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  "لقاء حواري لكتلة اإلصالح النیابیة في " الجامعة األردنیة

عقدت كتلة اإلصالح النیابیة   - آیھ العبادي 

ً في  الجامعة االردنیة بحضور  لقاًء حواریا

رئیس الجامعة الدكتور عبدالكریم القضاة 

ونواب الرئیس وعدد من عمداء الكلیات 

  . واألكادیمیین والطلبة

وأكد القضاة على أھمیة  عقد مثل ھذه 

الجلسات الحواریة التي تعزز دور الجامعة كمركز ثقافي تنویري یحرص على تفاعل الطلبة بشكل 

 ً   .عن التفرقة ایجابي داخل البیئة الجامعیة بعیدا

وأشار إلى تمسك الجامعة بھدفھا ودورھا األكادیمي التعلیمي من خالل احترامھا التنوع الفكري  

والثقافي وتوفیر الحریات لدى الطلبة مع مراعاة الثوابت الوطنیة والقومیة التي تصب في مصلحة 

  .الوطن

صصات األكادیمیة  ورفد الجامعة ولفت القضاة إلى اھتمام الجامعة بالبحث العلمي والتنوع بالتخ 

ً باھتمامھا  بنخبة من أعضاء الھیئة التدریسیة المتمیزین على المستویین األكادیمي والعلمي،  منوھا

بالموھوبین والمبدعین من خالل تقدیرھم بالجوائز والبعثات الدراسیة، إلى جانب رعایتھا للطلبة 

  .لجامعةالوافدین كونھم جزء ال یتجزأ من أبناء وطلبة ا

 أخبار الجامعة

  3/األمم ص:3/صدى الشعب ص:2الغد ص:/أخبار األردنیة
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وتحدث رئیس كتلة اإلصالح النیابیة الدكتور عبدهللا العكایلة عن الدور الذي تقوم بھ الكتلة التي تضم  

اتجاھات سیاسیة مختلفة واھتمامھا بالتعددیة الفكریة والسیاسیة وفقا لما یصب في مصلحة الوطن، 

  .معرجا على اجتماعھا على الثوابت الوطنیة والقومیة واإلسالمیة

ّرح العكایلة عن طرح الكتلة تجربة جدیدة في االنتخابات النیابیة القادمة التي ستتسع لتضم وص

الساحة األردنیة ككل من مختلف االتجاھات والتیارات كما ستشمل مناطق المملكة عامة واجتماعھا 

على القواسم المشتركة أساسھا التوافق الوطني، لمواجھة التحدیات السیاسیة واالقتصادیة 

  .واالجتماعیة، فضال عن سعیھا إلنشاء حكومات دیمقراطیة نیابیة منتخبة

عضوا وبین الطلبة تناول مجموعة من  14ودار خالل اللقاء نقاش بین أعضاء الكتلة وعددھم 

  المواضیع داخل الجامعة وخارجھا .
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  ضمن فعالیات أسبوع فلسطین الثقافي في الجامعة األردنیة

  طینیة تبقى قضیة العرب األولى رغم كل ما یشھده الحاضر من أزمات راھنةالقضاة : القضیة الفلس

قال رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة إن القضیة الفلسطینیة تبقى  –ھبة الكاید 

  .قضیة العرب األولى برغم كل ما یشھده الحاضر العربي من أزمات راھنة

طلبة الجامعة ضمن فعالیات أسبوع فلسطین الثقافي أن وأضاف لدى رعایتھ حفال نظمھ اتحاد 

الجامعة تعید خطوط التاریخ من جدید وتكتب في دفتر الزمن الراھن أنھا منذورة لدعم الطالب 

الفلسطیني الدارس فیھا، ودعم الباحثین في الجامعات الفلسطینیة من خالل الصندوق الذي تم إنشاؤه 

بالشراكة مع  2009ة إلى إنشائھا مركز دراسات القدس عام وما زال حتى اآلن، إضاف 1994عام 

  .مؤسسة فلسطین الدولیة

وأكد القضاة أن الجامعة لطالما آمنت بضرورة تكریس دور العلم والتعلیم في إذكاء الذاكرة التاریخیة 

س في نفوس وأذھان األجیال من الطلبة لتبقى القدس حیة في صدورھم، ما جعلھا تعتمد مادة عن القد

تعّرف الطلبة بالتاریخ الحقیقي للقضیة الفلسطینیة وتؤھلھم معرفیا للدفاع عن إرثھا وحضارتھا 

  .وصون مستقبلھا ومستقبل أجیالھا

وتابع القضاة بأن الجامعة خصصت جائزة بقیمة عشرة آالف دینار ألفضل رسالة دكتوراه عن 

لمخطوطات ولجنة التاریخ وبالد الشام القدس تمنح كل سنتین، كما أنھا تعمل عبر مركز الوثائق وا

  .على نشر دفاتر القدس وتاریخھا

وأعرب عن أملھ بالباحثین الشباب أن یھتموا بقبلة المسلمین األولى مھد األنبیاء ومعراج سیدھم 

وھادیھم محمد علیھ أفضل الصالة وأتم التسلیم في ظل ما یقوم بھ جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن 

  2/األمم ص:2بار األردنیة/صدى الشعب ص:أخ
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حمایة ورعایة للقدس الشریف ودفاعا عن القضیة الفلسطینیة امتدادا لتاریخ طویل من الحسین من 

  .نضال الھاشمیین

من جھتھ ألقى الطالب علي البیكاوي من قائمة العودة كلمة أشار فیھا إلى أن حق العودة ال یمكن أن 

التحریر، مؤكدا أن من ذاق  یُنسى، وأن ألم النكبة لم یكسر الفلسطینیین بل مّدھم بالقوة واألمل بحتمیة

التھجیر واللجوء یعرف مرارة طعمھ، بید أن ھذا المرار لم یحنھم ولن یزیدھم إال صالبة وأمال 

  .بتحدي الصعاب وكسر القیود وتحریر البالد

ّت عرافتھ الطالبة لین الدبك عرضا تقدیمیا لبعض خطابات ملوك  وتخللت فقرات الحفل الذي تول

وضوع القضیة الفلسطینیة، وقصیدة للشاعر الراحل محمود درویش بعنوان الدول العربیة في م

"سجل أنا عربي" ألقتھا الطالبة براء خالد، وعرض مسرحي بعنوان "ظریف الطول"، إضافة إلى 

  .عدد من الدبكات الشعبیة قدمتھا فرقة القدس للتراث الشعبي الفلسطیني

بعنوان "ما بین النكبة والعودة" اشتمل على  وعلى ھامش االحتفال افتتح رئیس الجامعة معرضا

معروضات للتراث الفلسطیني ولوحات وصور ومجسمات تروي حكایات المخیمات وقصص 

  الشھداء واألسرى.
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  المعاني یبحث زیادة أعداد الطلبة القطریین للدراسة بالجامعات االردنیة

  
د المعاني مع مدیر عام االدارة العامة لمكافحة بحث وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور ولی

  المخدرات القطریة أحمد الكواري سبل زیادة أعداد الطلبة القطریین للدراسة في الجامعات األردنیة .
وناقش الجانبان خالل القاء الذي حضره الملحق الثقافي القطري حمد بن عبد هللا ومدیر مدیریة 

الدكتور فداء التمیمي تذلیل جمیع التحدیات التي تواجھ الطلبة  شؤون الطلبة الوافدین في الوزارة
  القطریین في االردن .

وأشار الدكتور المعاني الى الجھود المبذولة لحل المشاكل التي تواجھ الطلبة القطریین الدارسین 
بة بالجامعات االردنیة مبدیا استعداد الوزارة الى تقدیم جمیع التسھیالت الالزمة لتسجیل الطل

  القطریین بمختلف البرامج االكادیمیة بالمملكة .
وبین أن الوزارة استحدثت ً مدیریة شؤون الطلبة الوافدین والتي تسعى لزیادة استقطاب الطلبة وتقدیم 
خدمات المختلفة لھم في حال قبولھم في الجامعات األردنیة للتسھیل علیھم للحصول على الخدمات 

  المطلوبة لھم.
أن یتم ترشیح الطلبة القطریین للقبول بالجامعات االردنیة من خالل الملحقیة الثقافیة  وطلب المعاني

القطریة لتسھیل اختیار الجامعات التي یرغبون الدراسة فیھا مشیرا الى أن الوزارة استحدثت بوابة 
خالل  الكترونیة " ادرس باالردن" یتم دخول الطالب الیھا واختیار التخصص والجامعة ویأتیھ الرد

  یومین فقط .
وقال المعاني أن الوزارة مطلعة تماما على سیر العملیة التدریسیة لكل طالب وافد ومن ضمنھم 
القطریین مؤكدا حرص الوزارة على اكساب الطلبة القطریین المھارات العلمیة والفنیة والتقنیة 

  شقیقة.الالزمة لدفع عجلة التنمیة ویكونوا خیر سفراء لألردن في دولة قطر ال
من جانبھ قال مدیر عام االدارة العامة لمكافحة المخدرات القطریة أحمد الكواري "إننا نثق 
بالجامعات األردنیة وسیتم زیادة اعداد الجامعات االردنیة التي نرسل طلبتنا الیھا مشیدا بالمستوى 

  العالي الذي وصلت الیھ مؤسسات التعلیم العالي األردنیة".
ً لما تتمتع بھ من وأكد الكواري تزا ید إقبال الطلبة القطریین على الدراسة في الجامعات األردنیة نظرا

  جودة في التعلیم ولما تتمیز بھ المملكة من أمن واستقرار.
وطالب بضرورة تطبیق جمیع القوانین واألنظمة و التعلیمات الناظمة للتعلیم العالي في االردن على 

  الطلبة القطریین دون اسثناء .

 شؤون جامعیة ومحلیة

  8/الغد ص:24/جو10الرأي ص:
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  مؤتمر"رؤى وأفكار لقضایا ساخنة في التعلیم المھني والتقني" في العقبة
  

بحث نائب رئیس منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة الدكتور عماد حجازین، مع رئیس الجمعیة 
األردنیة للعلوم التربویة الدكتور راتب السعود، ورئیس ھیئة مدیري جامعة العقبة للتكنولوجیا 

راونة و رئیس الجامعة الدكتور صلحي الشحاتیت سبل إنجاح اعمال المؤتمر الدكتور اخلیف الط
العلمي العربي السنوي الرابع الذي سیعقد في العقبة بعنوان " رؤى وأفكار لقضایا ساخنة في التعلیم 

  "المھني والتقني
  
التربویة وترعى األمیرة بسمة بنت طالل، اعمال المؤتمر الذي تنظمھ الجمعیة األردنیة للعلوم  

الشھر المقبل، بالتعاون مع جامعة العقبة للتكنولوجیا، بمشاركة عدد من الباحثین والخبراء 
و أشاد الدكتور حجازین، بالدور التنموي  .واألكادیمیین من األردن وعدد من الدول العربیة الشقیقة

اون مع الجامعة، و بما یخدم الھام الذي تقوم بھ جامعة العقبة للتكنولوجیا، مؤكدا استعداد السلطة للتع
   .أھالي منطقة العقبة

  
كما أكد ضرورة توفیر كل أسباب الدعم الالزم النجاح ھذا المؤتمر الھام، و بذل كل جھود ممكنة 
لتنفیذ توصیات إلعادة األلق للتخصصات المھنیة والتقنیة وتقدیمھا الى الجھات المختصة وبما یخدم 

مشیدا بالحراك التربوي الذي تقوده الجمعیة االردنیة للعلوم التربویة، المسیرة التنمویة في األردن، 
  فیما دعا الجمعیة لتنفیذ الدراسات التربویة الھادفة لتطویر المنظومة التعلیمیة في منطقة العقبة

  
وعرض الدكتور راتب السعود خالل االجتماع، الذي حضره مدیر شركة تطویر العقبة بشار ابو  

عام شركة ادارة وتشغیل موانىء العقبة المھندس محمد مبیضین، أھمیة المؤتمر رمان، و مدیر 
وأھدافھ في ظل الجھود الرسمیة المبذولة لتطویر التعلیم المھني والتقني وتطویر فرصھ وتوجیھ 

   .المتعلمین نحوه
  

یة، وبما وقال إن فكرة المؤتمر جاءت في ظل توصیات االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشر
ینسجم مع تطلعات ورؤى جاللة الملك عبداهللا الثاني الداعیة الى تعزیز التوجھ نحو التعلیم المھني 

كما عرض الدكتور السعود الھداف الجمعیة وما تقوم بھ من جھود متنوعة الیجاد حراك  . والتقني
مؤتمرات السنویة وطني ھادف وبناء حول مختلف القضایا التربویة في األردن من خالل عقد ال

المتخصصة بمشاركة عربیة ومحلیة واسعة، مشیرة كذلك إلى المجلة العلمیة المحكمة التي تصدرھا 
  المجلة التي تم اعتمادھا لألغراض االكادیمیة في عدد من الجامعات األردنیة والعربیة

  
العقبة والتشبیك  بدوره، أشار الدكتور اخلیف الطراونة لتطلعات الجامعة، بھدف تعزیز دورھا في 

مع سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة لخدمة المجتمع المحلي ومنھا إنشاء مركز للدراسات 
وتحدث رئیس الجامعة الدكتور صلحي الشحاتیت  .وتقدیم ما یزید على مئة منحة دراسیة ألبناء العقبة

و أشار رئیس شركة  .ي تنفذھاخالل اللقاء حول برامج الجامعة وتخصصاتھا ومرافقھا والمشاریع الت
تطویر العقبة بشار ابو رمان للجھود التي تقوم بھا الشركة لتطویر المنطقة، مثنیا على جھود الجامعة 
والجمعیة في ھذا المجال، فیما أعرب المھندس محمد المبیضین عن استعداد شركة العقبة إلدارة 

ً مع دور الشركة الموانىء للمساعدة في انجاح ھذه التظاھرة العلمیة ا لتربویة الدولیة وذلك انسجاما
  .والسلطة في تعزیز المسؤولیة المجتمعیة والشراكات مع كافة مؤسسات المجتمع المدني

  /الكترونيالرأي 
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  إلى وزارة التربیة والتعلیم .. اھالي الطلبة في السودان یطالبون بنقل ابنائھم إلى الجامعات األردنیة
  
  
  

طلبة في السودان یناشدون من خاللھا وزارة التربیة والتعلیم وصل سوالیف رسالة من اولیاء أمور 
بالنظر إلى أحوال ابنائھم الدراسیة التي تعطلت نتیجة األحوال السیاسیة القائمة في البالد ویناشدونھم 

  بنقل ابنائھم إلى الجامعات األردنیة إلستكمال دراستھم المعلقة .
  

ً نص الرسالة   وتالبا
  

  السالم علیكم
  

ولیاء أمور الطالب االردنیین في السودان نأمل منكم ان توصلوا صوتنا الى وزارة التعلیم نحن ا
  العالي عن حل مشكلة دراسة ابناء الوطن في الجامعات السودانیة

حیث تم تعلیق الدراسة ھناك ألجل غیر مسمى في كل الجامعات السودانیة نتیجة االوضاع السیاسیة 
  الراھنة ھناك

ریك شكوانا للوزارة ولمجلس النواب التخاذ اجراء مناسب الستكمال دراستھم في فنرجو منكم تح
  االردن حفاظا على حیاتھم

  ودمتم
  المرسل علي ابراھیم ابونواس

  من محافظة الكرك
  

  سوالیف
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  عالم أردني یكتشف أشكال ھندسیة لم یسبق ألّي ریاضّي في العالم أن استنبطھا
  
  

ً لألشكال األساسیّة یعتبر المھندس محمود شاكر طقاطق أوّ  ل ریاضّي في العالم یضیف جدیدا
ّق بالتكامل، التي لم یسبق ألّي ریاضّي في  (الریاضیّة الھندسیّة)، باإلضافة للقوانین الثالثة التي تتعل

  العالم أن استنبطھا.
  

)، للمنحنى 1/6واستطاع المھندس طقاطق إیجاد جدول یبیّن معامالت المساحة للقطع المكافئ (
)، عبر استنباطھ قانون لم یسبقھ لھ أحد من قبل، حیث 1/3) = (5) للقّوة الخامسة (س1/4كعیبي (الت

  قام بحل أكثر من مئة مسألة بدون إجراء عملیّة التكامل.
  

م من كلیة الھندسة (قسم المدني) في 1967المھندس محمود محمد شاكر طقاطق، ھو خریج عام 
  بریطانیا.جامعة اإلسكندریّة، ودرَس فترة في 

  
بدأت قصتھ مع الریاضیّات وھو في سّن الثالثة عشر، ولھ مؤلفات في الریاضیّات موجودة في 
الجامعات األردنیّة الحكومیّة والخاّصة، أحد مؤلفاتھ باللغة اإلنجلیزیّة والباقي باللغة العربیّة، ولھ 

  اكتشاف جدید في الریاضیّات. 40أكثر من 
  

یّان من وزیر التربیة والتعلیم سمَح فیھما باقتناء مؤلفات المھندس، وسبع لدیھ حتى اآلن كتابان رسم
كتب رسمیّة من وزیر التعلیم العالي عممھا على الجامعات الحكومیة والخاصة بخصوص مؤلفاتھ، 
ولدیھ كتابان رسمیّان من الجامعة األردنیّة وكتاب من جامعة الیرموك یبیّن صحة ما توصل إلیھ 

) مثلث أرخمیدس، وكتاب من جامعة البلقاء التطبیقیّة 3/4طقاطق: مثلث شاكر=( المھندس محمود
.ً   الحكومیّة بیّن أّن جمیع مؤلفات المھندس طقاطق التي قدمھا صحیحة ریاضیّا

  سرایا
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  فواتیركم" یناقض فلسفة الفكرة -النائب بني مصطفى : تطبیق "إي
  

فواتیركم) ھي الدفع اإللكتروني للرسوم - یتساءل طلبة في الجامعة األردنیة "طالما أن فكرة (إي
ّم رسوم الطلبة  الجامعیة، ما الذي یصنعھ (كشك) الشركة داخل الجامعة بوجود ُمحّصل مھمتھ تسل

ُشرت تقاریر صحفیة حول الخدمة. ً وإلى جانبھ خزنة؟" وفق شكاوى وصلت بعد أن ن   یدویا
  

ً ت ً "إذا سّدد الطالب رسوما دینار داخل (الكشك) بالجامعة  200قل عن یسوق طلبة في شكواھم مثاال
ً، واألصل أن یتسلم تلك النقود موظفو المالیة  75فیدفع مقابل الخدمة الیدویة ولیست اإللكترونیة  قرشا

الذین یضیقون بالمكاتب؟، فما الدور الذي یقومون بھ الیوم بعد أن كان عملھم یتركز في مستھل 
  عیة".الفصول الدراسیة لتحصیل الرسوم الجام

  
تنقل النائب وفاء بني مصطفى التي أثارت الموضوع بقوة تساؤالت عدیدة "ھل جمیع المواطنین 

ً؟"، وعلیھ یُطرح سؤال أكبر حول نظام (إي - لدیھم حسابات بنكیة حتى تصبح عملیة الدفع إلكترونیا
ً بشكل مباشر؟ وكم نسبة من یلجأ إل ى البنوك لتنفیذ فواتیركم) بأكملھ "كم نسبة من یدفع إلكترونیا

فواتیركم) -العملیة اإللزامیة للدفع لجھات كثیرة ما یضطره لدفع العمولة مرتین األولى لـ (أي 
  والثانیة للبنوك التي تصمت وال تضج ضد الفكرة ألنھا تتحصل على دینار لقاء كل عملیة؟".

  
ً أن األغلب یتوجھون للبنوك وھ ً نیابیا و ما ینسف الفكرة من وترى بني مصطفى التي وجھت سؤاال

فواتیركم) - النظام اإللكتروني، كما أنھ ال توجد نسبة محددة تعلمھا البنوك حول ما تحصلھ شركة (إي
من قبل العمالء قد  - اي البنوك  -كعمولة ألن البنوك تكتفي بالدینار كعمولة لصالحھا، وإذا ما سئلت 

ً بمقدار العمولة. تعود للجھة التي سیدفع لھا المواطن عبر النظام الخاص   المشترك وتحیطھ علما
  

ووصلت النائب منذ إثارتھا للموضوع شكاوى ھائلة حول العموالت التي یدفعھا المواطنون لقاء 
الخدمة اإللكترونیة التي أصبحت ملزمة، وبنسب مختلفة ومتفاوتة وغیر محددة المعالم بین جھة 

مشتركین في الضمان االجتماعي (االشتراك وأخرى، فمثالً، تأخذ (إي فواتیركم) عمولة على ال
ً ونصف إذا كان العمیل عبارة عن (شركات)، بینما تتحصل على نصف دینار على  االختیاري) دینارا
األفراد، واعلنت مؤسسة الضمان االجتماعي في وقت سابق عن الزامیة الدفع االلكتروني للمشتركین 

ً من األول من شھر كانون ا ً اعتبارا   م.2018لثاني اختیاریا
  

كما تختلف العمولة على الطلبة الجامعیین بین الدرجات الدراسیة من الدبلوم إلى الماجستیر وال 
تعرف اآللیة المعتمدة والسبب طالما عملیة الدفع واحدة لطالب جامعي، إال إذا كان األمر یتعلق 

  بزیادة نسب العمولة المتحصلة.
  

سسات حكومیة مثل صندوق التنمیة والتشغیل تصل نسبة كما أن ھنالك مواطنین مقترضین من مؤ
% وقد تختلف حسب  7فواتیركم) على بعض المعامالت الخفیفة نحو -العمولة بین البنك والـ (إي

ً علیھم تضاف على نسبة القسط الشھري ألن العمیل ملزم بالدفع  قیمة القرض، وكأنھا أصبحت قدرا
ً : یذھب المقترض لل ً، فمثال ً) إذا كان قرضھ  21بنك لیسدد القسط الشھري بقیمة (إلكترونیا دینارا

ً (نحو ألفي دینار) فیضاف علیھ (دینار ونصف) لیصبح ( ً) بحیث یعود الدینار  22.5خفیفا دینارا
  كعمولة للبنك ونصف دینار لـ (إي_فواتیركم).

  

  سرایا
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ذي یرید أن یقترض كما أن معاملة قرض بنك التنمیة من األصل طالتھا العموالت، فكان المواطن ال
دنانیر ونصف (نصف دینار ل إي  6دنانیر لقاء (معاملة الحصول على قرض) وأصبح یدفع  5یدفع 

  فواتیركم و الدینار للبنك).
  

وصدر تعمیم قبل شھور لبعض البنوك إن لم تكن بأكملھا یُمنع فیھا على العمیل الذي یرید أن یودع 
 - ھا حسابات في تلك البنوك، وتلزمھ بأن یدفع عبر (أيبشكل مباشر للشركات أو الجھات التي لدی

فواتیركم) مع أن تلك الجھات أو الشركات لدیھا حسابات في تلك البنوك ویمكن للعمیل أن یودع فیھا 
 ،(ً ً (نقدا بشكل مباشر دون أي عمولة طالما أنھ في نھایة المطاف موجود داخل البنك وسیودع یدویا

  فواتیركم) یترتب علیھا عمولة. -أنھ في إلزامھ بعملیة الدفع عبر (إيوال یتغیر في الموضوع إال 
  

"لماذا نذھب  -وفق بني مصطفى  -ویتساءل مواطنون یكتظون بالبنوك وجھوا شكواھم إلى نواب 
إلى البنوك لسداد التزامات للمؤسسات الحكومیة والشركات في القطاع العام والخاص طالما أن األمر 

بالدفع الیدوي؟"، أال یتناقض ھذا األمر مع فلسفة الفكرة التي تقوم على تقلیل في نھایتھ یتمثل 
  الطوابیر.

  
ً لوقتھم من ناحیة  ً من ناحیة واستنزافا ً مالیا ً مضافا كما ینتقد مواطنون اآللیة المعتمدة التي تشكل عبئا

جامعیة، وھو تعلیق أخرى، حیث إن طلبة جامعیین یقطعون مسافات إلى البنوك لكي یدفعوا الرسوم ال
  أفادت بھ بني مصطفى.

  
في شھادة عدم المحكومیة والتي أصبحت تطلب في كثیر من األحیان فإن طالب الخدمة ینتقل من 

ً ومن ثم یعود إلى البنك لیدفع ھناك وبرسم  ً بدالً  30دنانیر و 7المحكمة إلى البرید لیأخذ رمزا قرشا
ارت إلیھ النائب بني مصطفى في ردھا على ما أوردتھ دنانیر وھو ما أش 5من الرسم المخصص الـ 

  منصة (حقك تعرف).
  

ً، في المحصلة فإن (إي_فواتیركم) تتحصل على عموالت، بینما انتقلت  تتساءل بني مصطفى "إذا
الطوابیر من العدید من الدوائر والشركات والمؤسسات وراحت تقف أمام البنوك وھذا ما یحصل لدى 

ً؟"، كما تشیر بني مصطفى أنھ إذا النسبة األكبر ممن  ال یستخدم النظام ویلجأ إلنجاز معاملتھ یدویا
  حصل خطأ في عملیة الدفع فھنالك إشكالیة في استرداد المبلغ.

  
ً عبر (إي_فواتیركم) والتي تقول الشركة التابع لھا  یذكر أن الكثیر من المعامالت أصبح الدفع إلزامیا

ركزي، بینما تخلى البنك المركزي عنھا في إجابة المحافظ زیاد فریز النظام إنھا مملوكة للبنك الم
.ً   على سؤال للنائب وفاء بني مصطفى وقال إنھ نظام لتحصیل الفواتیر إلكترونیا

  
ً "ھذه  وأكد على ذلك بقولھ إنھ ال توجد صلة حكومیّة بالتعیینات المتعلقة بـ"أي فواتیركم"، موضحا

ً من القطاع ال خاص، وبالتالي ال یوجد أي دور للحكومة في التعیینات بھذه الشركات جمیعا
  الشركات".

  
وكانت النائب بني مصطفى تساءلت عن سبب عدم االختیاریة في عملیة الدفع طالما أن ھنالك 
عموالت لیست بالقلیلة على عملیات الدفع اإللكتروني، وقالت "لماذا یتحمل المواطن العبء المالي 

  تفرض علیھ دون خیاره وال تشكل أي قیمة إضافیة بالنسبة لھ؟". اإلضافي نتیجة خدمة
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الموافقة على الزامیة دفع وتحصیل  2016وكان مجلس الوزراء قرر في شھر تشرین الثاني العام 
  ).e- fawateercomفواتیركم" (-االیرادات الحكومیة من خالل نظام "إي

  
سات والھیئات العامة المشاركة في النظام طلب المجلس من الوزارات والدوائر الرسمیة والمؤس

للقیام بایالء خدمة الدفع والتحصیل االلكتروني االھمیة القصوى نظرا لما یحققھ النظام من مزایا 
  ووفورات مالیة كبیرة على االقتصاد وما یحققھ من شفافیة وفعالیة.

  
العامة ذات العالقة الذین لم كما طلب المجلس من الوزارات والدوائر الرسمیة والمؤسسات والھیئات 

یشتركوا في النظام االسراع في اتخاذ االجراءات الالزمة للربط مع النظام لتوفیر قنوات دفع لھم 
  لتحصیل ایراداتھم الكترونیا.

  
وكان رئیس الوزراء السابق عمم على الوزارات والدوائر الرسمیة والمؤسسات والھیئات العامة 

لالزمة للتنسیق مع البنك المركزي االردني للربط مع نظام "اي بضرورة اتخاذ االجراءات ا
  فواتیركم" وبالسرعة الممكنة. 
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  امام وزیري العمل والتعلیم العالي .. اساتذة جامعات "عاطلون عن العمل" !!
  
  

عدد كبیر من االساتذة غیر االردنیین ومن جنسیات عربیة عدیدة یعملون في الجامعات االردنیة من 
ل تصاریح عمل رسمیة ، مقابل ارتفاع كبیر بعدد االساتذة االردنیین من حملة الشھادات العلیا خال

  الذین باتوا عاطلین العمل ، خاصة وان نظرائھم العرب یعملون برواتب متدنیة .
  

مطالبات عدیدة لوزیري العمل والتعلیم العالي بضرورة اعادة النظر بھذه التصاریح ،وتنظیم ھذا 
ووقف منح تلك التصاریح ومنح الفرصة لالساتذة االردنیین العاطلین عن العمل خاصة القطاع 

بوجود وتوفر الكفاءات واالختصاصات بكافة المجاالت االكادیمیة .

  جفرا نیوز
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  العمل بمستشفى الجامعة األردنیة؛ الرصف اآلمن للمستقبل

  
  دكتور كمیل موسى فرام

  
ُرجم لواقع عندما بدأت  الرغبة بالمھنة وتحدیاتھا كفیلة بتذلیل كل الصعوبات بالعمل، وھو شعار ت

سنوات االقامة في مستشفى الجامعة األردنیة، ومردود ذلك توفر أبجدیات التصمیم؛ برنامج تعلیمي 
مبرمج وواضح، شاب طموح مستعد للتضحیة، وبیئة دراسیة تعلیمیة عملیة، مثلث تحققت شروطھ 

المسیرة بكفالة االیقاف، وبرامج االقامة بالمستشفیات التعلیمیة بالرغم من العقبات التي قد تعترض 
لھا نظام ورونق مختلف، فالمستشار األكادیمي یشرف على تدریب المقیمین ضمن خطة دراسیة 
متناسقة وتصاعدیة األھداف والصعوبات ضمن نظام فلترة سنوي یعتمد على العدید من المعطیات 

ً ضمن صراعات غیر معلنة بین  التي تترجم ألھداف، فكان على كل منا ببرنامج االقامة أن یبذل جھدا
الزمالء في نفس المستوى، ولكن واقعي كان اصعب بعض الشيء من زمالء السنة األقدم ألسباب 
لیست واقعیة ولكنھا إجماع، فتبرع نفر منھم بالذھاب لرئاسة القسم بالشكوى الكیدیة بأخذي فرص 

د اجتھدوا ونافسوا، فنحن نراقب وندرك من یبذل الجھد بالعنایة عمل زمالء آخرین لیكون الر
بالمرضى ویتابع لینال مكافأة یستحقھا وھي المشاركة بالشق العالجي ومراحلھ، بینما تبرع فریق 
آخر بمساعدة من زمالء بأقسام أخرى بالذھاب للمدیر الفني بالمستشفى االستاذ الدكتور ولید المعاني 

صریحة ارتكبھا عندما وجدت لنفسي مكان اصطفاف لسیارتي أمام المستشفى، حتى وإعالمھ بمخالفة 
جاءني اتصال ھاتفي من مقسم المستشفى بطلب مستعجل للنائب الطبي، وھنا بدأ فاصل التوقعات 
لمخالفة أو شكوى، فالطلب بحد ذاتھ شكل من أشكال العقوبة وكفیل بوضعك في قلب دائرة الشكوك، 

ة ألحداث العمل للفترة السابقة، حیث نبضات القلب تتسارع والحلول تتنافس وبدأ فاصل مراجع
للتوقعات دون أن أتوصل لفرضیة السبب، وما أن دخلت المكتب وألقیت بتحیتي الممزوجة بالقلق 
والخوف، فبادرني بالقول: دكتور فرام أنت عامل لنا مشكلة باصطفافك بمواقف االدارة وأنت مقیم 

  زمالئك بھذا األمر فھل من تفسیر یقنعني؟ وعلیك شكوى من 
  

بسرعة البدیھي أیقنت أنھ یبحث عن تفسیر وال یستخدم لغة الممنوع أو التھدید أو العقوبة، فتنفست 
الصعداء وابتسمت دون أن أبدي ارتیاحي وبعد لحظات تفكیر سریعة أجبت: الحمد هللا أن الشكوى 

ن مریضة، فحضوري المبكر وانصرافي المتاخر على أمر عارض ال یتعلق بالعمل أو شكوى م
یشفع لي أحیانا باالصفاف وھو أمر ال یشكل مشكلة ولیس ضمن قالب مبرمج أو تحد، فأعتذر عن 

  ذلك ولن أكرر، وھنا قرأت بعیونھ ردة فعل ایجابیة خصوصا أنھ شخصیة جدیة إداریة، فأجابني: 
  أتمنى ذلك ویمكنك االنصراف.

  
جد في ممر االدارة مدیر عام المستشفى الدكتور رزق الرشدان، الذي علمني ھممت بفعل ذلك، أل 

فنون الوقار واالدارة دون التوقف عند صغائر األمور، وبعد االستفسار عن أحوالي، فاجأني بوجود 
شكوى بحقي من صدیق مشترك لظرف وموقف خارج حدود المستشفى بعد استفحال تصرف وسوء 

آلخر ذرة سعادة تسكن بوجداني فأعلمتھ أن ذلك األمر ھو تحصیل حقوق  فھم بحقي، التقطت أنفاسي
لجأت الیھ بعد اساءة متعمدة ال أستطیع تحملھا ضمن مناطق االعراب والتشكیل بدستور حیاتي، 
فالعودة للمنزل بحقوقي كاملة ھو شعار ولو بعد موقف صراع وحرب ینثر سعادة تلین صعاب القادم 

  12الرأي ص:

 مقاالت
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سلیم وتعوضني عن فترة ندم تصرفتھا تحت مسمسیات الضعف أو األدب، من األیام بثقة تصرف 
ً قویا حتى حاضر أیامنا بأن ال أترك حقوقي أمانة عند الغیر  حكمة آمنت بھا وشكلت سالحا ساحرا

یمكنني القول أن دستور حیاتي قد نقشتھ بنتائج التجارب في صفحات األیام،  .وأعود مرتدیا ثوب الندم
ود مضنیة كي أستوعب وأكیف صیاغة الحكمة والعبر، فقمة الطموح ھي مكافأة واحتاج مني لجھ

حصریة لمن یجتھد بھدف الوصول، فمن حكایة رویت ھناك، وقصة حدثت ھنا، أكون قادرا على 
تحلیل النتائج لكال الحدثین الستخالص نتیجة تثري مسیرتي الشخصیة واألكادیمیة والعلمیة، 

د شكلت عقدة للغیر لتحلیل أحداثھا، فرصة ساعدتني على التنھد بحریة وبالمجموع، فإن الخالصة ق
دون منافسة ألحدد محطات الحیاة منذ بدأت، وھنا، أدعي القول أن ھذه الخالصة ھي جوھر العمل 
خالل سنوات االقامة التالیة ألكتسب مھارات وفنون علم التولید الذي یلخص رحلة الحمل اآلمنة 

بأي أذى ألي من أطراف المعادلة، یضاف الیھا المھارات الجراحیة لفاكھة  بطریق شوكي ال یتسبب
العلوم الطبیة بعلم النسائیة؛ الشقیق التوأم للتولید، وھما مكمالن أساسیان لبقیة التخصصات لوجود 
ارتباط تشریحي وفسیولوجي ونسیجي بین األعضاء ضمن دائرة التحكم بالجسم، وھنا كانت البدایة 

لمراجعة شاملة ألساسیات كلیة الطب قبل التوغل بالفروع التخصصیة، وبدأت مشوار المتجددة 
الزحف بالتعلم بعد اجتیاز فترة التحمل، ولم أترك لألیام فرصة عطاء متوقع، بل جھدت بالبحث عنھا 
ً حتى الخامسة مساء دون توقف؛ أدرس وأحضر،  بجدول دوام یومي من السابعة والنصف صباحا

  ي بالقسم بالتوقیت الدقیق،أعمل واجبات
  
أشارك بالعملیات الجراحیة كمتدرب ضمن الفرص التي تتاح بل ربما صرفت جزء یسیر من الوقت  

التدریبي مراقبا ألساتذتي بعملھم أو الزمالء األقدم بالتخصص واالقامة، ولألمانة فإن الطفلة األولى 
ف زمیلة عزیزة من نفس مستوى سنة التي ساھمت بحضورھا اآلمن لھذه الدنیا كانت تحت إشرا

االقامة وھي الطبیبة لیان أوتي التي مارست فنون االشراف لتعطي اإلذن فیما بعد ألنھا لمست حرفیة 
ً بعمرھا الزمني المعلن، فساعات الدوام الطویلة المغطاة ببرنامج مزدحم بین التواجد في  مشكوكا

االختصاص، إلى جانب محطة تعلیمیة في العیادات الخارجیة كجزء أساسي من فرص التدرب ب
العملیات النسائیة، أو المشاركة ضمن الفریق الطبي العامل داخل حدود مسرح الوالدة، لیكون اللقاء 

   .الیومي للوداع بمحطة غرفة الوالدة، المنطقة األكثر حیویة بمساحات المستشفى
  

تشفى لمدة شھرین سنویا، ویكون كنت مطالبا ضمن برنامجي التدریبي بالدوام في طوارىء المس
الدوام على نظام الوردیات الممتدة لثماني ساعات عمل متواصلة، بمختلف الحاالت المرضیة التي 
تراجع قسم الطوارىء، وھنا أسجل بوجود مواسم زمنیة أو شھریة أو فصلیة للعدید من األمراض في 

ً، معظم حاالت تطور األ زمة الصدریة تأتي في ساعات الصباح بالدنا دون تفسیر للظاھرة، فمثال
الباكر، بینما معظم حاالت الوالدة تمیل للفترة المسائیة، أما أمراض األطفال فذروتھا في المساء، 
بینما نجد ارتفاع نسبة حاالت أمراض زیادة ضغط الدم في ساعات اللیل األولى المسائیة منھا، أما 

نة مساء حتى العاشرة بسبب فرط النشاط الزائد لھذة حوادث السیارات الشبابیة فتحتل ساعات الثام
الفئة السكانیة. ھناك صعوبات واشكالیات في العمل تعیق سرعة الحركة والتقدم وأھمھا تعدد مستوى 
المسؤولین االداریین في ھذه المساحة الضیقة ومنھم من اصبح كذلك بحكم سنوات العمل أو بدعم 

لمسیرة والقرار، فكانت تجربة قاسیة نجوت من الغرق بجلیدھا مباشر من أحد األقطاب المؤثرین با
لحكمتي بالتصرف، فقد باشرنا العمل سبعة زمالء من األقسام المختلفة، لینتھي المضمار بزواج 
جمیع الزمالء ضمن خطة االحكام وانفرادي بارتداء شعار العزوبیة للمرحلة العمریة القادمة، وھنا ال 

ت االقامة كوجھة نظر قد ال تكون مناسبة للزواج ضمن مراسم المستقبل إال بد من التوضیح أن سنوا
لھاجس خوف انفالت عربة القطار عن المسار، فالراتب الشھري ال یكفي لفتح منزل وتكوین عائلة، 
ً یعیق مسیرة الطموح، بالرغم أن تطور  واالعتماد على األھل بھذه الجزئیة الحیاتیة یحمل ثقال
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عد قد برھن بأساسیات االعتماد على األھل حتى یتمكن الطبیب حدیث التخرج من األوضاع فیما ب
القفز عن حاجز الخوف العائلي، ولكنني أحب التمرد على خطط اآلخرین بصورتھا الفردیة و/ أو 
ً ذاتیة تترك  الجماعیة حتى ال أكون قد وقعت بشبك التخطیط، وأدرك بذات الوقت أن للزواج طقوسا

ترة عمریة بحیاة كل منا وفترتھا الماسیة ھي فترات الدراسة الجامعیة التي تنسج فیھا ذكریات ضمن ف
قصص وحكایات بنھایات تناسب المدخالت، وبعكس ذلك سیكون الزواج بقالب الدور التقلیدي ضمن 
األعراف االجتماعیة وھي حدث أسعدني شخصیا وبذر السعادة على حیاتي ومستقبلي عندما شاءت 

محت لي بالتفكیر في الزواج فارتبطت بشخصیة الحلم التي رسمتھا الكمال مسیرتي الظروف وس
  بدرجة التمیز

  
العمل بمستشفى الجامعة أثناء سنوات االقامة فتح مسارات حیاتیة مختلفة عن القطاعات األخرى،  

ثناء فساعدني بتكوین شبكة متجددة من الصداقات االجتماعیة مكملة للشبكة التي نسجت خیوطھا أ
سنوات خدمة العلم في القوات المسلحة األردنیة، فأولى الحقائق أن ابطال كل منھما یتمیزان باختالف 
األدوار ولكنھما مكمالن لبعضھما، بینما أفق الحیاة المدنیة یتجرد من بعض القیود التي ال تسمح فیھا 

الذات، كان ھناك نقلة نوعیة الحیاة العسكریة، وبتوسع شبكة المعارف داخل حدود الوطن والعاصمة ب
بتفتح بذور األحالم على رذاذ التصمیم، وزیادة مستحقة بمساحة تملك النجاحات مع زیادة موازیة 
بااللتزام، یقابلھا ضرورة وجود خطط دراسیة محكمة الجتیاز االمتحانات السنویة المقررة، فأي 

  ادة،نجاح بعید عن النجاح الدراسي بمراحلھ لن یكتسب درجة السع
  
وھنا ال بد من الذكر بتدرج مستوى درجات الصعوبة في االمتحانات والتقییم بالتوازي مع مستوى  

سنوات االقامة، فقبل االمتحان ال بد من اجازة دراسیة بھدف االستعداد الجید، أرتدي خاللھا ثوب 
ي لیلة كل امتحان القلق والخوف وسیناریو عدم الموفقیة، وأخذت عھدا على نفسي بعطاء المناوبة ف

نھائي وأعترف أنني ُوفقت بقراري وأنجزت برصف طریقي بجھود ذاتیة مقدرة لدى رئاسة القسم 
والتي منحنتني دفء الحضانة على أنغام فیروزیة تنشط الذاكرة وتعطي دفعة وقود للقادم من 

یة في نتائج سنة المالحظ بمستوى التحصیل أن ھناك إحداثیات إیجابیة بالعالمات النھائ .األحالم
االقامة الثانیة والثالثة بالتتابع، فبعد نجاح محصور بالنسة األولى، إلى نجاح مبحبح بالسنة الثانیة 
لنجاح منافس على المركز األول بالسنة الثالثة، وبذات الوقت تحسن كبیر بالمھارات الجراحیة الكفیلة 

اقامة السنة الرابعة لمزید من األھداف بدرع الحمایة للمستقبل، ظروف سمحت بفتح صفحة جدیدة ب
والطموح، ویمكنني القول أن حریة التنقل والدوام الطویل بالمستشفى واالخالص بالعمل قد ساعدت 
بتھذیب تلك النوایا بفرص تعیین مستقبلیة بالقسم كأعضاء ھیئة تدریس، حلم الحیاة الكفیل بامتالكي 

  .لسحر النجاح حیث أنا وللحدیث بقیة
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  لیم في ظل العولمةالتع
  د.محمد الرصاعي

  
ً بحركة العولمة حیث عملت التكنولوجیا الحدیثة على نقل المصادر  یعتبر التعلیم أكثر المجاالت تأثرا
ً كبیرة للتواصل  الجدیدة للتعلیم والتعلم إلى بقاع عدیدة من العالم، كما تتیح التكنولوجیا الحدیثة فرصا

ء لتبادل األفكار والمعلومات واألدوات العلمیة، وبالتالي سھولة انتشار بین المعلمین والطلبة والخبرا
المعرفة بین الشعوب، ویدرك الجمیع الیوم أھمیة البرید اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي 

   .وبعض التطبیقات أو البرامج اإللكترونیة في ھذا المجال
  

یونسكو والیونیسف ومنظمة الصحة العالمیة، وفي سیاق آخر قدمت مؤسسات عالمیة مختلفة مثل ال
والبنك الدولي وغیره من المؤسسات والمنظمات العالمیة برامج ومشاریع تعلیمیة عدیدة عابرة 
للحدود في مجاالت عدیدة من التعلیم، كالتعلیم الصحي، ومھارات الحیاة، واللغات، والتوعیة، 

كما قدمت دول  .والتأھیل ومھارات الوظائف والتربیة، وحقوق اإلنسان، وكذلك مجاالت التدریب
العالم المتقدم خبراتھا الكبیرة في مجال التربیة والتعلیم والمناھج الدراسیة وبرامج تأھیل المعلمین من 

تحقق جودة برامج التعلیم والتدریب، وتبنت خالل إعداد المعاییر، والكفایات، واالختبارات التي 
العالم، وتقدیم قوائم تتضمن ترتیب دول العالم في التعلیم،  برامج ومشاریع إلتاحة التنافس بین دول 

والبحث العلمي ومستوى الجامعات والبرامج، إضافة إلى شھادات الجودة في مجاالت عدیدة 
  للمدارس والكلیات والجامعات

  
ً في مناھج التعلیم كالتربیة البیئیة والتربیة األخالقیة والمواطنة إن التوجھات ا  لحدیثة عالمیا

العالمیة.... تكسب الطلبة والمتعلمین مھارات واتجاھات وقیم عالمیة تجعل منھم مواطنین فاعلین في 
یر على التوجھات ذات التأثیر الكب .مجتمعاتھم إذا ما تم دمج ھذه التوجھات في مناھج التعلیم لدیھم

قطاع التعلیم تأتي من دول ونظم دیمقراطیة عالمیة تؤمن بحریة التفكیر وتحرص على بناء مناھج 
التعلیم وفق مھارات التفكیر المتنوعة (التحلیل والتركیب، االستقراء واالستنباط، التقویم والتفكیر 

مواقف التعلم وأنشطة الصف النقدي واتخاذ القرار،....)، إضافة إلى سیادة مبدأ حریة الفرد في جمیع 
جمیع ما سبق یدفع  .وتشكل جمیع ھذه التوجھات مكتسبات كبیرة في رصید التنمیة في جمیع أبعادھا

الیوم بقوة نحو تجوید النظم التعلیمیة في الدول العربیة، وقد استثمرت بعض ھذه الدول مستجدات 
المدى الطویل لتحقیق نتائج أفضل  إدارة الجودة الشاملة بھدف التحسین والتطویر المستمر على

لمخرجات عملیات التعلیم، غیر أنَّ االستجابة لمتطلبات مواكبة حركة العولمة ما زالت ضعیفة 
  .وخاصة دیمقراطیة وعدالة التعلیم وممارسة مھارات التفكیر في معظم مواقف التعلم

  6الرأي ص:
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  إصالح العلماء .. لماذا وكیف؟ 
  

  د. أحمد الریسوني 
   

الدولة «من الواضح أن مكانة العلماء وتأثیرھم الیوم، قد تراجعا كبیرا، في ظل نمط  -الدستور 
المفترسة، وفي ظل التطورات والمؤثرات االجتماعیة والثقافیة واإلعالمیة والتكنولوجیة » الحدیثة

عصر، المعاصرة. ولكن أیضا مما ال شك فیھ أن تقلص المكانة العلمائیة والتأثیر العلمائي في ھذا ال
یرجع في قدر منھ إلى حالة العلماء أنفسھم، وإلى التدني الذاتي في أھلیة العلماء ومصداقیتھم 
وفاعلیتھم. فالتشوف والسعي إلى استعادة العلماء لمكانتھم ورسالتھم، وإلى تصدرھم للجھود 

  والمبادرات اإلصالحیة اإلسالمیة في مجتمعاتھم، وعلى صعید األمة عموما.. 
وط، بل مشروط، بإصالح أحوالھم وتجاوز أعطابھم وعوائقھم الذاتیة. فالجسم الُعلمائي كل ذلك من

َو' ق ِ َ َال یَُغیُِّر َما ب ِنَّ هللاَّ َّى مٍ لیس استثناء من قاعدة {إ َن'یَُغیِّ  َحت أ ِ ُِسِھمُروا َما ب  قال وكما]. 11: الرعد} [ف
ِحَ  لن: العتاھیة أبو الزاھد الشاعر ُصل بَعدَ  ما ھَیھاتَ ***      دُ فاسِ  وأنت الناسَ  ت َ دُ  ما أ ِ ُكاب  وھنا ت

ـرفة تحضرني ُ  أحد أن وھي السیاق؛ ھذا في بھا وأستشھد أستعیرھا ما وكثیرا الجزائر، في سمعتھا ط
ِــَي بالماء والصابون لغسل یدیھ، وجد الجزائر العلماء ت ُ یین المعاصرین، كان في ولیمة، فلما أ

َب البیت مازحا معھ: یا فالن، ھذا الصابون یحتاج إلى الصابون ملطخا وسخا، فنادى صاح
  صابون..! 

العلماء ھم الصابون وصناع الصابون ألمتھم. لكن كیف إذا أصبحوا بحاجة إلى صابون ألنفسھم، أي 
أصبحوا بحاجة إلى إصالح حالتھم وتنظیف ھیئتھم؟! حینما َشـرع الوحُي في تأھیل النبي األكرم 

هللا علیھ وسلم، وضع على عاتقھ عدة أوامر وتكالیف أولیة، نقرأھا في والمصلح األعظم، صلى 
َھِّر'  ََك فَط َاب ِی مطالع سورة العلق، وسورة المزمل، وسورة المدثر. وكان من جملتھا قولھ تعالى: {َوث

 حبإصال – ودائما – أوال یعتني أن بد ال المصلح أن على تنبیھا ،]5 ،4: المدثر'} [ُجر'فَاه زَ 'َوالّرج
    بھ متلبس ھو وما ثیابھ وتطھیر نفسھ

وإذن، فال غضاضة علینا وال لوم إن دعونا السادة العلماء إلى العنایة بتطھیر ملبوساتھم وتحسین 
یحتاج إلى ثالثة أصناف  –فیما أرى  –ھیئاتھم، وھجر آفاتھم، ومعالجة أعطابھم. والجسم العلمائي 

إصالح عملي  –إصالح علمي تجدیدي،  –القي، إصالح سلوكي أخ –من المداواة واإلصالح: 
تحدیثي.   أما اإلصالح السلوكي األخالقي، فالمراد بھ إصالُح ما یعتري بعض العلماء من انحرافات 
سلوكیة ُخلقیة، ال تلیق بمقامھم. ویأتي في طلیعة ھذا الجانب: انغماس بعضھم في أجواء الحكام 

دھم في ظلمھم وانحرافھم. وھذا ما حذر منھ النبي صلى هللا الفاسدین الظلمة، ومجاراتھم لھم، وتأیی
علیھ وسلم في قولھ لكعب بِن ُعجرة: (أعاذك هللاُ من إمارة السفھاء. قال: وما إمارة السفھاء؟ قال: 
ُّون بسنتي، فَمن صّدقھم بكذبھم، وأعانھم على  َستـن أمراء یكونون بعدي، ال یقتدون بھدیي، وال ی

  وا مني ولست منھم ) .ظلمھم، فأولئك لیس
فھذه ھي الورطة، أو الطامة، التي یقع فیھا بعض العلماء المخالطین والتابعین ألمراء الجور  

والفساد: تصدیقھم بكذبھم، وإعانتھم على ظلمھم. ثم یأخذون على ذلك أجرا وسحتا، تتخمر بھ عقولھم 
إلى تحریف األحكام وتطویع وتتورم بھ نفوسھم. ویزداد األمر قبحا وإثما حین یعمد بعضھم 

النصوص الشرعیة، حتى توافق ھوى الحاكم ومصلحتھ وسیاستھ. واالنغماس في أجواء السلطة 
الفاسدة لھ من الضغط واإلغراء والتأثیر على النفوس ما ال یمكن مقاومتھ والسالمة منھ لمن وقع فیھ. 

وكذلك سكر السلطان والرئاسة، « ال: حتى لقد اعتبره ابن القیم نوعا من أنواع السكر والعربدة، فق
فالعالم إذا كان بإزاء حالة كھذه، أو أي حالة أخرى فاسدة » . فإن للرئاسة سكرا وعربدة ال تخفى

جارفة، ال یسعھ إال أحد أمرین: إما التعامل معھا بشكل محدود وحذر، بحیث ینفع وال یضر وال 
  عة. یتضرر، وإما االبتعاد عنھا تماما. وأرض هللا واس

  7الدستور ص:
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أما مداومة االنغماس واالرتباط والتبعیة، فال بد أن تجعل العالم نفَسھ فاسدا مفسدا. قال أبو الفرج ابن 
ُھم األمراَء والسالطین، ومداھنتھم وترُك اإلنكار «الجوزي:  ومن تلبیس إبلیس على الفقھاء مخالطت

، لینالوا من دنیاھم عَرضا، فیقع علیھم مع القدرة على ذلك. وربما رخصوا لھم فیما ال رخصة لھم فیھ
األول األمیر، یقول: لوال أني على صواب ألنكر عليَّ الفقیھ، وكیف ال  –بذلك الفساُد لثالثة أوجھ: 

والثاني العامي، فإنھ یقول: ال بأس بھذا األمیر وال بمالھ وال  –أكون مصیبا وھو یأكل من مالي. 
  » . والثالث الفقیھ، فإنھ یُـفسد دینھ بذلك –. بأفعالھ، فإن فالنا الفقیھَ ال یبرح عنده

ومن مسالك العالج النافع الناجع لھذه انزالقات المحدقة بالعلماء، ترصدھا في أوقات مبكرة من 
ً عن  ُـقدم فیھا »أخالق العلم والعلماء«مراحل تكوین العلماء. ومن ذلك تضمین مواد الدراسة مادة ، ت

داب األكثر اتصاال بالعلم والعلماء ورساتھم، مع تدریس جملة من جملة من األحكام واألخالق واآل
التراجم والِسـیَـر للعلماء النموذجیین في نزاھتھم واستقامتھم واستقاللیتھم وعزة نفوسھم    وأما 
اإلصالح العلمي التجدیدي، فالدعوة إلیھ تنبعث وتنطلق من الواقع الذي نعیشھ ونعاني منھ؛ وھو أن 

ائنا ما زالوا یعیشون درجات متفاوتة من الجمود والقصور واالجترار، ومن عدم القدرة كثیرا من علم
على استیعاب التطورات والتغیرات والتحدیات التي أنتجھا ورمانا بھا العصُر الحدیث، على كافة 
األصعدة. وھي كلھا تطورات ومستجدات تتطلب من علمائنا تجدیدا عمیقا في ذواتھم ومناھجھم، 

ھة مكافئة للتحدیات المحیطة بھم، واجتھادا واسعا في قضایا عصرھم ومحیطھم، وعدم ومواج
  االقتصار على ما أنتجھ السابقون.. 

ُـطلق النداءات بعد النداءات، وتبذل الجھود والمحاوالت، ألجل  ومنذ قرن من الزمان، أو یزید، ت
من ذلك الشيء الكثیر، ولكن ما بقي  تحقیق التجدید واإلصالح الفكري والعلمي والتعلیمي. وقد تحقق

أیضا كثیر أو أكثر.. فھذه الجبھة الجھادیة؛ جبھة اإلصالح والتجدید العلمي، یجب المرابطة فیھا، 
  وخوض معاركھا، واستكمال متطلباتھا. 

وأما اإلصالح الَعَملي التحدیثي، فأقصد بھ ما یتعلق بوسائل العمل وأسالیبھ وأدواتھ. وأقصد أن  
علمائنا الستعمال األسالیب والوسائل الحدیثة ما زال ضعیفا، ویسیُر سیرا بطیئا، وھو ما یجعل ولوج 

عطاءاتھم ومشاركاتھم وإنتاجاتھم ضعیفة، ومحدودةَ األثر، مقارنة مع غیرھم وَمن ھم دونھم من 
ت مختلف الفئات الفاعلة في المجتمعات المعاصرة.. وبصفة خاصة، نجد ذوي األنشطة والمنتجا

المفسدة والمضللة والساقطة والتافھة، یصولون ویجولون، ویغزون المیادین واألسواق، ویتحكمون 
في العقول واألذواق، بینما علماء اإلسالم ودعاتھ أصواتھم خافتة مبحوحة، وھي تبقى في مساحات 

  ضیقة محبوسة. 
واألسالیب الفعالة، ولو في عالم ینجح فیھ ویسیطر أصحاب الوسائل القویة  –لألسف  –نحن الیوم 

كانت بضاعتھم ردیئة ومقاصُدھم خسیسة، بینما یفشل أصحاب الوسائل العتیقة واألسالیب الضعیفة، 
ولو كانت بضاعتھم ممتازة ونفیسة. ولمثل ھذا كان سیدنا عمر رضي هللا تعالى عنھ یدعو ویقول: 

َد الفاجر وعجَز الثقة« األكید أن یكون أصحاُب األفكار الجیدة لذلك فمن الواجب ». أشكو إلى هللا َجل
أصحاَب وسائل جیدة، وأصحاَب أسالیب فعالة، وأدوات متطورة. وبالمناسبة أدعو إلى تنظیم دورات 
وحلقات نقاشیة للعلماء، مخصصة لتحسیسھم وتوعیتھم بأھمیة ھذه القضیة وأبعادھا وجوانبھا 

  یتھم في مھاراتھا الضروریة.التنظیمیة والتواصلیة والتكنولوجیة، وتدریبھم وترق
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  محمـــود السمـــرة والنقــــد القــدیــــم
  
  

  د. إبراھیم خلیل
  

ھـ)، ومذھبھ في النقد، مأثرة من مآثره التي یجدر 392یُعدُّ تناول السمرة لحیاة القاضي الجرجاني (
َِصل من الفصل األ ول من الكتاب بالدراسین التنویھ إلیھا، واإلشادة بھا. فقد عرض في أربع ف

لعصر الجرجاني، وما شھده من أوضاع غیر « القاضي الجرجاني األدیب الناقد « الموسوم بعنوان 
َر تتبعھ الدقیق ألحوال  طبیعیة في السیاسة واالقتصاد واالجتماع والثقافة. فمن الناحیة السیاسیة أْسف

ع االستبداد البویھي، فقد طغى الخالفة عن نتیجة حاسمة؛ وھي أن ھذا العصر یختلف عما سبقھ بشیو
األمراء على الخالفة، فكانوا یعیّنون الخلیفة ویخلعونھ متى شاءوا، واألمثلة على ذلك كثیرة مشھورة. 
ومن الناحیة االقتصادیة، شھدت البالد خرابا وفقًرا عانت منھ العامة، فیما كان األمراء یكنزون 

غرفة بعدد أیام السنة  365یحتوي الواحد منھا على الذھب والفضة، ویبتنون القصور الفاخرة التي 
  كي ال یكرر األمیر المبیت في الغرفة. 

ومن النواحي االجتماعیة، تنمُّ االقتباسات التي تتبَّعھا الراحل في المصادر التاریخیة، والثقافیة، 
امل البن األثیر، ككتاب الخراج البن قتیبة، وأحسن التقاسیم للمقدِّسي، وتحفة األمراء للصابي، والك

والنجوم الزاھرة البن تغري بردي، وغیرھا.. على تفكك الحیاة االجتماعیة، وعلى الرغم من ذلك، 
الكثیر من اإلنجاز اإلبداعي في العلوم واآلداب بما ال  - وھو القرن الرابع الھجري  -شھد ھذا العصر

ل الراحل ھذا مشیًرا ألسباب؛ أولھا أن ما یتناسب مع الوْضع السلبي الذي أشرنا لھ، ونبَّھنا علیھ. ویعل
ترجمھ العرب في السابق من تراث اإلغریق، والفرس، والھنود، وغیرھم.. آتى ثماره في ھذا القرن، 
وتجاوز العلماُء، والكتاُب، مرحلة الترجمة واالقتباس والتلمذة إلى مرحلة جدیدة طابعھا اإلضافة، 

تنافس بغداد على احتضان الفنانین والكتاب، والشعراء،  واإلبداع. وسبٌب آخر، وھو ظھور حواضر
ََب، والفسطاط في مصر، وقرطبة في األندلس. وقد  ورجاالت العلم، واألدب؛ كشیراز، والَرّي، وحل
تنافس أمراُء ھذه الحواضر على اجتذاب األدباء، والشعراء خاّصة، وإكرامھم بالجوائز السنیة، 

ما كان لھ أثره المحمود في الحیاة األدبیة. وقد أورد الراحل عناوین واألعطیات الُمْجزیة البھیة، م
الكثیر من الكتب التي ظھرت في ھذا القرن من حیث أنھا شواھد على صدق ما یقال عن الثراء 

  األدبي والثقافي. 
النزعة  من ھیمنة -وال سیما النثر منھ  –على أّن ھذا الثراء، والِغنى األدبّي، ال ینفي أن األدب عانى 

اللفظیة، الزخرفیة، ولذلك أسبابھ. فمیل النخبة إلى الترف، والتأنق في المأكل، والملبس، والمشرب، 
ُّق، وتوخي الزخرف البالغي، والبدیعي، إلرضاء  ّاب التأن َّم على الكت وفي جل جوانب الحیاة، حت

َْین لألدب، أحدھما شعبي، وھو األدب المترسِّل، البعید عن  األذواق، وقد تحدث الراحل عن مستوی
الُزْخرف، وذلك ما لم یحفل بھ النقاد، ومؤلفو المختارات، وكتب التراجم. وأدب النخبة، وخیر من 

ِْسمة، فمن 395یمثلھ في النثر بدیع الزمان الھمذاني( ھـ) وأما الشعر، فقد استعصى على ھذه الق
ِروا بعنایة النقد ھـ)، وغیُره، 354ة، أبو الطیب المتنبي(الشعراء الذین بَرزوا في ھذه الحقبة، وظف

ممن التقوا على غیر تواطؤ، أو تدبیر، في بالط سیف الدولة بحلب. وھذا األمر ھو مدار البحث في 
ِصلة الرابعة الموسومة بعنوان    «.الحیاة النقدیة « الف

  الزمان والمكان 
َّط ھذه الدراسة یستثیره ما فیھا من  حرص شدید على وضع القارئ في والواقع أنَّ من ینظر في مخط

ّف كتابھ  فقد ذكر «. الوساطة « أجواء الزمان والمكان اللذین عاش فیھما القاضي الجرجاني، وصن
ُلقي الضوَء على الحیاة الشعریة في البالط، والِسجاالِت  المؤلف، رحمھ هللا، الكثیر من الشواھد التي ت

َ فیھا شعراُء ولغویون منافسون ألبي الطیّب، أو معجبون بھ، متعاطفون معھ، ومع شعره.  التي انخرط

  8الدستور ص:
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ِھ،  وقد أنتجت ھاتیك المناكفات الكثیر من المصنفات التي یستقصي بعُضھا عیوَب الشاعر، وسرقات
ِصلة  قھ على أقرانھ، ونظرائھ. وفي ھذه الف وبعضھا یحاول إنصافھ، والذْوَد عنھ، مؤكًدا أصالتھ، وتفوُّ

حة،  - رحمة هللا علیھ –من الكتاب یعرُض السمرة  كال من: الرسالة الحاتمیة، والرسالة المَوضِّ
ھـ)، 393البن وكیع التنیسي(« المنصف للسارق والمسروق » ھـ وكتاب388وكلتاھما للحاتمي 

  ھـ)433وكتاب الكْشف عن مساوئ المتنبي للعمیدي (
ٌ ال غنى عنھا، والواقُع أن ھذا التَْطواف في ما ُكتب عن المتنبي، المخطوط منھ والمط بوع، ضرورة

وتوطئة ذكیة لما یتضمنھ الكتاب تالیًا من مواقف نقدیة متوازنة، ومحایدة، توقف عندھا الجرجاني في 
، الذي ھو واسطة العقد لدى المرحوم السمرة. فقد جاء تألیفھ بعد ُجلِّ ھاتیك المؤلفات «الوساطة «

ھة أخرى، قاٍض ینظُر لشعر المتنبي بعین خال كتاب العمیدي، ھذا من جھة، وألن مؤلفھ، من ج
العدل، واإلنصاف، ال بعین التحامل، واإلْجحاف. ولعل في وقوفھ مطوال عند حیاة القاضي، 
َّْت عنایة القدماء بھا، إشاراٍت عدة لما یؤھُل ھذا الناقد ألداء الدور الذي نذر نفسھ  وترجمتھ، التي قل

یع، المیال إلى النقد النزیھ البعید عن التحیُّز الوضیع. فقد كان ألدائھ، وھو دور المنافح عن األدب الرف
اقة للغناء، والطرب، والشراب، غزال في شعره، مترفًعا عن التكسُّب، وعن التذلل لذوي  في حیاتھ ذوَّ
السلطان من أمراء، َوُوزراء، وغیرھم، ممن یُغدقون المال على صغار الشعراء، والمتأدبین. فكان 

ا عُ  ً ِّف   رف عنھ ذلك، وإلى ھذا یشیر في قولھ شعًرا: متعف
  ولو أن أھل العلم صانوه صانھم 

  ولو عظمـــوه في النفوس لُعظمـــــــا 
َّســــــوا،    ولكن أھانــوه، فھانوا، ودن

َما ُ باألطمـــــــــــــــاع حتى تجھّــــ   محیّــــاه
م فیھ المؤلف الراحل الكثیر من الجھد، والعناء، فجَمَع ما تناثر  وعلى الرغم من أنَّ ھذا الفصل تجشَّ

ة، إال أن الغایة  من أخباره في أّمات الكتب، وصاَغ منھا ما یُعد سیرة للجرجاني، ال تخلو من فوائد جمَّ
من الكتاب ال تقتضي بالضرورة وجود مثل ھذه السیرة، وھذا ما دأَب علیھ مؤّرخو النقد، فھا ھو 

مال الكثیر من النقاد في كتابھ تاریخ النقد األدبي عند الَعرب، ولم إحسان عباس یتناول بالذكر أع
ًا من أنَّ النقد األدبي علٌم موضوعي، ولیس أدبا ذاتیًا تتجلى فیھ مالمح من  یترجم ألي منھم انطالق
شخصیة الناقد مثلما ھو الشأن في الشعر، الذي یتطلُب الخوُض فیھ معرفة كلیة، أو جزئیَّة، بالشاعر. 

أنَّ الجرجاني لم یكن قاضیًا، وھو صاحُب ذلك الشعر والنثر، فھل سیتغیر موقفھ النقدي من شعر  فلو
  المتنبي، واالختصام فیھ، ال نظن!

  النظریِّة النقدیة 
ًا لما ھو  ویتناول الدكتور الَسْمرة في الفصل الثالث من الكتاب النظریة النقدیة لدى الجرجاني، خالف

َّصف بالحد األدنى من الترابط، والتماُسك،  سائد عن افتقار التراث العربي لنظریة في النقد تت
نظریة،  - من باب التساُمح –واالتساق. فالراحل الكبیر یحاول أن یستخرج من الوساطة ما یعده 

ومن  48 –وبصفة خاصة من المرتكزات التي أوضحھا القاضي الجرجاني في مقدمة كتابھ من ص ا 
ً ھذه المرتكزات أال یك ُ الشعر مقصورة ون تقویم الشعر خاضًعا لالعتبارات الزمنیة، فلیست جوَدة

على القدیم مثلما ھي لیست مقصورة على الحدیث. وإنما المعیار الحاسم في تقویم الشعر ھو ما فیھ 
من دالالٍت على الطبع، والبعد عن التكلف، والتصنع، وقرب التناول، وسھولة المأخذ، فالصنعة 

ن الش   عر، واللْبَس یعیق التلقي، وركاكة اللغة تحول بین النْظم والتْطریب. تھَجِّ
والنقُد عند القاضي یعتمُد على ركیزة أخرى ھي الذوق، فالذین تصدوا لنقد الشعر، وھم یفتقرون إلى 
ََدة أال یفسر  الذوق المرھف، أساءوا إلى الشعر، وأساءوا إلى النقد، لذا یجیز الجرجاني كغیره من النق

لناقد أحكامھ بالضرورة، فأنَت ترى الصورة، وما فیھا من شرائط االستحسان، ثم إنك ال تعلم، وإن ا
ُطف. وھذا » قاسیَت، وفكرَت، ونظرَت، لھذه المزیّة سببًا، إال أنَّ ھذه الصورة لھا في القلب مواضُع ل

ن أدوات الناقد. وعالوة یْثبت أن الجرجاني ال یُقصي الذوق بصفتھ أداة م - في رأي أستاذنا  - القولُ 
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َْشترط في الناقد أْن یكون شاعًرا تماشیًا مع القول المأثور الذي یحتج بھ بعضھم،  على ما سبق ال ی
ُِد الشاعر  وھو (ال یعرف الشوق إال من یكابده * وال الصبابة إال من یعانیھا) ففي رأیھ قد یْفُضُل الناق

ابھ للشعراء النقاد إال قلیال. وتفسیر أستاذنا لذلك أنَّ القاضي الناقَد غیر الشاعر، إال أنھ لم یُشر في كت
أدرك بموھبتھ، وزكانتھ، ونفاذ بصیرتھ، أن اإلجادة في میدان النقد تختلُف عن اإلجادة في مْیدان 
قا في ِشْعره، عاجًزا عن نقده، وعن نْقِد أشعار غیره. عالوة  اإلبداع، والنظم. فقد یكون الشاعر متفوِّ

ا، یضیف أستاذنا إلى ما سبق إلحاَح القاضي على خطأ االعتقاد بأنَّ علماَء اللغة من أمثال على ھذ
األصمعي، والمبرد، وغیرھما، مؤھلون للحكم على الشعر حكًما جیدأ. وال یسوغ أن یعتمد الحكم 

بعض على الشعر على معاییر، وقیَم، غیر شعریّة، كاالعتماد على الدین، أو األخالق. فإْن كانت 
َْدره. فالشعُر یُنقُد  ِّ من ق أبیات المتنبي تنمُّ على وھَن العقیدة، فذلك ال ینبغي لھ أن یكون سببًا للَحط
بمعزل عن الدین، وعن األخالق. وھذا الرأُي الصادُر عن قاٍض، شغل في طور من أطواره منصب 

ا یزیل جودة الشعر فیھ، ولیست الفحاشة في المعنى مم« قاضي القضاة، رأٌي ینم على جرأة، یقول 
وتقوم نظریتھ على بعد آخر یصفھ أستاذنا « كما ال یعیب جودة النجارة في الخشب رداَءتھ لذاتھ 

یشمل  -ھا ھنا  - بالموضوعیة. وقد أراد بذلك ما أراده الغربیون في حدیثھم عن النقد المحاید؛ فالحیاُد 
واستبعاد التحیُّز لمذھٍب، أو فكرٍة، أوعقیدة،  استبعاد المْیل، والھوى، واستبعاد التحامل الشخصي،

قین.  ٌ بین الشاعر الناظم والمتلقین، سواء أكانوا من النقدة، أو من المتذوِّ فالناقُد، عند الجرجاني، وسیط
فالحكم على الشعر استنابة لما یغلُب على النفس، وھو في موقفھ ھذا متأثر، بال ریب، بما عرف عنھ، 

َّصف بھ، من عدْ  ٌّغ، وسامٌع مؤدٍّ، وكما أناظرك أناظر « ل في قضائھ، یقول: وات واعلم أنني رسوٌل مبل
ئ نفسي من غفلة، وال أدعي السالمة من خطأ، والمدعي  عنَك، وكما أخاصُمك أخاصُم لك، وال أبرِّ

ُ من المتوسِّط، وعنایة الخصم بشھوده أتمُّ من عنایة الحاكِ  ُّق دعواه   «. م أَشدُّ اھتماًما بما یُحق
ُ الوجدان، ولیس الفلسفة، التي ھي نشاط عقلٌي، ال وجداني.  یضاُف إلى ذلك تأكیده أن الشعر َمصدره
ن الشْعر، وتفسده. وشيء آخر ھو الغلّو، فالقاضي الجرجاني لم یعترض  فالفلسفة عند القاضي تھجِّ

َْعدالن بالنظم على المبالغة في الشعر، بید أنھ یلح على ضرورة االعتدال في ذلك، فاإلفرا ، ی ط، والغلوُّ
یعد الغلوَّ من عیوب  -أي القاضي –إلى االنتقاص والذم، بدال من االستجادة، واالستْحسان. وھو 

الشعر، ویُؤثر التوسُّط، واالجتزاء بما قَُرَب وُعرف، واالقتصار منھ على ما ظھَر َوَوضح. وال یحبِّذ 
ُ یدافع ع ن بعض غموض المتنبي. ویعرُض، في نقده، لركیزة الغموض، واإلیغال فیھ، وإن وجدناه

أخرى، یمكن عْزُوھا إلى محاسن التولیف، كجودة المطلع، وحسن التخلص، واالنتقال السلس من 
ُ بما یشبھ الخاتمة في الرسائل، فھي التي تْعلُق بالذھن، وتدوم في  غرض آلخر، وأن تنتھي القصیدة

  ستخرجھ من ركائز النظریَّة بالكالم على الَسَرِق في الشعر.ذاكرة المتلقي. وقد اختتم أستاذنا ما ا
  السرقات 

وكعادتھ، ال یفتأ یضُع القارئ في المناخ المواتي لفھم الموضوع. فما السَرُق في الشعر؟ وما قضیتھ؟ 
ومن ھم الذین ألفوا في السرقات؟ وما ھي أنواع السرقة؟ ما المقبول منھا وما المرفوض؟ وما 

  لتي أْطلقْت على ھذا وذاك؟ المصطلحات ا
« لذا یتتبع المرحوم ھذه الظاھرة مبتدئا بابن سالم، منتھیًا بالقاضي، وما جاء بھ من حدیث عنھا في 

ز « الوساطة  فالقاضي یؤكد أن السرقة في الشعر باٌب ال ینھُض بھ إال الناقُد البصیر، والعالم المبرِّ
ق بین المعاني المشتركة كاستحسان القمر، أوالشمس، أو الخبیر. وھي داٌء قدیٌم، وعیب عتیق. وفرَّ 

استجادة الغیث، أو نعت السیف بالمضاء، وبأنھ صارم قاطع، وغیرھا من المبتكر، فالمشترك، وإن 
تكرر، ال یعد من الَسَرق. عالوة على أنَّ المعاني المخترعة كتشبیھ الفتاة بالظبي، أو الطلل بالكتاب 

ق، التي جعل ال تداوُل منھا معانَي عامة، ال یعد تكریُرھا من السرقة في شيء. وال تكون السرقة المنمَّ
َشْع. وفي ھذا الباب للقاضي رأٌي  ً بالثْلِب، خلیقة بالذم، إال إذا كانت في المعنى المبتكر الذي لم ی جدیرة

ً لم  آخر، فإذا أخذ الشاعر أحد ھذه المعاني المبتكرة، والنادرة، ثم زاد علیھ زیادة تضیف إلیھ مزیة
ًا، وقد استوفى أستاذنا السمرة األمثلة على ھذا الضرب مما  تكْن فیھ، كان مثاُل ھذه السرقة مستحسن
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فیھ زیادة، أو اختصاٌر، أو قلٌب، أو نقٌل، مما ال یستحق أن یسمى سرقة، بل ھو إلى اإلبداع أقَرب، 
  وباالختراع أْحرى وأنسب.

ا الكتاَب، ناقٌد من القرن الرابع، ذو نظر ثاقٍب في الشعر، یقوم على فالقاضي الجْرجاني، لمْن یقرأ ھذ
ركائز منھا ما یتعلق باألصالة، ومنھا ما یتعلق بالتولیف، والترتیب النسقي، ومنھا ما یتعلق بالحیاد، 
واالنصراف عن النقد الَمْذھبي، وعن المعیار الدیني واألخالقي، واالكتفاء بالمعیار الفني، أي: 

لي، ومنھا ما یختّص بصْدق الشاعر، وبعده عن الغلّو الذي ال یتواءم مع الصدق الفني. وال تفوتنا الشك
اإلشارة ھاھنا إلى نْھج الراحل المتمیز في نظره للنقد القدیم نظرة قائمة على االنتفاع بما لدیھ من 

اء النقاد الغربیین من االطالع على النقد الغربي، فھو ال یفتأ یوازُن بین آراء الجرجاني وبعض آر
أمثال: إلیوت، وریتشاردز، وھربرت رید، والسال أبركرومبي، فضال عن أنھ یسلط على نقدنا القدیم 

مما یعود على الدارسین لھذا التراث بفوائد منھجیَّة تجعل من الكتاب قدوة تقتدى،  –أضواَء جدیدة 
ُقلَد وتحتَذى. ً أْن ت   وطریقة في البحث حریة
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  إلعالمیـة أداة حكومیـة جدیـدة لمحـاربـة اإلشـاعـاتالتربیـة ا
  

  نیفین عبد الھادي
  

خروجا من عشوائیة تبادل المعلومات، وما یتبع ذلك من انتشار واسع لإلشاعات، وتنّوع أشكالھا 
ومواضیعھا، اتجھت بوصلة الحلول نحو الكثیر من الخطوات العملیة، سعیا لتنظیم المشھد وفق أسس 

  ل مؤسسي یقود لجھة وقف أي تجاوزات بھذا الشأن.واضحة، وعم
وتأتي فكرة الحكومة في وضع التربیة اإلعالمیة لطلبة المدارس والجامعات بشراكة ما بین وزارات 
اإلعالم والشباب والتعلیم العالي والتربیة والتعلیم، بھدف تعزیز ثقافة التعامل مع وسائل التواصل 

ة للتكنولوجیا وأدواتھا والتعریف بطرق التعامل مع المعلومات االجتماعي واالستخدامات الصحیح
المتداولة، ذلك أن وضع منھاج واضح بھذا الخصوص من شأنھ أن یجعل التطبیق یسیر وفق أسس 

  منضبطة تغلق باب التخبّط والعشوائیة في تبادل المعلومات.
ة عشوائیة تبادل المعلومات، الحدیث في ھذا الجانب، ال یأخذ الطابع المحلي فحسب، ذلك أن مشكل

وانتشار اإلشاعات نتیجة النتشار وسائل التواصل االجتماعي، التي فتحت أجواء تبادل المعلومات 
بشكل مطلق، ھي ظاھرة بات یعاني منھا العالم بأسره، وغدت في كثیر من الدول مصدر قلق، وحتى 

ة، على أن یكون ذلك وفق أسس خطورة، األمر الذي یجعل من تنظیم فضائھا، وضبطھ، بات ضرور
  منظمة، وبأدوات عملیة.

وقد تنبّھ األردن منذ سنین، لھذا الجانب، واتخذت الحكومة الكثیر من الخطوات لضبط ھذا الفضاء، 
بعمل مؤسسي، كان أساسھ الرد على أي اشاعات تطلقھا ھذه الوسائل، وبتوفیر المعلومة الصحیحة 

طبیعة الحال یبقى واقع تبادل المعلومات على ھذه الوسائل یقف وفق المتاح، وقدر الممكن، ولكن ب
على مفترق طریق یصعب السیطرة علیھ، أو ضبطھ، بسبب سرعة انتشار المعلومة من خاللھا، 

  إضافة لطبیعتھا التكنولوجیة التي تجعل من السیطرة علیھا بشكل فني أمرا صعبا.
ة اإلعالمیة، منھاجا للطلبة، حتما سیسھم في ویرى مراقبون، أن المشروع الحكومي بجعل التربی

ضبط جانب تبادل المعلومات، ویجعلھ أكثر تنظیما، كونھ سیقّدم شكال مختلفا من العلم الخاص في 
التعامل مع المعلومات وتداولھا، اضافة لتقدیم وسائل تجعل من الشباب قادرا على التمییز ما بین 

عات في مكان والدتھا منعا لتمدد سلبیتھا للمجتمع، الصح والخطأ في المعلومات، ودفن الشائ
  وقطاعات المختلفة، واحیانا ألشخاص في المجتمع.

وزیر الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنیمات، أكدت أن التربیة 
، »ل میدیاالسوشا«اإلعالمیة مشروع یھدف إلیجاد الوعي والمعرفة للناشئین حول كیفیة التعامل مع 

مؤكدة أن العالم یواجھ تحدي رواج اإلشاعات واألخبار الكاذبة والمعلومات غیر الدقیقة، وھذا یرتب 
  علینا مسؤولیة نقل الحقیقة بصدق ودون مبالغة، وبذلك یكون بناء األمل والثقة.

نھجیة وبطبیعة الحال فإن لحدیث غنیمات دالالت كثیرة، لجھة كافة أشكال اإلشاعات، من خالل م
، وتمكین أذرع اإلعالم الرسمي بما في »حقك تعرف«واضحة، تتبعھا الحكومة، من بینھا منصة 

ذلك الناطقین اإلعالمیین وإدارات االعالم في جمیع المؤسسات، وتفعیل دور الناطقین اإلعالمیین في 
إلعالم والرأي الوزارات وتعزیز التشبیك فیما بینھم بھدف تمكینھم من إیصال المعلومات لوسائل ا

الكترونیة بھذا » ناطق«العام حول جمیع القضایا، واالجابة على جمیع التساؤالت، وتم اطالق منصة 
الشأن، فضال عن منظومة التشریعات والقوانین التي تنظم عمل وسائل اإلعالم، وتحاسب من یتجاوز 

بأن ھذه التشریعات تتیح أو یرتكب الجرائم عبرھا أو من خالل مواقع التواصل االجتماعي، علما 
انتقاد أداء الحكومة ومراقبتھا ولكن دون اغتیال أو استباحة او انتھاك للخصوصیات، وتستكمل 
الحكومة نھجھا ھذا باطالق مشروع التربیة اإلعالمیة، الذي سیشكل دون أدنى شك حالة مختلفة في 

  2الدستور ص:
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فكر الشباب وتوجیھھ نحو ضبط ایقاع عمل وسائل التواصل االجتماعي، من خالل التركیز على 
  الصح في تبادل المعلومات.

التركیز على ثقافة األجیال فیما یخص تبادل المعلومات وتداولھا، مسألة ھامة، وجوھریة في التصدي 
المدارس والجامعات بیت المعلومة والثقافة لألجیال ألنھا «لإلشاعات، ووفق ما لفتت لھ غنیمات فإن 

، وتأتي أھمیة وجود منھاج یؤسس لثقافة واعیة »بنھج واع ومقتدرتصیغ القیم وتبني المعرفة 
ونموذجیة فیما یخص وسائل التواصل االجتماعي، والتعامل مع عالم المعلومات سواء كان في 
طرحھا، أو تداولھا، ویبقى مشروع التربیة اإلعالمیة یقف على كفتي میزان التقییم لحین تطبیقھ 

  ابیتھ من عدمھا بشكل مطلق.والوقوف على نتائجھ لحسم ایج
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  ال تتالعبوا بعالمات طالبنا
  ا.د. كمال الربضي

  
أقر مجلس التعلیم العالي السابق تطبیق ما یعرف بالسنة التحضیریة، للقبول في تخصص الطب 
وطب األسنان في الجامعتین األردنیة والتكنولوجیة وبعد السنة التحضیریة یتم توزیع الطلبة على 

بیة حسب المعدل في السنة التحضیریة، ضاربین بذلك معدل الثانویة العامة التخصصات الط
عرض الحائط بحجة أن معدل الطالب العالي ھو الذي أدخلھ في صراع جدید مع  «التوجیھي«

اآلخرین الذین قبلوا في حقل الطب، لكن المجلس الحالي تراجع عن قرار السنة التحضیریة، وھذا 
ال یحتاج لمبررات ألن بقاءه یعني التشكیك بقدرات مناھج ومدرسي وزارة القرار باعتقادي صائب و

   .التربیة والتعلیم
  

ومن المعروف أن المنھاج المقرر لطلبة الثانویة العامة تم وضعھ من قبل خبراء في القیاس والتقویم 
ً الفروق الفردیة عند الطلبة، ولدى الوزارة منھجیة ثابتة الختبار معرفة قدرات ھم وإمكاناتھم مراعیا

وفق االختبارات المنھجیة العامة للجمیع وھو معیار ثابت لكل الفئات ویفرز من ھو القوي والمتوسط 
والضعیف لذا قبل إقرار السنة التحضیریة على وزارة التعلیم العالي المقارنة بین المنھاج المقرر 

بھذا الموضوع لیس ھناك أي  للسنة األولى طب ومنھاج السنة التحضیریة للطب، ومن خالل معرفتي
شيء جدید أو إضافة شيء ما لمنھاج السنة التحضیریة باستثناء اضافة جامعة العلوم والتكنولوجیا 

ً قد تم إضافتھ وال » مقدمة في الطب«مادة  ً جدیدا وأعتقد أن إضافتھا إلشعار الناس أن ھناك شیئا
ن السنة األولى والثانیة وربما الثالثة كلھا أعتقد أنھ مبرر لبقاء السنة التحضیریة، ومن المعروف أ

   .والدخول في عمق المواد الطبیة الحقیقیة ھو بعد ذلكسنوات تحضیریة للطب وطب األسنان 
  

لذا ما الداعي من إدخال طالبنا النخبة في البالد في متاھات نحن في غنى عنھا، وھل ھذا التغییر 
َھ وحتى لو كان معدلھ  بل َ %أن  9.99یخدم طلبة الطب أو من أجل التغییر فقط، وَمْن ھو الطالب األ

حظك نصیبك"؟ الطالب العاقل «ل في طب األردنیة أو التكنولوجیة تحت عنوان یضع في طلب القبو
ً إلى المضمون في الكلیات الطبیة األربع األخرى، حیث سیذھب لھا طلبة النخبة في  سیذھب فورا
الثانویة العامة لضمان قبولھم في الطب، أعتقد أن ھذا القرار فیما لو طبق سیكون لصالح الكلیات 

رى حیث سیذھب إلیھا طلبة النخبة في الثانویة العامة وتبقى أبواب األردنیة والتكنولوجیة الطبیة األخ
مفتوحة للمستویات األدنى من النخبة، وفیما لو أقر ھذا النظام سیكون ھناك مجال واسع للواسطة 

ي والمحسوبیة، والتالعب بعالمات الطلبة من خالل تسریب األسئلة حیث نعاني من ھذه الظاھرة ف
ً بأیادي األطباء المدرسین منھاج وزارة  .جامعاتنا، وأصبح مصیر طلبة الطب وطب األسنان مرھونا

التربیة والتعلیم الخاص بالثانویة العامة منھاج قوي یا سادة ولھ سمعة ممتازة على المستویین الوطني 
وزیر التربیة  والعربي ویفرز قدرات الطالب الحقیقیة وغیر الملوثة بالغش والفساد، نرجو من

والتعلیم والتعلیم العالي ولید المعاني التروي وال یترك طالبنا النخبة للتالعب بعالمات الثانویة العامة 
  .للمتالعبین

  

  7ص:الرأي 
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  جامعاتنا والخریجون
  

  د. ھیثم أبو كركي
  
  

ً مفاده بتبرع  لفت انتباھي تغریدة على صفحة أحد أساتذتي على موقع تواصل اجتماعي تحمل خبرا
  مغیل) الكندیة لجامعتھ بمبلغ مائتي ملیون دوالر) أحد خریجي جامعة

  
ً بالدرس والتمحیص أم  في األسباب التي تعزز الوفاء واالنتماء  ام الخبر، وبدأت النظرتوقفت طویال

الخریج والتي دفعت مقدم التبرع إلى فعل ما فعل، فھنا یبرز دور المؤسسة  للصرح العلمي لدى
 في خلق فرص الریادة واالبداع وتعزیز روح الوالء للمؤسسة وھو ما دفع المتبرع لیقدم التعلیمیة

خالل تجربتي كباحث  .تبرعا سخیا لمؤسسة شعر في قرارة نفسھ انھا تستحق منھ كل الدعم والرعایة
لفت انتباھي ان قاعة الخریجین  زائر في جامعة (وسترن اونتاریو) الكندیة خالل الصیف الماضي

 على مستوى رفیع تعقدھا الجامعة، وتزدان تقع في قلب الجامعة وھي مركز أساسي ألي نشاطات
حیاتھم العملیة، والحظت وجود دائرة كبیرة من الموظفین  جدرانھا بصور الخریجین وما آلوا الیھ في

مع الخریجین ومتابعة اخبارھم ونشاطاتھم، ألن عراھم الجامعیة ما زالت  مھمتھا إدامة التواصل
معاییر جودة  إن إدامة الصلة مع الخریجین تعد أحد .حتى وإن تخرجوا منذ سنوات طوال وثیقة متینة

جمیعا ان جودة مخرجاتھا قد تكون أحد سبل الخروج مما نحن فیھ من  البرامج االكادیمیة والتي نتفق
 ومن ھنا فالبد لمؤسستنا التعلیمیة ان تبذل المزید من الجھود للتواصل مع ضوائق وازمات،

  الخریجین
  

استضافة أحد  األفكار ذات النفع والتي یمكن ان تكون خطوة في طریق مشوار االلف میل، فكرةومن 
الجدد لیكون دافعا لھم  یروي قصة نجاحھ للخریجینالخریجین في حفالت التخرج في الجامعة ل

ویوثق نجاحاتھم، وفي ھذا اإلطار فإنني  وحافزا على التقدم، وفكرة كتاب یضم أسماء الخریجین
 .مؤسساتنا التعلیمیة ونتطلع الى المزید بإذن اهللا أحیي كل الجھود المبذولة لرفع مستوى

  14ص:الرأي 
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  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ردنــالجـــــــامعــــة األ       
  األردن 11942  أن) عم962- 6( 5300426) فاكس: 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
30 

.  
  
  

  

  9ص: الرأي
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ردنــالجـــــــامعــــة األ       
  األردن 11942  أن) عم962- 6( 5300426) فاكس: 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
31 

  
  

  
  
  
  زي –تمام یوسف ابوالیعقوب العواملھ (ام عارف)  -
  
  جمعیة صفد –روحي سالم حمادة باطا  -
  
  تالع العلي –عفاف نخلھ سلیم صالح  -
  
  عجلون –جوزفین عواد المنور الدبابنة  -
  
  ناعور –فاطمة عبیدة عبدالرحیم الكردي  -
  
  الشمیساني –محمد ماھر بن عبدالحمید عربي كاتبي  -
  
  بلدة زمال –ھاني المساعدة  -
  
  مرج الحمام –لیلى جمیل عیسى مشربش  -
  

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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" ھو عنوان مؤتمر تنظمھ الیوم الجامعة االلمانیة "الطالب السوریون في األردن: بدایة جدیدة
األردنیة بالتعاون مع الوكالة األلمانیة للتعاون الدولي. المؤتمر الذي یقام في فندق كمبنسكي عمان 
یرعى افتتاحھ وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم العالي د. ولید المعاني، ویبحث قضایا الطلبة من 

  لیم العالي بالمملكة.الالجئین السوریین في التع
  

وزیر الداخلیة األسبق حسین ھزاع المجالي یحاضر مساء الیوم في مقر منتدى الفكر العربـي تحت 
  عنوان "الثقافة اإلیجابیة واإلشاعة الھدامة".

  
یعقد مجلس النواب الیوم جلستین؛ صباحیة ومسائیة، یواصل فیھما مناقشة واقرار مشروع قانون 

ابتداء من المادة الثانیة. ویعتبر مشروع القانون الذي یدمج أكثر من قانون من أھم  الملكیة العقاریة،
القوانین المدرجة على الدورة العادیة الثالثة لمجلس األمة الثامن عشر، والتي تنتھي في الرابع عشر 

  من نیسان (ابریل) المقبل.
  

تعقد بمدینة شرم الشیخ المصریة.  یشارك األردن الیوم في أعمال القمة العربیة األوروبیة، التي
ومندوبا عن جاللة الملك یترأس وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین أیمن الصفدي وفد األردن 

دولة  50المشارك في القمة، ویلقي كلمة في القمة التي تستمر یومین وتشارك بھا وفود من نحو 
 عربیة وأوروبیة.

 زوایا الصحف 

 زواریب الغد
  


