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طالب وطالبة ویحقق حلمھم بالتنقل بحریة وسالم دون مرافق ٢٠٠المشروع یخدم أكثر من   

  للطلبة المكفوفین’’ المسار اآلمن’’تطلق ’’ األردنیة’’

  

حلم االستقاللیة وحریة التنقل بسالم وبال منغصات أو عثرات، كان حلم ھدیل أبو سوفھ عندما كانت 

ومنذ سنوات عدة تحدثت . طالبة في الجامعة األردنیة ھي ومجموعة من ذوي اإلعاقات المختلفة

  .ھدیل عن مسار آمن یجعل ذوي اإلعاقة یسیرون في طریقھم بسالم واستقالل من غیر مرافق

، تبین أن ما USAID یوم تعمل ھدیل مستشارة ومدربة في حقوق األشخاص ذوي االعاقة معال

الخاص بالطلبة " المسار اآلمن"یحدث الیوم في الجامعة األردنیة انطالقة أولى من نوعھا لـ

  .المكفوفین، من خالل الممر الذي صمم ھندسیا لألشخاص ذوي اإلعاقة البصریة

یلة بارزة تدل الشخص على السیر المستقیم ونقاط أخرى دائریة بارزة ویتكون المسار من خطوط طو

تكون بمثابة إشارات تحذیریة قبل نزول الدرج وصعوده، وقبل المنعطفات أو تغییر المسار، ویمیز 

ھذه المؤشرات األرضیة لونھا األصفر لیتمكن الطلبة الذین لدیھم ضعف بصر من تمییزه واالستدالل 

  .لھعلى الطریق من خال

وتؤكد ھدیل أن الدعم الذي حصلت علیھ ھي وأصدقاؤھا بھذه المبادرة كان بمثابة تحقیق لحلمھم، 

آملین أن یكمل المشروع بمراحلھ المقبلة وتغطي ھذه المساحة المستقلة لذوي اإلعاقة البصریة جمیع 

  .األماكن

 أخبار الجامعة

 المدینة نیوز/عمون/١٠:صالغد 
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األعلى لحقوق األشخاص  وجاءت ھذه االنطالقة الیوم في الجامعة األردنیة برعایة رئیس المجلس

ذوي اإلعاقة، األمیر مرعد بن رعد، وحضر نیابة عنھ األمین العام للمجلس الدكتور مھند العزة، 

وبحضور رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة، ومدیرة بعثة الوكالة األمیركیة للتنمیة 

  .في األردن باإلنابة نانسي إیسلك USAID الدولیة

لدكتور عبد الكریم القضاة، خالل الفعالیة، أن الطلبة ذوي اإلعاقة البصریة یواجھون في وأكد ا

الجامعة األردنیة العدید من التحدیات والصعوبات من أھمھا صعوبة التنقل بین الكلیات واألقسام 

  .المختلفة داخل الحرم الجامعي بشكل مستقل نتیجة عدم توفر المؤشرات األرضیة

الجامعة األردنیة التي لطالما كانت داعمة لحقوق الطلبة ذوي اإلعاقة، وتطبیقا لقانون  وتحقیقا لرؤیة

والذي ینص على أھمیة إدراج التھیئة البیئیة  ٢٠١٧للعام  ٢٠حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم 

اللیة المادیة في المرافق كافة العامة للدولة، تأتي أھمیة ھذا المشروع الذي من شأنھ أن یحقق االستق

  .للطلبة ذوي اإلعاقة البصریة ویضمن تكافؤ الفرص في الوصول إلى التعلیم بین الطلبة

طالب وطالبة من ذوي اإلعاقة  ٢٠٠ولفت القضاة إلى أن مشروع الطریق اآلمن یخدم أكثر من 

حقوق ودمج "البصریة في الجامعة األردنیة، ضمن سلسلة من األنشطة المنطلقة من مشروع 

، نحو عیش مستقل ومشاركة منصفة لألشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع، "ي اإلعاقةاألشخاص ذو

- ٢٠١٣(لدعم مبادرات المجتمع المدني  USAID والذي تنقذه الجامعة األردنیة بدعم من برنامج

، وتنفذه منظمة صحة األسرة الدولیة USAID والممول من الوكالة األمیركیة للتنمیة الدولیة) ٢٠١٨

٣٦٠FHI.  

قر الدكتور مھند العزة بأن ھذه المشاریع رائدة وملھمة وتجعل التكاتف االجتماعي بأسمى حاالتھ، وی

والتعاون الذي وقع بین المؤسسات والمنظمات والمختصین لجعل ھذا الطریق اآلمن حقیقة وأن ال 

  .یبقى في العقول یتنقل ویتردد تحت كلمة یا لیت
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م بین المنظمة األمیركیة والجامعة والوزارات المسؤولة جعل وبینت نانسي إیسلك، أن التعاون القائ

من ھذا العمل شیئا ذا مستوى یساعد الطلبة ذوي اإلعاقة البصریة على تحقیق حلمھم بالسیر وحدھم 

  .بال مساعد والتنقل بحریة وبسالم بین المباني والكلیات والمرافق الجامعیة

متر  ١٤٠٠ل الحرم الجامعي حتى یصل المسار المحدد لـوتأمل بتنفیذ المرحلة الثانیة للمشروع داخ

" البالطات األرضیة/المؤشرات"وبحسب االتفاقیة الموقعة مع الجامعة، یقوم البرنامج بتزویدھا بـ

  .التي تشكل المسار وتتكفل الجامعة بتنفیذ المشروع على األرض

ذوي اإلعاقة البصریة والجھات  وتم اختیار منطقة المسار بناء على اقتراحات عدة وبإشراك الطلبة

المسؤولة من الجامعة األردنیة، وبالتالي تحدید الطریق األكثر استخداما من قبل الطلبة كنموذج 

  .تجریبي أولي على مستوى الجامعة بشكل خاص واألردن بشكل عام

سعید  وحول أھداف المشروع، یبین المھندس المسؤول من الدائرة الھندسیة في الجامعة األردنیة،

العیاصرة، أن الھدف األساسي ھو تأسیس أول ممر مصمم ھندسیا ومخصص الستخدام ذوي اإلعاقة 

البصریة في األردن، وتحقیق االستقاللیة لھؤالء الطلبة، وضمان تكافؤ الفرص وعدم التمییز في 

داد البنیة محلیا وإع" المؤشرات األرضیة"الوصول إلى التعلیم بین الطلبة، وتصنیع بالطات المسار 

التحتیة وأعمال التركیب لھا، نموذج تجریبي أولي یحتذى بھ في الجامعات األخرى وغیرھا من 

  .المؤسسات

ولجعل المشروع حقیقیة، تم تنسیب المھندس العیاصرة لدورة تدریبیة في الیابان لتطبیق طرق آمنة 

الطات ذات المیزة في التعامل یوما، ومن خالل تلك الدورة تعرف على ھذه الب١٤لذوي اإلعاقة لمدة 

مع األفراد ذوي اإلعاقة البصریة حتى أنھ أخذ عینة منھا للبحث عنھا أردنیا أو محاولة صناعتھا 

 USAID محلیا، إال أنھا باءت بالفشل في حینھا لعدم توفر المواد الخام والقوالب، وبعد الدعم من

  .لقالب من خارج األردن وتم تصنیعھا محلیاوطرح العطاءات في الجرائد الرسمیة تم التوصیة على ا
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ویكمل عیاصرة أنھ تم تشكیل لجنة استشاریة ممثلة لكل من وزارة األشغال، الجمعیة العلمیة الملكیة، 

والجامعة األردنیة لمتابعة سیر العمل، ومختصین لمتابعة المؤشرات األرضیة وبمشاركة أعضاء من 

ألعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة البصریة من خالل البرنامج لتقییم العطاءات، والمجلس ا

االجتماع مع طلبة الجامعة األردنیة من ضعاف البصر والمكفوفین من مختلف درجات اإلعاقة 

  .لیقوموا بتفحص العینتین واختیار األفضل

 وتدرب الطالب والطالبات على استخدام الطریق اآلمن، وتعمل الجامعة على نشر الوعي بین الطلبة

  .حول أھمیتھ واستخدامھ، حسب عیاصرة

وكان المشروع ومنذ بدایتھ قبل ثالثة أعوام المساعد األول فیھ الطالب المكفوف عمر أبو ھنیة، وكان 

یساعد على اختیار العینات التي یتم تجریبھا، وكیفیة تسھیل توزیعھا وعددھا لتكون مناسبة للشخص 

المواصفات المحلیة الصادرة عن مؤسسة المواصفات وبین أنھ تم اختیار البالط ضمن . الكفیف

والمقاییس األردنیة، وعملت الجامعة على تزوید الممرات العامة بالمؤشرات األرضیة الملموسة 

.لتسھیل حركة األشخاص ذوي اإلعاقة البصریة الكلیة والجزئیة سواء كانوا یستخدمون العصا أم ال
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.  

  
  
  

  دعم صندوق الطالب نأمل باعادة المساھمة الكویتیة في: الطویسي
  

  األول األردن وجامعاتھ مقصد الطلبة الكویتیین: الدیحاني 
  
الثالثاء، السفیر  حث وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي، لدى لقائھ الیومب

الجامعات األردنیة والكویتیة من  الكویتي بعمان عزیز رحیم الدیحاني، سبل دعم عالقات التعاون بین
  . خالل تبادل األساتذة والطلبة

 
إلى عمق  وأشار الطویسي، خالل اللقاء الذي حضره الملحق الثقافي في السفارة بدر المطیري،

تقدیم كل التیسیرات  الثقافي والعلمي مع دولة الكویت، مؤكًدا استعداد الوزارةعالقات التعاون 
وجدد الدكتور الطویسي الدعوة لوزیر  . الالزمة للطلبة الكویتیین الذین یدرسون بالجامعات األردنیة

عن جمیع األمور التي تخص الطلبة الكویتیین، معربا  التربیة والتعلیم الكویتي لزیارة األردن لبحث
ووفقا ألرقام الوزارة، فقد  . الشقیقة في دعم صندوق الطالب األردني أملھ إعادة مساھمة دولة الكویت

ملیون دینار خالل السنوات الخمس  ٤١قدمت دولة الكویت الشقیقة لصندوق دعم الطالب نحو 
 طالب أردني ألف ٤٠الماضیة، حیث یقدم الصندوق خدماتھ لنحو 

 
األردنیة، مؤكًدا حرص  ر الكویتي بالتطور الذي تشھده مؤسسات التعلیم العاليمن جانبھ، أشاد السفی 

المقبلة، وزیادة أعداد الطلبة  بالده على دفع وتشجیع التعاون الثنائي مع األردن خالل المرحلة
وقال السفیر، إن األردن وجامعاتھ یعد المقصد األول للطلبة  . الكویتیین للدراسة بالجامعات األردنیة

ً تذلیل المشكالت التي قد تعترضھم أثناء دراستھم في المملكة، مشیرا إلى أن ھناك  الكویتیین، متمنیا
خصوصا في  في أعداد الطلبة الكویتیین المقبولین بالجامعات األردنیة في مسار الدراسات العلیا زیادة

ین یدرسون في الجامعات یشار إلى أن عدد الطلبة الكویتیین الذ . تخصصي إدارة األعمال والمحاسبة
  . آالف طالب وطالبة في مختلف التخصصات والمستویات العلمیة األردنیة بلغ نحو أربعة

  
  

  
 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٢:صالرأي 
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  !ھدر للمال والوقت والنتیجة كارثیة.. لجوء الطلبة لشھادة الثانویة العربیة
  

تتجدد في كل عام مشكلة االعتراف بالشھادات المدرسیة الصادرة عن مدارس عربیة مختلفة موزعة 
في اقاصي االرض، والتي تمنح شھادة الدراسة الثانویة العامة لطلبة اردنیین بالتزامن مع انعقاد 

نھم من دخول الجامعات، وھي خطوة االمتحان، الذي تجریھ الوزارة للطلبة حتى یتمكن من نجح م
في غالب االحوال كان یلجأ الیھا الطلبة ھربا من بعبع التوجیھي المخیف والذي بات االن اكثر 

  . سالسة اال ان الموضوع ما زال معقدا یدفع ثمنھ الطالب
نتائج الوزارة ال تضع معاییر تعجیزیة، فقد عادلت اكثر من ستة االف شھادة العام الحالي، ولكن ال

الكارثیة لالمتحان التحصیلي والقدرات الذي ھو شرط اساسي من اجل دخول الجامعات یضعنا امام 
طالبا  ٢٨٥مشكلة حقیقیة وھدر لالموال والطاقة، وفي النھایة االرقام ھي التي تتحدث، حیث تقدم 

نھ وحسب نظام باتوا مؤھلین لدخول الجامعات الرسمیة في المملكة ال% ١٠لالمتحان نجح منھم فقط 
معادلة الشھادات المعتمد في الوزارة، فان نتیجة االمتحان الوحیدة التي تخول الطالب التقدم 

  .للجامعات
وبحسب الوزارة، فان مشكلة ھذه الشھادات غیر المعالجة بشكل نھائي ما زالت تسبب االرق للعدید 

اجل حصول ابنائھم على الشھادة من االھل والطلبة والوزارة، فاالھل یدفعون االف الدنانیر من 
حیث .. لیفاجأوا في بعض االحیان ان الشھادة لم تكن اكثر من حبر على ورق، والشھادة ال تعادل

االف طالب اردني یسعون للحصول على  ٤تتركز المشكلة حالیا في عشر مدارس لیبیة فیھا 
  .شھادتھا

باالصل وتمنح عالمات مرتفعة جدا،  ووفق مصادر في الوزارة ومطلعین، فان ھذه المدارس ربحیة
دون ان تؤھل الطلبة فعلیا لدخول الجامعات، رغم كل تحذیرات الوزارة من اھدار المال والوقت 
وتغریب االبناء دون طائل، ورغم كل المساعي والتسھیالت المقدمة من الوزارة في فتح عدد دورات 

  .عقد االمتحان للمعیدین
عن دور الوزارة المطالبة باتخاذ اجراءات تحد من الھدر المالي ھذه القضیة تطرح سؤاال اخر 

والضیق النفسي اللذین یتعرضان لھما االھل والطلبة للحصول على الشھادة من الخارج، والتي تقابل 
  .باالخفاق عند العودة الى الوطن؟

جرت على صاحبة الوالیة وزارة التربیة دعت الطلبة في الخارج الى استثمار التطورات التي 
امتحان الثانویة العامة، ال سیما ان كل التسھیالت وضعتھا الوزارة امام الطلبة لیتسنى لھم دراسة 
الثانویة بكل یسر وسھولة، مؤكدة ان عملیات التطویر التي تجریھا على اختبار الثانویة العامة تتیح 

المواد، بما یتیح للطلبة  للطلبة التقدم لالمتحان مرات عدة ودورات مفتوحة، كما تم تخفیض عدد
  .اختیار المواد التي تتواءم مع میولھم وقدراتھم بالدراسة الجامعیة وذلك للتسھیل علیھم

وینص نظام معادلة الشھادات للطلبة الدارسین بالمدارس العربیة خارج بلدانھا االصلیة على ضرورة 
ان تكون المدرسة حسب التقویم اقامة الطالب حامل الشھادة سنة دراسیة كاملة ببلد الدراسة، و

  .المدرسي معتمدة ومرخصة ومعترفا بھا بالبلد التي یدرس بھا الطالب واقامة سنویة
وبعد تحقیق الشروط السابقة وحصول الطالب على شھادة الثانویة واستیفائھ كل الشروط المطلوبة، 

ي تجریھا وزارة التربیة یخضع خریج ھذه المدارس المتحانات القدرات المعرفیة والتحصیلیة، الت
لكل طالب، وتعتبر عالمات ھذا االختبار التي یحصل علیھا الطالب ھي المعدل المعتمد الذي سیقبل 

  .على اساسھ بالجامعات االردنیة الحكومیة والخاصة وحال رسوبھ باالمتحان ال تعادل شھادتھ

  ٧:ص الدستور
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  التعلیم العالي تحتفل بحصولھا على افضل انجاز ضمن جائزة الملك عبدهللا للتمیز
  
  
  

احتفلت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الیوم الثالثاء بحصولھا على جائزة افضل انجاز ضمن 
  . ٢٠١٧ - ٢٠١٦میز االداء الحكومي والشفافیة للعام جائزة الملك عبد هللا الثاني لت

وقال وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي ان حصول الوزارة على ھذه 
  .الجائزة یأتي في اطار تحقیق رؤى جاللة الملك عبدهللا الثاني في تطویر القطاع العام

از من خالل تنفیذھا لمعاییر التمیز وتطبیق واضاف الطویسي ان الوزارة حصلت على افضل انج
  .افضل الممارسات الدولیة في تطویر انظمة العمل وتبني منھجیة ادارة التغییر بالتطویر

واشار الى ان الوزارة راجعت الخطط االستراتیجیة ووضعت خطط تحسینیة تنسجم مع رؤیتھا 
االصالحي، مشیرا الى استغالل الوزارة  ورسالتھا واھدافھا ومتابعة تنفیذھا في سیاق توجھ الحكومي

للموارد التكنولوجیة المتاحة لدیھا لتنفیذ المبادرات والمشاریع المتعلقة بتبسیط االجراءات وتحسین 
  .جودة الخدمات

وبین ان الوزارة نفذت مشروع أتمتة القبول الموحد للجامعات وتفعیل خدمة اي فواتیركم التي تمكن 
الكترونیا وتطویر نظام البعثات والمنح الداخلیة والخارجیة من خالل بناء الطلبة من دفع رسومھم 

  .بوابة لتقدیم الطلب ومتابعتھ الكترونیا 
واكد االمین العام للوزارة الدكتور عاھد الوھادنة ان الوزارة ركزت على متلقي الخدمة من خالل 

خدمة من خالل بناء نظام الكتروني ایمانھا بمبدأ تكافؤ الفرص والشفافیة في التعامل مع متلقي ال
  .خاصة بالمقترحات والشكاوي وتفعیل الخدمات االلكترونیة

وبین الوھادنة ان الوزارة تبنت العدید من المبادرات االجتماعیة من خالل نشر مفاھیم المسؤولیة 
اعیة المجتمعیة سعیا الى تعزیز مكانتھا في المجتمع متضمنة جوانب عدة منھا النشاطات االجتم

  .واالھتمام بالمرأة وترشید النفقات 

  ٣:صط ااألنب
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  نتائج القبول الموحد االحد او االثنین
  

قال وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي إن نتائج القبول الموحد ستكون غالبا 
 .یوم األحد أو االثنین المقبل، على أبعد تقدیر

 
ً أن /٢٣وأضاف الطویسي أن نتائج القبول الموحد لن تكون قبل تاریخ  الطاقم الفني 'أب الجاري، مبینا

في وحدة القبول الموحد في الوزارة ابلغتنا أن مع بدایة االسبوع المقبل ستكون كل االستعدادات قد 
 .'انجزت إلعالن قوائم القبول الموحد

 
ابیة للتخصصات الراكدة والمشبعة في الدورة الحالیة وبین أن الوزارة خفضت الطاقة االستیع

 .بالمئة ٦٠بالمئة وستستمر إلى أن تصل إلى  ٤٠ووصلت إلى 
 

واكد بأنھ من الصعب إغالق التخصصات المشبعة والراكدة بسبب وجود أعضاء ھیئة تدریس في 
  .الجامعات

  ٥-١:الدستور ص/٥:صالسبیل 
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  عالقات عامة نقاد المجامالت مقاولون ومحترفو: إبراھیم خلیل

  
  

 ً ً روائیا ً من الكتابات عن معارك فلسطین وحوادثھا وشھدائھا عمال یرى الناقد  ال أصنف كثیرا
والحوادث التي وقعت 12:00 ابراھیم خلیل أن من الكتاب من یظن أنھ بالحدیث عن بعض المعارك.د

كل منھم بالیوم والشھر والسنة، أنھ یكتب  في فلسطین، وذكره بعض الشھداء باالسم، وتاریخ استشھاد
  .عالقة لذلك بالروایة وفي الحقیقة ال... عن فلسطین روایة تستثیر فضول المتحمسین للقراءة

  
للروایة الفلسطینیة  ما بین الشعور النبیل للشباب ولھفة الرواد على التوثیق ربما تضیع التقنیات الفنیة

ً، كیف ترى؟   تحدیدا
  

الخبرة بھ  من المعروف أن الروایة فن صعب، وعلى من یرید كتابة ھذا النوع األدبي أن یمتلك
فإن السؤال المطروح ھو  وبتقنیاتھ، عدا ذلك ال بد لھ من خبرة حیاتیة عمیقة وممتدة ومتراكمة، ولھذا

فمثل ھذا . كبیرا، سؤال الجواب عنھ قطعا ال ھل بمقدور الفتى العشریني أوالثالثیني أن یكون روائیا
سانیة، وبالنفس البشریة، وتجاربھا، وھذا المعمقة بالحیاة اإلن ال یمتلك المعرفة - حدیث الوالدة - الكاتب

 العالمیون من أمثال تولستوي ودستویفسكي ودیكنز وستاندال وبلزاك وغیرھم ما اعتمد علیھ الكتاب
یستطیع تألیف  وال بد للكاتب الروائي أیضا من أن یكون حكاًء،. ممن ال یشك في عبقریتھم السردیة

. عیر متسق ال یقبل بھ القارئ ر أن یتورط بما یعد تلفیقاالحكایة والمتوالیات السردیة فیھا من غی
باحتمال وقوع ما فیھا من حوادث وإن كانت من  فالحكایة ینبغي لھا أن تحبك حبكا جیدا یقنع القارئ

خطیرا في ذخیرة الكاتب وعدتھ اإلبداعیة إن لم یكن مقحما على  نتاج التخییل، وخالف ذلك یعد نقصا
ذلك نعتقد أن كاتب الروایة محتاج آللیات في التعبیر اللغوي تخاطب القراء  على وعالوة. ھذا الفن

فھي  فالروایة من األدب الشعبي إذا جاز التعبیر وإن كتبت بالفصحى،. عامة ال فئة محدودة بصفة
فیھ لألسف من  وھذا ما یقع. كالكومیدیا في المسرح ال یجوز أن تكتب بلغة التراجیدیا المتقعرة

ً بالعنوان،  ن الشعر إلى الروایة، إذ نجدھم یكتبون الروایة بلغةیتحولون م استعاریة شعریة بدءا
 .ومرورا بنسیج النص ونھایاتھ

 
   ماذا عن التوثیق في غیاب التقنیات السردیة؟

  
 - وبالضرورة حتما –ألن نقص الخبرة، وغیاب الممارسة، یؤدیان . ھذا السؤال مرتبط بما سبق

المعارك والحوادث التي وقعت  إذ یظن الكاتب أنھ بالحدیث عن بعض. نزلقللوقوع في مثل ھذا الم
تاریخ استشھاد كل منھم بالیوم والشھر والسنة، أنھ  في فلسطین، وذكره بعض الشھداء باالسم، وذكره

إال أنھ . وھذا متوقع في كثیر من األحیان. المتحمسین للقراءة عن فلسطین یكنب روایة تستثیر فضول
باألداء  ال عالقة لھ بالروایة، فالنوایا وحدھا ال تكفي، إذ ال بد من أن تلتحم النوایا -یة األمرنھا في –

التي تروي بعض ما  فمثلما یستجیب القارئ المتحمس للتاریخ وللسیر والمذكرات والوثائق. الروائي
وإن لم تكن روایة لمثل ھذه الكتابة،  جرى في فلسطین، أو في لبنان، أو سوریا، أو العراق، یستجیب

مؤخًرا كتابة من ھذا النوع لم یترك المؤلف فیھا  وقعت بین یدي. بالمعنى االصطالحي الدقیق
فلسطین بدءا من مؤتمر بازل في سویسرا، ومرورا بوعد بلفور،  صغیرة وال كبیرة عن جھاد شعب

.. المخیمات والحرب األھلیة في لبنان، وحرب ١٩٦٧وحرب  ١٩٤٨عام  والثوارت الالحقة وحرب
وقد استمتعت .. ، نقول لم یترك من ذلك شاردة أو واردة إال وألم بھا، وذكرھا ومذابح صبرا وشاتیال

  ١٥:صرأي ال
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نھایة  لما فیھ من وقائع قد یعتریھا النسیان، فال نتذكرھا في بعض األحیان، لكن الكتاب في بالكتاب
   .المطاف لیس روایة، وإن كتبت ھذه الكلمة على الغالف

  
والمجامالت في  عداًء ومناوئین بسبب من آرائك النقدیة، ما الخط الفاصل بین الموضوعیةأنشأَت أ

  ھذا المجال؟
  

فعدم الرضا یكاد  من الطبیعي أن تشوب العالقة بین الكتاب والشعراء والنقاد شائبة التوتر والشنآن،
  .یكون قاسما مشتركا تتصف بھ العالقة بین الفریقین

  
اإلغریق في القرن  واضطر أحد الشعراء. األدبي والثقافي صورا من ھذا الشنآنوقد حفظ لنا التاریخ 
یسخر فیھا من المعركة بین  لتألیف مسرحیة بعنوان الضفادع) ارستوفانیس(الخامس قبل المیالد

وتضمنت المصادر األدبیة العربیة نماذج من  .المجددین والمحافظین في الشعر من وجھة نظر النقاد
وجریر وغیرھما مع النقاد، ونجد شیئا من ھذا في مقدمات  لمالحاة بین شعراء كالفرزدقالمناكفة وا

وفي رسالة الغفران للمعري أمثلة . في القرن الرابع والخامس الھجریین الكتب النقدیة التي ألفت
 وھذا یتكرر أیضا في التوابع والزوابع البن شھید. عدة تندرج في ھذا السیاق كثیرة ومالحظ

خالصة ال  على أن من یُرْد لعالقتھ بالشعراء والكتاب أن تظل على وئام وصفاء ومودة. دلسياألن
خلفھ، وأن یغض النظر  تشوبھا شائبة من الشنآن، فما علیھ إال أن یتخذ من المجامالت متراسا یقبع

ا مقابال، بید أن لھذ. اكتشاف ھاتیك العیوب عما في كتاباتھم من عیوب، إذا لم یقعد بھ اقتداره عن
سیدفع بالمقابل الكثیر من سمعتھ أوال، ومن نزاھتھ، ومن موقعھ  لیست مجانا، فھو -ھا ھنا  - فالمودة

. لھ موقع، ومن تقدیر األجیال لكتاباتھ الحقا إن كانت لھ كتابات تستحق النظر العلمي ثانیا إن كان
بنا  ك، وال لمعارفنا الذین یتصلوننكتب ألنفسنا وال ألصدقائنا وإن كنا ال نستثنیھم من ذل فنحن ال

ال یعرفوننا، وال  مھنئین أو منتقدین، وإن كان ھذا مما یسرنا ویثلج صدورنا، وإنما نكتب أیضا لقراء
اعتدنا إدراجھ في ما یعرف  وذلك ما. نعرفھم، وقد یقرؤون ما نكتبھ بعد زمن طویل من زماننا ھذا

ما نكتبھ، فإن  -بكلمة أدق –ینخل  یغربل، بل -بال ریب –بتاریخ األدب وتاریح النقد، وھذا التاریخ 
كان ذلك مدعاة لنبذه في الشوائب والزؤان، وإن  رجح فیھ حظ المجامالت على حظھ من الموضوعیة

من النقد الموضوعي المنصف احتفظ بھ التاریخ، وعده من  لم یرجح فیھ حظ المجامالت على غیره
والواقع أن تاریخ األدب حافل بنماذج كثیرة من . أن یكون مادة للدرس التراث األدبي الذي یستحق

ُمست كتاباتھم فال یكادون یذكرون إال عند الضرورة ھؤالء الذین توارت   .أخبارھم، وط
  

من  كتبت فصوال في نقد النقد، لَم ال نراك محكما في جوائز عربیة للروایة مثال على الرغم
  ا المجال؟إصداراتك النوعیة المواكبة لھذ

  
ومحلیة في  ھذا السؤال االفتراضي غیر دقیق، فلطالما كنت عضوا في لجان التحكیم لجوائز عربیة

عنھ، وال أجد فیھ مزیة  ولكنني ال أفخر بھذا، وال أتحدث. الروایة وفي الشعر وفي القصة القصیرة
، لھا أن تظل سریةینبغي  - ُعْرفا  - تستحق أن تذكر على أساس أن أسماء أعضاء لجان التحكیم

للجائزة، طعن صریح بنزاھة اللجنة، ویفتح  فاإلعالن عن ھذه األسماء، قبل أو بعد الوقت المعین
عرض علي مرتین متوالیتین كي أكون في لجنة التحكیم  ولھذا حین. األفق على مزید من التأویالت
ن، األول ھو الذي ذكرت، إحدى دول الخلیج، اعتذرت عن ذلك لسببی بجائزة عربیة للروایة تمنحھا

وھذا شيء ال طاقة لي، وال . روایة في الدورة ١٤٦٠الجائزة تتلقى ما یزید على  والثاني أن تلك
 عالوة. إذا ساغ التعبیر« الفبركة « بقراءتھ، مما یفصح عن أن الجائزة تتضمن الكثیر من  لغیري،

روایة عزازیل  على ھذا كثیرة، ولیس منحواألمثلة . على ما یحیط بالجوائز األدبیة العربیة من ریبة



  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 
13 

. إال دلیال على ھذا 1852 لتشارلز كینجزلي) ھیباتا(لیوسف زیدان التي سرق قسم منھا من روایة 
التي أخذت فكرتھا من روایة بھذا العنوان  ومنح أحمد سعداوي جائزة عن روایتھ فنجشتاین في بغداد

نقول لیست ھذه األمثلة، وغیرھا . ان نفسھ، دلیل آخربالعنو وعن فیلم أمریكي( ١٨١١(لمیري شیللي 
 والدالئل التي تشكك بنزاھة الجوائز األدبیة. تجعل المتابع مطمئنا لھذه الجوائز الكثیر، بالنماذج التي

كتاب  عن) حفناوي بعلي(لجزائري  ٢٠١٠تصور أن جائزة منحت عام . العربیة ال تعد، وال تحصى
والعجیب أن مقرر  فیھ عشرات الصفحات المسروقة من كتب أخرى،ثبت بعد تسلمھ الجائزة أن 

كثیرة، مثلما سرقت من غیره  الجائزة في تلك الدورة ھو صاحب الكتاب الذي سرقت منھ صفحات
  یقرأ ذلك الكتاب صفحاٌت اخرى، وقد ادعى بعد إقالتھ من اللجنة أنھ لم

  
یحتاج لكتابة  نقد زاعمین أن العصر الجدیدیتجھ الشباب إلى االنعتاق من ضوابط األدب ومعاییر ال

السرد انتصارا للفكرة  جدیدة فیكثر بسبب ذلك ما یعد انزیاحات غیر مدروسة، أو فائضا في
روائیة أو شعریة مشھورة على أیدي نقاد  النضالیة، أو لفكرة قید االحتفاء، وربما صنعت منھم نماذج

  بأعیانھم؟
  

واألدبي ال  باإلجابة عنھ بدقة ألن ما یجري في الواقع الثقافي وما أحرانا. سؤال مھم جدا وضروري
خالقة مثلما یُظن  ولیست. فوضى غیر خالقة - ھا ھنا  -وھي . تنطبق علیھ إال كلمة الفوضى

جدیدة في الشعر والقصة  نحن في عصر مختلف، وھذا صحیح، وھو في حاجة لكتابة. ویحسب
الكتابة الجدیدة، وأیا كان حظھا من  فنون، ولكن أیا كانتوالروایة والمسرح والنقد األدبي وكل ال

فقد عرفنا مثال الشعر، وبم یختلف عن غیره من  .العصرنة، فإن لھا ثوابت ال یمكن التخلي عنھا
وإال فإن ھذا الذي یكتبھ ال . یفعل بشرط أن یبقى الشعر شعرا الفنون، ومن یرد التجدید فیھ علیھ أن

كذلك القصة مفھومھا معروف منذ بدایة . ر الذي ال قیمة لھ، وال مزیة فیھالھذ یمكن أن یوصف بغیر
ال أن  إلى الیوم، فإن شاء ھذا الكاتب العصري أن یجدد فیھا، فلھ ذلك، بشرط أن تبقى قصة، ظھورھا

ونعیمة تغرد لنجیب  یلھث فرید وراء نعیمة على فیسبوك،« فالكاتب الذي یكتب . تتحول إلى نكتة
سمجة، وغثة، ثقیلة الظل، ال قیمة لھا  ، زاعما أنھا قصة قصیرة جًدا، إنما یتشدق بنكتة«على تویتر 

   .قطعا، وال مزیة
  

على أیدي من  ما االحتفاء بمثل ھذه الكتابة التي الیتوافر فیھا الحد األدنى من األدبیة، أو الشعریة،
ا من قبل یغربل التاریخ، ذكرن ولكن مثلما. تصفھم، فموجود في كل عصر، ومعروٌف في كل مكان
ألم یظھر شعراء كثیرون في : دعني أسال .وینخل، مبقیا على األصیل والصحیح، مستبعدا الزائف

الحقبة على اآلالف؟ من منھم نسمع بھ، ویذكر، ویشار إلیھ  عصر المتنبي، ألم یزد عدد شعراء تلك
؟ قلة ال تتجاوز في أحسن األحوال  وال سیما الفحول، في تلك المرحلة بالبنان عند تعداد الشعراء،

 وقل مثل ذلك عن سائر الفنون، وھذا یجعلنا نتوقع لمن تمأل أسماؤھم الصحف، .عدد أصابع الیدین
ً لن یكون أحسن حاال، وأعظم شأنا،.. وتتكدس صورھم في إعالنات الناشرین من مصیر  مصیرا

  .ؤرخو األدبأولئك الذین لم یحفل بذكرھم الدارسون، وال النقدة، وال م
  

  مشھورین؟ فماذا عن ھؤالء النقاد الذین یتعمدون االحتفاء بھؤالء ویجعلون منھم كتابا كبارا
  

السابق، نقاد  وھم الذین أشرت إلیھم في سؤالك. أمثال ھؤالء موجودون في كل زمان ومكان
والفنیة الكامنة في والجمالیة  المجامالت الذین یھتمون بالعالقات العامة على حساب الحقائق األدبیة

یتعھد بالدفاع عن األدب الرديء، وینافح عنھ في  الذي) المقاول(بعضھم یصدق علیھ وصف . األدب
ال یعرف ما یقول إذ یصف كتابا جمع فیھ صاحبھ بعض  وبعضھم لألسف. كل مقام، ومجلس
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من ھذا بعض حملة الدكتوراه ممن یروجون لألدب السطحي  وال یسلم. بأنھ روایة) السوالیف(
  .مصداقیة الدرجات العلمیة التي یحملون ترویجا یجعلنا نرتاب في

  
لكاتبة، أو  إننا نسمع في بعض حفالت التوقیع، التي غالبا ما یتناول فیھا المنتدون الروایة األولى

  المناسبات، كیف تنظر لذلك؟ ي ھذهكاتب، تقریظا یوشك أن یكون غزال من نقاد یتكرر ظھورھم ف
  

بحفالت أعیاد المیالد،  أعجبني تعلیق أحد الحضور في ندوة من ھذه الندوات التي تشیر إلیھا فشبھھا
: شروط الحفل فھي متوافرة أما سائر. وعدد مناسب من الشموع) كیك(إذ ال ینقصھا إال قالب 

یتراكضون ویتصایحون في صخٍب، كأن ما  یناألقارب، وأبناء العائلة مع أوالدھم، وأطفالھم الذ
بالتقاط الصور التي تذكرنا بؤتمرات ) الھیصة(ھذه  وتنتھي) ھیصة(یجري بتعبیر خیري شلبي 

الكتب شيء معروف ومتداول في كثیر من البالد، لكن الكاتب الذي  والواقع أن توقیع. الساسة العرب
كاتب معروف، ولھ مؤلفات عدة، ویتوق  - ادةفي الع –على توقیع كتابھ الجدید  یتقاطر الحضور

یتسم  للتعرف علیھ، والفوز بنسخة موقعة من كتابھ، أما عندنا فقد اتسع األمر حتى كاد القراء
ال  - من التسامح بشيء –وبعض ھذه الكتب، التي یجري االحتفاء بھا تحتوي نصوًصا . بالفوضى

من یقدمون تقاریظ، أو  - مثلما تقول – ع ذلك نجدوم. ترقى إلى المستوى الذي تحتاج معھ إلى التوقیع
في مثل ھاتیك التقاریظ أنھا كالم عادي كالذي یقال في  ورأیي. ما یسمى متابعة نقدیة، لھاتیك الكتب

إن ھذه الظاھرة تغدو : لذا یؤسفنا أن نقول. التي یتسلى بھا بعض الناس المقاھي، والجلسات المنزلیة
  .(مْسَخرة(فشیئا  شیئا

  
لمنزلتھم العلمیة  ض األكادیمیین یترددون إذا دعوتھم للمشاركة في مثل تلك الندوات صیانةبع

بالفوضى تارة وبالمسخرة تارة أخرى،  الجامعیة في حین نجد بعضھم یخوض في ھذا الذي وصفتھ
   بماذا تعلق على ذلك؟

  
روائیا أو  و ناقدا أو قاصاالشھادات واأللقاب ال تصنع من ھذا أو من ذاك أدیبا أو فنانا أو شاعرا أ

إن أكثر . والخبرة في التطبیق والنقد فعالیة أساسھا الذائقة والموھبة فضال عن المعرفة. كاتبا مسرحیا
یحملون درجات أكادیمیة  -أردتھ بالضبط  إن كنت قد فھمت ما -الذین تعنیھم في ھذا السؤال 

م في األساس جاءوا إلى ھذا المجال من الخاصة، ولكنھ وبعضھم یعملون في الجامعات الرسمیة أو
بھ عیشھم، وأرزاقھم، كأي موظف آخر، ولھم الحق كلھ في ذلك، بید  باب البحث عن عمل یكسبون

 لذا. وتحریت وجدت أكثرھم یفتقرون للمواھب، والممارسة المستندة للمعرفة النظریة أنك إذا بحثت
ولدي أمثلة  .وایة، أو تلك، أو ھذا الشعر أو ذاكما أیسر أن یصدروا أحكاما باالستحسان على ھذه الر

تعج بالكثیر من األخطاء،  كثیرة على ھذه الحال، آخرھا ذلك الذي قدم في ندوة متابعة نقدیة لروایة
فوجئت . روایة جیدة - وفق تعبیره وھذا –واالضطرابات الفنیة، وزعم في حفل التوقیع أن الروایة 

فجة ال تفصح عن أن الكاتبة لدیھا فكرة عن  رأیت فیھا محاولةبھذا ألنني كنت قرأت الروایة، و
النوع من التقدیم المجاني للكتب خطیر، وینسحب علیھ المبدأ  وھذا. الروایة، واختالفھا عن السوالیف

  .العملة الردیئة قد تطرد العملة الجیدة من السوق االقتصادي القائل بأن
  

المشروع؛ انقطاعھ  ن وصنفت في ذلك كتبًا ضْعنا في صورةتابعت الحیاة األدبیة في األردن وفلسطی
   .المتابعة للحیاة األدبیة في األردن وفي فلسطین شيء فرضتھ علینا الممارسة النقدیة .أو استمراره

  
أوقات  فقد تناولت الكثیر من األعمال القصصیة والروائیة والشعریة وفقا لصدورھا تباعا وفي

ولو جمعت ما . ومتعددة أو الدراسات في أوعیة من النشر مختلفة متباعدة، ونشرت تلك المقاالت
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والواقع أن . لم أقم بجمع الكثیر منھ في كتب كتبتھ على ھذا الصعید كلھ لتألفت منھ مجلدات، ومع ذلك
ینظر إلیھا من الداخل، على الرغم من أن الكثرة الساحقة  الحیاة األدبیة في األردن تبدو حیویة لمن

معروفین عربیًا، وھذا قد ال ینسحب على الشعراء والكتاب في فلسطین،  والشعراء غیرمن الكتاب 
نجد  ظروفا سیاسیة أتاحت ألولئك الشعراء والكتاب الفرص لتسلط علیھم األضواء، لذا ذلك ألن

یحیى یخلف أو غسان  أعالما كمحمود درویش أو سمیح القاسم أو مرید البرغوثي أو أحمد دحبور أو
تجاوز ذلك لیصبح من الكتاب  عربیا، بل إن بعضھم.. أو لیانة بدر وآخرین معروفین كنفاني 

األردنیین ممن تجاوزوا المحلیة ألفق أوسع  وال تفوتنا اإلشارة لبعض الكتاب. أوالشعراء العالمیین
وأنا ال . الریماوي ولیلى األطرش والراحل جمال أبو حمدان كتیسیر سبول وغالب ھلسا ومحمود

یتعرض لنوبات من  -كغیره  -األردني والفلسطیني، ولكن مساره  أي انقطاع في التیار األدبيأرى 
 .شيء طبیعي المد والجزر، وھذا

 
یقدم أم حفاظا  ال نراك تتردد إلى الندوات واألماسي في الروابط والمنتدیات الثقافیة ھل ھو زھد بما

  على اسمك النقدي؟
  

الشاعرة ینشد بیتین  حضرتھا بناء على دعوة خاصة سمعت مقدمفي إحدى األمسیات الشعریة التي 
ومتداوالن جدا وھما من شعر أبي  من الشعر القدیم زاعما أنھما لرابعة العدویة والبیتان معروفان

الحین أصابني ما یشبھ االشمئزاز مما یقدم في  فراس الحمداني في عتاب سیف الدولة ومنذ ذلك
  .أمسیات كھذه

  
مطبوع، وكانت  وقد زاد الطین بلة أن الشاعرة المحتفى بھا قرأت بعض ما قیل عنھ قصائد من دیوان

وأظن، فھل یمكن أن یتسامح  تخطئ في اإللقاء، مع أنھا ھي من كتب تلك األشعار على ما أحسب
ض أنھا قرأت شیئا كتبھ آخرون لكان لھا بع لو. المرء مع من یخطئ في الشيء الذي كتبھ بنفسھ

واألمثلة التي . تذكرنا بالخنساء ونازك المالئكة وفدوى طوقان العذر، ومع ذلك تقدم على أنھا شاعرة
ولھذا ال . األصیل الرفیع یزوّر عن ھاتیك الندوات كثیرة ال تعد وال تحصى تجعل الغیور على األدب

  استنتاجك أي أن الزھد بما یقدم ھو السبب أعترض على
  
  

 تاب األردنیین، لماذا نأت ھذه الرابطة عن دورھا اإلبداعي باتجاهأنت عضو في رابطة الك
  محاضرات توعویة واحتفالیة في حدھا األعلى؟

  
أنني بشيء من  فعلى الرغم من. سؤال جید ألنھ یذكرني بعضویتي في الرابطة التي كدت أنساھا
ي شھر تموز من العام قبلوا فیھا ف التسامح أعد من مؤسسي ھذه الرابطة، إذ كنت عضوا في أول من

 ٧٥األولى التي تلت السنة التأسیسیة أي دورة  وانتخبت عضوا في الھیئة اإلداریة في السنة ١٩٧٤
 ٧٧/ ٧٦العابدي ثم انتخبت عضوا أیضا في الھیئة اإلداریة التالیة  التي ترأسھا المرحوم محمود ٧٦/

الرابطة عرفت أنني من المكافحین  وإذا تتبعت تاریخ. محمد أدیب العامري التي ترأسھا المرحوم
وخلیل  أسھموا في تثبیت ھذا الكیان الثقافي وعملت مع رؤساء منھم عبد الرحیم عمر الذین

.. الرزاز وآخرین السواحري وفخري قعوار وإبراھیم العبسي وأحمد ماضي وجمال ناجي ومؤنس
الذي آلت إلیھ فثمة عدد كبیر  لكن كلما نظرت وتأملت في أحوال الرابطة ھذه األیام ساءني الوضع

أو أولئك ال یترددون إلیھا إال في یوم  ومن لم یكن من ھؤالء. وآخرون مستقیلون. مقاطعون
وقد زاد الطین بلة وجود . یتواصلون مع اآلخرین االنتخابات حتى مقرري اللجان ال یعرفون وال

ري مدى مشروعیتھا كبیت الثقافة أدبیة وثقافیة فنیة ال أد ناشطین ثقافیین أنشأوا روابط منزلیة
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وغیر ذلك مما یوشك أن یكون بدائل .. وصالون فالنة األدبي وجمعیة النقاد  والفنون والبیت األدبي
.وضع الرابطة ال یسر العدو وال الصدیق. ولغیرھا من الھیئات الثقافیة للرابطة
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  القیادات األكادیمیة في الجامعاتانتخاب 

  
  فیصل غرایبة. د

  
الدول العربیة یتم عن طریق االنتخاب  ي الجامعات الموجودة فيكان اختیار القیادات األكادیمیة ف

الجامعات العربیة في  كانت. حین اصبح االختیار لھذه القیادات یتم بالتعیین حتى بدایة الستینات،
وجامعتي  القاھرة واالسكندریة في مصر، وجامعة بغداد بالعراق، اوائل الستینات تتمثل بجامعات

 قد تأسست بعد م تكن الجامعة األردنیةدمشق وحلب بسوریا، ول
 
مجلس القسم، وفي  كان القسم األكادیمي الذي یتألف من أعضاء الھیئة التدریسیة فیھ یتشكل منھم .

ینتخب األعضاء رئیسا للقسم من بینھم للعام  اول اجتماع لھذا القسم عند بدایة العام الدراسي الجامعي
تخاب ایضا في اول العام الذي یلیھ، في ضوء حكم زمالئھ باالن الدراسي ذاتھ، ویغیر او یجدد لھ

ولما كان مجلس الكلیة یتكون من  .وانجازاتھ وعالقاتھ الوظیفیة البناءة معھم اعضاء القسم على ادائھ
یلتقون في اجتماعھم األول بعد انتخابھم كرؤساء  رؤساء االقسام في الكلیة ذاتھا، فانھم عندما

الكلیة من بینھم، ویغیر او یجدد لھ باالنتخاب ایضا في اول العام  اب عمیدألقسامھم، یقومون بانتخ
حكم زمالئھ اعضاء مجلس الكلیة على حكمتھ ودرایتھ وانجازاتھ وعالقاتھ  الذي یلیھ، في ضوء

  . البناءة معھم الوظیفیة
  

یتكون من عمداء الكلیات الموجودة  وھكذا في كل كلیة من كلیات الجامعة، ولما كان مجلس الجامعة
في اولى جلساتھ ینتخب من بین أعضائھ أو من بین جمیع  في الجامعة ذاتھا وھذا المجلس عندما یلتئم

لرئیس، وینتخب مجلس الكلیة نائبا او مساعدا للعمید كما ینتخبون نواب ا اساتذة الجامعة رئیسا لھا،
   .واحد أو أكثر من

  
یستحق ان تدرس  قد یجد وزیر التعلیم العالي المحترم ومجلس التعلیم العالي الموقر ان ھذا االسلوب

والخاصة، ولربما یكون اتباعھ في  جدواه وایجابیاتھ على العمل الجامعي وادارة الجامعات األردنیة
ذا مردود على الحیاة الجامعیة ودورھا في  القیادات األكادیمیة في ھذه الجامعات الزاھرةاختیار 

اجیالھ،في ظل توجھاتھ الدیمقراطیة وتشجیعھ على المشاركة  خدمة اردننا العزیز ونمائھ ومستقبل
  .القطاعات والمؤسسات الفاعلة في مختلف

  ١١:الرأي ص

 مقاالت
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  التعلیم التقلیدي والتعلیم التقني الذاتي
  

  المھندس ھاشم نایل المجالي
  

ّة الحیاة وبدون التغیر ال توجد الحیاة،  كل شيء في الدنیا یتغیر، وال شيء ثابت حیث أن التغیر سن
تغیر ھو العملیة التي من خاللھا یقتحم المستقبل حیاتنا فال والتغیر ھو المستقبل ولیس الحاضر فقط وال

ً إلى التغیر نحو األفضل حتى ال نكون ضحایا للتخلف،  مستقبل بال تغیر، فال بد من أن نسعى دوما
ومن أجل ذلك ال بد من بناء القدرات خاصة القدرات الكامنة لدى الطلبة من خالل أحداث التغیر في 

مھم في سعي حثیث بمحاوالت مستمرة واالستفادة من تجارب الغیر التي نفسھم وفي أسلوب تعلی
ً من كافة  ً ودعما ً عالمیا نجحت وأثبتت حضورھا ومفعولھا بقرارات صحیحة وصائبة والقت رواجا

  .الجھات
  

والتغیر ھو األسلوب واألداة التي یمكن أن تستخدمھا أي وزارة أو مؤسسة أو شركة ألحداث التطویر 
  .ل بإرادة اإلنساننحو األفض

  
ً دوافع نحو التغیر لتواكب التطورات والتقدم فھي عملیة ضروریة تعمل على النقل من  وھناك دوما
وضع تقلیدي إلى وضع جدید أكثر حداثة، خاصة إذا كان یواجھ مشكالت كثیرة یعاني منھا الطلبة أو 

ن الطاقات المبدعة ومن التطور األفراد اآلخرین ویكسر الروتین ویفعل وینشط الفرد واالستفادة م
  .التكنولوجي والتقدم العلمي

  
یمتاز التعلیم بكونھ أحد المجاالت القادرة على التطویر والتغیر المستمر كذلك التكیف لتلبیة احتیاجات 
الطلبة وحیث وجود التقنیات العلمیة واألسالیب الحدیثة لذلك، والتي في غالبیتھا تخرج عن النمط 

تزج بالمشاركة وتخلق التشوق نحو زیادة المعرفة وبالتالي المتعة فھناك الكثیر من التقلیدي وتم
المشاریع التعلیمیة واإلقالل من المحاضرات التقلیدیة، ومن ھذه األسالیب الحدیثة الفصول الدراسیة 

لتربوي المقلوبة والتي ینادي بھا خبراء التعلیم ابتداء من بیل غیتس وایرك مازور عالم الفیزیاء وا
ً وھذا النموذج ینطبق ویعتمد على محاضرات  ً تعلیمیا ً وإبداعا وغیرھم، حیث یعتبرون ذلك ابتكارا
نموذجیة یتم مشاھدتھا من قبل الطالب كواجب دراسي منزلي تشمل الصف الصغیر الى التعلیم 

  .العالي
  

أوقات فراغھم بما ھو  وكان لھذا األسلوب تأثیر كبیر على رفع المستوى التعلیمي للطلبة واستثمار
ً من األلعاب االلكترونیة أو متابعة مواقع التواصل االجتماعي وغیر ذلك من سلبیات قیمیة  مفید بدال

  .وأخالقیة وفكریة
  

وھو أسلوب جدید لتعزیز التعلیم وتسلط الضوء على التحدیات التي تواجھ بعض الطلبة خاصة في 
المدارس التي فیھا نقص من المعلمین أو تدني مستوى المعلمین وھذا الموقع محمل على الھاتف 

  .الخلوي
  

واالتصال  فالتعلیم المقلوب أسلوب حدیث یستخدم التقنیة الحدیثة والمتوفرة وتزید من التفاعل
والتواصل بین الطلبة والمعلمین في بیئة تعلیمیة تحفز المشاركة، خاصة أن لیس كل المعلمین 

  .یعرفون كل شيء كذلك فإن ھذا األسلوب ھو تعلیم تشاركي بین التعلیم المباشر والتعلیم الذاتي
  

  ١٣:الدستور ص/٥:ص األنباط
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ھا الرئیسي تقدیم ھدف ٢٠٠٦ان اكادیمیة خان ھي مؤسسة تربویة ال تھدف الى الربح تم انشاؤھا في 
تعلیم عالي الجودة البناء المجتمعات المحلیة من خالل موقعھا على االنترنت، حیث على الموقع ما 

محاضرة صغیرة عبر فیدیوھات مخزنة على موقع یوتیوب لتدریس مختلف المواد  ٣٦٠٠یزید على 
ً ویغذي ذكاء الطلبة ب ً وعملیا كل ما ھو مفید باسلوب شرح یستثمر وقت الطالب بما ھو مفید لھ علمیا

مبسط وواضح یغذي معرفة الطلبة بحیث توحي للطالب بطریقة او بأخرى وجود من یجلس الى 
ً من السبورة او الحل على اللوح   .جانبھ یشاركھ النقاش لحل المشاكل الدراسیة بدال

  
ھھ ال یظھر والطالب ال اي ان التقنیة مبنیة على المشاركة والمحادثة التي تعتمد التقنیات الحدیثة فوج

یشاھد اال كتاباتھ وحلولھ ویستطیع الطالب ان یعید مشاھدة الفیدیو حتى یستوعب الشرح والحل لكافة 
  .مشاكلھ بال خجل

  
وكل فیدیو یعمل لمدة عشر دقائق كما یتم تقدیم مسائل للطلبة متنوعة بناء على مستوى فھم الطالب 

التعلیم ویعطي مجال للمشاركة بین الطلبة لفھم مشترك ھذا  ومھاراتھ لیقوم بحلھا وھو أسلوب یقوي
المشروع یمول من خالل المنظمات الداعمة للتعلیم كذلك التبرعات للشركات واھل الخیر كذلك من 

  .االعالنات
  

وھناك موقع خاص على االنترنت او الفیسبوك الكادیمیة خان باالمكان االطالع علیھ ومعرفة المزید 
انیة التعاون معھا او احداث اكادیمیة على نفس النمط بالتعاون بین كافة الجھات عنھ ومدى امك

.حكومیة وقطاع خاص ومنظمات اھلیة، وھي ال تتعارض مع أي اسالیب تعلیمیة تقنیة مماثلة
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.  
  

  
  
  
  حنینا –خلف متري الصوالحة  -
  
  الزرقاء –محمد موسى سلیمان العموش -
  
  شارع وادي صقرة–یونس خلیل سالم ابو الرب  -
  
  سى نفاعآمال عی -
  
  عبدون وادي نزول –عائدة عبداهللا الخضراء  -
  
  عشیرة الدبابنة دیوان–لوریس فایز موسى شحاتیت  -

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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مدیر مكتب  انھ بتوجیھات من جاللة الملك عبداهللا الثاني شكلت لجنة تضم» عین الرأي«علمت 
والمفوض العام للمركز الوطني  جاللة الملك والمنسق الحكومي لحقوق اإلنسان في رئاسة الوزراء

  .لمراجعة ومتابعة ملف حقوق اإلنسان في األردن اإلنسان وممثل عن األجھزة األمنیة وذلكلحقوق 
  

االشغال  الوحید في وزارة االشغال العامة واالسكان المخصص للمراسالت بین مدیریات» الفاكس
المواطنون .. سببھ ایام نتیجة عطل لم یعرف ٧والوزارة وشكاوى المواطنین خارج الخدمة منذ 

الفاكس في ظل التقدم التكنولوجي  لوا اال یوجد وسیلة الكترونیة اخرى لتقدیم الشكاوى غیرتساء
  .!الكبیر في االردن؟

  
بخط » االغوات بقیع« عائلة في (  ٢٤( سلطة المیاه في محافظة الكرك رفضت شبك حي تسكنھ 

  .سنوات من قلة المیاه ٤ویعاني سكان الحي منذ . المیاه الجدید للبلدة
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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اللجنة الوزاریة المكلفة بمناقشة مشروع قانون ضریبة الدخل ظھر السبت المقبل بمجلس النقباء تلتقي 
وكان مجلس . المھنیین في مجمع النقابات، للتباحث في مشروع القانون ومالحظة النقابات علیھ

النقباء دعا الحكومة للقاء والحوار حول مشروع القانون للوصول لصیغة توافقیة حولھ تجنب 
  .لطبقتین الفقیرة والوسطى أي أعباء جدیدةا

  
تترأس وزیرة التخطیط ماري قعوار الوفد األردني الجتماعات الجمعیة العامة لألمم المتحدة التي 

دول  تعقد في نیویورك األسبوع المقبل، وتتضمن االجتماعات جلسات ولقاءات ثنائیة مع مجموعة
مانحة ومنظمات أممیة لبحث التعاون وتوفیر الدعم لألردن لتمكینھ من تجاوز األزمة االقتصادیة 

  .ومواجھة أعباء اللجوء السوري
  
عیادة طب أسنان بمحافظة المفرق لعدم حصولھا على التراخیص  ٢٣أغلقت وزارة الصحة أمس  

المدیریة ذاتھا . اإلغالقات تمت ضمن عمل مدیریة المھن والتراخیص بالوزارة. بافتتاحھا الالزمة
  .عیادة شبیھة ولذات المخالفة ٣٠كانت أغلقت الشھر الماضي في إربد لوحدھا نحو 

  
ر والحاجة بعمان، حركت وزیرة بعد نشر مواطنة لقصة عائلة تعیش في وضع متشرد جراء الفق 

التنمیة االجتماعیة ھالة بسیسو لطوف أمس لجنة من الوزارة لمعاینة وضع العائلة، وتضم الجدة 
وأحفادھا الصغار، وتم اتخاذ حلول عاجلة لوضعھا، تمثلت بتقدیم المساعدات العینیة األساسیة 

الجتماعیة الالزمة ووضع األسرة على والمالیة وتأمینھا بسكن مؤقت، اضافة إلى إجراء الدراسات ا
 .قوائم االنتفاع من خدمة مساكن األسر العفیفة

 زواریب الغد
  


