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مع تقييم السنة امليالدية املنصرمة ٢٠٢٢، وترقب 
العام اجلديد ٢٠٢٣، تخيب أو تعقد اآلمال واألمنيات، 
وهي كلها تختزل بداخلها مشاعر وهمية أن األيام هي 

التي تصنع األحداث!
وكان العــرب قدميا يذمون الدهــر عند الفواجع 

واملصائب، بصفته املسبب!
فيقول أحدهم إذا أصابه مكروه: «يا خيبة الدهر، 

أو بؤسا للدهر والزمان، وتبا له»!
نعم، لدينا أعوام وأشــهر وأيام تاريخية ارتبطت 
باألحداث العظيمة التي جرت فيها، أو أن اخلالق أسبغ 
عليها بركات بالتحديد، مثل: عام احلزن، شهر رمضان، 

ليلة القدر، يوم اجلمعة.
وقس على ذلك للمناسبات الوطنية والعاملية.

وعن رســول اهللا صلى اهللا عليه وآله: «ال تسبوا 
الرياح فإنها مأمورة، وال تسبوا اجلبال وال الساعات 

وال األيام وال الليالي فتأثموا وترجع عليكم».
ويقول اإلمام الشافعي رحمه اهللا تعالى:

نعيب زماننــا والعيب فينا
لزماننا عيب ســوانا ومــا 

الزمان بغير ذنب ونهجو ذا 
ولو نطق الزمــان لنا هجانا

وال يتوهم اإلنسان أنه ُمسيّر مطلقا في حياته، ليس 
له من األمر شيء، بل اإلنسان هو صانع احلدث، حتت 
علم اهللا تعالى وتدخله مبشيئته العليا، ومبا يستحقه 
اإلنسان من التوفيق والنجاح، أو اخلذالن والفشل، سواء 
على املستوى العاجل أو اآلجل. ولذلك جاء احلث القرآني 
املستمر لالنضمام للذين آمنوا وعملوا الصاحلات، وفي 
األدب النبوي الشريف دعوة الستثمار كل حلظة من 
حلظات العمر مهما كانت ظروف اإلنســان الواقعية: 

«كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك».
«... اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، 
وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل 

شغلك، وحياتك قبل موتك».
كل عام وأنتم بخير.

قضايا حقوق اإلنسان في عاملنا املعاصر متتاز عن 
غيرها بفاعلية واسعة النطاق واهتمام ومتابعة يومية.

ودائما ما يطرح في وسائل اإلعالم والدوائر السياسية 
أن هناك نوعا من التنافر واالختالف وعدم التجانس بني 
القيم واملبادئ الدينية اإلسالمية خاصة، وبني املمارسة 
الواقعية حلقوق اإلنســان في بالد املســلمني، ورغم 
صحة ذلك جزئيا في بعض البالد إال أن القيم واملبادئ 
العليا تظل مبنأى عن أي ممارسة إنسانية مهما شابتها 

النواقص واملثالب.
إن اليوم العاملي حلقوق اإلنســان هو أحد أشكال 
اختطاف الغرب لهذا العنوان اإلنســاني العام، وهناك 
محاوالت مســتمرة إلظهاره وكأنه استحقاق غربي أو 
أوروبي ولكن تاريخ الغرب عامة وأوروبا خاصة يفضح 
زيف هذه االدعاءات واحملاوالت، ومع هذا فإننا ال ننكر 
أن هناك قبوال واحتراما حلقوق اإلنسان في العالم الغربي 
أكثر من العالم الشرقي، إال أن املقاصد والنيات تكشف 
أمورا جديرة باالهتمام، فاألمر ليس ورديا وليس كما 

يبدو لبعض السذج.
ومن غير املقبول اســتمرار وجود التعالي الغربي 
الذي يتاجر بشــعارات حقوق اإلنسان ويتغاضى عن 
عوملته املتوحشــة وممارساته الالأخالقية على حساب 

شعوب العالم وثقافاتها. 
إننا نشهد اليوم هتكا للحرية اإلنسانية باسم احلرية 
اإلنسانية ذاتها، وذلك لصالح أجندات الهيمنة والتسلط 
التي تصر تارة على شرعنة الشذوذ اجلنسي وفرض 
قبوله في مجتمعات ال ترتضيه، وتارة أخرى تصر على 
ترويــج أكاذيب الصهاينة وفرض قبول املجتمعات لها 
حتت شعار السالم، وتارة ثالثة تشجع على ممارسات 
وأفكار متطرفة من قبيل الشعبوية واليمينية وتتغاضى 
عــن اجلرائم التي ترتكب وذلك باســم احملبة والدفاع 

عن النفس.
إن احلقيقــة التي لن تغيب مهما فعل هؤالء هي أن 
اإلنســان السوي هو املستهدف الذي يراد تدميره، لذا 
فإنــه من األهمية مبكان تكريــس احلضور األخالقي 
واملعرفي احلضاري في حياتنا، وهذا ال يتحقق إال من 
خالل تطوير وحتســني الداخل االجتماعي والسياسي 
في بلداننا مبا ميثل اخلصوصية الثقافية املتعددة في 
مجتمعاتنا، ولعل هذا هو أهم ما ينبغي أن ينشــغل به 

أصحاب الفكر والعلم واملعرفة في حواضرنا اليوم.
لقد أصدر وزراء خارجية منظمة املؤمتر اإلسالمي في 
عام ١٩٩٠ ميثاقا أطلق عليه اسم «إعالن القاهرة حلقوق 
اإلنسان في اإلسالم» وقد كان هذا اإلعالن أول مبادرة 
معاصرة من قبل الدول اإلســالمية لتقدمي رؤية عاملية 
إسالمية معاصرة تعنى بحقوق اإلنسان، إال أنها لألسف 
مازالت حبرا على ورق ولم ترق إلى مســتوى اإلجناز 
والفاعلية لتكون ندا حقيقيا للنموذج الغربي ولتحمي 
من موجات العوملة الغربيــة املتصاعدة والقوية والتي 
مازالت تتسبب في حالة ال توازن في العالم في كل حلظة.

لذا ينبغي أن نبدأ بتغيير الواقع والتركيز على العمل 
وأال ننشــغل باملعارك اإللهائية التي ال تزيدنا إال تخلفا 
ويجب أن ننطلق بقوة نحو تثبيت حقوق اإلنسان على 
واقعنا من خالل حراك مجتمعي فكري يقوم على مبادئ 
احلق والعدالة واملساواة، فإن حقوق اإلنسان يجب أن 
تنطلق من معيارية أخالقية حتترم التعددية األخالقية 
والدينية واالجتماعية والعرقية والسياسية وتشمل حق 
تقرير املصير واحلق في احلرية والتسامح والتعددية 
والكرامة، ألن اخلير كله في صدق العمل ونية التطوير، 
أما االختباء بني الصخور فإنه «يجعلنا نعيش أبد الدهر 

بني احلفر» كما قال الشابي، رحمه اهللا.

في عام ٢٠٠٦ ظهرت قضية 
املطالبة بإسقاط القروض عن 
تلك  املواطنني، ويعود سبب 
املطالبة التي لم تكن معروفة 
في التاريخ السياسي الكويتي 
إلى عدة أمور، من أهمها توجه 
الكويت إلسقاط ديون العراق 
بعد ســقوط النظام البعثي، 
وسياســات االقتراض حيث 
تصل نسبة االستقطاع لقسط 
القرض إلــى ٧٠ أو ٨٠٪ من 
الراتب، وقرض البالون الذي 
يقوم على فكرة أن جتدول 
قرضك مبدد أطول وبفائدة 
أعلى بحيث يســتمر معك 
القرض لضعف مدته، ومنها 
منح قرض على قرضك من 
بنوك خليجيــة، ومنها رفع 
الفائدة ٦ مــرات خالل عدة 
سنوات، كل هذا أوجد ١٠٠ ألف 
مقترض مببالغ عالية ومبدد 
سداد طويلة، ما يشكل عبئا 

على حياة األسر الكويتية.
أكثر من ١٥ سنة  وخالل 
ضبط البنك املركزي عمليات 
منح القروض وأصبحت نسبة 
القســط ال جتاوز ٤٠٪ من 
الراتب، كما مت وضع ضوابط 
لسداد القروض وإلغاء قرض 
البالــون وقــروض البنوك 
اخلليجية وإنشــاء صندوق 
املعسرين ملعاجلة حالة متعثري 
السداد، ومع هذا ظلت قضية 
إســقاط القروض تطرح بني 
فترة وأخرى حســب املزاج 
السياســي واجلو  والوضع 

االنتخابي.
الفتــرة األخيرة  وفــي 
جتدد طرح قضية إســقاط 
القروض خاصة بعد اجتماع 
اللجنــة املالية فــي مجلس 
األمة ملناقشة عدة اقتراحات 
القروض، ومنها  للتعامل مع 
أن احلكومة تشــتري أصل 
املقترضون  الدين ويسددها 
من العالوة االجتماعية، ومنها 
شراء فوائد القرض وغيرها 

من املقترحات.
ومن الطبيعــي في حالة 
أي حتــرك ملعاجلــة قضية 
القروض والتعامل معها فإن 
الناس وإبراء للذمة، وللخروج 
من الشبهة املالية يتم استفتاء 
مشايخ وعلماء في هذا األمر، 
وكان ممن اســتفتي أو علق 
القروض  علــى موضــوع 
وإســقاطها الشيخ د.عجيل 
النشمي الذي عرف بأنه يفتي 
مبا ميلي عليه علمه وفقهه، 
وقد لفت الشيخ النشمي إلى 
أن إسقاط القروض ال يحقق 
العدالة واملســاواة بني  مبدأ 
املواطنني، كما حرم النشمي 
الفوائد الربوية، وأشار إلى أن 
هناك واجبا شرعيا يتحمله 
النواب وهو حتري الدقة في 
قضية إسقاط القروض وعدم 
أمل في قضية تعتبر  إعطاء 

مخالفة شرعية.
الشــيخ د.عجيل  فتوى 
النشــمي لم تــرق وتعجب 
البعض فظهر تصريح ألحد 
السياســيني يقــول «وعاظ 
الســالطني ما يظهرون وما 
يتكلمون إال ملا األمور تخص 
الشــعب، وظهــرت ردود 
على فتوى الشــيخ النشمي 
فهناك مــن يقول ملاذا يفتي 
القروض  الشيخ عن إسقاط 
وال يفتي بحرمة الســرقات 
وال يفتــي باملنح التي تعطى 
لدول ال تســتحق وملاذا ال 
يفتــي في قضايا الفســاد 
اإلداري واملالي؟، متناسني أن 
د.النشــمي له فتاوى كثيرة 
في هذه األمور، فكل مسألة 
يتقدم بها مســتفت يجاوب 
عنها وفق علمه وفقهه، حتى 
يؤثر عن الشيخ فتاوى أيام 
الغزو العراقي الغاشم ومنها 
حرمة التعامل مع الغزاة وحكم 
قتل املعتدين وحكم االستعانة 
باألجنبي لتحرير البلد وغيرها 
الفتاوى  الفتاوى، وهذه  من 

نشرت أيام الغزو العراقي.
كما ينســى مــن ينتقد 
التشــريعات  أن  النشــمي 
ومساءلة احلكومة عن األموال 
العامة وحتقيق رفاهية املواطن 
وتعديــل الرواتــب ووضع 
للمعسرين والغارمني  حلول 
من املواطنني هي مهمة نواب 
مجلــس األمة كمشــرعني 
ومراقبني ألداء احلكومة، أما 
املشــايخ والعلماء، فعليهم 
مسؤولية تبيان احلق وإرشاد 
الناس له وحترمي ما حرمه اهللا 
وحتليل ما أحله اهللا حتى لو 
لم يتوافق مع رغبات وأهواء 
الناس.. واحلق أحق أن يتبع.

صادقا بكل ما حتملــه الكلمة من معنى، 
فإنه ســيصبح مجتمعا مثاليا يحتذى به 
واجلميع يتمنى العيش فيه، ناهيك عن أنه 
مجتمع مستمر رغم كل التغيرات السياسية 
واالقتصادية التي مير بها، أما قول الكذب 
فهو مذموم متذبذب غير مستقر ومحرم 
أيضا، لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا 

اهللا وكونوا مع الصادقني).
املقصد مما سبق عزيزي القارئ، هو 
تذكيــر أن في األنظمــة املثالية «احلق ال 
يتعطل لديها» بل يؤخذ بسرعة فائقة حتى 
كاد اإلنسان الذي يعيش في تلك األنظمة 
يردع نفسه بنفســه، عن طريق التفكير 
العميق والتدقيق والتمحيص عما يراد قوله، 
وهذا هو العدل ألنه يأتي من هيئة العدالة 
وليســت احلكومة التي دائما تكون طرفا 

في كثير من القضايا املطروحة.
وأختم بدندنة «بلبل اخلليج» الفنان نبيل 
شعيل عندما تغنى «أطالع غيرك وأقصدك 
أنتي»، وأقول: كيف ستصبح حالنا؟ واهللا 

ما وراء القصد.
«كل عام والكويت وحكامها وحكومتها 

وشعبها بألف خير».

يتراوح بني ٤٫٢٥ و٤٫٥٠٪، في أول تخفيف 
لوتيرة التشديد النقدي منذ يونيو املاضي، 
الهادفة إلى كبح التضخم ومحاولة خفضه 

إلى نطاق ٢٪. 
ويتخذ البنك املركزي األميركي قرارات 
رفع الفائدة من خالل مراقبة عدة مؤشرات 
قبل قرار فبراير، من بينها تقارير التضخم. 
تشــير تنبؤات التضخم اآلن من مجلس 
االحتياطي الفيدرالــي في (كليفالند) إلى 
أرقام تضخم منخفضة نسبيا بشكل عام، 
لكن هذا قد يكــون الدافع وراء انخفاض 
تكاليف الطاقة، في حني أن مقاييس التضخم 
األساســية املفضلة لدى بنك االحتياطي 
الفيدرالي ميكن أن تكــون أعلى مبجرد 

استبعاد أسعار الغذاء والطاقة.
من املتوقع على نطاق واسع أن يشهد 
العام اجلديد زيادة أو أكثر بنسب تتراوح 
بني ٠٫٢٥ و٠٫٥٪، أول فبراير املقبل، و٢٢
مارس، لكن األمر يتوقف على مؤشرات 

االقتصاد.
لكن ثمة فرصة ألن يخفض االحتياطي 
بإبقاء  النقدي،  التشديد  الفيدرالي وتيرة 
نسب الفائدة ثابتة بعد رفعها في فبراير 
املقبل، كذلك ميكن أن يستمر في التشديد 

وفقا للمؤشرات االقتصادية.

وفي حدث جديد من نوعه يثير مقتل 
الشابة مهسا اميني في العاصمة اإليرانية 
طهران من قبل شرطة األخالق يؤدي إلى 
احتجاجات ومظاهرات عارمة عمت املدن 

اإليرانية مازالت صداها حتى يومنا هذا.
وقد تؤدي حســب قول املراقبني إلى 
تغييرات مهمة في إيران. وفي يوليو يأتي 
مقتل زعيم تنظيم القاعدة أمين الظواهري 
عبر طائرة مسيرة في العاصمة األفغانية 
كابول. وفي حــدث رياضي مهم انطالق 
بطولة كأس العام ٢٠٢٢ في دولة قطر في 
العشــرين من نوفمبر تلك البطولة التي 
تقام أول مرة في بلد عربي، وحققت جناحا 
باهرا، وغيرت الكثير من املفاهيم الدولية 
الثقة بالشعوب  العالم بأكمله ويعطي  في 

العربية والدول وما ميكن أن تفعله.
لعلنا هنا سردنا أهم األحداث، ونسأل اهللا 
أن يكون العام ٢٠٢٣ بأفضل حال وتختفي 
احلروب والصراعات ويسود السالم جميع 

أركان الكرة األرضية. واهللا املوفق.

اخلط األحمر الذي يقوده إلى إحلاق الضرر 
بنفسه أو بغيره ممن يعايشونه على أرضه، 
فهنا فقط تتوقف حريته حتى ال تصطدم 
بحرية اآلخرين»، فإذا كان القول غريزة من 
غرائز اإلنسان ومن حقه أن يبدي رأيه وأن 
يحاور وميازح من يشاء فالبد أال يخرج هذا 
القول عن وازع الدين واخللق، وأال يكون 
لغوا أو منيمة أو يخدش احلياء أو يكون 
كالما باطال لقوله ژ: «قل احلق ولو على 
نفسك»، فاألصل في القول هو الصدق مهما 
كان هذا القول، ألنه عندما يصبح املجتمع 

٢٠٢٣، ما يوحى بعدة احتماالت مستقبلية 
في شأن وتيرة التشديد النقدي.

هذا، وقد حذر رئيس مجلس االحتياطي 
الفيدرالي األميركي، جيروم باول، من أن 
السياسة النقدية ستظل على األرجح مشددة 
لبعض الوقــت حتى تظهر بوادر حقيقية 

للتقدم على صعيد التضخم.
لكنه أكد أن حتركات السياسة مثل زيادة 
نســب الفائدة وتقليل حيازات السندات 
الفيدرالية قد تســتغرق وقتا بشكل عام 

لتؤتي ثمارها.
وقد رفع البنك الفائدة األساســية ٥٠

نقطة، في آخر اجتماعات ٢٠٢٢، إلى نطاق 

رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة املغفور 
له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتولي 
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان زمام 
احلكم في الدولة. وفي حدث فضائي مهم 
في ١١ يوليو وكالة الفضاء األميركية ناسا 
تكشف عن أول صورة حقل عميق التقطها 
تليسكوب جيمس ويب وتعد أعمق وأدق 
صورة التقطت للكون في تاريخ البشرية.

عندما جاء اإلســالم كانت املجتمعات 
ال تعرف احلرية مبفهومها العادل، بالكاد 
كانت تعرف حرية الغزو والسلب والقتل، 
فأراد اإلســالم أن يدفع ركب اإلنسانية 
إلى األمام من خالل تنظيــم حياة الفرد 
ألنه مصدر احلضــارة ومقومات الدولة، 
فاإلســالم ينظر لإلنسان مبعنى احلرية، 
واحلرية في نظر اإلسالم تعني اإلنسان. 
يقول املفكر اإلسالمي د.مصطفى الرافعي 
إن حرية اإلنسان املسلم «تكاد تخلو من 
القيود والضوابط ما لم تتجاوز تلك احلرية 

األهداف املرجوة منها أحيانا، فلذلك عندما 
يتم رفع سعر الفائدة فإن ذلك يؤدى الى 
زيادة في االيداعات املالية في البنوك وتراجع 
طلبات االقتراض، كما تؤثر على األسواق 
املالية وبدورها إلى تراجع وتيرة االستثمار، 
النمو االقتصادي، وتأثر  وإبطاء معدالت 
قطاعات اإلنتاج وســوق العمل، وعوائد 
مرتفعة للمودعني في البنوك، وزيادة مخاطر 

الركود، وتخفيف التضخم.
ولكن ما التوقعات والســيناريوهات 

احملتملة؟
النقدية في  السياســة  يتوقع صناع 
الواليات املتحدة رفع الفائدة إلى ٥٪ خالل 

تنذر بحدوث تطورات غير محمودة اجلوانب 
بني روســيا والغرب، وازدياد احتماالت 
استخدام السالح النووي. والتطورات التي 
أعقبت ذلك احلدث ومتثل في طرد السفير 

األميركي من روسيا.
وفي أبريل مــن العام ذاته، يأتي فوز 
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون بفترة 
رئاسية جديدة في فرنسا. وفي مايو وفاة 

اإلعالم بوسائله وطبيعته يعتبر نعمة 
من نعم اهللا علينا، فتخيل عزيزي القارئ 
لو لم يكن لدينا إعالم، كيف ستصبح حالنا؟ 
وإذا كنا ال نتمتع باحلرية املسؤولة، كيف 
السؤاالن أضعهما  ستصبح حالنا؟ هذان 
أمام من ال يؤمنون باإلعالم ووسائله وال 

باإلعالميني وأطروحاتهم.
عرف العلماء اإلعالم بأنه ينظم التفاعل 
بني الناس وجتاوبهم وتعاطفهم في اآلراء 
فيما بينهم، فإذا وضعت أمامه القيود فسوف 
يكون عاجزا عن تطبيق مفهومه بالشكل 
الصحيح، أما وظائف اإلعالم فقد حددها 
املختصــون بخمس، كل وظيفة تشــمل 
التوجيه  عدة مفاهيم بني طياتهــا وهي: 
وتكوين املواقف واالجتاهات، زيادة الثقافة 
واملعلومات، تنمية العالقات األسرية، التسلية 
وقضاء أوقات الفراغ، واإلعالن والدعاية.

وهذه الوظائف ال ميكن حتقيقها أيضا 
في ظل قيود مســلطة عليها، فقد أطلق 
املفكر «جون ملتون» دعواه الشهيرة حلرية 
الصحافة: أعطني حرية أن أعرف وأن أعبر 
وأن أناقش بحريــة ووعي، فهذه احلرية 

فوق كل احلريات. 

تترقب أنظار املستثمرين ورجال األعمال 
حول العالم، عــن كثب في الوقت احلالي 
تصريحات مسؤولي االحتياطي الفيدرالي 
األميركي، من أجل استكشاف اجتاه السياسة 
النقدية للفترة املقبلة، خاصة مع قرب نهاية 
العام احلالي وبداية عام جديد ٢٠٢٣، بعد 
سلســلة من الزيادات احلادة التي تهدف 

إلى كبح التضخم.
وتتوقع وزيرة اخلزانة األميركية جانيت 
يلني تراجع معــدل التضخم في الواليات 

املتحدة بشكل كبير في عام ٢٠٢٣.
وأضافت في تصريــح لها مع مقابلة 
أجريت مع شبكة (cbs): «أعتقد أنه بحلول 
نهاية العام املقبل سترون تضخما أقل بكثير 

إذا لم تكن هناك مفاجأة غير متوقعة».
ولكن ما أثار رفع أسعار الفائدة على 

االقتصاد؟! 
التضخم ظاهرة عاملية فاقمتها احلرب 
الروسية في أوكرانيا وأدت إلى تعطل سالسل 
التوريد العاملية بعد إغالقات «كوفيد-١٩» 
في الصني، وملكافحته تتخذ بنوك مركزية 

أخرى في العالم إجراءات مماثلة.
وقد يكون رفع ســعر الفائدة األداة 
النقديــة األبرز لدى كافة البنوك املركزية 
لكبح جمــاح التضخم، لكنها قد ال حتقق 

بعد أيام معدودات يسدل العام ٢٠٢٢
أســتاره على أيام مضت بحلوها ومرها، 
ويفتــح العام ٢٠٢٣ أســتاره على العالم 
بأكمله، ولعلنا هنا نســرد أهم األحداث 
العام ٢٠٢٢ الذي استهل أحداثه في البداية 
بانطــالق بطولة كأس أفريقيا لكرة القدم 
فــي الكاميرون، وحدوث كارثة في ملعب 
أوليمبي بالكاميرون وأدى إلى مقتل ٨ من 
األشخاص وإصابة ٣٨ شخصا آخر قبل 

مباراة الكاميرون وموريتانيا.
وتبع ذلك انطالق بطولة األلعاب الشتوية 
في الصني مع بداية فبراير، وفي الشــهر 
نفســه وهو فبراير انطالق شرارة أكبر 
حدث على مســتوى العالــم ومتثلت في 
اعتراف الرئيس الروسي فالدميير بوتني 
بجمهوريتي بلو غانسك ودونيتسك بشكل 

منفصل عن أوكرانيا.
وما تبعه من بدء روسيا غزو أوكرانيا 
بعد حشد عسكري طويل يكاد يكون األهم 
خالل عقود ماضية، وعبر شرارة دولية 

من الواقع

وداعًا ٢٠٢٢
أهًال بـ ٢٠٢٣
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عام ٢٠٢٣؟

hamedmadouh٩١٩@hotmail.comحمد عبدالغفور محمد مدوه
@HamadMadouh 

فيها بـ ٥٨ ســؤاال من أسئلة االختيار من 
متعدد، يسمح باستخدام اآللة احلاسبة في 
٣٨ سؤاال منها، على حني مينع استخدامها 
في ٢٠ سؤاال، وقد كان تفوق املتقدمني من 
الطلبــة الصينيني في مهارات الرياضيات 
الســبب في سهولة قبولهم في العديد من 

اجلامعات الكبرى في الواليات املتحدة!
كذلك يتسم نظام التعليم العالي األميركي 
باملرونة، فرغم أن الطالب يختار تخصصا 
معينا وقت تقدمي الطلب، وهو ما يشار إليه 
بـ attended، إال أنه يتاح للطالب أوال وضع 
قدمه في اجلامعة التي اختارها، والفرصة 
لدراسة بعض املواد، ثم أن يقوم مبا يسمى 
Majoring أو التخصص، ولذا قد تستغرب 
أن مير قبول طالب الطب والهندسة بنفس 
مراحل طالب التاريخ واللغة! بل ميكن أن 
تنقلب قدرات ورغبات الطالب رأسا على عقب 
الرؤية وتوافرت اإلمكانيات!  إذا اتضحت 
ولذا فقد أتاحت هذه املرونة للطالب املجال 
لالنتقال إلى تخصــص آخر قد يجدونه، 
بعد االلتحاق باجلامعة، واعدا بصورة أكبر 
وأقرب إلى نفوسهم من التخصص الذي 

سبق لهم أن اختاروه.

ومهارات التحرير، إضافة إلى قسم مقالي 
اختياري تشترط بعض اجلامعات تقدميه، 
وهنا يثور التساؤل عن سبب االهتمام الكبير 
باملهارات اللغوية لتحديد قبول الطالب في 
تخصصات مثل الطب والهندسة وغيرها 
مما ال تعتبر املهارات اللغوية من مباحثها 

األساسية.
يقترن بذلك اهتمام الفت بالرياضيات، 
التي يراها كثيرون لغة العلوم، وفي اختبار 
SAT تشكل الرياضيات القسم الرئيسي الثاني 
بعد املهارات اللغوية، وتقاس مهارات الطالب 

نظامها اخلاص بها.
ولعل أكثر ما يلفت االنتباه في امتحانات 
القبول ذلك االهتمام الكبير باللغة وتقييم 
قدرات الطالب فيها، ففي اختبار SAT، على 
اللغوية أحد  سبيل املثال، تشكل املهارات 
القسمني الرئيسيني لالختبار، وهي تشمل 
قسم القراءة والنحو بـ ٥٢ سؤاال من أسئلة 
االختيار املتعدد تتضمن قراءة فقرات أو 
جمل في مختلف املجاالت األدبية والعلمية، 
وقسم الكتابة واللغة بـ ٤٤ سؤاال من أسئلة 
االختيار املتعدد تتضمن القواعد واملعاني 

مــن الالفت في نظــام التعليم العالي 
األميركــي أنــه ال يعتمد فقــط عالمات 
الطالب في الثانوية لتحديد قبوله أو مدى 
جاهزيته لدراسة املرحلة اجلامعية األولىـ  
البكالوريوس، بل إنه يعتمد كذلك اختبارات 
للقبول، من أشهرها اختبار الكليات األميركية 
American College Testing (ACT) واختبار 
Scholastic Assessment الدراسي التقييم 

Test (SAT)، والتــي تقدم بيانات تســمح 
باملقارنة بني املتقدمني، باإلضافة إلى رسائل 
املدرسني، والسير  التزكية والتوصية من 
الذاتية للمتقدمني، وينظر إلى كل ذلك للخروج 
بالقرار النهائي حول قبول الطالب من عدمه.
وعادة ما يقوم طالب الثانوية بتقدمي 
طلبات القبول للجامعات األميركية عبر منصة 
مركزية تدعــى Common App، واملعتمدة 
من أكثر من ١٠٠٠ من اجلامعات والكليات 
داخل الواليات املتحدة وخارجها، وهي تتيح 
للطالب التقدم إلى عشرات ومئات اجلامعات 
في ذات الوقت، بعد أن يقوم بتقدمي بعض 
املعلومات األساســية عن نفسه، وبيانات 
حول التعليم واملناهج الدراسية، وأي وثائق 
داعمة له، ثم يكون القبول لكل جامعة حسب 

عالم اآلراء
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