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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
)املرحلة الثانية(

من منا - نحن معاشر القراء - في لساننا 
العربي املبني من لم يقف على شــيء من 
حلن: من غلط نحوي في اإلعراب، أو في 
فرع اإلمالء، أو لعله في أســلوب التعبير 
واإلفصاح عمــا يبتغى..الخ. في مصنف 
من مصنفــات كتابنا العرب، أو مقال من 

املقاالت الصحافية بعامة.
وكم من مسألة علمية أو أدبية، ران من 
فوقها اخلطأ في اللغة، فكان حظها سوءا 
فــي الفهم من عند القراء، على الرغم من 
حرص كتابنا على اإلعراب عن حقيقتها، 
إال أن اخلطأ اللغوي قد وقف حائال دون 

أن يبلغ مقصده.
بل يــزداد األمر خطرا، حني ال يعتنى 
بالســالمة اللغوية عند النهوض بجالئل 
األعمال، كما هو الشأن في حترير املوسوعات 
العلمية التي ال مراء أنها تستهدف التحقيق 
العلمي والدقة في اإلبانة عن املقصود في 
املقام األول، فيلفت أنظارنا فيما تطويها 
اللغوية متعددة  السقطات  تلك  صفحاتها 
املصدر، التي تفســد - في احلقيقة - كل 
ما يعد في إعداد هذه املوسوعات ونظائر 
هل من جهد جهيد ومن وقت كذلك. واألمر 
التي تصدرها السلطة  القوانني  عينه في 
املختصة بها، مما يثير كثيرا من املشكالت 
العلمية في إبان سير اخلصومات القضائية، 
حتى إن أحكاما أصدرتها احملاكم العليا - 
في البالد العربية - عميت على املتقاضني، 
وكان السبب الرئيسي في خطئها، يعود 
إلى اضطراب السالمة اللغوية في نصوص 
التشريعات التي تعاملت معها تلك احملاكم.
وفي احلقيقة أنني أقصد من السالمة 
اللغوية في هذا الصدد: كل ما من شــأنه 
أن يضبط النــص املكتوب معنى ولفظا، 
من دون أن يستثنى منها - بتة - اإلصابة 
في اســتخدام الضمائر، وأدوات الربط، 
وإشارات الترقيم، بل واخلطأ الطباعي الذي 
- مع كل أسف - ال يعيره بعض الكتاب أو 
الصحافيني أهمية خاصة، والذي يقتضي من 
الكتاب اإلمعان في مراجعة جتارب الطبع، 
على النسخة األصلية التي بخط يد الكاتب 
وتدقيقها سطرا بسطر. والذي وكلما ازدادت 
النصوص األدبية - أي الثقافية - تعقيدا أو 
مست املكونات األساسية في النظم املعرفية، 
احتيج إلــى الضبط اللغوي - على النحو 
الذي وضحناه آنفا - مبا يتناســب وهذه 
املكانة، وتلك - لعمري - قاعدة مطردة ال 
يصح النزول عنها أو التسامح في أمرها 

بحال من األحوال.
مما يدعونا - في هذا املوضوع - إلى 
اإلهابة بنبذ القول الداعي إلى التسامح في 
اللغة، إذا أخذ مبعنى غض الطرف عن اخلطأ 
اللغوي. وهو قول يتردد على السنة بعض 
الفقهاء املشايخ املعاصرين من - أهل الشرع 
- حني يقابلون بني التســاهل في أقضية 
الدين، وبني التساهل والتسامح في قوانني 
اللغة، فيطرحون النوع األول، ويجيزون 
الثاني، كأمنا يفاوضون في الســوق بني 

البيع والشراء، أال بهرا لها من فتيا! 
وكذلك في ميدان الشعر فأراني ال أبالي 
مبا يسمى »الضرورة الشعرية« التي يتخذها 
بعض األدباء مبررا لإلخالل بقواعد النحو، 
وال اداجيهم على حساب متحيص احلق 
من الباطل، فاحلق أولى باالتباع ولو دعا 
إلى إهماله تنميق القول وزخرفته شعرا 

أو نثرا على اإلجمال.

وإن قيل في هذا الصدد: إن الشعر كله 
ضرورة كما قال: ابن عصفور، وأنه يجوز 
للشاعر ما ال يجوز للناثر، كما قال غيره. 
قلت: مع التسليم بأن املقام عند الشاعر 
- في الدرجــة األولى - مقام عاطفة يراد 
لها أن تتدفق، مــن دون أن تكون قواعد 
النحو سببا في حجب تلك العواطف فإنني 
أؤكد أن الشــعر تعبير مثلما هو عاطفة، 
ولو أرسلنا للعاطفة العنان في أن تفصح 
عن نفسها كيفما اتفق، لظهر التعبير في 
الشعر ممجوجا ركيكا، ذلك أن الغاية من 
نحو اللغة: ضبط التعبير واستقامته. ومن 
هنا أرى أن يخضع الشاعر لقواعد النحو، 
دون غيرها من قواعد علوم العربية، حتى 

ال نهدر الرأي األول كليا.
فالشعر جنس من أجناس اللغة: مثل 
النثر أو القصــة، وتظهر عبقرية  فنون 
الشاعر فيما يصوغه من قول رائع بديع 
يخلب املرء بلفظــه ومعناه، دومنا حاجة 
إلى انتهاك حرمات النحو من أجل إخراج 
القافية، أليس من األجدر أن تتفجر قافية 
الشاعر وأحاسيسه من داخل حدود اللغة؟

ولم يقف التساهل في اللغة عند حد 
النحو وحســب، الذي يوصف - عادة - 
بالتعقيد، بل وصل األمر إلى التســاهل 
باأللفاظ ذاتها وأشكال التعبير املبنية على 
أساس من اللفظ، فبدأنا نشاهد ألفاظا لم 
يعهدها العرب من قبل، وبعضها استعير 
من اللغات األجنبية خاصة االجنليزية، مما 
حدا ببعض املعنيني باللغة والساهرين على 
حماها إلى وضع معاجم مخصصة لبيان 
اخلطأ في اللفظ وتدعيمها بالشواهد الدالة 
على ذلك، قاصدين من وراء هذا احملافظة 
على ألفاظ اللغة األصيلة ونشرها تعميما 
للفائدة، وتكريسا ألهمية اللغة املكتوبة في 
حياتنا الثقافية، بخاصة في مجال النصوص 
األدبية التي تتناول بعض القضايا الشائكة 
أو ذات التعقيد، أو النصوص املطولة بوجه 
عام، كما هي احلال في مقاالت الفالسفة 
التي يبحثون فيها - مثال - في نشأة العالم 
والهدف منها، وتاريخ البشرية فيما إذا 
كان يسعى إلى التقدم إذا نظر إليه بأكمله، 
والقيم واألخالق وعالم تقدم؟ وغيرها من 
املوضوعات. وكذلك الشأن في النصوص 
التاريخية التي تشتمل على أحداث تثير 
االختالف أو اجلدال بني الناس وغير ذلك.

هنا يبرز اجتاه معاصر في الفلسفة، 
 LOGICAL املنطقية »الوضعية  بـ  يعرف 
POSITIVISM«، حيث يرى أشياعه ومنهم: 
G.E.more الذي أكد أهمية حتليل اللغة من 
أجل إيضاح املشــاكل الفلسفية وإطراح 
الزائف منها، حتى إن الصعوبات واخلالفات 
التي يزخــر بها علم األخالق وســائر 
الدراســات الفلسفية، ترجع إلى محاولة 
اإلجابة عن األسئلة املوضوعية، دون أن 
يكشف - بدقة - ما هو السؤال الذي يراد 

اجلواب عنه. 
وقال )آير( إن اجلملة يجب إخضاعها 
ملبدأ التحقيق، الذي من خالله نتبني عن 
طريق التجربة املادية العيانية صحة اجلملة 
وبطالنها. فإذا ما أسفر مبدأ التحقيق هذا 
عن عدم إمكان إخضــاع اجلملة له، كنا 
أمام جملة خاوية من املعنى متاما، مهما 
صيغت من حولها مــن أقوال وعبارات 

مطولة وكثيرة.
وليس للمرء وراء اهلل مذهب

العربية في حياتنا 
الثقافية

فواز عماد احلويل

احتاد طلبة اجلامعة طالب بإعادة النظر في رسوم املفصولني
آالء خليفة

الهيئــة  صــرح رئيــس 
اإلداريــة باالحتــاد الوطني 
فــرع  الكويــت -  لطلبــة 
عبدالرحمــن  اجلامعــة، 
املطيــري بأنــه التقى وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
د.ســعود احلربي ملناقشــة 
عــدد من القضايــا الطالبية 
املطروحة على الســاحة في 

الوقت احلالي.
وذكر املطيــري أنه متت 
مناقشــة موضوع الرســوم 
املفروضــة على  الدراســية 
الطلبــة املفصولني الراغبني 
في استكمال دراستهم والتي 
تضمنتها الالئحة التنفيذية 
لقانون اجلامعات الصادرة 
مؤخرا متابعا: وقد مت تسليم 
الوزير كتابا رسميا يتضمن 
رفض االحتاد لتلك الرسوم 
املبالــغ فيها والتي ســتقف 
حائال ومعوقا أمام هذه الفئة 
مــن الطلبة مما يقضي على 
آمالهم في استكمال دراستهم، 
وطالبنــا بضــرورة إعــادة 

ولكــن الالئحة التي صدرت 
مؤخرا تضمنت فرض رسوم 
مبالغ فيها وتعجيزية على 
الطلبــة املفصولني الراغبني 
دراســتهم  اســتكمال  فــي 
علــى نفقتهــم اخلاصــة اذ 
اشترطت الســتكمال هؤالء 
الطلبة دراستهم دفع رسوم 
دراسية مقدارها ٢3٠ دينارا 
للوحدة الدرسية في الكليات 
دينــارا  و٢45  اإلنســانية 

اجلنســية وإثبات جنسيات 
لهم في شهادات تخرجهم وفقا 
للكشوف الوارد للجامعة من 
جهاز معاجلة أوضاع املقيمني 
بصورة غير قانونية، حيث 
أوضحنا للوزير أن ذلك يضر 
بإخواننــا الطلبــة مــن هذه 
الفئة وأنه البد من اســتمرار 
صفتهم في شهادات التخرج 
كغير محددي اجلنسية والتي 
التحقوا للدراســة  مبوجبها 
باجلامعة واستمروا يتعاملون 
علــى أساســها طــوال فترة 
الدراسة لضمان عدم اإلضرار 
بهم، وقد مت تســليم الوزير 
أيضا كتابا رســميا يتضمن 
طلب عــدم اعتــداد اجلامعة 
بالكشوف املرسلة من اجلهاز 
واالستمرار في معاملة الطلبة 
بوصفهــم من غيــر محددي 
اجلنســية ومنحهم شهادات 

التخرج وفقا لذلك.
وختم املطيري قائال: يؤكد 
االحتاد أن هذين املوضوعني 
على رأس أولوياته وحتركاته 
حلني الوصول إلى حل يلبي 

طموحات الطلبة.

للوحدة الدراسية في الكليات 
العلمية اي انه على الطالب 
ان يدفــع مبلغا وقدره على 
األقــل 345٠ دينارا للكليات 
اإلنســانية و3675 دينــارا 
للكليات العلمية في الفصل 
الدراســي الواحــد مؤكدا ان 
هذا املبلغ كبيــر ومبالغ به 
جدا ويحطم أحالم ومستقبل 
الطلبة، مشيرا إلى أن فرص 
هذه الرسوم اخليالية يعتبر 
تقييدا لنص القانون وافراغا 
له من مضمونــه الذي جاء 
االصــل ليراعي حالــة هذه 
الفئة من الطلبة الســيما ان 
جامعة الكويت هي اجلامعة 

احلكومية الوحيدة.
وطالب املطيري بضرورة 
تعديــل قيمة هذه الرســوم 
املبالغ فيها ومبا يعطي فرصة 
حقيقيــة للطلبة املفصولني 
وطلبــة املدة في اســتكمال 

دراستهم.
هــذا، وكشــف املطيــري 
انــه متت مناقشــة موضوع 
تغييــر جنســيات زمالئنــا 
الطلبة من فئة غير محددي 

املطيري ذكر أن اللقاء مع احلربي تطرق إلى أبرز القضايا الطالبية

د. سعود احلربي مستقبال عبدالرحمن املطيري

عرض املوضوع على مجلس 
الوزراء لتخفيض قيمة هذه 
الرسوم لتمكني هؤالء الطلبة 
من استكمال دراستهم، حيث 
أوضــح املطيــري ان يحــق 
للطالــب املفصــول فصــال 
نهائيا بسبب انخفاض معدل 
التخصص او املعدل العام ان 
يستمر في الدراسة باجلامعة 
علــى نفقتــه وفــق رســوم 
حتددها الالئحــة التنفيذية 

الظفيري لـ »األنباء«: مالحظات ضخمة على الئحة قانون 
اجلامعات احلكومية وسنرفع توصياتنا بخصوصها إلى وزير التربية

مراكز اختبارات اآليلتس فتحت أبوابها

 العميري: سد »االحتياجات« الفنية لتعديل التركيبة السكانية
عبداهلل الراكان

أكد نائب املدير العام في الهيئة العامة 
للتعليــم التطبيقي لشــؤون التدريب 
م.طارق العميري أننــا مطالبون بعد 
تعديل التركيبة الســكانية بأن يكون 
لدينــا في البلــد ما يســد حاجتها من 
الناحية الفنية، مشيرا إلى أن التأهيل 

الفني والتدريب التقني ما هو إال نوع 
مــن أنواع املهارات وهي مكتســبة وال 
تأتي إال من خالل تدريب شاق وصبر 

ومثابرة.
وأضاف العميري خالل مشاركته في 
حملة دروس األمل التي تنظمها رابطة 
االجتماعيــني الكويتيــة أن التحديات 
التي تواجهنا في اإلحالل هي أن تفكير 

املجتمع يجب أن ينصب في أن العمالة 
املهارية أو الفنية في البلد تتمتع بجهد 
وإتقان وليــس الحتياجات أساســية 
وقسرية، مشيرا إلى أن الهيئة العامة 
للتعليــم التطبيقي والتدريب أرســت 
ورشها وبنيتها التحتية على أن تكون 
رافدا كبيرا في البلد لسوق العمل من 

ناحية العمالة املهارية الفنية.

آالء خليفة

صدرت الالئحة التنفيذية 
لقانون اجلامعات احلكومية 
رقم 76 لســنة ٢٠١٩ منذ أيام 
من مجلس الــوزراء، وحدث 
لغط وجدال كبير بني أعضاء 
هيئة التدريس حول الالئحة، 
فتوجهت »األنباء« بسؤال إلى 
مدير جامعة الكويت باإلنابة 
د.فايز الظفيري حول رأيه في 
الالئحة، الســيما انه دكتور 
متخصص فــي القانون، فرد 
قائــال: يؤســفني ان تصــدر 
الالئحــة التنفيذيــة لقانون 
اجلامعــات احلكوميــة بهــذا 
الشــكل الذي صدرت به وقد 
أصدرنــا توصيات ســنقوم 
بإرسالها باسم جامعة الكويت 
الــى وزيــر التربيــة ووزير 
التعليم العالي الرئيس األعلى 

أسامة دياب

تفتــح مراكــز اختبارات 
اآليلتس فــي الكويت أبوابها 
مــن جديد بطريقة تتماشــى 
مع لوائح وتدابير اإلجراءات 
الصحيــة حلمايــة املوظفني 
واملرشحني. تشمل اإلجراءات 
االحترازية التي يتم إجراؤها 
فحص درجة احلرارة في مكان 
االختبار، وضمان بقاء املوظفني 
واملتقدمني لالختبار دائما على 
بعد مترين، واستخدام أقنعة 
الوجه والقفازات، والتي يجب 
أن يرتديهــا كل من املوظفني 
واملرشحني. وهذا يشمل أيضا 
عدم السماح للمتقدمني بإجراء 
االختبار إذا كانوا حتت احلجر 

بها مجلــس اجلامعة والتي 
متتاز بســهولة التعديل في 
اي وقــت، كمــا ان الالئحــة 
تضمنت أمورا كان يفترض 
بأن يتم وضعها بلوائح وهي 
املسؤولية القانونية ألعضاء 
هيئة التدريس التي يجب ان 
تصدر بالئحــة خاصة على 

التباعــد  االلتــزام بتدابيــر 
االجتماعــي، لضمــان وجود 
مرافق تنظيف ونظافة إضافية 

لتقليل اخلطر«.
وأضــاف: »ســتبقى هذه 

الظفيري ان رســوم الطلبة 
املفصولــني جــاءت بشــكل 
مبالغ به ويجــب ان تصدر 
بالئحــة حتــى نتمكــن من 
تعديلها حسب املقتضيات، 
موضحا ان الطالب املفصول 
فصال نهائيا بسبب انخفاض 
معــدل التخصص او املعدل 
العــام يحــق له ان يســتمر 
في الدراســة باجلامعة على 
نفقته الدراسية وفق رسوم 
كانــت بالســابق 5٠ دينارا 
فقط للوحدة الدراسية، ولكن 
التنفيذية  الالئحــة  جــاءت 
احلاليــة لتنــص علــى أن 
يشترط على الطالب دفع ٢3٠ 
دينارا للوحدة الدراسية في 
الفصل للكليات اإلنســانية 
و٢45 دينارا للوحدة الدراسية 
في الفصل للكليات العلمية 

وهذا األمر مبالغ فيه جدا.

الصيفيــة للغــة اإلجنليزية 
جاريــة اآلن، وقــد اكتشــف 
مزايــا  لدينــا  املتعلمــون 
االنضمام إلــى الصفوف من 
املنــزل Road to IELTS ميكن 
للمرشحني الوصول إلى الدورة 
التدريبية األكثر شــهرة في 
املجلس الثقافــي البريطاني 
عبر اإلنترنــت، والتي توفر 
أكثر من ١٠٠ نشــاط تفاعلي 
واختبــار تدريبــي لــكل من 
املهارات األربع - االســتماع 
والقــراءة والكتابة والتحدث 
للمرشحني الذين يرغبون في 
حجــز اختبار في الكويت أو 
معرفة املزيــد من املعلومات 
https://www. يرجى زيارة -

/britishcouncil.com.kw

غرار الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب وما هو 
معمول به في جامعات العالم.
انه  الظفيــري  وأوضــح 
يفترض بان كل ما تضمنته 
ســتصدر  التــي  الالئحــة 
مبرسوم قانون ان يكون من 
اختصاص مجلس اجلامعة 
كونه صاحــب االختصاص 
األصيل في تشريع اللوائح.

قائال: إن مجلس اجلامعة 
قــادر في مــدة ال تزيد على 
أسبوع على أن يقوم بتعديل 
أي الئحة بسهولة يتبني أن بها 
قصورا، ولكن ال ميكن أن يتم 
تعديل الئحة صادرة مبرسوم 
قانون، وهذه إشكالية كبيرة، 
الفتا إلى أن الدورة املستندية 
لتعديل القوانني واملراســيم 

طويلة جدا.
من ناحية أخرى، أوضح 

املراجعة  االحتياطــات قيــد 
باســتمرار وســنظل يقظني 
لوضــع ڤيــروس كورونــا 
املتطور« »أنا مســرور ألننا 
قــادرون على تقــدمي اختبار 
اللغــة مــرة أخــرى. ســيتم 
إجــراء االختبارات في مكتب 
املجلس الثقافــي البريطاني 
فــي املنصوريــة فــي الوقت 
احلالي مع االلتــزام الصارم 
بإرشادات املسافات االجتماعية 
هذا باإلضافة إلى إعادة فتح 
مركز تقدمي طلبات التأشيرة 
فــي اململكة املتحدة يعني أن 
الطالب الراغبني في الدراسة 
في اململكة املتحدة ميكنهم اآلن 
مواصلة رحلتهم التعليمية.

مــن جهة أخرى، الدورات 

مدير جامعة الكويت باإلنابة أكد أن قانون اجلامعات احلكومية اجلديد شّكل صدمة حقيقية وال يحقق أي قفزة نوعية

سيتم إجراؤها في املجلس الثقافي البريطاني مع االلتزام باإلرشادات الوقائية

خالل مشاركته في حملة دروس األمل التي تنظمها رابطة االجتماعيني الكويتية

د.فايز الظفيري

مايكل غوردون

م.طارق العميري

للجامعة. وأوضح الظفيري ان 
هناك مالحظات ضخمة على 
التنفيذيــة لقانون  الالئحة 
اجلامعة وايضــا مالحظات 
عديدة على القانون ذاته قائال: 
ال يعقل ان جامعة الكويت منذ 
عــام ١٩66 تنتظر قانونا ثم 
يصدر قانون في ٢٠١٩ يشكل 
صدمة حقيقية وال ميثل قفزة 
نوعية للجامعة بل هو مجرد 
قانون تقليدي بسيط يحيل 
إلى الئحة في أمور ال يجوز 

اإلحالة بها.
وتابع الظفيري قائال: ان 
الالئحة ســتصدر مبرسوم 
ومــن ثــم نواجــه صعوبة 
ضخمة جدا في تعديل هذه 
الالئحة في حال ثبوت وجود 
أخطاء بها، نظرا ألن املراسيم 
مــن الصعــب تعديلها على 
خالف اللوائح التي يختص 

الصحي أو مراقبة طبية على 
النحو احملدد من قبل حكومة 
الكويت أو إذا كانوا يعانون 
من ارتفاع في درجة احلرارة 
أو سعال مستمر أو صعوبة 
في التنفس أو أعراض أخرى 

تشبه اإلنفلونزا.
وفــي حديثــه عــن إعادة 
االفتتاح، قــال مدير املجلس 
البريطاني بالكويت  الثقافي 
مايكل جوردون: »إن أولويتنا 
القصوى هي صحة وسالمة 
كل من املرشــحني واملوظفني 
ولقد قمنــا بتعديل عملياتنا 
فــي مراكــز الكويــت لتلبية 
اإلرشادات احلكومية املوصى 
بهــا وأجرينا تقييمــا مكثفا 
للمخاطــر ونظرنا في كيفية 

جامعة الكويت: بدء تسليم كشوف الدرجات وشهادة ملن يهمه األمر للطلبة »البدون«
أعلنت عمادة القبول والتســجيل بجامعة 
الكويت عن بدء تســليم »كشــوف الدرجات« 
و»شهادة ملن يهمه األمر« للطلبة من فئة غير 
محددي اجلنسية، وذلك يوم أمس االول األربعاء.

وأفادت عمادة القبول والتسجيل بأنها قد 
قامت بتســليم هذه املستندات لـ 5 طالب من 

مجموع 36 طالبا.
ودعــت العمــادة جميــع الطلبــة الذين لم 

يتســلموا »كشــوف الدرجات« و»شهادة ملن 
يهمه األمر« إلى ضرورة مراجعة مبنى عمادة 
القبول والتسجيل باحلرم اجلامعي بالشويخ 

لتسلم هذه املستندات.

تعقيم مباني مدينة صباح السالم اجلامعية

إغالق وحدة عالقات العمل باألحمدي للتعقيم

ضمــن اجلهود التي تقــوم بها جامعة 
الكويــت فــي إطــار اإلجــراءات والتدابير 
االحترازيــة والوقائية حرصــا منها على 
سالمة وصحة منتسبيها، ووفقا للضوابط 
احملددة لعودة العمل التدريجي، وبناء على 
توجيهات األمانة العامة باجلامعة، قامت 
إدارة اخلدمات العامة بالتنسيق مع فريق 
مبادرة وطن للتعقيم واإلسناد التطوعي 

بتعقيم جميع املباني اجلامعية في مدينة 
صباح الســالم اجلامعية مبوقع الشدادية 
لضمان التعقيم الشــامل للحد من انتشار 

عدوى ڤيروس كورونا املستجد.
وتقدمت األمانة العامة بجامعة الكويت 
بالشكر والتقدير للفريق على اجلهود التي 
بذلوها وســرعة استجابتهم لطلب تعقيم 

املباني اجلامعية.

بشرى شعبان

أعلنت الهيئـــة العامــــة للقوى العاملـــة 
عــــن استقبـــال مراجعي وحدة األحمدي 
بإدارة عالقات العمل في مقر اإلدارة املركزية 

في منطقة أبو فطيرة،
وذلــك إلغــالق وحـــــدة محافظـــــة 
األحمــــــدي للتعقيــــــم بعــد إصابــــــة 
أحد رؤســـاء األقســـــام فيهـــا بڤيروس 

كـــورونا.

توجيه املراجعني إلى اإلدارة املركزية في منطقة أبوفطيرة

جانب من تعقيم مباني مدينة صباح السالم اجلامعية

ملشاهدة الڤيديو


