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اهلل يذكرك بالخير يا د.بدر العيسى

كثرية هي الأ�سئلة عن حقيقة موقف الرئي�س
الرتكي احلايل رجب طيب اردوغان وعما اذا
كان قد فعل ما يلزم خلدمة بالده �أم نف�سه .انا
�شخ�صيا ال �أرى فارقا عندما يفعل الإن�سان� ،أي
�إن�سان� ،شيئ ًا ما حتى لو كان لنف�سه اذا ما
كان �سيقود يف نهاية الأمر �إلى خدمة املجتمع
وخدمة العامل .مل ال فمكت�شف الكهرباء وليام
غيلربت « »1603-1544مل يجعل من هذا
االكت�شاف حكرا له وحده ،و�إمنا فتح �أ�ضاء
به العامل �أجمع وغري به احلياة وهو ما كتب
عنه يف كتابه عن القوى املغناطي�سية عام
 1600واعترب ه��ذا الكتاب اول كتاب علمي
�إنكليزي ذي �أهمية علمية �إذ �إن الكهرباء دخلت
يف اغلب �أو كل املكت�شفات الأخ��رى و�سهلت
امر االكت�شافات واالخرتاعات .وكذلك �أحوال
بقية العباقرة ا�صحاب الف�ضل على الب�رشية
ام��ث��ال ا�سحق نيوتن «ق��ان��ون اجلاذبية»
و�ألك�سندر غراهام «مكت�شف التلفون» وقبلهم
ابن الهيثم «ظاهرة االنعكا�س ال�ضوئي» وابن
�سينا «ا�ستخال�ص العطر من الزهور» وابن
يون�س «الطفيلية املعوية» وتوما�س ادي�سون
«امل�صباح الكهربائي وال�سينما» والي�ساندرو
فولتا «البطارية الكهربائية» و�ألك�سندر فلمنغ
«مكت�شف البن�سلني» وهو مثل الكهرباء احد
اعظم االكت�شافات يف التاريخ و�أكرثها نفعا
للب�رشية .و�سجل ا�سماء عباقرة االكت�شاف
واالخ�تراع كبري ويتعلق بال�سيارات ويتفق
اجلميع على ان الفرن�سي نيكوال�س جوزيف
كونيوت هو اول من اخ�ترع �سيارة تت�سع
لأربعة �أ�شخا�ص وتعمل بالبخار وكان ذلك
يف العام  1769يف حني اخرتع االخوان رايت
وهما اورفيل وويلرب «امريكيان» الطائرة يف
 .1903/12/17هنالك الآن �أكرث من خم�سة
ماليني خمرتع مهم ،خدموا الب�رشية يف جماالت
الطب والطبابة وال�صناعة والزراعة والبحث
العلمي واالقت�صاد واملال والتجارة والنقل

وعلوم الف�ضاء وما �إلى ذلك .اردوغ��ان عمل
امل�ستحيل لنف�سه ال�ستعادة اجماد ال�سالطني
العثمانيني لكن بعقلية م�صطفى كمال اتاتورك
الذي جنح ب�شكل مذهل يف مللمة ا�صول و�أر�صدة
وتاريخ و�أو�صال قوة الدولة العثمانية و�إعادة
بناء الدولة الرتكية� .أردوغان جنح �إلى حد
ما يف الطريقني ،الأول اخلا�ص به وبات الآن
الرئي�س املطلق ال�صالحية للدولة الرتكية،
كما جنح يف بناء اقت�صاد تركي جديد �إال ان
امل�شكلة التي تواجه الرئي�س الرتكي تتمثل
يف خوف �أوروب��ا امل�سيحية من دولة تركية
عمالقة قادرة على اعادة ن�رش الإ�سالم يف العامل
الغربي ككل .لوقف حتول تركيا �إلى دولة
باقت�صاد جبار «هي الآن يف املرتبة الثامنة
اقت�صاديا يف العامل» البد من افتعال حروب
اقت�صادية وجتارية معها .العوائل اليهودية
هي التي حتكم العامل اقت�صاديا وجتاريا
وماليا و�صناعيا الآن وال����صراع الإ�سالمي
اليهودي مفتعل من قبل يهود العامل .لذلك
لن ي�سمح ال لرتكيا وال الردوغ��ان بالنجاح
�أك�ثر .اردوغ��ان اليوم �أق��وى مما كان عليه
يف �أي وقت ،وتركيا �أقوى حتى من الدولة
العثمانية يف اوج قوتها وجمدها �إال ان م�شكلة
تركيا الآن وجود قوى اكرب منها مل تكن على
ال�ساحة من قبل ايام الع�رص العثماين الذهبي
مثل الواليات املتحدة و�أملانيا وبريطانيا
وفرن�سا والهند وايطاليا ودول �أخ��رى غري
رو�سيا وال�صني واليابان.لذلك �ستظل اللرية
الرتكية معومة وقوية �إلى حد ما رغم حالة
ال�ضعف التي تعرتيها ب�سبب الت�ضييق الغربي
عليها طاملا ظل اردوغ��ان قويا متحالفا مع
رو�سيا حتديدا .الأعمال العظيمة التي ت�صب
يف م�صلحة املجتمع والب�رشية  ،تظل اهدافا
و�إجن���ازات �سامية .فالنا�س ترحل وتظل
�أعمالها ورب العاملني يقول «تلك االيام
نداولها بني النا�س» ...وللحديث تتمات.

توجد يف وزارة الرتبية �أزم��ة ثقة بني
القيادات الرتبوية ،الأم��ر ال��ذي حتول
�إلى جو �ساخن و�شديد احلرارة يف ف�صول
املدار�س واملناطق التعليمية  ،ونتج عن
ذلك فقدان ثقة الطالب و�أولياء الأمور ،
علما ب�أن هذه امل�شكلة حتولت �إلى �أزمة
معقدة و�شائكة ت�سودها ال�شبهة والق�صور
واالهمال امل�شرتك!
وقد تذكرت و�سط هذه الت�رصيحات فقط
م�س�ؤويل اليوم وم�س�ؤول الأم�س وموقف
وزير الرتبية الأ�سبق الدكتور بدر العي�سى
منذ ثالثة �أعوام عندما كان يقوم بنف�سه
بزيارات وجوالت تفقدية و�إ�رشافية و�صوال
�إلى �سطح املدار�س والف�صول والوقوف
بنف�سه على �صنابري مياه ال�رشب للت�أكد
من �صالحيتها و�سط انتقادات البع�ض لهذه
الت�رصفات من وزي��ر الرتبية والتعليم
العايل  ..وها نحن اليوم نتذكر الدكتور
بدر العي�سى بكل خري مع هذه اال�ستعدادات
يف الت�رصيحات فقط و«توهق»  ،وال�شكوى
واال�ستياء امل�ؤثر على الطالب و�أولياء
االم��ور �أي�ضا يف املدار�س التي ال توجد
فيها هذه امل�شكالت حلر�ص �إداراتها!.
وقد نقل يل م�شهد م�ؤ�سف عن خروج عدد من
طالب مدر�سة «بنيدر» االبتدائية يف �ضاحية
علي �صباح ال�سامل بـ«فنايل» ثياب داخلية
و�سط ذه��ول �أي�ضا �أولياء االم��ور الذين
ينتظرون ابناءهم عند ب��اب املدر�سة،
االم��ر ال��ذي ا�ستدعى من احدهم ل�س�ؤال
�أحد املعلمني عن �سبب خروج الطالب من
املدر�سة بهذا ال�شكل وال�صورة و�أين الزي
املدر�سي؟ فكانت الإج��اب��ة ب ��أن الو�ضع
«يهوي» الطالب على �أنف�سهم
يتطلب �أن ُ
قلي ً
ال وخ�صو�ص ًا �أن املكيفات بالف�صول
عطالنة ومل ي�صل �إلينا وزير الرتبية يف
زي��ارات��ه وجوالته التفقدية و�إل��ى وقت

انتظاره مل ي�ستطع الطالب التحمل فكانت
الفكرة �أن يف�صخ الطالب ما يرتدونه من
زي مدر�سي وابقاءهم على «فنايل» الثياب
الداخلية ليتنف�سوا ال�صعداء و�سط جو
خانق ورطب واال�ستعدادات بالت�رصيحات
التي وهقتنا!..
وامل��و���ض��وع �أ���ص��ب��ح «ل��ع��ب يف الطالب
ونف�سياتهم» يف بع�ض املدار�س مرة من
الف�صول ي�أخذونهم �إلى املختربات ومرة
�أخرى �إلى �صاالت الألعاب ومرة املكتبة
والقرار �ضائع يف اال�ستعدادات الغائبة
وال�ضحية الطالب واالدارات املدر�سية،
ومثل هذه التنقالت يف الطالب ومن ف�صل
و�صف ومكان �إلى �آخر وبهذه الطريقة هي
عامل كبري لتف�شي االمرا�ض وتناقلها يف
بيئة غري �صحية و�سليمة ونقف عند احلل
و«الطممة» بالإحالة �إلى التحقيق ،الأمر
ال��ذي هو لي�س االجن��از بعد ت�رصيحات
اال�ستعدادات امل�شرتكة يف جو يدركه
الكثري هو ذر الرماد يف العيون ،ومن باب
�آخر ي�ستطيع املحامون عن وزير الرتبية
والتعليم العايل تقدمي دفاعهم بقول «اللي
عليه �سواه وما ق�رص» �إال �أن ذلك لي�س هو
احلل الكايف لعام درا�سي بد�أ بف�شل فادح
و�سط قرع الطبول واالجرا�س ونق�ص يف
الكتب وكثافة طالبية بالف�صول و«مكيف»
يحرتق وي�شعل النريان بالف�صل !
مثل ه��ذه الأزم���ة خ��ي��ارات حلها جذرية
،مكلفة على ميزانية الرتبية التي �أكرثها
روات��ب للموظفني  ،الأم��ر ال��ذي ن�س�أل
عنه :ملاذا ال يخ�ص�ص الوزير موظفني من
املدر�سة نف�سها عملهم ال�صيانة والنظافة؟
الأم��ر ال��ذي ال �أج��د فيه عيب ًا �أو تقلي ً
ال
مل�سمى املعلم وكذلك االداري ..لتاليف
هذا الق�صور واالهمال  ،فالق�ضية هي غياب
املتابعة والرقابة والرعاية وال�صيانة!
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مركز جلعاد الثقافي األردني ...لكم التحية
جمع من املثقفني واملهتمني بالفنون والآداب
والثقافة جمعهم الفكر والرغبة يف التعاون
والتبادل الثقايف على طاولة ال�ضيافة العربية
الأ�صيلة ملتحف املهند�س �سامي هندية عرب مركز
جلعاد الثقايف الأردين ميثلون ال�شباب الفني
املثقف يف م�رص والأردن وم��ن اجتاهات فنية
خمتلفة عنوانهم التعاون والإخاء واحلب بهدف
ن�رش ال�سالم والرقي ومد ج�سور التعارف العربي
ب�شكل يعلي ال�ش�أن العربي فنيا وثقافيا ،فكان
الفنان الكبري جورج بهجوري والدكتور حممد

عرابي ود.ر�ضا عبدال�سالم ود.خالد ال�سماحي
والرائعة اجلميلة �أم��اين زه��ران �ضيوف �رشف
ال�سمبوزيوم ميثلون م�رص والو�سط الفني يف
املحرو�سة ولأن الأردن العربي م��ازال يعي�ش
عبق ال�تراث العربي الأ�صيل متم�سكني بقوة
و�شدة بكل معاين الكرم احلامتي الرا�سخ يف
نفو�س االردنيني جميعا دون ا�ستثناء كان الفنان
االردين امل�شارك يف هذا ال�سمبوزيوم هو املرحب
الأول بزميله القادم من م�رص العروبة والتاريخ
يتقدمهم الأ�ستاذ مهنا ال��درة والأ�ستاذ عدنان

مجالس

يحيى والفنانة �سمر حدادين والأ�ستاذ حممد
العامري برعاية جميلة من القائمني على متحف
�سامي هندية لي�س لأمر فني �أو مك�سب جتاري
�أو هدف مادي �إمنا خلدمة احلركة الت�شكيلية يف
الوطن العربي ب�أ�رسه ه�ؤالء الفنانني الأردنيني
يبدعون يف تعاملهم الأخالقي الكرمي مع �أ�شقائهم
فناين م�رص �ضيوف ال�سمبوزيوم وان �سمح يل
الأ�شقاء يف م�رص والأردن بتعليق خا�ص على هذا
التعاون الرائع ف�إين �أ�ضع نف�سي مكان الأ�شقاء
الأردن��ي�ين و�أك��ون ل�سان حالهم و�أق��ول مرحبا

بالأ�شقاء امل�رصيني مقدما �صوت الفنانة �سمرية
توفيق �أطال الله يف عمرها.
«بالله �صبوا هالقهوة وزيدوها هيل
وا�سقوها للن�شامى على ظهور اخليل»
�أ�شقاءنا من م�رص احلبيبة يف الأردن العزيزة �أنتم
�أهل الدار ونحن عندكم ال�ضيوف ف�أهال و�سهال بكم
احبتنا فناين م�رص»
و�أقول لأ�شقائي يف الأردن الها�شمي العظيم كفيتم
ووفيتم وبي�ض الله وجوهكم ،داعيا لكم ،التوفيق
ملزيد من هذا العطاء الطيب املفيد.
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ممارسات بعض المستشارين في الجهاز الحكومي
يلعب امل�ست�شار دور ًا كبري ًا يف مدى تقدم �أو تخلف
امل�ؤ�س�سة التي يعمل بها وكم من م�ؤ�س�سة متيزت ب�سبب
امل�ست�شارين الذين يعملون بهذه امل�ؤ�س�سات وكم من
م�ؤ�س�سة اندثرت وخ�رست ب�سبب امل�ست�شارين.
يقال وعلى ذمة ال��رواة «و�إن �صدقوا �صدقت و�إن
كذبوا كذبت» يقول �أحد الرواة ان هناك م�ست�شار ًا
يف �إحدى اجلهات العلمية والبحثية يتميز مبعرفة
املخارج القانونية والإدارية والإجرائية للم�شاكل
املالية والإداري���ة باجلهاز احلكومي وكذلك هو
معروفوم�شهور بخربته بتغطية الأخطاء والهفوات
القانونية وب�سبب عمل هذا امل�ست�شار مدة طويلة
يف هذه اجلهة�،أ�صبح هذا امل�ست�شار املعتق يتحكم
بالإدارة العلمية والتعليمية والبحثية خالل ال�سنوات
املا�ضية وال ي�ستطيع �أي مدير فيها �أن يت�رصف �أو
يتخذ �أي قرار مهم دون الرجوع �إليه ،باخت�صار
هذا امل�ست�شار هو مبثابة املدير احلقيقي واخلفي
�أو ماي�سمى بـ«حكومة الظل يف هذه اجلهة املهمة»،
بل ان البع�ض يقول انه يتحكم بكافة القطاعات
والإدارات البحثية والتعليمية والأكادميية وي�سيطر
على �أغلب كبار املوظفني فيها لدرجة �أن بع�ض
كباراملدراء واملوظفني يف هذه اجلهة يتوددون �إليه
وك�أنه رئي�سهم وقائدهم امللهم.
يف�رس البع�ض �أن �سبب �سيطرة هذا امل�ست�شار على
هذه اجلهة ي�ستمدها من خالل تعيينه يف هذه اجلهة
من قبل �أح��د املتنفذين وكذلك من خالل عالقاته

القوية والطويلة واملتينة مع بع�ض املتنفذين
الذين عملوا وتعاقبوا على �إدارة هذه اجلهة ملدة
طويلة ،حيث يعترب هذا امل�ست�شار م�سهال لأمورهم
احلياتية وم�ساعد ًا يف �أعمالهم ومتطلباتهم العلمية
والأكادميية والبحثية يف هذه اجلهة خالل ال�سنوات
املا�ضية!!
ويقال انه م�ؤخر ًا مت اتخاذ ق��رار وزاري باخلط�أ
«كالعادة يف �أجهزتنا احلكومية» ب�إنهاء خدمات
هذا امل�ست�شار ففرح الكثريون من �أبناء وموظفي
اجلهة املخل�صني الذين مل يكن يعجبهم ت�رصفات
و�سلوكيات وممار�سات هذا امل�ست�شار املتغطر�س
بهذا القرار الوطني اجلريء  ،لكن الفرحة مل تتم
حيث مت �إعادة تعيينه م�ست�شار ًا لأحد الوزراء ملا
يتمتع به من خ�برات عملية وموا�صفات �سلوكية
مطلوبة من قبل القيادات الإدارية العليا املتلونة
والتي غالب ًا ما يتم تعيينها ب�أ�سلوب «التعيينات
البارا�شوتية».و�أ�صبح هذا امل�ست�شار يدير هذه
اجلهة العلمية والبحثية عن بعد ومن خالل من�صبه
اجلديد!!
�إنها الفو�ضى الإداري���ة الهدامة والهرم الإداري
املقلوب!!
يف اجلزء الثاين من هذا املقال �سنتعر�ض حلكاية
م�ست�شار قانوين يعمل ب�إحدى اجلهات احلكومية
احل�سا�سة ج��د ًا وكيف ا�ستطاع ال�سيطرة على هذا
اجلهاز والعاملني فيه!

سقوط الدول
من يتابع احداث ال�رشق الأو�سط و�رصاع الدول التي
متثلها �سواء كانت ع�صابات بالوكالة �أو حكام ًا
م�ستبدين ،ي�شم رائحة احلرب الباردة �آنذاك بني
قوتي القرن املن�رصم الواليات املتحدة واالحتاد
ال�سوفييتي وانهياره .فف�سد اجلهاز الإداري للدولة
عندما امت�ص ثروات ال�شعب وا�ستنزفها يف حرب
�أفغان�ستان وفر�ضت عليه العقوبات التي �أثرت على
اقت�صاده ،و�أ�صابته بالداء املتح�رشج املميت.
�شهدت احلقبة الزمنية �آن��ذاك انحراف النخبة
ال�سيا�سية بعد �سنة ،1963عما غر�س يف عقولهم
من مبد�أ و�أيديولوجيا وازدادت �أموال �أع�ضاء احلزب
وملئت خزائنهم من ثروة ال�شعب و�أ�صبحوا بدال
ُ
من �أن يفكروا مبعاناة ال�شعب ،يتلذذون ب�أ�شهى
امل�أكوالت الفرن�سية ويركبون احدث ال�سيارات
االملانية وال�شعب تتدهور احواله االقت�صادية
يوما بعد يوم وتتف�شى البطالة وتنت�رش ال�صعاليك
يف ال�شوارع .ورغم الرتاجع االقت�صادي واحلرب
الباردة ما بني االحت��اد ال�سوفييتي والواليات
املتحدة دخل ال�سوفييت يف �سنة  1979حرب ًا يف
�أفغان�ستان لقمع الثوار الذين ي�ستقون دعمهم من
ال�سعودية والواليات املتحدة وباك�ستان وال�صني،
فامت�صت امليزانية الع�سكرية ميزانية الدولة
وت�سببت ب�ضعف العمل ال�صناعي و�ساهمت ب�إذكاء
نار التدهور ال�شديد لالقت�صاد وارتفاع الأ�سعار
و�أ�صبح جلي ًا م�ستوى ت��دين املعي�شة لل�شعب
حتى �أ�صيب االحت��اد مبر�ض ال�ضعف قبل املوت

وبعد ان�سحاب قوات االحتاد بعد ع�رش �سنني من
�أفغان�ستان �أ�صبحت الدولة خاوية على عرو�شها
كالروح التي �أ�صيب �صاحبها باحل�رشجة وتنتظر
قاب�ضها .وعند ح��دوث االن��ق�لاب ال��ذي ك��ان له
الأثر الأكرب بانهيار االحتاد حيث كانت الفو�ضى
مت�سيدة حينذاك واالن�شقاق يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
قطع �رشيان ال��دم وق�ضى على الدولة .ف�أقدم
غوربات�شوف على ا�ستقالته بعد ف�شله يف �سنة
 ،1991وتفكك االحتاد ال�سوفييتي.
�إذن يذكرنا التاريخ بتخبط الدائرة ال�سيا�سية
احلاكمة وا�ستقالتها من خدمة ال�شعب وتوظيف
عملها ل�صاحلها ول�صالح م�رشوعها الأيديولوجي
اخلارجي الع�سكري ال��ذي ا�ستنزف كل الرثوات
وجعل تورم اال�سعار يف البلد ب�شكل كبري وقل�ص
قدرة الدولة و�ضيق اخلناق على ال�شعب وخلق من
ال�شعب نار ًا حتت الرماد حتى �أزالته ريح احلرية
وا�شتعلت ف�أحرقتهم .فما �أريد قوله يف هذه ال�سطور
الب�سيطة ،على الدول التي تكون خدمتها م�صلحة
موظفيها وتنفق ثروات ال�شعب يف �سبيل م�صلحتها
وتدعم الع�صابات واحلكام امل�ستبدين وتريد �أن
تناطح �صخرة كما يقول املثل ال�شائع ،وتدمر
اقت�صاد بلدها �إزاء م�رشوعها ال�سيا�سي اخلارجي
وجتعل من ال�شعب دمية بال روح ،فالبد �أن ي�أتي
يوم يثور ال�شعور الإن�سان بغية العي�ش واحلياة
ال�سعيدة ،ومن الطبيعي �أن تالقي م�صري ًا كم�صري
االحتاد ال�سوفييتي.

