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كلمة العدد
منذ �أن تولى جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم
عاما �أولى جاللته التعليم عناية
�سلطاته الد�ستورية قبل ع�شرين ً
فائقة؛ لر�ؤيته الثاقبة �أن م�ستقبل املجتمعات امل�شرق ال يكون �إال
بالتعليم النوعي العايل اجلودة املواكب لركب احل�ضارة الإن�سانية،
وامل�ساير للتطورات العاملية يف �شتى املجاالت التعليمية.
وقد جتلت هذه الر�ؤية امللكية للتعليم يف كتب التكليف ال�سامية
التي وجهها جاللة امللك للحكومات املتعاقبة ،ويف الورقة النقا�شية
ال�سابعة التي دعا جاللته فيها �إلى بناء قدرات الوطن الب�شرية
وتطوير العملية التعليمية؛ بح�سبان �أن اال�ستثمار يف م�ستقبل �أبنائنا
الطلبة هو جوهر نه�ضة الأمة وعمادها ،و�أن الطريق للو�صول �إلى
هذا امل�ستقبل الزاهر ي�أتي من �إميان امل�ؤ�س�سات التعليمية مبا يتمتع
به الأردنيون من طاقات هائلة ،وقدرات كبرية ،ومواهب متنوعة.
ود�أبت وزارة الرتبية والتعليم منذ ت�سلم جاللته مقاليد احلكم
يف حتقيق هذه الر�ؤية امللكية ال�شاملة ملختلف حماور العملية
الرتبوية ومفا�صلها ،وعربت الوزارة عن �سعيها يف تنفيذ ر�ؤى
جاللته بر�ؤيتها حول املجتمع الرتبوي ب�أنه جمتمع ريادي ،منتم،
م�شارك ،ملتزم بالقيم ،نهجه العلم والتميز ،وبر�سالتها الداعية
�إلى توفري فر�ص متكافئة للح�صول على تعليم عايل اجلودة ،والعمل
بروح الفريق ،والتعلم مدى احلياة ،والتزود باملهارات والقيم؛
ليكون الطلبة مواطنني فاعلني منتمني �إلى وطنهم وم�ساهمني يف
رفعة العامل والإن�سانية.
ت�ضع وزارة الرتبية والتعليم ن�صب عينيها التزام منهج
التخطيط اال�سرتاتيجي للنهو�ض بالعملية الرتبوية وا�ستثمار
الإمكانات الكبرية لنظام التعليم يف الأردن ،كما حتر�ص الوزارة

على تفعيل نظام امل�ساءلة ل�ضمان اجلودة العالية يف التعليم،
وتعزيز النجاحات ،واالرتقاء مب�ستوى الأداء املتميز ،والتعامل
وحتد من �أجل جتاوز
مع اجلوانب التي حتتاج للتح�سني ب�إيجابية ٍ ّ
املعوقات والعقبات التي تواجه العملية التعلمية والتعليمية.
اهتماما بال ًغا بتنمية العاملني فيها مهن ًّيا
وتويل الوزارة
ً
و�أكادمي ًّيا من خالل الربامج التدريبية املتنوعة ،و�إطالق جائزة
امللكة رانيا للتميز الرتبوي ،وتفعيل نظام الرتب للعاملني يف
الوزارة ،وتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف التعليم .كما
تعمل الوزارة على بناء مدار�س جديدة جمهزة مبختربات علمية
اهتماما كب ًريا مبرحلة
وحا�سوبية على �أعلى امل�ستويات ،وتعطي
ً
الطفولة املبكرة ،وتوفري البيئة املدر�سية الآمنة للتعلم ،وقد نفذت
م�شروعا تربو ًّيا ا�ستثمار ًّيا يقوم على تطوير التعليم نحو اقت�صاد
ً
املعرفة مبرحلتيه ،الأولى يف العام  ،2003والثانية يف العام ،2013
وغريها الكثري من املنجزات الكبرية يف التعليم.
و�إذ ت�ضع وزارة الرتبية والتعليم بني يدي القراء هذا العدد
اجلديد من جملة ر�سالة املعلم لرتجو �أن ي�ساهم يف تر�سيخ معاين
الوالء واالنتماء للوطن والقائد �أدام اهلل ملكه ،و�أن يقدم �إ�ضافة
جديدة ملعارفهم وخرباتهم الرتبوية مبا ي�سهم يف غر�س القيم
اجلوهرية التي تدعو الوزارة �إلى التزامها والعمل بها يف واقع
احلياة.
وفقنا اهلل جمي ًعا ملا فيه م�صلحة وطننا العزيز يف ظل ح�ضرة
�صاحب اجلاللة الها�شمية امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني
املعظم -حفظه اهلل ورعاه.-

الأمني العام لل�ش�ؤون الإدارية واملالية
�سامي ال�ساليطة
9

�أعزاءنا القراء
ا�ستمرارا للنهج الذي اختطه جملة ر�سالة املعلم ب�أن تكون
داعمة لتحقيق �أهداف وزارة الرتبية والتعليم يف غر�س قيم الوالء
واالنتماء للوطن وقائده ،ويف ورعاية املبدعني واملتميزين فقد جاء
هذا العدد متزامنا مع منا�سبة عزيزة على قلوب الأردنيني جميعا،
�أال وهي ذكرى اجللو�س امللكي الع�شرين جلاللة امللك عبداهلل
الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل ورعاه ،لي�سلط ال�ضوء على هذه
املنا�سبة وليحت�ضن بني طياته امل�شاعر النبيلة التي يكنها الأردنيون
والرتبويون ملقام �صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني
التي عرب عنها الكاتبون من خمتلف م�ؤ�س�سات الدولة بت�سطري
منجزات جاللته يف �شتى املجاالت على امل�ستوى املحلي والعربي
والإقليمي والعاملي� ،سواء العلمية منها� ،أو الرتبوية� ،أو ال�سيا�سية،
�أو الع�سكرية� ،أو الق�ضائية� ،أو الثقافية� ،أو االجتماعية.
تناول ملف العدد �إجنازات جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن
احل�سني يف الع�شرين عاما يف العملية التعليمية والرتبوية ،و�أبرز
التطورات يف ديوان اخلدمة املدنية يف عهده امليمون ،ورعايته
للقطاع ال�شبابي ،كما يعر�ض امللف �إجنازات اململكة يف جمال
حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،والرعاية امللكية املو�صولة جلهاز
الأمن العام ،و�إ�ضاءات على قطاع التعليم العايل يف الأردن ،وتفعيل
دور ديوان املحا�سبة وهيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد ،و�إجنازات
هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت ،واهتمام جاللة امللك بالق�ضاء
الذي يعده جاللته الأ�سا�س يف حتقيق العدالة وتعزيز ثقة املواطنني
بالدولة وم�ستقبلهم.

وقد ا�ستكتبت املجلة نخبة من الرتبويني ورواد الفكر الرتبوي
داخل الوزارة وخارجها لريفدوا املجلة بع�صارة فكرهم وروائع
�أدبهم حول جمموعة من املحاور املهمة يف العملية الرتبوية ،فقد
تناولت بحوث ودرا�سات ومقاالت ق�ضايا تربوية تالم�س الواقع
الرتبوي مالم�سة مبا�شرة ،منها ما يتعلق با�سرتاتيجيات التدري�س
و�أ�ساليب التقومي احلديثة ،و�أهمية املكتبة املدر�سية ،ومنها ما يعنى
بالبيئة املدر�سية املحفزة على الإبداع و�صناعة الإن�سان املبدع ودور
اجلامعات يف ذلك ،ومنها ما يقدم طرق التعامل مع امل�شكالت
الرتبوية وغر�س القيم الإيجابية يف نفو�س الطلبة ،وتنمية قيم
امل�س�ؤولية االجتماعية لدى املتعلمني.
و�سلط العدد �أي�ضا ال�ضوء على مو�ضوعات تربوية متنوعة
�أخرى ،من �أهمها حتليل م�ضمون الورقة النقا�شية ال�سابعة جلاللة
امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني ،ونحو ر�ؤية وطنية للتعليم غري
النظامي يف �إطار التعلم مدى احلياة ،وطرق ا�ستثمار وقت الفراغ
لدى الطلبة يف مدار�س اململكة الأردنية الها�شمية ،ودور امل�سرح
املدر�سي يف �إثراء العملية الرتبوية.
كما ت�ضمن العدد جمموعة من م�شاركات املبدعني من ال�شعراء
واملعلمني والطلبة بق�ص�ص ق�صرية وق�صائد �شعرية كان لها دور
كبري يف �إغناء املجلة وحتقيق هدفها يف رعاية الإبداع والتميز.
و�إننا �إذ ن�ضع املجلة بني �أيدي قرائها ومتابعيها لن�أمل �أن ت�ضيف
�إليهم كنزا معرفيا وثقافيا وفكريا ،وتفتح �آفاقا جديدة لطرائق
تفكريهم وتقدم لهم كل جديد ومفيد.

هيئة التحرير
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عيد اجللو�س امللكي الع�شرون ،طموحات و�إجنازات
املعلمة �أجماد �سالمة علي املحاميد
مدر�سة القاد�سية الأ�سا�سية املختلطة
مديرية الرتبية والتعليم للواء املزار اجلنوبي

يحتفل الأردن بعيد جلو�س جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن
احل�سني املعظم على العر�ش ,ففي التا�سع من حزيران وقبل
ع�شرين عام ًا ت�سلم جاللته �سلطاته الد�ستورية ليكمل م�سرية
الها�شميني يف العطاء والإجناز ,فانتقلت الراية الها�شمية من خري
�سلف �إلى خري خلف ,هذه الراية اخلفاقة التي ت�شكل امتداد الثورة
العربية الكربى وم�سرية الها�شميني الذين قادوا الأمة وقدموا مثا ًال
للت�ضحية والدفاع عن �إميانهم العربي.

�إجنازات جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم:
التنمية امل�ستدامة
تقع التنمية ال�شاملة امل�ستدامة ل�ضمان النمو االقت�صادي
والرعاية االجتماعية يف مقدمة �أولويات جاللة امللك عبداهلل
الثاين ،وقد وجه جاللته لتوفري البيئة املنا�سبة مبا يكفل حتقيقها
مبختلف �أبعادها ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،لتزويد
الأردنيني بالأدوات التي مت ّكنهم من امل�ساهمة يف تطوير �أنف�سهم
وبلدهم.
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ومنذ تولى جاللة امللك �سلطاته الد�ستورية عام  ،1999ظل
ي�سعى �إلى حتقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،وتوا�صلت
جهود جاللته من خالل برامج عديدة ت�سعى �إلى حتقيق هذا
الهدف يف ت�أمني م�ستوى معي�شي �أف�ضل للأردنيني.
وحدّد جاللته حماور عدّة لتحقيق هذه الر�ؤية ،منها :حترير
االقت�صاد وحتديثه ،وحت�سني م�ستوى معي�شة جميع الأردنيني،
وي�شمل ذلك تخفي�ض عبء املديونية ،وتقلي�ص عجز املوازنة ،وتب ّني
�سيا�سة اقت�صادية حتررية ،واالندماج يف االقت�صاد العاملي ،وتعزيز
العالقات االقت�صادية مع الدول العربية ،وحماربة م�شكلتي البطالة
والفقر.
وتنطلق ر�ؤية جاللة امللك لإحداث التنمية االقت�صادية
واالجتماعية ال�شاملة وامل�ستدامة ،من تب ّني َمواطن القوة يف
املجتمع ،على �أ�سا�س االلتزام بالقيم ،والبناء على الإجنازات،
وال�سعي نحو الفر�ص املتاحة؛ لأن حتقيق التنمية ال�شاملة وبناء
اقت�صاد قوي يعتمدان على املوارد الب�شرية املت�سلحة بالعلم
والتدريب ،والتي �ستم ّكن من جتاوز التحديات واملعيقات به ّمة
وعزمية وبالعمل اجلاد املخل�ص لتحقيق الطموحات.
وا�ستناد ًا �إلى هذه الر�ؤية الوا�ضحة� ،أطلق جاللته �سل�سلة من
اخلطط والربامج ،لبناء جمتمع مدين ع�صري ت�سوده روح العدالة،
وامل�ساواة ،وتكاف�ؤ الفر�ص ،واحرتام حقوق الإن�سان�ِ ،س َمتُه امل�شاركة
والإ�سهام يف البناء ،وغاياته �أن يكون منوذج ًا متقدم ًا وقيادي ًا يف
املنطقة.
و�أدرك جاللته �أن حتقيق الأهداف الوطنية يف التعامل مع
يتم من دون بناء �شراكة حقيقية بني
هذه الق�ضايا ال ميكن �أن ّ
القطاعني العام واخلا�ص ،يكون الأخري مبوجبها هو املح ّرك
الرئي�س للن�شاطات االقت�صادية ،ويلعب دوره احليوي يف بناء
�سيا�سات و�إ�سرتاتيجيات الإ�صالح االقت�صادي مبختلف جوانبه
املالية واالقت�صادية والت�شريعية والق�ضائية والتعليمية.
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وينطلق جاللته يف دعمه امل�ستمر للنهو�ض بالتجارة واال�ستثمار،
واال�ستخدام الأمثل للمعرفة و�أدوات التكنولوجيا ،من حقيقة �أن
للتجارة واال�ستثمار العامليني �أثر ًا �إيجابيا يف النمو االقت�صادي ،و�أن
جناح الدول يف االقت�صاد العاملي اجلديد يعتمد على قدرتها على
تنويع عالقاتها االقت�صادية ،وتبني مدخل جديد يف �سوق عاملي
متنام.
ٍ
واتخذ الأردن خيار ًا ا�سرتاتيجي ًا باالندماج يف االقت�صاد
العاملي ،عرب �شراكات اقت�صادية مع البلدان واملجموعات الدولية
امل�ؤثرة ،وتبني مبادئ التحرر االقت�صادي لت�صبح جزء ًا من
�إ�سرتاتيجية اململكة للتناف�س الف ّعال يف االقت�صاد العاملي اجلديد،
ونتيجة لذلك مت �إدخال �إ�صالحات اقت�صادية وبنيوية رئي�سة لدمج
االقت�صاد الأردين ب�صورة ف ّعالة باالقت�صاد العاملي ،وجرى توقيع
اتفاقيات اقت�صادية مهمة على ال�صعيدين العربي والدويل.
من االتفاقيات االقت�صادية التي و ّقعها الأردن :اتفاقية
االن�ضمام �إلى ع�ضوية منظمة التجارة العاملية ،واتفاقية �إقامة
منطقة جتارة حرة مع الواليات املتحدة الأمريكية ،واتفاقية
ال�شراكة مع دول االحتاد الأوروبي ،واتفاقية �إقامة منطقة التبادل
التجاري احل ّر بني الدول العربية املتو�سطية (اتفاقية �أغادير)،
واتفاقية مع رابطة الدول الأوروبية (االفتا) ،واتفاقية �إقامة
منطقة جتارة حرة مع �سنغافورة .وكان الأردن من �أوائل الدول التي
تن�ضم �إلى اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية.
كما برز الأردن يف املنتدى االقت�صادي العاملي بو�صفه ق�ص َة
جناح ينظر بثقة �إلى امل�ستقبل بف�ضل �إ�صالحات اقت�صادية
و�سيا�سية واجتماعية قادها جاللة امللك ،وجعلت الأردن �أمنوذج ًا
متقدم ًا يف املنطقة.
و�ساهم حر�ص جاللته على امل�شاركة يف املنتدى االقت�صادي
العاملي يف �أن يتبو�أ الأردن مكانة بارزة يف �أو�ساطه ،ما � ّأ�س�س
ل�شراكة قوية بينهما جعلت الأردن موطن ًا ثاني ًا لهذا املنتدى الذي
أيلول 2019

ر�أى جاللته �أنه يوفر املنرب املنا�سب ملخاطبة قيادات �سيا�سية
وفكرية واقت�صادية ،ومن خلفهم ماليني النا�س حول العامل.
�أما الرعاية االجتماعية ،فقد حظيت باهتمام جاللته من
خالل حر�صه على حت�سني الظروف االقت�صادية واالجتماعية
واملعي�شية للمواطن ،وحت�سني م�ستوى دخله ،وت�أكيده على �أهمية
�أن يلم�س املواطن الأثر الإيجابي للم�شاريع التنموية التي يجري
تنفيذها .ومن هنا جاء التوجيه الدائم من جاللته للحكومات
املتعاقبة ،لإيجاد �آليات تنفيذية ت�سهم يف حت�سني م�ستوى حياة
املواطن وتعينه على مواجهة الظروف والتحديات االقت�صادية
ال�صعبة.
وجه جاللته لو�ضع برامج لتح�سني م�ستوى حياة املواطنني
حمدودي الدخل والفقراء ،من خالل �شبكة الأمان االجتماعي،
وت�شييد امل�ساكن لل�شرائح االجتماعية امل�ستهدفة ،وبرامج متكني
الفقراء من خالل التدريب والت�أهيل ،وم�ساندة الأ�سر الفقرية عرب
طرود اخلري الها�شمية.
ومن وحي قناعته ب�أن النتائج الإيجابية التي تُظهر التح�سن

يف و�ضع االقت�صاد الأردين ينبغي �أن تعود على املواطن باخلري
والرفاهة ،ا�ستثمر جاللته كل الإمكانيات املتاحة لالنتقال
بال�شرائح الأقل حظ ًا يف املجتمع الأردين نحو االكتفاء ،وجتاوزه
نحو الإنتاجية ،وذلك �ضمن حماور متعددة تتمثل يف حت�سني واقع
اخلدمات التعليمية وال�صحية ،وتقدمي امل�ساعدات العاجلة للحاالت
الأكرث �إحلاح ًا ،وتوفري احلاجات الأ�سا�سية مثل امل�سكن ،وبعد ذلك
ال�سعي لتوفري فر�ص العمل عرب امل�شاريع الإنتاجية.
وت�أتي مبادرات جاللة امللك يف �إطالق منطقة العقبة
االقت�صادية اخلا�صة ،ومناطق تنموية يف ك ّل من املفرق ،و�إربد،
ومعان ،والبحر امليت ،وجممع الأعمال يف العا�صمة عمان� ،ضمن
�سل�سلة من املبادرات الرامية �إلى حتقيق نه�ضة اقت�صادية حقيقية،
هدفها و�أ�سا�سها حت�سني معي�شة الإن�سان الأردين ،لتكري�س مبد�أ
التوزيع العادل ملكت�سبات التنمية.

ر�ؤية 2025
وفق التوجيهات امللكية ال�سامية مت �إعداد ر�ؤية الأردن ،2025
لرت�سم طريقا للم�ستقبل وحتدد الإطار العام املتكامل الذي
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�سيحكم ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية القائمة على �إتاحة
الفر�ص للجميع .ومن مبادئها الأ�سا�سية تعزيز �سيادة القانون،
وتكاف�ؤ الفر�ص ،وزيادة الت�شاركية يف �صياغة ال�سيا�سات ،وحتقيق
اال�ستدامة املالية وتقوية امل�ؤ�س�سات .ولكي يتحقق ذلك ،ال بد من
رفع م�ستوى البنية التحتية ،ورفع �سوية التعليم وال�صحة ،بالإ�ضافة
�إلى تعزيز دور القطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين للم�ساهمة
يف العملية التنموية.
وانطالقا من هذه املبادئ ،تقرتح الر�ؤية خارطة طريق
للم�ستقبل ت�ستلزم توافق ًا من فئات عري�ضة يف املجتمع حول معامل
الطريق والأدوار املنوطة بكافة اجلهات املعنية وامل�ستثمرين،
ويف مقدمتهم القطاع اخلا�ص الذي يجب �أن يلعب دورا بارزا
يف حتقيق الأهداف املن�شودة .كما �أن على احلكومة توفري البيئة
التمكينية لتلك الغاية .كذلك ف�إن الر�ؤية تعول على �أن النجاح يف
حتقيق حمتواها وتنفيذ ال�سيا�سات الواردة فيها يتطلب التزام
املواطن واحلكومة والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين ،وذلك ترجمة
ل�شعار املواطنة الفاعلة الذي �أ�شار �إليه �صاحب اجلاللة يف �أوراقه
النقا�شية.

جمل�س ال�سيا�سات االقت�صادية
وجه جاللة امللك عبداهلل الثاين يف ر�سالة بعث بها �إلى رئي�س
الوزراء الدكتور هاين امللقي يف حزيران/يونيو  ،2016بت�شكيل
جمل�س لل�سيا�سات االقت�صادية ،تكون مهمته مناق�شة ال�سيا�سات
والربامج االقت�صادية وخطط التنمية يف خمتلف القطاعات،
وحتديد �أبرز املعوقات التي تقف يف وجه النمو االقت�صادي ،واقرتاح
احللول لتجاوزها ،ليكون هذا املجل�س م�ساندا جلهود احلكومة
الهادفة �إلى جتاوز ال�صعوبات االقت�صادية وا�ستثمار الفر�ص،
وحتقيق معدالت منو �أعلى ،وتعزيز تناف�سية االقت�صاد الوطني ،من
خالل �شراكة فاعلة بني القطاعني العام واخلا�ص.

الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية
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وجه جاللة امللك عبداهلل الثاين ،يف ر�سالة بعث بها �إلى رئي�س
الوزراء يف �آذار � ،2015إلى �ضرورة تطوير منظومة متكاملة للتعليم
مبختلف مراحله وقطاعاته؛ ملواكبة �أحدث املعايري الدولية ،وتكامل
جهود تنمية القوى الب�شرية وفق �إطار عمل واحد ،من خالل ت�شكيل
جلنة وطنية �أعدت �إ�سرتاتيجية �شاملة ووا�ضحة املعامل لتنمية
املوارد الب�شرية للأعوام ( ،)2025-2016ت�ؤطر عمل القطاعات
املعنية بالتعليم ،وتن�سجم مع خمرجات ر�ؤية الأردن ،2025
واخلطة التنفيذية للإ�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل ،والبناء على
اجلهود والدرا�سات ال�سابقة ،و�صو ًال �إلى تنمية ب�شرية متكننا من
بناء قدرات �أجيال احلا�ضر وامل�ستقبل ،وت�سليحهم ب�أف�ضل �أدوات
العلم واملعرفة ،ومبا يحفز وي�شجع على التميز والإبداع ،ليكون
ال�شباب م�ؤهلني وقادرين على املناف�سة بكفاءة عالية ،لي�س على
م�ستوى الوطن فح�سب ،بل على امل�ستوى الإقليمي والدويل ،وفتح
�آفاق الفر�ص �أمام ال�شباب الأردين ،و�إطالق �إمكاناتهم وقدراتهم.
وحتظى جهود تنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد
الب�شرية التي مت �إطالقها حتت الرعاية امللكية ال�سامية يف �أيلول
 2016مبتابعة م�ستمرة من قبل جاللة امللك عبد اهلل الثاين،
ودعمه املو�صول ،لتحقيق نتائج ملمو�سة على �أر�ض الواقع ،تنعك�س
�إيجابا على ر�ؤية وم�سرية التنمية والتطوير التي ي�صبو لها اجلميع
يف الأردن ،خدمة للوطن واملواطن.
وبهدف ت�أمني حياة �أف�ضل جلميع �شرائح املجتمع الأردين،
�أطلق جاللته عدد ًا من املبادرات لت�أمني ال�سكن املنا�سب ،ويف
مقدمتها �إ�سكان �أبناء القوات امل�سلحة الأردنية – اجلي�ش العربي،
والأجهزة الأمنية ،و�إ�سكان املعلمني ،وم�شروع امللك عبداهلل الثاين
لإ�سكان الأ�سر العفيفة ،ومدينة خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبد العزيز �آل �سعود ال�سكنية يف الزرقاء.
حيوي للنمو
وانطالق ًا من قاعدة �أن "النمو ال�سيا�سي �شريك ّ
االقت�صادي" ،ف�إن ر�ؤية جاللة امللك لبناء الأردن احلديث تنطلق
أيلول 2019

من ثوابت را�سخة ،فالأردن عربي الهوى واالنتماء ،و�صاحب ر�سالة
و�شرعية تاريخية ودينية ،يوفر لأبنائه وبناته فر�ص احلياة الكرمية
يف مناخ من احلرية والدميقراطية التي مت ّكن ك ًّال منهم من
امل�شاركة يف �صنع القرارات التي ت�ؤثر يف حياته وم�ستقبل �أبنائه.
وتقوم ر�ؤية جاللة امللك للإعالم على مرتكزات �أ�سا�سية،
هي� :أن يكون �إعالم ًا �صادق ًا وم�س�ؤو ًال ،دميقراطي ًا ومهني ًا ،يج�سد
التغيري بكل فاعلية و�شجاعة و ُيربز دور الأردن �إقليمي ًا ودولي ًا.
كما جت ّلى دعم جاللة امللك للثقافة عندما �أمر جاللته ب�إن�شاء
�صندوق م�ستقل لدعم احلركة الثقافية والن�شر والإبداع ،ورفع
م�ستوى اخلدمة الثقافية ،واحلفاظ على الآثار واملعامل التاريخية
و�صيانتها ،و�إن�شاء املتاحف ،وحماية املخطوطات القدمية
وترميمها.
ومن منطلق �سعي جاللة امللك لتحقيق مبد�أ "العدل �أ�سا�س
امللك" ت�شكلت اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�ضائي وتعزيز
�سيادة القانون و�سط قناعة ملكية ب�أن "ال تنمية �سيا�سية و�إدارية
وتعليمية واقت�صادية من دون �إ�صالحات جذرية" ت�شمل جميع
حماور عملية التقا�ضي.
ولتحقيق التنمية مبفهومها ال�شمويل� ،أولى جاللته عناية
خا�صة لت�أ�سي�س العديد من �صناديق الدعم ،ويف مقدمتها �صندوق
امللك عبداهلل الثاين للتنمية الذي ي�ستهدف زيادة الإنتاجية
االقت�صادية واالجتماعية من خالل ت�أ�سي�س م�شاريع تنموية �إنتاجية
يف مناطق اململكة.
ولأن حتقيق التنمية يحتاج �إلى ت�ضافر جهود امل�ؤ�س�سات
الوطنية يف القطاعني العام واخلا�ص� ،سعت ر�ؤية جاللة امللك �إلى
حتفيز هذه امل�ؤ�س�سات من خالل �إطالق عدد من اجلوائز ،التي
متثلت يف :جائزة امللك عبداهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي
وال�شفافية ،وجائزة امللك عبداهلل الثاين للتميز جلمعيات الأعمال،
وجائزة امللك عبداهلل الثاين للتميز-القطاع اخلا�ص ،وجائزة

امللك عبداهلل الثاين ل ّلياقة البدنية.
�أما ال�شباب ،فت�ستند ر�ؤية جاللة امللك �إلى �أهمية م�شاركتهم
والتوا�صل معهم وتنمية قدراتهم ورعايتهم وتر�سيخ جذور الثقة
لديهم ،وانطالق ًا من �أن هذا ركيز ٌة �أ�سا�سية لبناء الأردن احلديث،
�أطلق جاللته جمموعة من املبادرات الرامية �إلى تعزيز دور ال�شباب
يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية ،بدء ًا باال�ستثمار
يف تعليمهم وتدريبهم وت�أهيلهم ،وح ّثهم على التفكري والتحليل
والإبداع والتم ّيز ،مرور ًا بتوفري البيئة املنا�سبة مل�شاركتهم يف العمل
والبناء ،وانتهاء بتعزيز انتمائهم الوطني وممار�سة دورهم الفاعل
واجلا ّد يف احلياة العامة.
و�أولى جاللة امللك عناية خا�صة لتوفري فر�ص العمل للأردنيني،
والرتكيز على م�شروعات التدريب والت�أهيل للحد من البطالة،
وذلك �ضمن جهوده لإحداث التنمية االقت�صادية واالجتماعية،
املجل�س الوطني للتدريب املهني ثمرة اهتمام جاللته بهذا
فكان
ُ
املجال .وبد�أ املجل�س عمله بخطة طموحة هدفها ت�أهيل الآالف من
ال�شباب الأردين وتدريبهم متهيد ًا لإدخالهم �سوق العمل.
وقد ُت ِّو َجت كل هذه اجلهود مب�شروع ال�شركة الأردنية للت�شغيل
والتدريب ،الذي �أطلق جاللة امللك املرحلة الأولى منه.
وحر�صت ر�ؤية جاللة امللك عبداهلل الثاين على جعل الأردن
بوابة للمنطقة يف جمايل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
والتجارة الإلكرتونية ،وحتويل الأردن �إلى جمتمع معلوماتي يتمتع
بكل ما يتطلبه االقت�صاد املعريف العاملي من �إمكانيات وقدرات.
ولتحقيق هذه الر�ؤية� ،أطلق جاللته م�شروع "تطوير التعليم نحو
االقت�صاد املعريف" لالرتقاء مب�ستوى النظام التعليمي يف اململكة
ومواكبة املتطلبات واالحتياجات املحلية والإقليمية والدولية.
وقد ّمتت حو�سبة جميع املدار�س احلكومية وربطها �إلكرتوني ًا،
وغدا الأردن منوذج ًا متقدم ًا ا�ستفادت من جتربته يف هذا املجال
بلدان كثرية يف ال�شرق الأو�سط واخلليج العربي.
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وتوا�صلت رعاية جاللة امللك للعملية التعليمية عندما و�ضع
"كنجز �أكادميي" لتكون �أحد �أبرز
جاللته حجر الأ�سا�س ملدر�سة ِ
امل�شروعات التعليمية الطموحة يف الأردن ،و�أن�شئت الأكادميية على
ن�سق "�أكادميية ديرفيلد" يف الواليات املتحدة التي �سبق جلاللته
�أن در�س فيها املرحلة الثانوية ،واملعنية بت�صميم مناهج درا�سية
وعملية ُت ِع ّد طلبتها لتح ُّمل م�س�ؤوليات القيادة يف املجاالت املختلفة.
واهتم جاللة امللك عبداهلل الثاين بتح�سني م�ستوى خدمات
ّ
الرعاية ال�صحية املقدمة للمواطنني ،و�أوعز ب�ضرورة تو�سيع مظلة
الت�أمني ال�صحي لت�شمل �شرائح �أو�سع من املجتمع.

برنامج حكيم
تنفيذا لر�ؤية جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني حفظه
اهلل ورعاه مت �إطالق برنامج حكيم يف ت�شرين الأول من العام
 ،2009بهدف دعم وتعزيز قطاع الرعاية ال�صح ّية يف الأردن
ومواكبة التطور يف القطاع ال�صحي يف الدول املتقدمة ،وذلك عن
طريق �إدخال التكنولوجيا يف القطاع ال�صحي وحو�سبته.

الإ�سالم
جعل جاللة امللك عبداهلل الثاين ،وهو احلفيد احلادي
والأربعون من �سبط النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،مبادئ
الإ�سالم النبيلة يف العدالة وال�سالم والتناغم واالن�سجام االجتماعي
والت�سامحُ ،مرتكزات �أ�سا�سية يف ر�ؤيته لواقع الأردن وم�ستقبله.
ويرتبط املجتمع الأردين بقيم م�شرتكة بني الأردنينيّ ،
بغ�ض
النظر عن ديانتهم .وهذه التجربة ت�ضيء �أي�ض ًا ر�ؤية جاللة امللك
للمنطقة والعامل .فمن خالل ج ْم ِع �أمم العامل ،و�أتباع الديانات
املختلفة ،واملنتمني �إلى الثقافات املتنوعة ،على طاولة احلوار،
ي�سعى جاللة امللك �إلى التقدّم بفهم م�شرتك لهموم الإن�سانية وما
يربط بينها من عرى.
ويوا�صل جاللة امللك القيام بالدور التاريخي للها�شميني يف
الدفاع عن م�صالح الأمة الإ�سالمية يف العامل ،وهو ي�شارك يف

التح ّركات العاملية ليكون للم�سلمني ،وبخا�صة جيل ال�شباب منهم،
�صوتٌ يف ال�ش�ؤون الدولية ُيربز وزنهم وقدراتهم و�إجنازاتهم.

ر�سالة عمان
يف عام  ،2004ويف �أواخر �شهر رم�ضان املبارك من عام 1425
للهجرةُ ،ولدت "ر�سالة ع ّمان" يف ليلة مباركة ،عندما �أحيا جاللة
امللك عبداهلل الثاين ليلة القدر املباركة يف م�سجد الها�شميني ،من
بعدها �أعلن الأردن عزمه عقد امل�ؤمتر الإ�سالمي الدويل يف ع ّمان
عام .2005
وتُقدّم "ر�سالة ع ّمان" التي �شارك يف �إعدادها م�ؤ�س�سة �آل
البيت امللكية للفكر الإ�سالمي ،وعدد من كبار علماء امل�سلمني،
تو�ضيح ًا ال يحتمل الت�أويل لقيم التعاطف والرحمة واحرتام
الآخرين والت�سامح وحرية الأديان ،وهي القيم التي تع ّد املبادئ
الهادية يف الإ�سالم.
مل تقف جهود جاللة امللك عند هذا احلدّ ،فقد �أطلق جاللته
�أي�ض ًا حملة عاملية تت�ضمن حوارات متنوعة �شملت جميع الأطياف
وال�شرائح داخل املجتمعات املختلفة التي يلتقيها من �أجل تو�ضيح
ال�صورة احلقيقية للإ�سالم.
ويف �إطار �إميان جاللة امللك ب�ضرورة بناء �شخ�صية الإن�سان
امل�سلم الواعي لأمور دينه ودنياه ،وبناء قيادات واعية وم�ؤهلة من
الدعاة والأئمة القادرين على التعبري ال�صحيح عن ر�سالة الإ�سالم
ال�سمحة وعدم التطرف والغلو يف الدين� ،أعلن جاللته ت�أ�سي�س
"معهد امللك عبداهلل الثاين لإعداد الدعاة وت�أهيلهم وتدريبهم"
يف املركز التابع مل�سجد �أهل الكهف يف منطقة الرقيم بع ّمان.

ال�سالم
لقد �سعى الأردن با�ستمرار الخرتاق حاجز النار بال�سالم
واالعتدال ،و�سط حالة عدم اال�ستقرار يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
ولعل مقولة �إن الأردن "بيت هادئ يف حي م�ضطرب" متثل �إ�سقاط ًا
تاريخي ًا واقعي ًا ملثل هذه احلالة.
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ومنذ �صارت فل�سطني ق�ضي ًة ،ال َز َمها الأردن �أم ًال و�أمل ًا ،فكان
بدم ال�شهيد امل�ؤ�س�س امللك عبداهلل (الأول)
�أول من دفع الثمنَ ٍ
طيب اهلل ثراه يف باحة امل�سجد الأق�صى املبارك ،ليزكي ذلك
الرباط الذي ما انف�صم يوم ًا ،وجلي�شه العربي على �أر�ضها � ُ
ألف
�شاهد و�شاهد ،ولي�س انتها ًء مبعركة ال�سالم التي خا�ضها بحكمة
واقتدار املغفور له ب�إذن اهلل جالل ُة امللك احل�سني بن طالل طيب
اهلل ثراه لتثبيت احلق والعدالة.

�سيادة القانون واملواطنة
يحر�ص الأردن بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين على حتقيق
العدالة وامل�ساواة من خالل حماية حقوق املواطنني وتطبيق
القانون على اجلميع مبنتهى احلزم وال�شفافية وبدون �أي تهاون
�أو حماباة .فلقد �أكد جاللته �أن �سيادة القانون هي املظلة التي
حتمي م�سرية الدميقراطية والإ�صالح يف الأردن وعن�صر �أ�سا�سي
لإحداث التنمية والتطوير .ومن هذا املنطلق� ،أولى جاللته حماربة
الوا�سطة واملح�سوبية والف�ساد ب�أ�شكالها كافة �أولوية خا�صة ،داعي ًا
جميع م�ؤ�س�سات الدولة �إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة للق�ضاء على
هذه الظواهر.
وتناول جاللته يف الورقة النقا�شية ال�ساد�سة مو�ضوع �سيادة
القانون ك�أ�سا�س للدولة املدنية ،وقال "�إن مبد�أ �سيادة القانون هو
خ�ضوع اجلميع� ،أفراد ًا وم�ؤ�س�سات و�سلطات ،حلكم القانون .وكما
ذكرت ،ف�إن واجب كل مواطن و�أهم ركيزة يف عمل كل م�س�ؤول
وكل م�ؤ�س�سة هو حماية وتعزيز �سيادة القانون .فهو �أ�سا�س الإدارة
احل�صيفة التي تعتمد العدالة وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص �أ�سا�سا يف
نهجها .فال ميكننا حتقيق التنمية امل�ستدامة ومتكني �شبابنا املبدع
وحتقيق خططنا التنموية �إن مل ن�ضمن تطوير �إدارة الدولة وتعزيز
مبد�أ �سيادة القانون ،وذلك برت�سيخ مبادئ العدالة وامل�ساواة
وال�شفافية؛ هذه املبادئ ال�سامية التي قامت من �أجلها وجاءت بها
نه�ضتنا العربية الكربى التي نحتفل بذكراها املئوية هذا العام".
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وقد عمل الأردن يف ال�سنوات الأخرية على ا�ستحداث م�ؤ�س�سات
دميقراطية جديدة من �ش�أنها تعزيز �سيادة القانون وتطبيق
العدالة على اجلميع �أهمها :املحكمة الد�ستورية ،والهيئة امل�ستقلة
لالنتخاب ،وهيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد ،واللجنة امللكية
لتطوير اجلهاز الق�ضائي وتعزيز �سيادة القانون.

الأوراق النقا�شية
منذ �أن ت�سلم جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني �سلطاته
الد�ستورية يف عام � ،1999أر�سى جاللته ر�ؤية وا�ضحة للإ�صالح
ال�شامل وم�ستقبل الدميقراطية يف الأردن .ومن خالل �سل�سلة من
الأوراق النقا�شية ي�سعى جاللة امللك �إلى حتفيز حوار وطني حول
م�سرية الإ�صالح وعملية التحول الدميوقراطي التي مير بها الأردن،
بهدف بناء التوافق ،وتعزيز امل�شاركة ال�شعبية يف �صنع القرار،
و�إدامة الزخم البناء حول عملية الإ�صالح .وكانت الأوراق النقا�شية
وعددها �سبعة كالآتي :م�سريتنا نحو بناء الدميقراطية املتجددة،
وتطوير نظامنا الدميقراطي خلدمة جميع الأردنيني ،و�أدوار
تنتظرنا لنجاح دميقراطيتنا املتجددة ،ونحو متكني دميقراطي
ومواطنة فاعلة ،وتعميق التحول الدميقراطي الأهداف واملنجزات،
والأعراف ال�سيا�سية و�سيادة القانون �أ�سا�س الدولة املدنية ،وبناء
قدراتنا الب�شرية ،وتطوير العملية جوهر نه�ضة الأمة.

املبادرات امللكية
انطلقت مبادرات جاللة امللك عبداهلل الثاين مع توليه �سلطاته
الد�ستورية يف � 7شباط /فرباير  ،1999لتبني على املنجزات
وحتقيق ًا لر�ؤية جاللته يف حت�سني ظروف وم�ستوى معي�شة
املواطنني ،خا�صة يف املناطق الأ�شد فقر ًا (جيوب الفقر) .وقد
جاءت هذه املبادرات لت�شمل قطاعات خمتلفة منها :ال�صحة،
والتعليم ،وال�شباب ،ورعاية املقد�سات الإ�سالمية ،والتنمية
االجتماعية ،وامل�شاريع الإنتاجية.
ومن �أبرز املبادرات امللكية القائمة� :صندوق امللك عبداهلل
أيلول 2019

الثاين للتنمية ومركز امللك عبداهلل الثاين للت�صميم والتطوير
ومركز امللك عبداهلل الثاين للتميز وجائزة امللك عبداهلل الثاين
للياقة البدنية.

امللك عبداهلل الثاين والقد�س
حظيت املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية يف مدينة القد�س
باهتمام بالغ يف عهد جاللة امللك عبداهلل الثاين ،و�أ�ضحت جزءا
ال يتجز�أ من برامج عمل احلكومات يف عهد جاللته ،فقد �أ�شار
جاللته �إلى �ضرورة االهتمام بها والعناية مبرافقها والتعهد
بحمايتها ،يف كتب التكليف ال�سامي للحكومات التي ت�شكلت حتى
الآن يف عهد جاللته.
والیوم یفخر الأردنیون باملحطات امل�ضيئة مللیكهم ،فمنذ �أن
ت�سلم �سلطاته الد�ستوریة وهو يقوم بعمل د�ؤوب بكل ما �أوتي من

جهد لتعزیز مكانة اململكة ،حتى غدت دولة متمیزة يف هذا الإقلیم
ي�شار �إليها بالبنان.
وی�سعى جاللة امللك عبداهلل الثاين لتحقیق العدالة واحلریة
وامل�ساواة وحماربة الف�ساد ،ویر�سخ جاللته مفهوم الوحدة الوطنیة
والعی�ش امل�شرتك والتفاهم والتعاي�ش لكي یبقى الوطن مبن�أى عن
االنق�سامات والتجزئة.
لقد ترعرع الأردنيون على حب الها�شمینی ،وتربوا يف
مدر�ستهم مدر�سة العز واملجد والوفاء ,ولن نر�ضى �إال بهم �سادة
وملوك ًا وقادة ,فهم �أهلها كابر ًا عن كابر ,و�سیبقى �شعار اجلی�ش
العربي یزین جباهنا بلونه الذهبي ومعانیه ال�سامیة ,ومنه ن�ستمد
العزمية والإقبال على العمل وحب الوطن.
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الذكرى الع�شرون جللو�س جاللة امللك عبداهلل الثاين على
العر�ش والإجنازات املتحققة يف عهدة امليمون
املهند�سة �أماين ر�سمي النواي�سة
مديرية تربية املزار اجلنوبي

يف اليوم الـ  30من �شهر كانون الثاين من عام 1962م �أ�شرقت
�سماء الوطن مبيالد عبداهلل الثاين ابن احل�سني �أعز اهلل ملكه،
وكان احل�سني قبل رحيله يرى بالأمري ال�شاب الرجل املنا�سب
لتويل امل�س�ؤولية من بعده ،وقد ا�ستلم جاللة امللك عبداهلل الثاين
�سلطاته الد�ستورية يف ال�سابع من �شباط م1999م ،وما زال منذ
ذلك التاريخ يقود امل�سرية اخليرّ ة للوطن واملواطن نحو التقدّم
واالزدهار ،ليكمل ما بد�أه �صقور بني ها�شم من قبله.
بد�أ جاللة امللك عبداهلل الثاين درا�سته االبتدائية يف مدار�س
الكلية العلمية الإ�سالمية يف ع ّمان ،ثم �سافر �إلى اململكة للمتحدة
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لإكمال تعليمه ،ثم تابع درا�سته يف الواليات املتحدة .وقد تزوج من
امللكة رانيا يف عام  ،1993وهي من �أ�صول فل�سطينية ،ورزقه اهلل
تعالى من الأبناء الأمري احل�سني ،وهو ويل العهد ،والأمري ها�شم،
والأمرية �سلمى ،والأمرية �إميان.
ازدهر الأردن يف عهد امللك عبد اهلل الثاين ب�شكل كبري
منذ اليوم الأول لت�سلم جاللته �سلطاته الد�ستورية ،وقد حر�ص
جاللته على تكري�س الأردن كدولة م�ؤ�س�سات وقانون قائمة على
العدل وامل�ساواة واالنفتاح ،وتوفري فر�ص العي�ش الكرمي ،وحماربة
الفقر والبطالة ،والعمل على حتقيق تنمية اقت�صادية و�سيا�سية
أيلول 2019

واجتماعية ،مما كان له �آثار �إيجابية على املواطنني وم�ستوى
معي�شتهم.
�أدرك جاللته �أن االعتدال والتوازن واالنفتاح املدرو�س ونبذ
التطرف والعنف واالنعزال ودعوة كافة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
الأهلية واخلا�صة للم�شاركة يف عمليات البناء والتنمية واالنفتاح
على اقت�صاديات العامل يعزز م�سرية الأردن احل�ضارية� ،إذ ركز
جاللته على �إعداد وتهيئة البيئة املنا�سبة والبنى الأ�سا�سية النطالقة
تنموية حقيقية ،و�إجناز املراجعة ال�شاملة جلميع جوانب امل�سرية
الوطنية ،وحتديد امل�شكالت التي تعيق هذه امل�سرية ،وو�ضع اخلطط
والربامج التي ت�ساعد على �إيجاد احللول لها بالعمل الد�ؤوب من
�أجل الأردن احلديث املبني على �ضمان م�شاركة اجلميع والقائم
على �أ�س�س احلرية والدميقراطية والتعددية والت�سامح.
�إن جاللة امللك عبداهلل الثاين �أحد �أهم ال�شخ�صيات يف منطقة
ال�شرق الأو�سط ،وال�شخ�صية ال�سيا�سية الفذة التي ا�ستطاعت �أن
تربهن على �أنها حتظى مبركز مرموق يف كل الدول العربية والدول
الغربية على حد �سواء .فقد �أخذ على عاتقه زمام املبادرة لتهيئة
الأر�ضية والبيئة املنا�سبة النطالقة تنموية �شاملة تنعك�س �آثارها
الإيجابية على حياة املواطن ،ومتكنه من توفري �سبل العي�ش الكرمي
لأ�سرته ،وجتعله �آمنا مطمئنا يف امل�ستقبل .وجتلت جهود جاللته يف
زياراته ملختلف دول العامل ولقاءاته مع الدول ال�صديقة وال�شقيقة
ورجال ال�صناعة واالقت�صاد فيها ،وقد �أثمرت جهود جاللته تعزيز
مكانة الأردن يف املحافل الدولية �سيا�سيا واقت�صاديا ،وحققت
مكا�سب اقت�صادية انعك�ست �آثارها ب�شكل ملمو�س على االقت�صاد
الوطني وترويج الأردن كجاذب لال�ستثمارات يف املنطقة ,حيث
�أف�ضت جهوده احلثيثة �إلى ا�ست�ضافة املنتدى االقت�صادي العاملي يف
منطقة البحر امليت الذي �أ�صبح عقده يف الأردن ب�شكل دوري ،كما
كانت جلاللته ب�صمات وا�ضحة وجلية يف حتقيق الأمن وال�سالم
واال�ستقرار للمجتمع الإن�ساين من خالل م�شاركته يف املنتديات

االقت�صادية العاملية والتي كانت مو�ضع تقدير واحرتام قادة العامل.
على ال�صعيد املحلي عمل جاللته على تعزيز وتعميق التجربة
الدميقراطية ورفع �سقف احلريات العامة ،وت�أكيد �سيادة القانون،
وتعزيز الوحدة الوطنية ،ورفع �سوية اخلدمات املقدمة للمواطنني،
وتعزيز م�شاركة القطاع اخلا�ص يف عملية التنمية .وقد �شهدت كافة
القطاعات منوا ملحوظا يف عهد جاللته ونالت كل اهتمام ورعاية،
ف�شهد الأردن نه�ضة علمية و�صحية وتربوية بف�ضل اهتمام جاللته
ومتابعته لعملية التنمية والإ�صالح الإداري وزياراته امل�ستمرة لكافة
امل�ؤ�س�سات ولقاءاته املتوا�صلة مع كافة فعاليات املجتمع الأردين
ومبادرات جاللته امل�ستمرة ،وخا�صة يف ما يتعلق بتحقيق التنمية
امل�ستدامة واحلد من م�شكلتي الفقر والبطالة والإ�صالح الإداري
وال�سيا�سي.
�إن ذكرى ت�سلم جاللة امللك عبداهلل الثاين ل�سلطاته الد�ستورية
كان منعطفا تاريخيا للأردن ،حيث �أر�سى جاللته دعائم احلكم
الر�شيد يف اململكة الأردنية الها�شمية ،وبد�أ بتلم�س احتياجات
املواطنني على �أر�ض الواقع ومتابعتها �شخ�صيا ،و�أ�صدر توجيهاته
ال�سامية �إلى امل�س�ؤولني يف احلكومة مبا�شرة لالهتمام باملواطن
وتلبية احتياجاته ،وكان ذلك �أكرب دليل على حكمة وحنكة القيادة
الها�شمية التي كانت وما تزال تعترب �أن "الإن�سان �أغلى ما منلك".

ومن �أبرز الإجنازات التي حتققت يف عهد جاللة امللك
عبداهلل الثاين:
 - 1عقد اخللوات االقت�صادية يف البحر امليت بهدف تعزيز العالقة
بني القطاعني العام واخلا�ص يف عام (.)1999
 - 2عقد امل�ؤمترات االقت�صادية يف الأردن وتنظيمها.
 - 3ت�شكيل املجل�س اال�ست�شاري االقت�صادي برعاية جاللة امللك
وعدد من ممثلي القطاعني العام واخلا�ص.
 - 4ان�ضمام الأردن �إلى منظمة التجارة العاملية عام (.)2002
 - 5دخول اتفاقية ال�شراكة الأردنية  -الأوروبية حيز التنفيذ
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بحدود عام2002م.
 - 6حو�سبة التعليم (بدء ًا من عام  )1999واملتمثلة بحو�سبة املناهج
و�إدخالها للمدار�س ،بالإ�ضافة �إلى �إدخال مادة اللغة الإجنليزية
يف املنهاج منذ ال�صفوف الأولى ،وزيادة قدرات املعلمني و�أ�ساتذة
اجلامعات حا�سوبي ًا.
� - 7إن�شاء منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة كمنطقة حرة ،وي�أتي
�إن�شا�ؤها �ضمن �إ�سرتاتيجية لتكون منطقة تنموية متعددة الأن�شطة
االقت�صادية.
 - 8ت�أ�سي�س مراكز تكنولوجيا املعلومات يف اململكة ،وكان املركز
الأول منها مركز ال�صفاوي عام  ، 2002ثم ت�أ�س�س بعدها 75
مركز ًا لتكنولوجيا املعلومات حتى كانون الثاين .2003
� - 9إن�شاء املركز الوطني حلقوق الإن�سان ب�إرادة ملكية �سامية
(.)2002
� - 10إن�شاء �صندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية ( )2001للح ّد
من ظاهرتي الفقر والبطالة ،وحت�سني م�ستوى معي�شة املواطنني.
 - 11ا�ست�ضافة جاللة امللك عبداهلل الثاين ندوة تكنولوجيا
املعلومات على �شاطئ البحر امليت يف � 24آذار .2000
 - 12مبادرة جاللة امللك عبداهلل الثاين عام ( )2002لتقوية
الدور االقت�صادي لل�سفراء الأردنيني يف اخلارج بهدف الرتويج
للأردن �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا وثقافي ًا واملعروف (مبلتقى ال�سفراء
الأردنيني).
 - 13م�شروع امللك عبداهلل الثاين لإ�سكان الأ�سر الفقرية يف
خمتلف املحافظات (عام .)2005
� - 14إطالق ر�سالة عمان ( )2004للعامل �أجمع �إبراز ًا ل�صورة
الإ�سالم ال�سمحة ،وت�صحيح الفهم اخلاطئ الذي تعر�ض له بعد
�أحداث � 11سبتمرب .2001
 - 15عقد العديد من امل�ؤمترات التي ترف�ض العنف والإرهاب،
ونقل �صورة الإ�سالم احلقيقية.
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 - 16الإيعاز ب�ضرورة �إيجاد �أجندة وطنية �شاملة للأردن للو�صول
�إلى �أردن مزدهر ومتقدم تت�ضافر فيه جهود القطاعني العام
واخلا�ص لتحقيقها ( ،)2005وجاء ذلك �إثر توجيه كلمة لرئي�س
الوزراء �آنذاك (في�صل الفايز) ودعوته ل�صياغة هذه الأجندة
وحتديد بنودها.
 - 17ا�ستحداث عدة جوائز يف اململكة:
 جائزة الطالب املتميز. جائزة املعلم املتميز (جائزة امللكة رانيا العبداهلل). جائزة امللك عبداهلل الثاين للتميز. - 18الإيعاز ب�إن�شاء منطقة املفرق التنموية االقت�صادية.
 - 19الإعمار الها�شمي يف امل�سجد الأق�صى ،ومتثل مبا ي�أتي:
 الإيعاز ببناء مئذنة خام�سة للم�سجد الأق�صى. �إن�شاء �صندوق خا�ص يعنى باملقد�سات. �إزاحة ال�ستار عن منرب �صالح الدين الأيوبي يف جامعةالبلقاء التطبيقية متهيد ًا لنقله للم�سجد الأق�صى.
� - 20إن�شاء هيئة مكافحة الف�ساد.
 - 21دعم دور املر�أة يف خمتلف املجاالت وخا�صة يف ال�ش�أن
ال�سيا�سي ،وبدا وا�ضح ًا ب�إ�ضافة كوتا ن�سائية يف جمل�س النواب،
والبلديات �أي�ض ًا.
 - 22ا�ستحداث وزارة التنمية ال�سيا�سية لتحقيق مزيد من التعددية
ال�سيا�سية والدميقراطية.
� - 23إجناز العديد من برامج اخل�صخ�صة لعدد من امل�ؤ�س�سات
الوطنية.
 - 24تكثيف اجلهود ال�شخ�صية جلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن
احل�سني لإيجاد حالة توافق وم�صاحلة عربية  -عربية ،ومتثل جلي ًا
عند الأ�شقاء الفل�سطينيني والعراقيني.
� - 25إيالء طلبة املدار�س عناية جاللته وعطفه وحنانه ،ومتثل
ذلك وا�ضح ًا بالزيارات امليدانية جلاللته وجلاللة امللكة رانيا
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العبداهلل ،ومواكبتهما للإجنازات على �أر�ض الواقع متمثلة مبا يلي:
 الر�سائل امللكية التوجيهية للطلبة مع بداية كل عام درا�سي. توزيع الفيتامينات والفاكهة على الطلبة. حملة املعاطف ال�شتوية. توزيع املدافئ على الغرف ال�صفية يف خمتلف مدار�س اململكة.وقد مت تنفيذ تلك التوجيهات امللكية ال�سامية من خالل عمل
د�ؤوب وم�ستمر لوزارة الرتبية والتعليم ،حتى �أ�صبح التعليم يف
الأردن يف عهد جاللته ميز ًة ال ت�ضاهى يف �أرجاء الوطن العربي.
�أر�سى جاللة امللك ر�ؤية وا�ضحة للإ�صالح ال�شامل وم�ستقبل
الدميقراطية يف الأردن ،عرب �سل�سلة من الأوراق النقا�شية ،التي
�سعى جاللته من خاللها �إلى حتفيز حوار وطني حول م�سرية
الإ�صالح وعملية التحول الدميقراطي التي مير بها الأردن،
بهدف بناء التوافق ،وتعزيز امل�شاركة ال�شعبية يف �صنع القرار،
و�إدامة الزخم البناء حول عملية الإ�صالح ال�شامل ،حيث �أ�صدر
جاللته �سبع �أوراق نقا�شية تناولت امل�سرية نحو بناء الدميقراطية
املتجددة ،وتطوير نظامنا الدميقراطي خلدمة جميع الأردنيني،
و�أدوار تنتظرنا لنجاح دميقراطيتنا املتجددة ،ونحو متكني
دميقراطي ومواطنة فاعلة ،وتعميق التحول الدميقراطي:
الأهداف ،واملنجزات والأعراف ال�سيا�سية ،و�سيادة القانون �أ�سا�س
الدولة املدنية ،وبناء قدراتنا الب�شرية ،وتطوير العملية التعليمية
جوهر نه�ضة الأمة.
وحقق الأردن الإجناز تلو الإجناز يف املجاالت االقت�صادية
والتعليمية وال�صحية والتنموية ،ومي�ضي الأردن يف م�سرية الإ�صالح
ال�شامل التي ت�ستهدف حت�سني امل�ستوى املعي�شي للمواطن ،وتو�سع من
م�شاركته يف �صنع القرار ،بالإ�ضافة �إلى تعزيز دور القطاع اخلا�ص
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين وال�شباب للم�ساهمة يف العملية التنموية
ال�شاملة .كما اهتم جاللته بقطاع ال�شباب ،عرب اال�ستماع �إلى
ق�ضاياهم وهمومهم ،و�أوعز باالرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدمة

لهم ،ف�ض ًال عن �إطالق العديد من املبادرات الهادفة لتفعيل دورهم
يف احلياة العامة ،من خالل �إعطائهم الفر�ص وت�أهيلهم و�إعدادهم
كقادة للم�ستقبل ،عرب برامج علمية وعملية نوعية.
كما كان النهو�ض بواقع املر�أة يف عهد جاللته وم�شاركتها،
وتكري�س قدرتها على ممار�سة جميع حقوقها ،خطوات نوعية
خا�صة ،ا�ستهدفت تفعيل م�شاركتها يف احلياة ال�سيا�سية والعامة،
�إلى جانب اهتمام جاللته ب�سنّ الت�شريعات الالزمة التي ت�ؤ ّمن
للمر�أة دور ًا كام ًال غري منقو�ص يف احلياة االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية يف اململكة .ويف �سياق التمكني االجتماعي للجمعيات
ودور الرعاية التي تعنى بامل�سنني وذوي االحتياجات اخلا�صة يف
خمتلف مناطق اململكة ،جاءت التوجيهات امللكية بتقدمي الدعم
املايل املبا�شر لهذه اجلمعيات ورفدها مبا حتتاجه من جتهيزات،
لتتمكن من القيام مبهامها واال�ستمرار يف تقدمي خدماتها لهذه
الفئة ،واالرتقاء بنوعية هذه اخلدمات.
وكذلك كان للق�ضاء يف عهد جاللته جملة من التطورات
الإ�صالحية املهمة �أ�سهمت يف تعزيز دور الق�ضاء النزيه والعادل،
حيث ي�ؤكد جاللته دوم ًا على �أهمية الق�ضاء ودوره يف تر�سيخ
العدالة و�سيادة القانون ومكافحة جميع �أ�شكال الف�ساد وحماية
املجتمع وتعزيز النهج الإ�صالحي� ،إلى جانب حر�صه على دعم
اجلهاز الق�ضائي وا�ستقالليته وتعزيز �إمكاناته ورفده بالكفاءات
امل�ؤهلة ل�ضمان القيام مبهامه وواجباته على �أكمل وجه.
وعلى �صعيد القوات امل�سلحة فقد �أولى جاللة امللك ،القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة /اجلي�ش العربي والأجهزة الأمنية جل
اهتمامه ،وحر�ص على �أن تكون هذه امل�ؤ�س�سات يف الطليعة �إعداد ًا
وتدريب ًا وت�أهي ًال ،فمنذ اللحظة الأولى لت�سلم جاللته �سلطاته
الد�ستورية� ،سعى �إلى تطوير القوات امل�سلحة والأجهزة الأمنية
وحتديثها لتكون قادرة على حماية الوطن ومكت�سباته والقيام
مبهامها على �أكمل وجه� ،إ�ضافة �إلى حت�سني �أو�ضاع منت�سبيها
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العاملني واملتقاعدين ،حيث �أ�صبحت مثا ًال ومنوذج ًا يف الأداء
والتدريب والت�سليح وقدرتها وكفاءتها القتالية العالية ،من خالل
توفري خمتلف املتطلبات التي متكنها من تنفيذ مهامها وواجباتها
داخل الوطن وخارجه.
وحول الدفاع عن القد�س والق�ضية الفل�سطينية ،فقد كر�س
جاللة امللك جهوده الد�ؤوبة مع الدول الفاعلة للت�أكيد على
مركزية الق�ضية الفل�سطينية ،و�ضرورة �إنهاء ال�صراع الفل�سطيني
الإ�سرائيلي وفق حل الدولتني ومبا ي�ضمن �إقامة الدولة الفل�سطينية
امل�ستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام  1967وعا�صمتها
القد�س ال�شرقية ،وهي جهود ترافقت مع دعم ملكي متوا�صل
للأ�شقاء الفل�سطينيني لنيل حقوقهم العادلة على ترابهم الوطني.
كما يبذل جاللته جهود ًا كبرية باعتباره و�ص ّي ًا وحامي ًا وراعي ًا
للمقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س ال�شريف ،للحفاظ
على عروبتها وهويتها العربية ومقد�ساتها الإ�سالمية وامل�سيحية،
ودعم وتثبيت �سكانها ،م�سلمني وم�سيحيني ،وتعزيز وجودهم يف
مدينتهم .كما ي�ؤكد جاللته يف خمتلف اللقاءات واملحافل الدولية
�أن �إنكار احلق الإ�سالمي وامل�سيحي يف القد�س �سيعزز العنف ،و�أن
ما ي�شهده العامل العربي والعامل من انت�شار العنف والتطرف ،هو
نتيجة لغياب حل عادل و�شامل للق�ضية الفل�سطينية ،وما ترتب على
ذلك من ظلم و�إحباط� ،إلى جانب ت�شديد جاللته على �أن منطقتنا
ال ميكن �أن تنعم بال�سالم ال�شامل� ،إال بحل لل�صراع الفل�سطيني
الإ�سرائيلي .كما حتمل لقاءات جاللته املتوا�صلة مع العديد من
علماء ورجال الدين والقيادات الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س،
ت�أكيد ًا وا�ضح ًا على دعمه ل�صمود كنائ�س الأر�ض املقد�سة� ،إذ
ي�شدد جاللته دوم ًا على �أن حق امل�سلمني وامل�سيحيني يف القد�س
�أبدي وخالد ،و�أن الأردن �سيوا�صل دوره بحمايته .ولأن دور جاللة

امللك وجهوده الكبرية يف املنطقة يحظى باهتمام وتقدير عاملي،
جاءت جائزة متبلتون  2018التي ت�سلمها جاللته و�سط ح�ضور
عدد من ال�شخ�صيات العاملية ،والقيادات ال�سيا�سية والفكرية
والدينية ،لتعك�س التقدير واملكانة جلهود جاللته يف حتقيق الوئام
بني الأديان ،وحماية املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س.
ويف ال�ش�أن الدويل؛ فقد ر�سمت لقاءات ومباحثات جاللة امللك
يف خمتلف املحافل الدولية نهج ًا وا�ضح ًا يف التعاطي مع خمتلف
ق�ضايا و�أزمات املنطقة والعامل ،حيث كان مل�شاركات جاللته يف
خمتلف املحافل الدولية ،عربي ًا و�إقليمي ًا وعاملي ًا ال�صدى البارز
والأثر الوا�ضح يف تو�ضيح �صورة الإ�سالم ال�سمحة ،والعمل بتن�سيق
وت�شاور م�ستمر مع خمتلف الأطراف الفاعلة ملكافحة الإرهاب
والت�صدي لع�صاباته املتطرفة ،حفظ ًا للأمن وال�سلم العامليني.
وجاءت املكانة املتميزة التي يحظى الأردن بها يف جميع املحافل
الدولية نتيجة ال�سيا�سات املعتدلة التي ينتهجها �إزاء خمتلف
الق�ضايا الإقليمية والدولية التي يقوم بها جاللة امللك� ،إ�ضافة �إلى
دوره املحوري يف التعامل مع هذه الق�ضايا ،وجهوده لتحقيق ال�سالم
وتعزيز الأمن واال�ستقرار يف املنطقة والعامل ،ويدعو جاللته
با�ستمرار �إلى �إيجاد حلول �سيا�سية للأزمات التي متر بها املنطقة،
ومبا ينهي معاناة �شعوبها ويحقق الأمن واال�ستقرار فيها.
والأردنيون اليوم ،وهم يحيون ذكرى الوفاء والبيعة ،ف�إنهم
يوا�صلون م�سرية البناء والتنمية والتحديث والإجناز التي يقودها
جاللة امللك ،لتحقيق خمتلف الطموحات والأهداف التي ترتقي
بالوطن واملواطن ،رغم ما يحيط بهم من �أزمات وحتديات؛
لإميانهم العميق بقدرتهم على حتويل هذه التحديات �إلى فر�ص،
للم�ضي قدم ًا نحو م�ستقبل �أف�ضل وغد م�شرق.
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�إجناز وعطاء يف عيدك امليمون
ال ــدك ـ ــتورة� :أ�س ـم ـ ــى فرح ـ ـ ــان ال�شـ ــراب
�إدارة املنـ ــاه ـ ــج والكتــب املــدر�سي ـ ــة

ولد امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني يف  30كانون الثاين عام
1962م ،وهو االبن الأكرب للملك احل�سني بن طالل ،بد�أ جاللته
حياته الع�سكرية يف اجلي�ش العربي قائدا ل�سرية يف كتيبة الدبابات
امللكية ( )17عام 1989م ,وترقى يف �صفوف القوات امل�سلحة حتى
�أ�صبح قائد ًا للقوات اخلا�صة امللكية عام 1994م ,وقام ب�إعادة
تنظيم هذه القوات وفق �أحدث املعايري الع�سكرية الدولية.
�إن امل�ستوى املتميز من التعليم والتدريب الذي حظي به جاللة
امللك عبداهلل الثاين �شكل لديه الدافع القوي لتمكني �أبناء �شعبه
من احل�صول على تعليم متقدم وحديث ،وقد عرب عن هذا بقوله:

"طموحي هو �أن يحظى كل �أردين ب�أف�ضل نوعية من التعليم،
فالإن�سان الأردين ميزته الإبداع ،وطريق الإبداع يبد�أ بالتعليم".
لقد تولى امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني �سلطاته الد�ستورية
ملكا للمملكة الأردنية الها�شمية يف � 7شباط عام 1999م ،بعد
وفاة امللك احل�سني بن طالل لتبد�أ مرحلة جديدة وهامة يف تاريخ
الأردن املعا�صر.
فقد �شهد الأردن تطورات و�إجنازات �سيا�سية نابعة من النهج
الدميقراطي الذي انتهجته احلكومات الأردنية املتعاقبة بتوجيه
من امللك عبداهلل الثاين ،ومن �أبرز ما حتقق من �إجنازات �سيا�سية
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على امل�ستوى الداخلي التطورات الد�ستورية ،حيث يعد الد�ستور
الأردين من الد�ساتري املرنة يف العامل التي ت�سمح ب�إجراء التعديالت
الد�ستورية وفق امل�ستجدات ،وقد �صدرت الإرادة امللكية ال�سامية
بتعيني جلنة ملكية لتعديل بع�ض مواد الد�ستور ،ومت املوافقة على
هذه التعديالت بعد �إقرارها من جمل�سي الأعيان والنواب يف 30
�أيلول عام 2011م ,ومن �أبرز هذه التعديالت:
 ت�أ�سي�س هيئة م�ستقلة للإ�شراف على االنتخابات و�إدارتها ،با�سمالهيئة امل�ستقلة لالنتخابات.
 �إن�شاء حمكمة د�ستورية كجهة ق�ضائية م�ستقلة للرقابة علىد�ستورية القوانني والأنظمة وتف�سري الن�صو�ص الد�ستورية.
 �إعادة النظر يف القوانني الناظمة للعمل ال�سيا�سي وخ�صو�صاقوانني االنتخاب والأحزاب ال�سيا�سية واالجتماعات العامة
واملطبوعات.
وقد �صدرت الإرادة امللكية ال�سامية ،يف 16كانون الأول عام
2015م ،بامل�صادقة على قانون الالمركزية بنا ًء على ما قرره
جمل�سا الأعيان والنواب ،والذي يقوم على انتخاب جمل�س لكل
حمافظة يف الأردن ي�سمى جمل�س املحافظة ،وجاء القانون لتفعيل
م�شاركة املواطنني يف �صناعة القرارات املتعلقة مب�ستقبلهم
وحياتهم وترتيب �أولوياتهم مبا يتوافق مع احتياجاتهم اليومية
واملعي�شية ،واالرتقاء بكفاءة �أداء املجتمعات املحلية ،من خالل
الرتكيز على البعد الدميقراطي ،ومتكني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
من �أداء دورها يف عمليات الإ�صالح والتنمية.
كما �أطلق جاللة امللك عبداهلل الثاين العديد من املبادرات
ال�سيا�سية والتي عربت عن ر�ؤيته للمرحلة القادمة ،حيث قال
يف كلمته يف ختام ملتقى "كلنا الأردن" 27,متوز " :20يف املجال
ال�سيا�سي هناك اتفاق على احلفاظ على الوحدة الوطنية ،وتعزيز
مفهوم الأردن امل�سلم املعتدل الو�سطي ،الذي ي�ؤمن بال�سالم،
والتعاي�ش والت�سامح ،والتعددية الفكرية وال�سيا�سية ،وامل�شاركة يف
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�صنع القرار ،وبناء م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،والأحزاب الوطنية
القادرة على تر�سيخ مفهوم االنتماء للوطن ،والعمل والإنتاجية
والكفاءة".
 �شعار الأردن �أو ًال� :إطالق �شعار "الأردن �أو ًال" عام 2002م من�أجل تر�سيخ روح االنتماء للوطن ،وتعزيز الأ�س�س الدميقراطية
و�سيادة القانون ،والعدالة وامل�ساواة ،ون�شر ثقافة االحرتام
والت�سامح ,مبا ال يتعار�ض مع ال�سيا�سة القومية والنهج الوحدوي
للمملكة الأردنية الها�شمية.
 مبادرة "كلنا الأردن"� :أطلقت مبادرة "كلنا الأردن" يف متوزعام 2006م؛ بهدف ت�أ�سي�س منظور وطني �شامل ي�ستند �إلى ر�ؤى
م�شرتكة بني مكونات املجتمع الأردين ،عرب م�شاركة وا�سعة وفاعلة
يف �صياغة بنية القرارات ومتابعتها.
 الأجندة الوطنية :مت ت�شكيل جلنة الأجندة الوطنية ك�إ�سرتاتيجية�إ�صالحية �شاملة لكافة نواحي احلياة حيث متثل معظم �شرائح
املجتمع الأردين لو�ضع ت�صور مل�ستقبل الأردن ،مع الرتكيز على
ق�ضايا الدميقراطية والعدالة وحقوق الإن�سان و�سيادة القانون,
وقد جرى تطوير مبادرات الأجندة الوطنية يف ثالثة جماالت
رئي�سة ت�شمل جمال احلكومة وال�سيا�سات ،وجمال احلقوق
واحلريات ال�سيا�سية ،وجمال اخلدمات والبنى التحتية والقطاعات
االقت�صادية.
وللأجندة الوطنية �أهداف عديدة ،منها :زيادة امل�شاركة
ال�شعبية يف �صنع القرار ،وت�أكيد مبد�أ �سيادة القانون ،وتعزيز
مبد�أ العدالة االجتماعية ،بالإ�ضافة �إلى بناء الثقة بني امل�ؤ�س�سات
واملواطنني.
الأوراق النقا�شية :بد�أ �إ�صدار الأوراق النقا�شية عام 2012م،
حيث �أكدت التزام الأردن بالإ�صالح ال�شامل و�صوال �إلى الدولة
املدنية احلديثة ،وحافزا قويا للقوى ال�سيا�سية للم�شاركة يف
االنتخابات واحلياة ال�سيا�سية ،وذلك ملا احتوته من �أفكار ملكية
أيلول 2019

متقدمة و�شاملة من �أجل تعزيز الدميقراطية وتداول ال�سلطة
التنفيذية واحلكومات الربملانية ،واالعرتاف بدور الأحزاب
يف النظام ال�سيا�سي .وركزت الأوراق النقا�شية على النهج
الدميقراطي ،وقد �صدر عن جاللته �سبع من الأوراق النقا�شية
ت�ضمنت املوا�ضيع الآتية :م�سريتنا نحو بناء الدميقراطية املتجددة،
تطوير نظامنا الدميقراطي خلدمة جميع الأردنيني� ،أدوار تنتظرنا
لنجاح دميقراطيتنا املتجددة ،نحو متكني دميقراطي ومواطنة
فاعلة ،تعميق التحول الدميقراطي� ،سيادة القانون �أ�سا�س الدولة
املدنية ،تطور التعليم �أ�سا�س الإ�صالح ال�شامل.
لقد �شهدت احلياة ال�سيا�سية يف الأردن ت�أ�سي�س العديد من
امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية الداعمة ملبادئ الدميقراطية ،كوزارة ال�ش�ؤون
ال�سيا�سية والربملانية التي مت ا�ستحداثها عام 2003م  ،وكان �أبرز
مهامها الإ�شراف على الإ�صالحات ال�سيا�سية وتنفيذها ومتابعتها،
و�إعادة النظر بالت�شريعات الناظمة للحياة ال�سيا�سية ،بالإ�ضافة
�إلى حتفيز املواطنني لالنخراط يف العمل ال�سيا�سي واحلزبي،
و�إزالة كافة العقبات التي حتد من امل�شاركة ال�شعبية يف العمل
ال�سيا�سي.
كما ت�أ�س�ست الهيئة امل�ستقلة لالنتخابات عام 2011م ،وتتمتع
با�ستقالل مايل و�إداري ،ومهمتها الإ�شراف على العملية االنتخابية
النيابية و�إدارتها يف كل مراحلها ،والإ�شراف �أي�ضا على االنتخابات
البلدية و�أي انتخابات �أخرى يقررها جمل�س الوزراء .وتقوم الهيئة
باتخاذ القرارات والإجراءات الالزمة لتمكينها من �إدارة العملية
االنتخابية وتنفيذها ب�صورة نزيهة وحيادية ت�ستند �إلى مبادئ
العدالة وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص و�سيادة القانون.
ويف جمال ال�سيا�سية اخلارجية حقق الأردن مكانة بارزة بني
دول العامل بف�ضل الدور الذي قام به امللك عبداهلل الثاين يف دعم
الق�ضايا العربية والدولية ،ومن �أبرز الإجنازات ال�سيا�سية التي

حتققت يف هذا املجال :دعم حق ال�شعب الفل�سطيني يف العودة
�إلى �أر�ضه و�إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س،
وت�أكيد �أهمية املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية والدفاع عنها،
و�إبراز �صورة الإ�سالم ال�سمحة يف كافة املحافل الدولية ،و�إعالن
ر�سالة عمان يف2004م للم�ساهمة يف حماربة التطرف والإرهاب،
وامل�شاركة الفاعلة يف امل�ؤمترات واللقاءات الدولية والدفاع عن
الق�ضايا العربية ،والوقوف �إلى جانب الدول العربية للمحافظة
على �أمنها وا�ستقرارها ،وحل الق�ضايا العربية �ضمن البيت
العربي ،و�إبراز التحديات ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية التي
مير بها الأردن يف اللقاءات الدولية وامل�ؤمترات العاملية.
ارتقت الإجنازات يف عهد امللك عبداهلل الثاين �إلى م�ستوى
متقدم �أظهرت الأردن �أمنوذجا ح�ضاريا يف كافة نواحي احلياة،
ومتثلت الإجنازات يف عهد امللك عبداهلل الثاين يف التحديث
والإ�صالح ،حيث تنطلق الر�ؤية الإ�صالحية للملك عبداهلل الثاين
من الإرادة ال�صلبة لتطوير و�صياغة الربامج الوطنية ،وهي نتاج
�إبداع الفكر القيادي الإن�ساين للملك عبداهلل الثاين لبناء م�ستقبل
الأجيال .يقول جاللة امللك يف خطابه يف عيد اال�ستقالل بـ25ايار
2008م�" :إن التنمية ال�سيا�سية و�ضمان احلريات الأ�سا�سية
للمواطنني وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،وتعزيز م�شاركتهم يف اتخاذ
القرار ،هي حق مكفول يف الد�ستور ،وهي متطلب رئي�س ،لتحقيق
التنمية ال�شاملة امل�ستدامة .وهذا ال ميكن �أن يكون �إال بوجود بيئة
ت�سودها قيم احلرية والتعددية والت�سامح ،واحرتام الر�أي والر�أي
الآخر ،و�سيادة القانون وتكاف�ؤ الفر�ص".
لذا ،اهتم جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني بكافة
فئات املجتمع يف كل حمافظات اململكة الأردنية الها�شمية ،فقام
جاللته بالعديد من الزيارات التفقديةملختلف املناطق يف البوادي
والأرياف واملدن.
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�إجنازات جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني يف
الع�شرين عاماً
جربين عطية امل�شاعلة
مديرية تربية الأغوار اجلنوبية

يحتفل الأردنيون بالعيد الع�شرين جللو�س جاللة امللك عبداهلل
الث���اين ابن احل�سني على عر�ش اململكة الأردنية الها�شمية ،م�ؤكدين
على ال���دوام -حر�صهم على موا�صلة م�س�ي�رة العطاء والذود عنالوطن واحلفاظ على مكت�سباته و�إجنازاته ,ويطمحون -وبعون اهلل
وبحكمتهم وانتمائهم للأردن الغ���ايل ووالئهم للمليك املفدى� -إلى
املزيد من التميز.
�آم���ن جاللة املل���ك عبداهلل الث���اين ومنذ �أن اعتل���ى العر�ش يف
التا�س���ع من حزيران ع���ام  1999بق���درات �شعبن���ا العظيم ،ومتيز
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ح�ض���وره بالعل���م واملعرف���ة والأخ�ل�اق الكرمي���ة املنبثقة ع���ن ديننا
احلني���ف وعروبتنا ومبادئنا وعاداتن���ا وتقاليدنا الكرمية ال�سمحة،
و�سار الأردن بقيادة وحكمة جاللته قويا منيعا يف ظل ظروف �إقليمية
ودولي���ة دقيقة و�شائكة ،فبقي الوطن فاع�ل�ا وم�ؤثرا وحمافظا على
وحدت���ه وثباته يف وجه كل التحدي���ات ،ليكون منوذجا يف اال�ستقرار
والأمن والت�سامح والإيثار يف منطقة غري م�ستقرة.
وتول���ى جاللته يف ه���ذا التاري���خ م�س�ؤولياته جت���اه �شعبه الذي
اعت�ب�ره عائلته ،موائم��� ًا بني حما�س���ة وحيوية ال�شب���اب املتكئ على
أيلول 2019

العل���م والثقاف���ة واحلداث���ة ،وبني احلكم���ة والأ�صالة الت���ي �صقلتها
اخل�ب�رات العلمية والعملية ب�صفة عام���ة� ،إلى جانب تركيز جاللته
عل���ى �ضرورة العمل برت�سيخ �سيادة القانون و�إدارة �ش�ؤون الوطن يف
من���اخ من العدالة والنزاهة وال�شفافي���ة ،ومواكبة خمتلف متطلبات
الع�ص���ر التي تفر�ض �إطالق طاقات الأردنيني ومتكينهم من �أدوات
العلم واملعرفة والت�أهيل والتدريب.
و�ش��� ّكل رف���ع م�ست���وى معي�ش���ة املواط���ن ،واالرتق���اء مب�ست���وى
اخلدمات املقدم���ة له� ،أبرز اهتمامات جاللة املل���ك و�أولوياته منذ
ت�سلمه �سلطاته الد�ستورية ،فقد انطلقت م�سرية الإ�صالح بخطوات
مت�سارع���ة عرب تو�سيع قاعدة امل�شارك���ة ال�شعبية و�إ�شراك املواطنني
يف �صنع القرار.
وي�ؤم���ن جاللة املل���ك ،كما �آمن وال���ده جاللة املغف���ور له امللك
احل�س�ي�ن بن ط�ل�ال -طيب اهلل ث���راه -ب�أن ث���روة الأردن احلقيقية
ه���ي املواطن ،و�أنه العامل الرئي�س يف عملي���ة التنمية والتقدم ،وهو
هدفه���ا وحمورها ،كما ي�ؤكد جاللت���ه �ضرورة اال�ستثمار يف املواطن
م���ن خالل تطوي���ر التعليم يف خمتل���ف مراحل���ه وم�ستوياته ،وو�ضع
الربام���ج والإ�سرتاتيجي���ات الهادف���ة ،لتزوي���ده باملعرف���ة وامله���ارة
واخلربة للدخول �إلى �سوق العمل.
وع�ب�ر جهود مكثف���ة ود�ؤوب���ة يف خمتل���ف املج���االت ال�سيا�سية
واالقت�صادي���ة واالجتماعي���ة وعل���ى خمتل���ف امل�ستوي���ات املحلي���ة
والإقليمي���ة والدولية ،عم���ل جاللته على حتقي���ق الأف�ضل للمواطن
الأردين ومل�ستوى دخله ومعي�شته.
ويبذل جاللة املل���ك جهود ًا كبرية يف تو�ضيح املفاهيم ال�سمحة
التي ينطل���ق منها الدين الإ�سالمي احلنيف ،كم���ا يوا�صل م�ساعيه
من �أجل حتقيق الأمن واال�ستقرار يف املنطقة ،وتعزيز �آفاق التعاون
مع دول العامل.
وي�ؤكد جالل���ة امللك �أهمية تكري����س مبد�أ ال�شفافي���ة وامل�ساءلة
و�سيادة القان���ون وحتقيق العدالة وتكاف�ؤ الفر����ص وتعزيز منظومة

مكافح���ة الف�ساد ،وي�شدد دوم��� ًا على �أهمية التع���اون والتن�سيق بني
جميع امل�ؤ�س�سات الرقابية وتفعيل �أنظمة امل�ساءلة على �أ�س�س �شفافة
ونزيهة ومو�ضوعية ،ووفق ًا لأف�ضل املعايري واملمار�سات الدولية.
وتنطلق ر�ؤية جاللته يف �إحداث التنمية االقت�صادية امل�ستدامة،
م���ن تبني َمواط���ن القوة يف املجتم���ع ،على �أ�سا�س االلت���زام بالقيم
والبن���اء على الإجنازات وال�سعي نحو الفر����ص املتاحة وا�ستغاللها؛
لأن حتقيق التنمية ال�شاملة وبناء اقت�صاد قوي يعتمدان على املوارد
الب�شري���ة املت�سلح���ة بالعل���م والتدري���ب ،اللذين مي ّكن���ان من جتاوز
التحديات واملعيقات بهمة وعزمية ،وبالعمل اجلاد املخل�ص لتحقيق
خمتلف الطموحات.
ويحق���ق الأردن الإجن���از تلو الإجناز يف املج���االت االقت�صادية
والتعليمية وال�صحية والتنموية ،ومي�ضي الأردن يف م�سرية الإ�صالح
ال�شام���ل التي ت�ستهدف حت�سني امل�ست���وى املعي�شي للمواطن ،وتو�سع
م���ن م�شاركت���ه يف �صنع الق���رار ،بالإ�ضافة �إلى تعزي���ز دور القطاع
اخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع امل���دين وال�شباب للم�ساهمة يف العملية
التنموية ال�شاملة.
وحتظى جه���ود تنفي���ذ الإ�سرتاتيجي���ة الوطنية لتنمي���ة املوارد
الب�شري���ة الت���ي مت �إطالقها حتت الرعاية امللكي���ة ال�سامية يف العام
 ،2016مبتابع���ة م�ستم���رة ودع���م مو�صول م���ن قبل جالل���ة امللك،
لتحقي���ق نتائ���ج ملمو�سة عل���ى �أر�ض الواق���ع ،تنعك����س �إيجابي ًا على
ر�ؤي���ة وم�سرية التنمية والتطوير والإجناز التي ي�صبو اجلميع �إليها،
خدمة للوطن واملواطن ب�صورة �شاملة.
وا�ستمرار ًا لنهج جاللة امللك يف التوا�صل املبا�شر مع املواطنني،
حر����ص جاللت���ه عل���ى زي���ارة العديد م���ن مناط���ق اململك���ة ،ولقاء
املواطن�ي�ن فيها .فيما �شهد الديوان امللكي ،بي���ت الأردنيني جميع ًا،
لق���اءات عديدة مع ممثلي الفاعليات ال�شعبية والر�سمية ،ركزت يف
جمملها على �سبل حت�سني وتطوير الأو�ضاع االقت�صادية للمواطنني،
وه���ي لقاءات تعك�س حر�ص جاللة امللك على اال�ستماع مبا�شرة من
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املواطنني واالطالع على التحديات التي تواجههم.
ولأن دور جالل���ة املل���ك وجه���وده الكب�ي�رة يف املنطق���ة يحظى
باهتم���ام وتقدير عاملي ،جاءت جائزة متبلت���ون  2018التي ت�سلمها
جاللت���ه و�سط ح�ض���ور عدد م���ن ال�شخ�صيات العاملي���ة ،والقيادات
ال�سيا�سي���ة والفكري���ة والديني���ة ،لتعك����س التقدي���ر واملكانة جلهود
جاللته يف حتقيق الوئام بني الأديان ،وحماية املقد�سات الإ�سالمية
وامل�سيحية يف القد�س.
واهت���م جاللته بقط���اع ال�شباب ،عرب اال�ستم���اع �إلى ق�ضاياهم
وهمومهم ،و�أوعز باالرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدمة لهم ،ف�ض ًال

عن �إطالق العديد م���ن املبادرات الهادفة لتفعيل دورهم يف احلياة
العام���ة ،من خالل �إعطائه���م الفر�ص وت�أهيله���م و�إعدادهم كقادة
للم�ستقبل ،عرب برامج علمية وعملية نوعية.
كم���ا �شهد النهو�ض بواق���ع املر�أة يف عهد جاللت���ه وم�شاركتها،
وتكري����س قدرته���ا على ممار�س���ة جمي���ع حقوقها ،خط���وات نوعية
خا�ص���ة ،ا�ستهدفت تفعيل م�شاركته���ا يف احلياة ال�سيا�سية والعامة،
�إل���ى جانب اهتم���ام جاللته ب�س���نّ الت�شريعات الالزم���ة التي ت�ؤ ّمن
للمر�أة دور ًا كام ًال غري منقو�ص يف احلياة االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية يف اململكة.
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الإجنازات التعليمية يف عهد جاللة امللك
عبداهلل الثاين ابن احل�سني

منى علي الفالحات
مديرة مدر�سة فاطمة الزهراء الأ�سا�سية
مديرية تربية البرتاء

كان جلاللة امللك منذ ت�سلمه �سلطاته الد�ستورية روئ وا�ضحة
يف حتقيق نه�ضة تعليمية متميزة ,وقد �شغل التطور املعريف
والتعليمي فكر جاللته الذي �سار على نهج والده املغفور له امللك
احل�سني بن طالل -طيب اهلل ثراه ,-وظهر ذلك جليا يف كتب
التكليف ال�سامية للحكوماته املتعاقبة والتي تدعو �إلى �ضرورة تطوير
التعليم وجتويده ،وتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف
التعليم� ،إميانا منه ب�أن التعليم حمرك �أ�سا�سي للنمو االقت�صادي،
والر�سائل التي يقدمها بداية كل عام للطلبة حيث يحفزهم على
الإبداع والتميز.

بد�أ االهتمام يف مرحلة ريا�ض الأطفال باالنخراط يف برامج
تهيئة بيئات تعلم منا�سبة وداعمة لهذه الفئة من الطلبة ,وقد قطع
الأردن �شوطا كبريا يف مرحلة ريا�ض الأطفال وم�شاركة الأهل؛
ملا لهذه الفئة من �أهمية يف بناء �شخ�صية الطفل وتكوين التوازن
العقلي لديه ،باعتبارها احللقة الأولى يف م�سرية الطالب .وقد �أمر
جاللته با�ستحداث ريا�ض �أطفال حكومية موعزا بالرتكيز على
املناطق الأقل حظا حتقيقا ملبد�أ العدالة وتكاف�ؤ الفر�ص ورفع درجة
ا�ستعداد الطلبة للتعليم.
اهتم جاللته بنوعية التعليم من خالل توظيف تكنولوجيا
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املعلومات واالت�صاالت يف التعليم ,ف�أطلق مبادرة التعليم الأردنية
عام  2003التي مت من خاللها �إدخال احلوا�سيب �إلى املدار�س،
وربطها على بوابة التعلم الإلكرتونية للوزارة وعلى �شبكة الإنرتنت،
وحتديثها با�ستمرار لي�صبح الأردن بذلك �أمنوذجا يحتذى يف
التحديث والتطوير.
وقد �سعى جاللته �أي�ضا �إلى تنمية املعلمني مهنيا و�أكادمييا برفع
فر�ص �إخ�ضاعهم لربامج تدريبية ،منها ت�أهيل املعلمني على ا�ستخدام
احلا�سوب ،وعقد الدورات التدريبية مثلIcdl,Wordlinks,Intel,(:
 ،)Eduwave,Winises,Cisco,Mosوا�ستحداث نظام للحوافز,
و�إطالق جائزة امللكة رانيا للتميز الرتبوي ,وا�ستحداث نظام خا�ص
للرتب ,ودعم �صندوقي ال�ضمان والإ�سكان ,و�إن�شاء �إ�سكانات للمعلمني
�شملت جميع حمافظات اململكة.
وقد �شهد تقرير التنمية الب�شرية للأمم املتحدة الإمنائي يف
تقريره اخلام�س ع�شر يف العامل �أن الأردن احتل املرتبة  90من
بني  177دولة �شملها التقرير ,وهذا يعطي م�ؤ�شرا وا�ضحا على
�سرعة التقدم يف جمال تنمية التعليم .وبح�سب امل�ؤ�شرات اخلا�صة
بالأردن يف التقرير العاملي الذي �أطلق من نيويورك ,ف�إن الأردن
احتل املرتبة الأولى بني الدول العربية يف جمال التعليم.
ومن مظاهر اهتمام جاللته ملنظومة التعلم والتعليم �إيعازه
ببناء مدار�س جديدة جمهزة مبختربات علمية وحا�سوبية على
�أعلى امل�ستويات ،وم�شاغل مهنية ،وقاعات ،وم�سارح ،وريا�ض
�أطفال ،ومالعب ,و�أمر جاللته كذلك ب�إن�شاء �صاالت ريا�ضية؛
�إميانا منه ب�أهمية الرتبية البدنية للطالب ,و�إن�شاء م�ستودعات
للكتب ,والتعليم املهني وم�ستودع الأجهزة املخربية .بالإ�ضافة �إلى
عمل �صيانة ملدار�س من�ش�أة ما بني خفيفة و�شاملة؛ وذلك لتح�سني
البيئة التعليمية و�إيجاد فر�ص للإبداع والتميز ،وحت�سني خمرجات
التعليم ،وقد كان يل ال�شرف يف �أن �أكون قائدة تربوية يف �إحدى
مدار�س مكارمه يف حمافظة معان� .إ�ضافة �إلى مكارم �أخرى قدمها
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�إلى الطلبة ,كمعاطف ال�شتاء ,واحلقائب املدر�سية ,وقد جعل
التعليم الإلزامي جمانيا ب�إعفاء الطلبة الأردنيني من دفع الر�سوم
املدر�سية.
ومن �أبرز �إجنازات جاللته �أنه �أطلق مبادرة ال�شراكة بني
القطاعني العام واخلا�ص يف توظيف تكنولوجيا التعليم ،وكان
الأردن �أول دولة نفذت هذه املبادرة لتمكني املعلمني من ا�ستخدام
�أ�ساليب جديدة تزيد من فر�ص الإبداع والتجديد وامل�شاركة الفاعلة
يف التنمية االقت�صادية.
وقد �شهد عهد جاللته �أ�ضخم برنامج ا�ستثماري �شامل
لعنا�صر العملية التعليمية الذي نفذته الوزارة �ضمن م�شروع تطوير
التعليم نحو اقت�صاد املعرفة( ،)2009-2003()Erfke1حيث
ت�ضمن �أربعة مكونات �شملت توجيه ال�سيا�سة الرتبوية والأهداف
الإ�سرتاتيجية ,وتطوير الربامج واملمار�سات الرتبوية لتحقيق
خمرجات تعليمية تن�سجم مع اقت�صاد املعرفة ,وتوفري بيئات
تعليمية مالئمة ,وتنمية اال�ستعداد للتعلم من خالل تنمية الطفولة
املبكرة ،وكانت املرحلة الثانية من امل�شروع عام .2013
واهتماما من جاللته باالرتقاء بامل�ستوى ال�صحي والتغذوي
لطلبة املدار�س فقد �أطلق م�شروع التغذية املدر�سية وجائزة امللك
عبداهلل للياقة البدنية وال�صحية ,والبطوالت الريا�ضية ،وقد
�أحرزت الفرق الريا�ضية املدر�سية مراكز متقدمة يف خمتلف
الألعاب العربية والإقليمية.
وقد اهتم جاللته بفئة التعليم غري النظامي؛ ت�أكيدا على
توفري فر�ص التعلم مدى احلياة ،ومتكينهم من مواكبة التغريات
االجتماعية والتكنولوجية ال�سريعة ،مما يدعم عملية النمو
االقت�صادي وحت�سني امل�ستوى املعي�شي لهم.
وكان جلاللته ب�صمات �إن�سانية لتحقيق العدالة الرتبوية مع
فئة الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة ،فقد �أكد جاللته �ضرورة
العناية بهم وتوفري م�صادر الدعم النف�سي واالجتماعي لهم ،من
أيلول 2019

خالل �إن�شاء مدار�س للمكفوفني ومدار�س لل�صم ,وزيادة عدد غرف
م�صادر �صعوبات التعلم يف املدار�س احلكومية ,وزيادة عدد املراكز
الريادية للطلبة املتفوقني واملوهوبني.
واهتم جاللته باال�ستقرار النف�سي للمعلمني من خالل املكرمة
امللكية ال�سامية لأبناء املعلمني والبعثات العلمية ،ويف جمال
االمتحانات واالختبارات املدر�سية فقد اهتم بتعديل وتطوير
امتحان �شهادة الثانوية العامة لتواكب عملية تطوير الأ�ساليب
الرتبوية احلديثة التي تنتهجها الوزارة.

وقد فتح املجال �أمام املعلمني والرتبويني للم�شاركة يف العديد
من امل�ؤمترات وور�ش العمل العربية والإقليمية بالتعاون مع اليون�سكو
واملنظمات العربية والإ�سالمية والعاملية.
وكان جلاللته الأثر الطيب يف نفو�س الرتبويني بامل�صادقة على
قانون نقابة املعلمني مما ي�ؤكد دعمه ورعايته لهم.
حفظ اهلل جاللة امللك ،وحفظ الأردن راعيا وحا�ضنا لإبداعات
الرتبويني.
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ع�شرون عاما وي�ستمر الإجناز
بلقي�س �إبراهيم ال�شوبكي
مدر�سة �سلبود الأ�سا�سية املختلطة
مديرية تربية لواء �سحاب

يف كل �صباح ومع�  إ�شراقة ال�شم�س ،وهبوب الن�سيم العليل،
وزقزقة الع�صافري جتد اجلميع متلهفني للذهاب� إلى دار
واثق ،والآخرون يرك�ضون
العلوم واملعرفة ،فبع�ضهم مي�شون ِم�شية ٍ
خوفا من ت�أخرهم عن موعد املدر�سة ,كل يوم وك ّل �صباح جتد
جميع املدار�س تفتح� أبوابها و�أح�ضانها لأبنائها ،ففي كل �صباح
تتوحد املدار�س لإعالن بدء ال�سالم امللكي ،فتطلقه ك�أنغام
�سيمفونية ُن ِق َ�ش ْت كلماتها يف قلوب الطلبة و�صدورهم ،وما
�أجملها من حلظات! حينما يقف الطلبة واملعلمون وقفة واحدة
و�صف ًا واحد ًا يرددون هذا ال�سالم ،عندها ال يخطر يف� أذهاننا
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�إال� أنّ لهذا الوطن رب ًا يحميه وقياد ًة تقي ِه و�شعب ًا يفديه.
ُيعد ال�سابع من �شباط من كل عام يوم ًا جميد ًا وذكرى ت�سطر
ب�أحرف من نور يف كتاب املجد الأردين وذاكرة� أيامه املاجدة
مبحطات الفخر وال�شموخ .ع�شرون عاما مرت من عمر الوطن،
كتاب الوطن و�صفحات
نفتح َ
من عمر الإجناز ،وها نحن اليوم ُ
يوم الوفاء والبيع ِة؛
جمده ِ
التليد لن�صل عند �صفحة عنوانها ُ
يوم ال�سابع من �شباط للعام  ،1999هذا العنوان وهذا التاريخ
يعيدنا� إلى ع�شرين عاما� إلى ذلك اليوم الذي ا�ستلم فيه جاللة
امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني �سلطاته الد�ستورية بعد �أن و َدّع
أيلول 2019

الأردنيون بقلوب يعت�صرها الأمل والفراق قائدَ هم املحبوب احل�س َني
و�صقر
ها�شمي
�شبل
أمل كب ٍري بت�سلم ٍ
بن طالل -طيب اهلل ثراه -وب� ٍ
ٍ
ٍّ
م�شهد وال �أروع
من �صقو ِر قري�ش جاللة امللك �سلطاته الد�ستورية يف ٍ
�سل�س لل�سلطة ،وهذا �إن ّ
دل على �شيء فهو دليل للعامل �أجمع
ال�ستالم ٍ
على ارتباط القيادة الها�شمي ِة ب�شعبها الويف عرب مراحل تاريخ
اململكة الأردنية الها�شمية ،ويف هذا اليوم َ
وقف جاللته وقفة م�شرفة،
وقد وعى منذ نعومة �أظفاره يوم َنذر ُه احل�سني للوطن � َّأن الوطنَ
ظن اجلميع
�سن ِّ
�أغلى ما ميلكه الإن�سانُ  ،وكان عبداهلل القائد عندَ ُح ِ
يوم �أعلنها من جمل�س الأمة ومن عرين الدميقراطية الأردنية بني
َ
�أعيان الوطن وممثلي ال�شعب الأردين ،منذ تلك اللحظات التي
�شكلت نقطة وا�صلة يف تاريخ الوطن وحا�ضره ،بد�أت م�سرية اخلري
َ
مداميك جديدة
الها�شمية لتكمل ما بد�أه الآباء والأجداد ،ولرتفع
يف بناء الدولة الأردنية ،ويف تلك اللحظات التي �أق�سم بها امللك
وال�شعب يد ًا واحدة وقلب ًا واحد ًا مبعية القائد لينطلق
وقف الوطنُ
ُ
عه ٌد �أرد ّ
ين ميزه عهد �شاب �سار بالوطن وبقطاعاته املكت�سبة بعزم
ال�شباب وعزمية الآباء و�سار على خط ًا ثابتة و�أر�ضية �صلبة.
ع�شرون عام ًا من الإجنازات التي ارتقت يف عهد جاللته� إلى
م�ستوى متقدم ،فقد� أظهر الأردن� أمنوذجا ح�ضاري ًا يف نواحي
نواح عديدة ،فمن
احلياة كافة ،وهذه الإجنازات جتلت يف ٍ
ناحية التحديث والإ�صالح تنطلق الر�ؤية الإ�صالحية للملك
عبداهلل الثاين من الإرادة ال�صلبة للتطوير وال�صياغة جلميع
الربامج الوطنية ،وهي نتاج� إبداع للفكر القيادي الإن�ساين عند
امللك لبناء م�ستقبل مواكب للتطور احل�ضاري الذي ينفع الأجيال.
ومن ناحية التعليم و�ضع امللك عبداهلل الثاين ر�ؤيته التعليمية
تطوير
جمال
يف
متقدمة
جلعل الأردن بوابة
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لتمكني الطلبة من مواكبة
االحتياجات املحلية والدولية ،و�أولى جاللته العناية اخلا�صة يف
جمال التعليم العايل ،فقد ت�أ�س�ست يف عهده امليمون جامعات

حكومية ،كجامعة احل�سني بن طالل ،وجامعة الطفيلة التقنية،
واجلامعة الأردنية /فرع العقبة.
ويف اجلانب ال�صحي �شهد الأردن يف عهد جاللته نه�ضة
�صحية �شاملة حققت خاللها� إجنازات كبرية يف �شتى املجاالت
الطبية� أهمها ،الت�أمني ال�صحي ،و�إن�شاء امل�ست�شفيات يف املحافظات
كافة مثل :م�ست�شفى الأمري حمزة وم�ست�شفى الأمري ها�شم
بن احل�سني يف الزرقاء وم�ست�شفى الأمرية هيا يف
عجلون .وتو�سيع امل�ست�شفيات القائمة وفتح مراكز �صحية يف
خمتلف املناطق وخا�صة النائية ،وتزويد امل�ست�شفيات بالأجهزة
احلديثة واملتطورة لتقدم �أف�ضل خدمة للمواطنني.
�أما يف املجال االقت�صادي فقد ارت�أى جاللته تطوي َر ودعم
االقت�صاد ملا له من ت�أثري وا�ضح يف املجاالت كافة :الزراعية،
والتجارية ،وال�صناعية ،وال�سياحية ،فجرى العمل على ت�شجيع
اال�ستثمار ،و�إن�شاء املدن ال�صناعية ،وعقد امل�ؤمترات االقت�صادية
العاملية ،واالنفتاح على اقت�صاديات العامل.
الر�سول الكرمي
ويف املجال االجتماعي ،واتباع ًا ل�سن ِة
ِ
راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته" فقد� أولى جاللته
القائل ":كلكم ٍ
ُج َّل اهتمامه لفئات �شعبه يف خمتلف املناطق ،يف
البوادي والأرياف ،فا�ستحدثت �صناديق التنمية و�أُ ّمنت
املناطق النائية باخلدمات الالزمة ،وجرى العمل على
اال�ستغالل الأمثل للموارد لرفع امل�ستوى املعي�شي عند ال�سكان للحد
من الفقر والبطالة.
وع�سكريا ،تابع جاللة امللك عبداهلل الثاين ما بد�أه احل�سني
العربي ُج َّل اهتمامه ورعايته،
رحمه اهلل  -ف�أولى اجلي�شّ
وظل� أبناء اجلي�ش العربي على العهد بهم� أباة رافعي الر�ؤو�س
عالي ًا جباههم ال تنحني �إلاّ هلل -عز وجل -يحمون
أهداب العيون ،ويطوقون بدمائهم قناديل الوطن ويجعلون
الثغور ب� ِ
أجيال متعاقبة ،وكان
من� أج�سادهم ج�سور ًا تعرب عليها� أحالمٍ � 
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ت على الدوام واثقة بقيادتها الها�شمية الفدّة .جي ًال بعد جيل،
يرفعون رايات خ�ضبت بدم� أحرا ٍر� آمنوا باهلل وب� َّأن للوطن دين ًا يف
�أعناقهم ،فكانوا على العهد �صامدين مرابطني لهم مع الزمن
احلقيقي ل�صفاء الر�ؤيا ويقظة ال�ضمري وع�شق
ِو ْق َف ٌة تنم عن املعنى
ّ
العمل والإجناز� .شهدت ال�سنوات الع�شرون املا�ضية نقلة نوعية
يف جمال الت�سليح حيث زودت القوات امل�سلحة ب�أحدث
منظومات الأ�سلحة �شملت كافة ال�صنوف الربية واجلوية والقوة
البحرية امللكية و�إن�شاء ميادين تدريب منوذجية لتنفيذ التدريبات
املختلفة ،وا�ستحداث املركز الع�سكري ملكافحة الإرهاب والتطرف،

وافتتاح املركز املتميز ملكافحة� أ�سلحة الدمار ال�شامل ،و�إن�شاء
معهد امللك عبداهلل للت�صميم والتدريب "كادبي".
ع�شرون عام ًا عا�شها الوطن مبعية القائد املغوار الذي كان
همه االرتقاء بالوطن الغايل وال�سري به نحو دروب املجد.
يف كل عام مي�ضي نقف وقفة ن�ستذكر بها �إجنازات امللك
الها�شمي ،فيا �سيدي تزهو بك الأعوام عام ًا بعد
عام ،بقلب كبري يطوق هذا الوطن.
فقت امللوك و�أهل الأر�ض قاطبة قطب اجلمال مهيب �أيها القمر
�إن كانت النا�س بالأن�ساب تفتخر ف�آية الفخر من باملجــد ي�أتزر
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يف عيد اجللو�س امللكي الع�شرين
�إ�ضاءات على قطاع التعليم العايل يف الأردن

حممد �أ�سعد بني عامر
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

لقد حظيت العملية الرتبوية يف الأردن بالرعاية امللكية
ال�سامية يف مراحل تطورها كافة بو�صفها حمورا مهما يف م�سرية
التنمية ال�شاملة يف الأردن� ,إذ يويل جاللة امللك عبداهلل الثاين
ابن احل�سني يف جل لقاءاته وخطاباته وكتب التكليف ال�سامي عند
ت�شكيل احلكومة قطاع التعليم العام والتعليم العايل �أولوية ق�صوى
بالعمل على ر�سم ال�سيا�سات العامة التي تهدف �إلى ت�أطري مرحلة
متقدمة يف م�سرية التعليم واال�ستثمار يف العن�صر الب�شري الذي هو
ر�أ�سمال الأردن كما يرى جاللته.
�شهد قطاع التعليم العايل يف الأردن كغريه من القطاعات

يف اململكة منذ اللحظة الأولى لتويل جاللة امللك عبداهلل الثاين
ابن احل�سني املعظم �سلطاته الد�ستورية قبل ع�شرين عام ًا تطور ًا
كبري ًا يف املجاالت والأ�صعدة كافة ،هذا التطور الذي عك�س الر�ؤى
امللكية ال�سامية التي جاءت يف كتب التكليف ال�سامي للحكومات
الأردنية املتعاقبة� ،أو من خالل املبادرات امللكية و�أوراق النقا�ش
التي �أطلقها جاللته خالل الع�شرين عاما املا�ضية ،نذكر منها
على �سبيل املثال ال احل�صر الورقة النقا�شية ال�سابعة� ،إ�ضاف ًة �إلى
�إطالق اخلطة الإ�سرتاتيجية الوطنية للموارد الب�شرية (-2016
 )2025والتي تعد خارطة طريق للقائمني على قطاع التعليم العايل
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مبحاورها اخلم�سة (توفري فر�ص عادلة للطلبة امل�ؤهلني ،اجلودة/
رفع معايري خمرجات الأبحاث العلمية وجودتها وم�ستوى التدري�س
والتعلم ،امل�ساءلة/حتفيز اجلامعات على حتمل م�س�ؤولية �أكرب يف
حتقيق الأهداف الوطنية ،االبتكار/لتمكني تبني �أف�ضل املمار�سات
الدولية يف التدري�س والتعلم� ،أمناط التفكري/زيادة وعي اجلهات
املعنية ب�أهمية التعليم العايل) وذلك لتطوير اجلامعات والكليات
لتكون م�صن ًعا للعقول املفكرة ،والأيدي العاملة املاهرة ،والطاقات
املنتجة ،و�إعادة النظر يف التخ�ص�صات الأكادميية يف اجلامعات
والتو�سع يف التخ�ص�صات التطبيقية والتقنية ،والعمل على توفري
بيئة علمية متقدمة ومبنية على �أ�س�س �سليمة ومتطورة لت�ساهم يف
بناء الإن�سان الأردين فكان التو�سع يف ا�ستحداث م�ؤ�س�سات التعليم
العايل الأردنية ،حيث �صدرت الإرادة امللكية ال�سامية يف �شهر
�أيار من عام ( )1999بتحويل فرع جامعة م�ؤتة يف مدينة معان
�إلى جامعة احل�سني بن طالل ونقلها �إلى احلرم اجلامعي اجلديد،
والذي مت بنا�ؤه وجتهيزه على �أحدث امل�ستويات ،كما �أُن�شئت يف
�شهر ت�شرين الأول من عام ( )2004اجلامعة الأملانية الأردنية،
وذلك مبوجب االتفاقية املوقعة بني وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي الأردنية ووزارة التعليم العايل الفيدرالية الأملانية ،وقد مت
�إ�شهار املوقع الدائم للجامعة يف �شهر ني�سان من عام ()2005
حتت رعاية جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم،
كما �صدرت الإرادة امللكية ال�سامية يف �شهر كانون ثاين من عام
( )2005ب�إن�شاء جامعة الطفيلة التقنية لتكون بذلك �أول جامعة
تقنية يف الأردن ،ولت�ضطلع بدورها �إلى جانب جامعة احل�سني بن
طالل يف حتقيق التنمية املن�شودة يف حمافظات �إقليم اجلنوب
من مملكتنا احلبيبة ،كما �أُن�شئت يف عام ( )2008جامعة العلوم
الإ�سالمية العاملية مبوجب قانون خا�ص حيث �إنها تتبع م�ؤ�س�سة �آل
البيت امللكية للفكر الإ�سالمي ،وتهدف هذه اجلامعة �إلى ت�سليط
ال�ضوء على امل�شروع احل�ضاري الإ�سالمي ،وعك�س �صورة م�شرقة
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عن الإ�سالم وامل�سلمني وح�ضارتهم وفنونهم املختلفة ،وتزويد
العاملني العربي والإ�سالمي مبتخ�ص�صني قادرين على عك�س
هذه ال�صورة ،ويف عام (� )2016أُن�شئت جامعة احل�سني التقنية
مبوجب قانون خا�ص حيث �إنها تتبع م�ؤ�س�سة ويل العهد ،وتهدف
هذه اجلامعة �إلى ت�أهيل جيل تقني على قدر عال من االحرتاف
والعمل على �إثراء القوى العاملة الفنية بتجربة تعليمية ديناميكية
تطبيقية وعملية وفق ًا لأحدث املعايري الدولية ،وبذلك بلغ عدد
اجلامعات الأردنية الر�سمية ( )10جامعات �إ�ضاف ًة �إلى جامعتني
ُمن�ش�أتني بقانون خا�ص ،وجامعة واحدة �إقليمية ،كما حدث تو�سع
كبري يف امل�شاريع اال�ستثمارية يف قطاع التعليم العايل حيث بلغ
عدد اجلامعات اخلا�صة ( )17جامعة،كما بلغ العدد الإجمايل
للكليات اجلامعية وكليات املجتمع الر�سمية منها واخلا�صة ()44
كلية ،وقد بلغ العدد الإجمايل للطلبة على مقاعد الدرا�سة يف
جميع اجلامعات الر�سمية واخلا�صة جلميع الدرجات بداية العام
اجلامعي احلايل ( )342104( )2019/2018طالب ًا وطالبة ،كما
بلغ عدد الطلبة على مقاعد الدرا�سة يف كليات املجتمع والكليات
اجلامعية ( )31602يف حني بلغ عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
اجلامعات الأردنية الر�سمية واخلا�صة ( )10812ع�ضوا.
وانطالق ًا من توجيهات راعي امل�سرية جاللة امللك عبد اهلل
الثاين ابن احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه �إلى دعم العلــم
والتعليم ورفع كفاءة و�سوية ال�شباب الأردين ملواجهة متطلبات
الع�صر و�سوق العمل تقوم الوزارة مع �شركائها يف القطاعني العام
واخلا�ص ومن خالل البعثات والقرو�ض على دعم �شريحة الطلبة
املتميزين يف اجلامعات الأردنية الر�سمية و�إيجاد �أمنوذج متكامل
يف الت�شارك بني القطاعني العام واخلا�ص ،حيث تنظر وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي �إلى البعثات واملنح والقرو�ض التي
تقدمها �سنوي ًا من خالل �صندوق دعم الطالب للطلبة الدار�سني
يف اجلامعات الأردنية الر�سمية �ضمن الربنامج العادي على
أيلول 2019

�أنها ا�ستثمار يف م�ستقبل ال�شباب من خالل متكينهم من �إكمال
درا�ستهم اجلامعية ناهيك عن الأثر االقت�صادي واالجتماعي لهذه
البعثات واملنح والقرو�ض حيث ي�ستفيد �سنوي ًا �أكرث من (� )40ألف
طالب وطالبة منها ،مما ي�سهم يف تخفيف العبء االقت�صادي على
�أكرث من (� )40ألف �أ�سرة �أردنية ،واملتمثل يف الر�سوم اجلامعية
لأبنائها يف ظل ظروف اقت�صادية �صعبة تعاين منها غالبية الأ�سر،
وقد حر�صت الوزارة على زيادة �أعداد الطلبة امل�ستفيدين من
هذه البعثات واملنح والقرو�ض �إذ بلغ عدد الطلبة امل�ستفيدين منذ
ت�أ�سي�س ال�صندوق وحتى نهاية عام ( )2017قرابة ()322000
�ألف طالب وطالبة ،كما بلغت قيمة الدعم املايل املقدم له�ؤالء
الطلبة ما يقارب ( )250مليون دينار �أردين.
وقد رافق هذا التو�سع يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأردنية
�إحداث نقلة نوعية يف الت�شريعات الناظمة لقطاع التعليم العايل
يف الأردن ،حيث �صدرت الإرادة امللكية ال�سامية بامل�صادقة على
قانون التعليم العايل الأردين والبحث العلمي رقم ( )17لعام
( ،)2018والذي يحدد الأهداف املراد حتقيقها يف قطاع التعليم
العايل الأردين� ،إ�ضاف ًة �إلى حتديد مهام و�صالحيات كل من
جمل�س التعليم العايل ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،كما
ت�ضمن القانون توطني �صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار يف
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،وحتديد املهام وال�صالحيات
املنوطه به ،كما �صدرت الإرادة امللكية ال�سامية بامل�صادقة على

قانون اجلامعات الأردنية رقم ( )18لعام ( ،)2018والذي
ُي�شرع للجامعات الأردنية من حلظة ت�أ�سي�سها مرور ًا ب�شروط
ا�ستحداثها وو�صو ًال �إلى حتديد ال�صالحيات واملهام املنوطة بكل
جامعة وجمال�سها املختلفة ،حيث �أعطى القانون اجلديد مزيد ًا من
ال�صالحيات املالية والإدارية للجامعات بحيث تتمكن من خالل
ا�ستقالليتها حتقيق الأهداف املن�شودة من ا�ستحداثها ،و�إ�ضاف ًة
�إلى هذين القانونني فقد �صدرت يف العام ( )2018جمموعة من
الأنظمة والتعليمات والأ�س�س التي تنظم عمل قطاع التعليم العايل
نذكر منها على �سبيل املثال ال احل�صر نظام ممار�سة العمل
الأكادميي يف اجلامعات والكليات اجلامعية ،ونظام �صندوق دعم
الطالب يف اجلامعات الأردنية الر�سمية ،ونظام �ش�ؤون الطلبة
الوافدين ،ونظام �صندوق دعم البحث العلمي� .......إلخ.
نختم القول ب�أن املتتبع لقطاع التعليم العايل يف الأردن يجد
�أمامه لوحة متكاملة من الإجنازات املتتالية التي قامت على قاعدة
متينة �أُ�س�ست يف عهد جاللة املغفور له ب�إذن اهلل امللك احل�سني بن
طالل طيب اهلل ثراه ،لريتفع بنيانها يف عهد جاللة امللك عبداهلل
الثاين ابن احل�سني املعظم حفظه اهلل لتعانق عنان ال�سماء معلن ًة
دخول م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأردنية خا�صة وقطاع التعليم
العايل يف الأردن عامة ع�صر ًا ذهبي ًا جديدا وعهدا متميزا �شعاره
حتقيق الر�ؤى امللكية ال�سامية حقيقة على �أر�ض الواقع.
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�أبرز التطورات يف ديوان اخلدمة املدنية يف عهد جاللة
امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني 2019-1999م
عبيدة عرفات
مدير تطوير الأداء امل�ؤ�س�سي

�أن�شئ ديوان اخلدمة املدنية بعد �صدور قانون ديوان املوظفني
املدنيني رقم ( )11ل�سنة  1955يف الأول من ني�سان وبا�شر رئي�س
الديوان �أعماله يف الأول من �أيار  1955ا�ستجابة للتطورات
وامل�ستجدات التي واكبت التطور الكبري الذي �شهده جهاز
الإدارة العامة ،يف الفرتة التي �أعقبت �إعالن اململكة الأردنية
الها�شمية وتوحيد ال�ضفتني عام  ،1950و�صدور الد�ستور احلايل
يف عام  ،1952وما رافق ذلك من تو�سع �أفقي وعمودي يف �أعداد
الأجهزة احلكومية املعنية بتقدمي �أنواع اخلدمات للمواطنني.
ومنذ اللحظة التي تولى فيها جاللة امللك عبداهلل الثاين
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مهامه الد�ستورية بتاريخ � / 7شباط � ، 1999/أولى جاللته الرعاية
واالهتمام لتمكني وتطوير اجلهاز احلكومي ،مبا يتنا�سب مع
متطلبات العهد احلديث و ما ت�ستدعيه املرحلة اجلديدة من تطور يف
اخلدمات احلكومية املقدمة للمواطن ب�شكل خا�ص وملتلقيها ب�شكل
عام ،وكان ديوان اخلدمة املدنية من الأجهزة احلكومية الرائدة يف
اال�ستمرار واال�ستجابة لعملية التغيري والتطوير خالل هذه املرحلة،
و متثلت عملية التطوير يف جوانب خمتلفة داخلية و خارجية لديوان
اخلدمة املدنية ،متوائمة مع تطورالأجهزة التنفيذية يف اململكة وما
يرتتب عليه من تطوير يف الأنظمة والت�شريعات العاملة يف اخلدمة
أيلول 2019

املدنية وتطوير الإجراءات والعمليات الإ�شراقية و التنفيذية لديوان
اخلدمة املدنية بال�شراكة مع �أجهزة ودوائر اخلدمة املدنية  ،يف
جوانب كان �أهمها التوظيف و �إدارة القوى الب�شرية يف �أجهزة
اخلدمة املدنية و تنمية وتطوير املوارد الب�شرية باالبتعاث والتدريب
وتفعيل ا�ستخدامات تكنولوجيا املعلومات يف �إدارة املوارد الب�شرية.
و�سعى ديوان اخلدمة املدنية  ،ومنذ مطلع الألفية الثالثة� ،إلى
�إحداث نقلة نوعية يف تطوير �أ�ساليب عمله� ،إ�ضافة �إلى امل�ساهمة
يف جهود الإ�صالح والتحديث الإداري ،ما �أبرز احلاجة �إلى
تطوير املهام التي يقوم بها الديوان ،لتفعل دور الديوان الرقابي
والت�شريعي والإجرائي:

التطور يف اجلانب الت�شريعي
�أبرزت املرحلة تطورات مهمة يف نظام اخلدمة املدنية والتعليمات
والأدلة الإجرائية املعمول بها مبوجب النظام ،حيث مت �إقرار نظام
اخلدمة املدنية رقم ( )30ل�سنة  ،2007الذي �شكل ال�سند الت�شريعي،
ومكن من و�ضع �آليـات تطوير وتفعيل �أدوات �إدارة املوارد الب�شرية
واملتمثلة يف "التخطيط الوظيفي"" ،الو�صف الوظيفـي"�" ،إدارة
الأداء وتقييمه"  ،....كما مكن نظام اخلدمة املدنية الديوان من
معاجلة الإ�شكاالت الرتاكمية يف اجلهاز الوظيفي "الفئات املعينة
خارج جدول الت�شكيالت" ،و�إقرار ودعم برنامج ا�ستكمال وت�صحيح
املعلومات حول الكادر الوظيفي يف اخلدمة املدنية من خالل بطاقة
املوظف الإلكرتونية ،وتنفيذ تطوير برامج وا�ستخدامات نظم
املعلومات.
كما مت يف العام � 2013إقرار نظام اخلدمة املدنية رقم (،)82
وبجهد تعاوين وتن�سيقي كامل بني الديوان ووزارة تطوير القطاع
العام(�سابقا) ،وبنهج ت�شاركي وا�سع مع خمتلف الأجهزة احلكومية،
وت�ضمينه املفاهيم التي تخدم توجهات احلكومة برفع كفاءة اجلهاز
احلكومي ،واعتماد منهجية التخطيط الوظيفي ،وجتذير مفهوم
التميز يف اجلهاز الوظيفي �أحكاما وا�ضحة و�شفافة ومعلنة تتفق

مع ما هو مطلوب يف منظومة النزاهة وال�شفافية ،وقواعد ال�سلوك
الوظيفي وواجبات الوظيفة العامة و�أخالقياتها.
وقد ت�ضمن النظام عدد ًا من ال�سيا�سات واملفاهيم احلديثة والتي
من �ش�أنها رفع كفاءة جهاز اخلدمة املدنية ومعاجلة الرتهل الإداري
و�ضبط الوظيفة العامة ومن �أبرزها :
 تو�سيع �صالحيات الأمناء العامني مما ي�سهل وي�سرع الإجراءاتويوفر للأمني العام نطاق الإ�شراف املنا�سب على اجلهاز الإداري.
 ربط نتائج تقيييم الأداء الفردي با�ستمرارية املوظف بالوظيفةمن عدمها فيتم جتديد العقد �أو انها�ؤه بناء على نتائج التقييم
واملعتمدة على منهجية الإدارة بالأهداف املبنية على االتفاق ما بني
املوظف ورئي�سه املبا�شر.
 تعزيز مفهوم الالمركزية من خالل تو�سيع �صالحية جلنةاملوارد الب�شرية والتي ير�أ�سها الأمني العام وي�شارك يف ع�ضويتها
مندوب عن ديوان اخلدمة املدنية بحيث �أنيط بها �صالحيات
تخطيط و�إدارة املوارد الب�شرية يف الدائرة  ،وحتديد الرواتب من
قبل اللجنة �أي�ضا.
 ت�ضمن نظام اخلدمة املدنية املفاهيم احلديثة يف معاجلةالرتهل الإداري من خالل �ضبط ال�سلوك والأداء الإداري للموظف
وا�ستثمار وتر�شيد الوقت يف العمل وخدمة املواطن.
 مت �إدخال بع�ض املفاهيم التي تت�ضمن ت�شجيع التناف�سيةوحتفيز املتميزين وت�سريع م�سارهم الوظيفي ،فقد مت �إدخال
مفهوم الرتقية لإ�شغال الوظائف القيادية والإ�شرافية ل�ضمان تكاف�ؤ
الفر�ص وال�شفافية.
 ولرت�سيخ معاين العدالة والنزاهة وتكاف�ؤ الفر�ص ،فقد متتو�سيع نطاق وم�س�ؤوليات الديوان يف التعيني مبوجب قرار جمل�س
الوزراء (بالإ�شراف على تنظيم تعيينات الفئة الثالثة و�شمول
تعيينات �أمانة عمان الكربى والبلديات من خالل خمزون ديوان
اخلدمة املدينة ).
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و بالتزامن مع �صدور نظام اخلدمة املدنية لعام  ،2013فقد مت
�إ�صدار التعليمات �أو تعديلها مبا ين�سجم مع امل�ستجدات التي طر�أت
على نظام اخلدمة املدنية .
من جانب �آخر مت خالل هذه املرحلة توحيد املظلة الت�شريعية
والتنظيمية يف التعامل مع �ش�ؤون موظفي اجلهاز احلكومي من
خالل �شمول امل�ؤ�س�سات احلكومية كافة التي كانت تعمل ب�أنظمة
موارد ب�شرية خا�صة بنظام اخلدمة املدنية وعددها ( )47م�ؤ�س�سة،
ومعاجلة التفاوت الكبري الذي كان موجودا يف الرواتب واملزايا
الوظيفية بني موظفي الأجهزة احلكومية وهذه امل�ؤ�س�سات من جهة
وبني هذه امل�ؤ�س�سات نف�سها من جهة �أخرى ،وربط التعيينات يف
قطاعات الدولة كافة بديوان اخلدمة املدنية.
�إن التطور الت�شريعي لنظام اخلدمة املدنية والتعليمات املعمول
بها مبوجبه �أبرز احلاجة �إلى �إ�صالح �سلم رواتب اخلدمة املدنية
فيما �سمي ب�إعادة هيكلة الرواتب يف القطاع العام خالل العام
 2011والذي مت العمل به يف مطلع العام .2012
كما �أدى توجه ديوان اخلدمة املدنية نحو الالمركزية
الإدارية �إلى فتح فرع للديوان يف �إقليم اجلنوب للتوا�صل مبا�شرة
مع املواطنني وتلم�س احتياجاتهم وتقدمي اخلدمات ملتلقيها يف
حمافظاتهم  ،ومت فتح فرع الديوان يف �إقليم ال�شمال عام ،2017
و�ستكون مكاتب الأقاليم م�س�ؤولة عن �أعمال مكاتب اخلدمة املدنية
التي �ستفتح يف ق�صبات املحافظات قبل نهاية عام .2020
وقد مت ت�ضمني نظام نظام اخلدمة املدنية املعدل رقم ()42
ل�سنه  ،2017والتعليمات املنبثقة عنه عدد ًا من التعديالت التي
تهدف �إلى جملة من املعاجلات التي تعزز �أداء ّ
املوظف العام،
و�ضبط عمل الكوادر الب�شر ّية يف امل� ّؤ�س�سات والدوائر احلكوم ّية،
وتكري�س الإجناز ،وتر�سيخ �أ�س�س العدالة وامل�ساواة بني املوظفني،
ودعم الإبداع والتم ّيز ،وتطبيق �أ�ساليب الإدارة احلديثة مثل �ضبط
خمرجات عملية تقييم الأداء ،بحيث يجب على الدائرة مراعاة
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منحنى التوزيع الطبيعي و�شمل النظام املعدل حتفيز الطلبة من
غري احلا�صلني على الثانوية العامة (التوجيهي) لاللتحاق بربامج
التعليم املهني والتقني من خالل �إدخال مفهوم الدبلوم الفني "
والذي يحق للرا�سبني يف التوجيهي االلتحاق به ،و�إنهاء متطلباته
يف عامني وتعيني من يح�صل على الدبلوم الفني على وظائف الفئة
الثانية بدال من الفئة الثالثة  ،وبراتب يزيد عن راتب دبلوم كلية
املجتمع ال�شامل يف التخ�ص�صات الإن�سانية والتعليمية .
كما ت�ضمن التعديل �إدخال مفاهيم حديثة يف �إدارة املوارد
الب�شرية تعزز من قيم العمل والإنتاج والتمكني الوظيفي مثل
الدوام املرن والدوام اجلزئي وتفوي�ض وتب�سيط الإجراءات،
ومفهوم التدريب الإلكرتوين ك�أ�سلوب معتمد يف التدريب باخلدمة
املدنية ،كما مت رفع ن�سبة الرتفيع اجلوازي من ( % 5الى )%6
لتحفيز املوظفني ذوي الأداء املتميز ،كما �أدخلت جائزة التحول
الإلكرتوين (�إحدى جوائز مركز امللك عبداهلل الثاين للتميز) على
اجلوائز الواردة يف نظام اخلدمة املدنية  .وعدلت قيمة ما ي�صرف
للموظف املوفد يف بعثة �أو دورة ،لت�صبح كامل رواتبه وعالواته
با�ستثناء عالوتي املوقع والإ�شراف بدال من � % 60إلى  % 80من
راتبه ،وميكن �صرف مبلغ مايل بقرار من جمل�س الوزراء للموفد يف
بعثة خارجية ح�سب ت�صنيف الدولة املوفد �إليها ،وتبع ذلك تعديل
بحيث ي�صرف للموفد املتفرغ راتبه الإجمايل كامال با�ستثناء
العالوة الإ�شرافية وعالوة املوقع ،كما �سهلت التعديالت الأخرية
ح�صول املوظفني على الإجازات املر�ضية من خالل امل�ست�شفيات
احلكومية وامل�ست�شفيات التابعة للخدمات الطبية امللكية

التطور يف التوظيف واالمتحانات التناف�سية
حر�ص الديوان على تر�سيخ معاين العدالة والنزاهة وتكاف�ؤ
الفر�ص واحلد من املح�سوبية يف التعيينات ووقف هدر املال
العام من خالل �إقرار نظام التعيني على الفئة العليا الوظائف
القيادية/املجموعة الثانية وتعيينات البلديات و�أمانة عمان الكربى
أيلول 2019

والوظائف الإدارية وامل�ساندة يف اجلامعات وامل�ست�شفيات اجلامعية
ووظائف الفئة الثالثة يف الأجهزة احلكومية اخلا�ضعة للخدمة
املدنية� ،إ�ضافة مل�شاركة مندوبي الديوان يف �إجراءات التعيني يف
ال�شركات اململوكة بالكامل للحكومة مما �أ�سهم يف حتقيق العدالة
املجتمعية وبالتايل حتقيق مفهوم املواطنة والأمن االجتماعي.
من جانب �آخر ،وتكري�سا لثقافة الإبداع والتميز ومن �أجل
تنفيذ توجيهات جاللة امللك عبد اهلل للحكومة نحو تعزيز ثقافة
التم ُّيز والإبداع احلكومي ،ويف �إطار اال�ستفادة من طاقات �أوائل
اخلريجني يف جماالت العمل احلكومي ،والإ�سهام يف تعزيز الإبداع
والإنتاجية وحت�سني الأداء احلكومي� ،أ�صدر جمل�س الوزراء قراره
رقم ( )11447تاريخ  2015/9/6القا�ضي بتعيني ( )150من
�أوائل خريجي اجلامعات يف دوائر اجلهاز احلكومي �سنويا ،حيث
يتولى ديوان اخلدمة املدنية حتديد احتياجات اجلهاز احلكومي
من الوظائف �ضمن تخ�ص�صات ( الهند�سة� ،إدارة الأعمال،
تكنولوجيا املعلومات واحلقوق)  ،موزعة على الدوائر احلكومية
ذات الأولوية وح�سب التخ�ص�صات الفرعية.
يف ما يتعلق باالمتحانات التناف�سية لغايات الرت�شيح

للوظائف يف الأجهزة احلكومية ،يعمل الديوان وب�شكل م�ستمر
على بناء وتطوير جمموعة من االختبارات واملقايي�س ،ت�صمم
لقيا�س قدرات وكفايات وا�ستعدادات وخ�صائ�ص �شخ�صية
للمر�شحني لالمتحانات ،ميكن ا�ستخدامها يف انتقاء وقبول
املتقدمني للوظائف احلكومية على اختالفها ،كما تقدم معلومات
ميكن اال�ستفادة منها يف ت�صنيف املمتحنني ،وتر�شيحهم للوظائف
الأكرث مالءمة لقدراتهم وكفاياتهم وخ�صائ�صهم ال�شخ�صية،
وذلك مبا يتواءم مع ر�ؤية الديوان املتعلقة باالمتحانات التناف�سية
التي تقوم على ركائز ثالثة هي:
.1الكفايات والقدرات الأكادميية املرتبطة بالوظيفة
املطلوبة.
.2الكفايات والقدرات الذهنية املرتبطة بالوظيفة املطلوبة.
.3املهارات اللغوية واملهارات احلا�سوبية.
ويحر�ص الديوان على تطوير �أ�سلوب تقدمي االمتحانات
التناف�سية بالتزامن مع تطوير حمتوى االمتحانات ،والذي يهدف
ب�شكل رئي�س �إلى احلـد من �سلبيـات االمتحـان التنـاف�سي التقليدي،
من خالل �إن�شاء نظام متكامل لإدارة وتقدمي االمتحانات
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الإلكرتونية يلبي جميع املتطلبات الالزمة لبناء و�إدارة وتقدمي
وت�صحيح االمتحانات بطريقة �سهلة ،ال تتطلب معرفة باحلا�سب �أو
لغة الربجمة من جهة ،ويقدم العديد من املعلومات عن خ�صائ�ص
الأفراد والأ�سئلة والإجابات ،والتي ت�ساعد على رفع كفاءة وجودة
االمتحانات من جهة �أخرى ،و�إمكانية عقد االمتحانات يف املناطق
اجلغرافية املختلفة عرب �شبكة الإنرتنت ،وبدرجة عالية من الأمن
وال�سرية بحكم املوا�صفات الفنية العالية املتوفرة داخل النظام،
التي حر�ص الديوان على توفريها وبنائها من خالل هذا النظام.
مت�شي ًا مع خطة «الديوان» الإ�سرتاتيجية وتوجهات احلكومة
وبهدف ت�سريع �إجراءات تعبئة الوظائف ال�شاغرة يف الأجهزة
احلكومية من خالل التهيئة امل�سبقة للمر�شحني ،ويف �سابقة تعد
الأولى قام ديوان اخلدمة املدنية خالل الن�صف الثاين من العام
 2016بعقد امتحانات تناف�سية ا�ستباقية لغايات تعبئة �شواغر
الأجهزة احلكومية ،من خالل عقد �سل�سلة امتحانات تناف�سية
ا�ستباقية للمتقدمني بطلبات توظيف لدى الديوان من حملة �شهادة
البكالوريو�س ودبلوم كليات املجتمع/ال�شامل.

التطور يف �إدارة القوى الب�شرية
و�صو ًال �إلى ر�ؤية الديوان املتمثلة يف "الريادة والتميز يف �إدارة
املوارد الب�شرية والوظيفة العامة" وحتقيق ًا لر�سالة الديوان املتمثلة
بتنظيم و�إدارة �ش�ؤون الوظيفة العامة وتطويرها ب�أبعادها الب�شرية
والإجرائية والقانونية والرقابية بالتعاون مع ال�شركاء من دوائر
وم�ؤ�س�سات اخلدمة املدنية ،و�إميان ًا منه ب�أهمية املوارد الب�شرية
و�إيالء العن�صر الب�شري كل الأهمية ال�ستمرار العمل وتقدمي �أف�ضل
اخلدمات للمواطنني ،فقد مت مواكبة امل�ستجدات احلديثة يف �إدارة
هذا العن�صر مبا ي�ضمن االحتفاظ به وتنميته وحتفيزه لينعك�س
على جودة اخلدمات املقدمة للمواطنني.
ر�سخ الديوان منهجية التخطيط الوظيفي ،للت�أكد من توافق
�أعداد القوى وفئاتها وتخ�ص�صاتها ومهاراتها مع �شروط �إ�شغال
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وظائفها واالحتياجات الفعلية لتنفيذ مهام الدوائر ووحداتها
الإدارية ،والتخطيط امل�سبق لتنمية املوارد الب�شرية ومتابعة تطورها
وترقيتها وتعديل �أو�ضاعها الوظيفية � ،إ�ضافة لعمليات احلراك
الوظيفي (االنفكاك امل�ؤقت والدائم) ،وحتديد االحتياجات
امل�ستقبلية من هذه املوارد خالل فرتة زمنية حمددة ،ووفق ًا
لأعدادهم وفئاتهم ومهاراتهم وتطوير برامج وخطط م�ستمرة
ومرنة ملواجهة هذه االحتياجات وتوفريها يف الوقت املنا�سب،
لتحقيق �أهداف الدائرة وخططها الإ�سرتاتيجية ،و�إعداد جدول
الت�شكيالت عرب جلنة متخ�ص�صة ،مب�شاركة ممثلني عن (ديوان
اخلدمة املدنية  /دائرة املوازنة العامة  /الدائرة املعنية)  ،كما قام
الديوان ب�أمتتة مناذج التخطيط وعددها ( )16منوذج ًا �إلكرتوني ًا
للت�سهيل على الأجهزة احلكومية ،ومت �إ�ضافة منوذج جديد خا�ص
ب�أ�سماء املوظفني من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لت�صبح عدد النماذج
( )17منوذجا  ،ومت ربطها مع نظام �إدارة معلومات املوارد الب�شرية
املوحد( )HRMISبالتعاون مع مديرية تكنولوجيا املعلومات،
بهدف تطوير الإجراءات واخت�صار اجلهد والوقت والتكاليف،
وليتم االعتماد عليها يف حتديد االحتياجات والفائ�ض من املوارد
الب�شرية يف �أجهزة اخلدمة املدنية ،واقرتاح توزيع هذا الفائ�ض
وتوجيهه ل�سد العجز يف خمتلف دوائر اخلدمة املدنية وفقا خلطة
تعتمد لهذه الغاية.
وقد �أثرت هذه املنهجية يف ن�سب تطور عدد الوظائف يف دوائر
اخلدمة املدنية ،و�أي�ضا اخت�صار الوقت يف �إعداد جدول ت�شكيالت
الوظائف احلكومية ليتزامن �صدوره مع �صدور قانون املوازنة
العامة وقانون موازنات الوحدات احلكومية.

التطور يف تكنولوجيا املعلومات
مت �إحداث نقلة نوعية يف تطوير �أ�ساليب عمل الديوان من
خالل االعتماد على تكنولوجيا املعلومات يف �إدارة املوارد الب�شرية.
كما مت تطوير نظم املعلومات اخلا�صة ب�إدارة القوى الب�شرية يف
أيلول 2019

�أجهزة اخلدمة املدنية والبدء يف عملية ربط الأجهزة احلكومية
على نظام معلومات �إدارة املوارد الب�شرية املوحد ()HRMIS
وذلك لتتمكن كل دائرة على حدة من ا�ستخدامه لأغرا�ضها
ويف الوقت نف�سه ي�ستخدم يف الديوان كنظام مركزي  ،وليفعل
عملية ترا�سل البيانات حول املوظف والوظيفة العامة بني الدوائر
وامل�ؤ�س�سات احلكومية بي�سر و�سهولة من جهة ويدعم قدرات
الأجهزة احلكومية يف �إدارة مواردها الب�شرية بكفاءة وفاعلية من
جهة �أخرى ،ويتكون النظام من (� )7أنظمة فرعية ،وقد مت خالل
عام  ،2015نقل بيانات املوظفني من نظام املوارد الب�شرية املعمول
به حالي ًا �إلى نظام �إدارة املوارد الب�شرية  HRMISلغايات تفعيل
وت�شغيل النظام ،ويتم حاليا متابعة عملية ربط دوائر اخلدمة
املدنية بنظام معلومات �إدارة املوارد الب�شرية املوحد (،)HRMIS
والبالغ عددها ( )22دائرة وم�ؤ�س�سة حكومية � ،إ�ضافة �إلى ()13
دائرة حكومية مت �إدراجها �ضمن املرحلة الأولى بنا ًء على قرار
جمل�س الوزراء املوقر رقم 2230املتخذ بجل�سته املنعقدة بتاريخ
 ،2017/3/15نظر ًا العتماد هذه الدوائر �ضمن برنامج التحول
الإلكرتوين ،ح�سب برنامج احلكومة الإلكرتونية الذي ت�شرف عليه
وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات .

التطور يف دعم وتنمية املوارد الب�شرية
يحر�ص ديوان اخلدمة املدنية على رفع كفاءة املوارد الب�شرية يف
�أجهزة اخلدمة املدنية من خالل اال�ستفادة الق�صوى من الفر�ص
التدريبية والدرا�سية املتاحة ،وال�سعي �إلى �إيجاد فر�ص جديدة وفقا
لالحتياجات الفعلية للوزارات والدوائر وامل�ؤ�س�سات احلكومية،
حيث �ساهم الديوان يف حتقيق هذا الهدف من خالل �إ�صدار
الدليل الإر�شادي يف حتديد االحيتاجات التدريبية والإيفاد.
و�إن املتتبع لأعداد املبتعثني و املوفدين خالل الأعوام (-2000
 )2015يجد دور الديوان جليا يف تلبية احتياجات اجلهاز احلكومي
من الدورات والبعثات يف القطاعات املختلفة من خالل التوا�صل

مع العديد من الدول املانحة عربيا وعامليا ومبا تن�سجم مع الر�ؤى
امللكية ال�سامية يف اال�ستمرار يف تطوير �أداء اجلهاز احلكومي
ليكون على �أعلى درجات االحرتاف والكفاءة.
كما مت �إطالق جائزة املوظف املثايل يف اخلدمة املدنية
يف دورتها الأولى مببادرة من ديوان اخلدمة املدنية يف العام
 ،2008باعتبارها �إحدى�أبرز تطبيقات �أنظمة احلوافز لتحقيق
الأداء املتميز يف اجلهاز احلكومي ،وا�ستمرارا لنهج دعم التميز
واملتميزين ،جاء ذلك متا�شيا مع التوجهات امللكية ال�سامية برفع
�سوية اجلهاز احلكومي وكفاءة القطاع العام وتكري�س ثقافة التميز.
جاءت جائزة املوظف املثايل والتي ا�ستحدثت �ضمن منظوم ٍة
نظام اخلدم ِة املدني ِة ،لتكون الأداة العملية لتحفيز
ِ
للحوافز يف ِ
املوظف على تقدمي االف�ضل ،وحثه على العمل اجلاد املبدع.

الدور املجتمعي
منذ عام  2003وا�ستجابة مل�س�ؤولية الديوان جتاه املجتمع
املحلي تبنى ديوان اخلدمة املدنية مهمة جديدة� ،أطلق عليها
"الدور املجتمعي" خرج بها عن الدور التقليدي واملهام الر�سمية
من خالل:
 توجيه ال�شباب على مقاعد الدرا�سة نحو التخ�ص�صاتالفنية والتطبيقية املهنية املطلوبة يف �سوق العمل املحلي.
 حث خريجي اجلامعات والكليات بالتوجه نحو فكرة الت�شغيلالذاتي و�إن�شاء امل�شاريع ال�صغرية ومتناهية ال�صغر ،واال�ستفادة
من اجلهات �صاحبة االخت�صا�ص للح�صول على الدعم املادي
واال�ست�شاري حول �إن�شاء امل�شاريع اخلا�صة كنافذة �صندوق التنمية
والت�شغيل وجمعية الأ�سر التنموية يف مبنى الديوان.
 ا�ستثمار جهود احلكومة الأردنية ممثلة بدولة رئي�س الوزراءوم�ؤ�س�سات الدولة املعنية التي بذلت م�ؤخر ًا لتوجيه املجتمع نحو
الت�شغيل بد ًال من التوظيف ،وتعزيز فكرة امل�شاريع الريادية بني
ال�شباب.
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 �إن�شاء موقع خا�ص " لت�سويق الكفاءات الأردنية " �أطلقلتتعامل معه اجلهات املوظفة للخريجني كافة داخل الأردن
وخارجه ،حيث �أ�سهم يف ح�صول الآالف من �أبنائنا على فر�ص

عمل من خالل هذا املوقع بلغت حوايل( )5000عملية توظيف يف
القطاع اخلا�ص خارج اململكة وداخلها منذ  2010وحتى الآن.
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الإجنازات املتحققة يف عهد جاللة امللك
عبد اهلل الثاين ابن احل�سني امليمون
عدي برا�سنة

�شهد الأردن تطور ًا م�ستمر ًا يف املجاالت االقت�صادية وال�سيا�سية
واالجتماعية والتعليمية والثقافية يف عهد �صاحب اجلاللة
الها�شمية امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني حيث غدا الأردن يف
م�صاف الدول التي ي�شهد لها الكثريون يف منطقتنا ويف دول العامل
الأخرى .فمنذ اعتالء جاللته العر�ش يف ال�سابع من �شباط 1999
وا�صل الأردن م�سرية البناء والتقدم ومواكبة التطورات الإقليمية
والعاملية وتنفيذ خطط �إ�صالح تهتم مبعاجلة هموم املواطنني
وتعزيز مفاهيم احلرية امل�س�ؤولة واحرتام حقوق الإن�سان وحتقيق
العدالة وامل�ساواة بني املواطنني.

ومن �أبرز الإجنازات التي حتققت يف عهد جاللته امليمون ما يلي:
-1ال�شراكة القوية بني القطاعني العام واخلا�ص وذلك من خالل
التقريب بني القطاعني العام واخلا�ص وبناء الثقة بينهما وجعل
القطاع اخلا�ص �شريك ًا حقيقي ًا يف تطوير البلد .
-2اخللوات االقت�صادية :ففي  26ت�شرين الثاين عام  1999بادر
جاللته بدعوة ما يزيد على  160ممثال للقطاعني العام واخلا�ص
لالجتماع يف البحر امليت من خالل خلوة اقت�صادية دامت يومني
وذلك لتعزيز العالقة بني القطاعني.
-3حفز اال�ستثمارات يف القطاعات العقارية وال�صناعية واملناطق
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التنموية وغريها.
-4توقيع اتفاقية التجارة احلرة مع كثري من دول العامل ملا لها من
�أثر �إيجابي يف االقت�صاد الوطني.
-5عقد امل�ؤمترات االقت�صادية يف الأردن ،مثل م�ؤمتر دافو�س.
�-6إن�شاء منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة واملنطقة احلرة،
وي�أتي �إن�شا�ؤها �ضمن �إ�سرتاتيجية لتكون منطقة تنموية متعددة
الأن�شطة االقت�صادية.
-7ت�شكيل املجل�س اال�ست�شاري االقت�صادي برعاية جاللة امللك
وعدد من ممثلي القطاعني العام واخلا�ص.
�-8إن�شاء �صندوق امللك عبد اهلل الثاين للتنمية ( )2001للحد من
ظاهرة الفقر والبطالة.
-9مبادرة جاللة امللك عبد اهلل الثاين عام ( )2002لتقوية الدور
االقت�صادي لل�سفراء الأردنيني يف اخلارج بهدف الرتويج للأردن
�سيا�سيا واقت�صاديا وثقافيا (ملتقى ال�سفراء الأردنيني ).
-10الإيعاز ب�إن�شاء املناطق التنموية واالقت�صادية يف �أنحاء الأردن،
مثل منطقة املفرق التنموية واالقت�صادية ومنطقة البحر امليت
التنموية ،وغريها.
�-11إن�شاء العديد من املدن ال�صناعية يف حمافظات اململكة.
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االنتخاب والأحزاب ال�سيا�سية واالجتماعية العامة واملطبوعات.
-4قانون الالمركزية :حيث �صدرت الإرادة امللكية ال�سامية يف
 6كانون الأول عام  2015بامل�صادقة على قانون جمل�س الأعيان
والنواب الذي يقوم على انتخاب "جمل�س املحافظة" يف حمافظات
اململكة كافة.
�-5صدور الأوراق النقا�شية جلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن
احل�سني وهي :
الورقة النقا�شية الأولى "م�سريتنا نحو بناء الدميقراطية املتجددة".الورقة النقا�شية الثانية "تطوير نظامنا الدميقراطي خلدمة جميعالأردنيني".
الورقة النقا�شية الثالثة "�أدوار تنتظرنا لنجاح دميقراطيتنااملتجددة".
 الورقة النقا�شية الرابعة "نحو متكني دميقراطي ومواطنة فاعلة". الورقة النقا�شية اخلام�سة "تعميق التحول الدميقراطي". الورقة النقا�شية ال�ساد�سة "�سيادة القانون �أ�سا�س الدولة املدنية" . الورقة النقا�شية ال�سابعة "بناء قدراتنا الب�شرية وتطوير العمليةالتعليمية جوهر نه�ضة الأمة"

ب )الإجنازات ال�سيا�سية اخلارجية

الإجنازات ال�سيا�سية
�أ )الإجنازات ال�سيا�سية الداخلية

قام به امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني يف دعم الق�ضايا العربية

�شهد الأردن تطورات و�إجنازات �سيا�سية نابعة من النهج
الدميقراطي الذي �سارت عليه احلكومات الأردنية املتعاقبة بتوجيه
من جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني ،ومن �أبرز ما حتقق
من �إجنازات �سيا�سية على امل�ستوى الداخلي:
�-1إن�شاء حمكمة د�ستورية للرقابة على د�ستورية القوانني والأنظمة
وتف�سري الن�صو�ص الد�ستورية.
-2ت�أ�سي�س هيئة م�ستقلة للإ�شراف على االنتخابات و�إدارتها.
�-3إعادة النظر بالقوانني الناظمة للعمل ال�سيا�سي ويف مقدمتها قوانني

والدولية ،ومن �أبرز الإجنازات ال�سيا�سية التي حتققت يف هذا املجال:
-1دعم حق ال�شعب الفل�سطيني يف العودة �إلى �أر�ضه ،و�إقامة الدولة
الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س وت�أكيد �أهمية املقد�سات
الإ�سالمية وامل�سيحية والدفاع امل�ستمر عنها.
�-2إبراز �صورة الإ�سالم ال�سمحة يف املحافل الدولية كافة ،و�إعالن
ر�سالة عمان عام  ، 2004للإ�سهام يف حماربة التطرف والإرهاب .
-3امل�شاركة الفاعلة يف امل�ؤمترات واللقاءات الدولية للدفاع عن
الق�ضايا العربية والوقوف �إلى جانب الدول العربية للمحافظة على
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�أمنها وا�ستقرارها ،وحل الق�ضايا العربية �ضمن البيت العربي .
-4ح�صول الأردن على ع�ضوية غري دائمة يف جمل�س الأمن الدويل
للمرة الثالثة يف عام  2014وتر�ؤ�سه جمل�س الأمن الدويل مرتني يف
املدة بني (.)2015 – 2014
�-5إبراز التحديات ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية التي مير بها
الأردن يف اللقاءات الدولية وامل�ؤمترات العاملية.

الإجنازات يف جمال التعليم
و�صل تطور التعليم يف الأردن مراحل متقدمة يف عهد جاللة امللك
عبد اهلل الثاين ابن احل�سني الذي �أولى التعليم جل عنايته ،ومن
�أبرز الإجنازات يف هذا املجال:
-1ارتفاع ن�سبة الإنفاق على التعليم.
�-2شهدت املدار�س يف عهد جاللته ثورة يف ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات وتوظيفها يف الغرفة ال�صفية.
-3االهتمام بالبيئة التعليمية الآمنة و�إغنا�ؤها بامل�صادر واملختربات
وامل�شاغل.
-4االهتمام بالتعليم املهني والتقني لرفد العمل مبا يحتاج �إليه من
الكوادر امل�ؤهلة.
-5ت�أهيل املعلمني وتدريبهم قبل اخلدمة و�أثناءها.
-6االهتمام بالطلبة املتميزين ب�إيجاد مدار�س امللك عبداهلل الثاين
للتميز املنت�شرة يف املحافظات.
�-7إدخال اللغة الإجنليزية لل�صفوف الثالثة الأولى.
-8ت�أ�سي�س عدد من اجلامعات الأردنية فرع العقبة� ،إ�ضافة �إلى
ت�أ�سي�س عدد من اجلامعات اخلا�صة.
ومن املبادرات امللكية التي �أطلقها جاللته واخلا�صة بالتعليم:
 الر�سائل امللكية ال�سامية للطلبة يف بداية العام الدرا�سي. مبادرة التعلم الأردنية عام ( )2003من خالل �إدخال�أحدث التكنولوجيا يف تعليم املناهج ،وقد طبق هذا النموذج على
مئة مدر�سة.

 تنمية املوارد الب�شرية ومفهوم اقت�صاد املعرفة. مبادرة �إنتل (الإبداع يف التعليم ). حو�سبة املناهج . معاطف ال�شتاء  ،احلقيبة املدر�سية  ،مدافئ ال�شتاء . م�شروع تغذية �أطفال املدار�س. جائزة امللكة رانيا العبد اهلل للمعلم املتميز. جائزة الطالب املتميز. مبادرة مدر�ستي . -مبادرة �إ�سكان املعلمني.

الإجنازات يف ال�صحة
اهتم جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني باجلانب
ال�صحي للمواطنني ،وحتققت جمموعة من الإجنازات يف عهده
امليمون وهي :
-1رفد امل�ؤ�س�سات الطبية املختلفة بالكوادر والأجهزة الطبية احلديثة.
-2تو�سيع مظلة الت�أمني ال�صحي لت�شمل قطاعات �أكرب من املواطنني.
�-3إن�شاء املزيد من امل�ست�شفيات ،مثل م�ست�شفى الأمري حمزة
وم�ست�شفى الأمري ها�شم بن احل�سني يف الزرقاء وم�ست�شفى الأمرية
هيا يف عجلون ،وتو�سعة امل�ست�شفيات القائمة بالإ�ضافة �إلى �إن�شاء
بع�ض امل�ست�شفيات اخلا�صة.
-4تغطية مناطق اململكة كافة بالرعاية ال�صحية عن طريق �إن�شاء
املراكز ال�صحية الأولية ال�شاملة.
-5تقدمي خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأ�سرة جمانا .

الإجنازات يف املجال االجتماعي
اهتم امللك عبد اهلل الثاين بفئات املجتمع يف كافة حمافظات
اململكة الأردنية الها�شمية فقام بزيارات تفقدية متعددة ملختلف
املناطق يف الريف والبادية واملدن للقاء �شعبه  ،وتركزت هذه
الزيارات على املناطق النائية ونتج عن هذه الزيارات:
-1االطالع املبا�شر من قبل جاللة امللك على الأو�ضاع االجتماعية
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بكل فئات ال�شعب يف اململكة الأردنية الها�شمية.
-2ا�ستحداث �صناديق التنمية مثل ال�صندوق الها�شمي لتنمية
البادية الأردنية و�صندوق املحافظات و�صندوق امللك عبداهلل
الثاين للتنمية.
-3ت�أمني املناطق النائية باخلدمات الالزمة.
-4التنمية االقت�صادية واال�ستغالل الأمثل للموارد لرفع امل�ستوى
املعي�شي عند ال�سكان للحد من الفقر والبطالة.
-5زيادة االهتمام من احلكومات املتعاقبة باملناطق النائية مهما
قل عدد ال�سكان فيها وجعلها مناطق جاذبة.

يف جمال الق�ضاء

يف جمال االهتمام بال�شباب
ومن الإجنازات واملبادرات امللكية التي حتققت يف قطاع
ال�شباب يف عهد جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني ما يلي :
-1ت�شكيل املجل�س الأعلى لل�شباب يف عام  2001م.
�-2إطالق جائزة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني للإجناز
والإبداع ال�شبابي.
�-3إعالن مبادرة فر�سان التغيري و�إ�شراك ال�شباب يف �صنع القرار
والرتكيز على العمل اجلاد والتثقيف ال�سيا�سي.
�-4إقامة مع�سكرات احل�سني للعمل والبناء.
�-5إطالق جائزة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني للياقة البدنية
لرفع اللياقة ال�صحية لدى الطلبة .
�-6إطالق مبادرة تدريب ال�شباب وت�شغيلهم بالتعاون مع القوات
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يف جمال دور املر�أة يف املجتمع الأردين
�أولى جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املر�أة الأردنية
اهتمام ًا كبري ًا ،ومن الإجنازات يف هذا املجال:
-1التو�سع يف تعليم املر�أة وفتح املجال �أمامها للم�شاركة يف �سوق العمل.
-2تقلد املر�أة املنا�صب العامة يف الدولة كالوزارات وامل�ؤ�س�سات العامة.
-3امل�شاركة ال�سيا�سية يف املجال�س الت�شريعية والنيابية والبلدية
والأحزاب ال�سيا�سية.
-4حماية املر�أة من �صور التمييز والعنف كافة.

يف املجال الثقايف

�أكد جاللة امللك عبد اهلل الثاين اعتزازه بالق�ضاء الأردين،
ومن �أبرز الإجنازات يف هذا املجال:
-1دعم ا�ستقاللية الق�ضاء من خالل تطوير قانون ا�ستقالل الق�ضاء.
-2حت�سني �أو�ضاع الق�ضاة وظروف عملهم.
-3تطوير الت�شريعات التي حتكم �إجراءات التقا�ضي بهدف ت�سهيل
وت�سريع و�صول اجلميع الى حقوقهم .
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حر�ص امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني على االرتقاء باحلركة
الثقافية ،ومن �أبرز الإجنازات التي حتققت يف املجال الثقايف:
�-1إعالن عمان عا�صمة الثقافة العربية عام .2002
�-2إعالن مدينة �أردنية كل عام حتمل ا�سم مدينة الثقافة الأردنية .
�-3إن�شاء الهيئة امللكية للأفالم عام .2003
�-4إن�شاء مراكز ثقافية جديدة يف املدن الأردنية .
�-5إطالق مهرجان القراءة للجميع (مكتبة الأ�سرة ).
-6ت�شجيع ال�سياحة الثقافية.

يف جمال االهتمام بالقوات امل�سلحة الأردنية
حظيت القوات امل�سلحة الأردنية يف عهد جاللته باهتمام بالغ ،فقد
كان �أحد �أفرادها وقائدا للقوات اخلا�صة ،وهو الأكرث دراية بحاجة
اجلي�ش وتطلعاته امل�ستقبلية ،ومن �أهم الإجنازات يف هذا املجال :
-1ت�أ�سي�س مركز امللك عبداهلل الثاين للت�صميم والتطوير عام
 1999م لت�صنيع املعدات الع�سكرية .
�-2إعادة تنظيم القوات امل�سلحة من نظام الفرق �إلى نظام املناطق
الع�سكرية.
-3ا�ستمرار �سالح اجلو يف العمل بنظام القواعد الع�سكرية ،ومت
حتديث ال�سالح ب�إدخال طائرات نقل وقتال حديثة.
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�-4إن�شاء مراكز �إدارة الأزمات للتعامل مع الأزمات املحلية
والإقليمية والدولية.
-5ا�ستحداث نظام النقل الإداري لت�أمني تنقالت �أفراد القوات
امل�سلحة الأردنية بو�ساطة �أ�سطول حديث ومتطور.
�-6إدخال احلوا�سيب �إلى وحدات القوات امل�سلحة جميعها ملواكبة
التطور الإلكرتوين.
-7وقد �شهد جهاز الأمن العام يف عهد جاللته تطورا من خالل
ا�ستحداث العديد من الأدوات والوحدات التابعة لهذا اجلهاز مثل :
�إدارة ال�شرطة البيئية ووحدة �أمن وت�شجيع اال�ستثمار و�إذاعة (�أمن
�إف �إم )و�إدارة �شرطة الأحداث.

قوات الدرك
�شكلت قوات الدرك يف عام  2008للقيام بالواجبات الأمنية
والإن�سانية الآتية :
-1توفري البيئة الآمنة للمواطن الأردين.
-2حماية امل�ؤ�س�سات وامل�صالح احليوية للدولة.
-3حماية الوفود الر�سمية الزائرة للمملكة.
-4توفري املظلة الأمنية للمهرجانات والفعاليات والن�شاطات الفنية والريا�ضية.
-5حرا�سة املن�ش�آت والبعثات الدبلوما�سية.
-6تقدمي اخلدمات للمواطنني املحتاجني عن طريق توزيع
امل�ساعدات العينية املختلفة .
-7توفري البيئة الآمنة لإجناح العملية االنتخابية والربملانية
والبلدية والنقابية .

امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني والقد�س والأماكن املقد�سة فيها
حظيت املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية يف مدينة القد�س باهتمام
بالغ يف عهد جاللته  .وقد متثل ذلك يف ما يلي :
-1ت�شكيل ال�صندوق الها�شمي لإعمار امل�سجد الأق�صى وقبة ال�صخرة
امل�شرفة عام 2007م.
-2قيام جاللته بتمويل وت�سيري م�شاريع ترميم و�إعمار داخل امل�سجد
الأق�صى على نفقته .
-3حر�ص جاللته على ت�أكيد ارتباط الأردن بالقد�س بت�أكيد مفهوم
الو�صاية الها�شمية املتوا�صلة على املقد�سات يف القد�س.
-4جناح الأردن با�ست�صدار قرارات عدة تدين ممار�سات االحتالل
الإ�سرائيلي.
-5حر�ص جاللته على التوا�صل الدائم مع �أهايل القد�س وا�ست�ضافتهم
ب�صورة دورية.
-6ت�شكيل جمل�س الكنائ�س الأردين الذي ي�شمل كنائ�س القد�س
الرئي�سة.
�-7إطالق م�شروع القرب املقد�س يف كني�سة القيامة.
-8تر�سيخ مفهوم احلرم ال�شريف وما ي�شمله يف املنظمات الدولية.

ر�سالة عمان
�أطلقت ر�سالة عمان يف التا�سع من ت�شرين الثاين عام 2004م قبل
�إعالن الأردن عزمه على عقد امل�ؤمتر الإ�سالمي الدويل يف عمان عام
 2005م  ،وجاءت الر�سالة للتوعية بجوهر الدين الإ�سالمي احلنيف
وحقيقته ،الذي قدم للمجتمع الإ�سالمي �أن�صع �صور العدل واالعتدال
والت�سامح وقبول الآخر  ،ورف�ض العنف والتع�صب والتطرف واالنغالق.

املراجع :

-1تي�سري ظبيان ،امللك كما عرفته ،وزارة الثقافة ،عمان 2014م.
-2د  .بكر خازر املجايل ،الدور الها�شمي يف احلفاظ على القد�س ( ورقة عمل) ،عمان .2009،
-3املكارم واملبادرات امللكية ل�صاحب اجلاللة الها�شمية امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني  ،من�شورات مديرية التوجيه املعنوي  ،القيادة العامة للقوات امل�سلحة الأردنية .
-4د  .حممد عبد اهلل عمايرة و�آخرون  ،تاريخ الأردن  ،وزارة الرتبية والتعليم  ،عمان .2017
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اجللو�س امللكي الع�شرون والإجنازات املتحققة
الدكتور خلـف اليف احل ّمـاد

يحتفي الأردنيون بكل معاين الفخر واالعتزاز يف التا�سع من
�شهر حزيران من كل عام بذكرى اجللو�س امللكي ،هذه املنا�سبة
العزيزة على قلوبنا جميع ًا ،ويف هذا اليوم يجدد الأردنيون عهد
الوالء والوفاء للعر�ش الها�شمي ،وامل�ضي قدم ًا خلف قيادة جاللته
للو�صول �إلى املزيد من الإجنازات ،وتعزيز عزّة الأردن ورفعته،
وحماية ا�ستقالله ،و�صون �أمنه ووحدته الوطنية ،ويتطلعون نحو
امل�ستقبل بكل ر�ؤية م�شرقة لتحقيق ما ي�صبون �إليه من �آمال و�أحالم
وتطلعات للوطن الغايل.
ع�شرون عام ًا ي�ستذكر فيها الأردنيون الإجنازات والتطور والتقدم
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والبناء والعمل املتوا�صل الذي يرتبط مب�سرية م�شرقة حافلة
باملواقف الإن�سانية والوطنية العظيمة جلاللته ،ومليئة بالإجنازات
الكثرية التي تعود بالنفع واخلري على الوطن واملواطن يف عهد �أخذ
الأردن والأردنيني �إلى �شواطئ الأمن والأمان عرب تلك امل�سرية
املظفرة املمتدة خالل ع�شرين عام ًا خلت ،جعلت الأردن واحة
للأمن واال�ستقرار واحلياة الكرمية و�سط �إقليم ملتهب.
ويف التا�سع من �شهر حزيران ن�ضيء �شمعة يف كل عام ت�ضيء
الدرب وتظهر حجم الإجناز ،فكان عهد جاللته �إجناز ًا فوق
�إجناز ،وبنا ًء فوق بناء ،وا�ستمرار ًا مل�سرية الإعمار التي �أر�سى
أيلول 2019

قواعدها الها�شميون القادة الأفذاذ يف وطن اخلري واملحبة ،وقد
متكن الأردن يف عهد جاللته من �أن ي�صبح يف مقدمة دول العامل
يف جماالت احلوكمة الر�شيدة ،والأمتتة وتكنولوجيا املعلومات،
وال�صحة والرتبية والتعليم ،و�صاحب الكلمة امل�سموعة يف املحافل
الدولية ،ويحق لنا الفخر واالعتزاز وجتديد البيعة واالنتماء لهذه
القيادة الها�شمية احلكيمة التي ا�ستطاعت �أن حتول الربيع العربي
الذي مر ببع�ض الأوطان قت ًال وت�شريد ًا وتدمري ًا �إلى ربيع �أردين
�أخ�ضر مليء مبواجهة التحديات واالنت�صار عليها ،والوقوف بحزم
يف وجه الإرهاب والتكفري واملد الأ�سود الذي ا�ستهدف الأردن
وحاول النيل من �أمنه وا�ستقراره ،فباءت جميع تلك املحاوالت
بالف�شل الذريع نظر ًا اللتقاء ال�شعب الأردين مع قائده على حب
الوطن و�صدق االنتماء �إليه.
وانطلقت مبادرات جاللة امللك عبداهلل الثاين مع توليه �سلطاته
الد�ستورية يف ال�سابع من �شهر �شباط لعام  ،1999لتح�سني ظروف
وم�ستوى معي�شة املواطنني ،خا�صة يف املناطق الأ�شد فقر ًا ،وقد
جاءت هذه املبادرات لت�شمل قطاعات خمتلفة منها :ال�صحة،
والتعليم ،وال�شباب ،ورعاية املقد�سات الإ�سالمية ،والتنمية
االجتماعية ،وامل�شاريع الإنتاجية .ورغم جميع التحديات التي
ع�صفت مب�سرية التنمية �إال �أن الأردن يتخطى بف�ضل قيادته
احلكيمة كل ال�صعاب والتحديات ،واليزال جاللته يجوب العامل
من �أجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره.
و�أولى جاللته منذ توليه �سلطاته الد�ستورية جل عنايته ورعايته
واهتمامه لرفعة الأردن وازدهاره من خالل �إطالق املبادرة تلو
املبادرة ،وا�ستطاع �أن يعرب بالأردن �إلى بر الأمان من خالل ا�ستثمار
طاقة الإن�سان الأردين يف حتويل التحديات التي ع�صفت با�ستقرار
الآخرين من حولنا �إلى فر�ص حقيقية لتح�صني جبهتنا الداخلية
ومتتينها واالنطالق نحو �آفاقٍ واعدة يف البناء والتنمية والنه�ضة
ال�شاملة� ،إنه القائد الذي نذر نف�سه خلدمة �شعبه الو ّيف الذي يعتز

بانتمائه �إليه ويفاخر الدنيا ب�أ�صالته ،وكان �إطالق مفهوم "الأردن
�أو ًال" تكري�س ًا لنهج عمل جاد وممار�سة يومية لكل �أردين و�أردنية
بكل �إميان وقناعة ب�أن الأردن القوي هو الأقدر على خدمة ق�ضايا
�أمته بكل فاعلية وجناح.
كما �أولى رعايته لل�شباب الذين ي�شكلون ثلثي �سكان اململكة وهم
عماد العملية الرتبوية ،فاملبادرات امللكية اهتمت بتوفري التعليم
وم�ساعدة الطلبة من خالل �صندوق امللك عبداهلل للتميز ،الذي
له فروع خمتلفة يف خمتلف اجلامعات� ،إذ �إن فكرة ال�صندوق
هي �أن التعليم حق للجميع ،ويجب �أن ال حتول الأحوال املادية
لبع�ض الطلبة دون اال�ستفادة من فر�ص التعليم ودون الك�شف عن
قدراتهم .وللأردن جهود متميزة يف مكافحة الأمية ،حيث تنت�شر
مراكز تعليم الكبار ،واالهتمام بهذه ال�شريحة من املجتمع ،ولعل
ن�سبة الأمية يف الأردن هي �أقل الن�سب يف املنطقة بل على م�ستوى
العامل.
وا�ستطاع قائد الوطن ،الذي رهن نف�سه خلدمة �شعبه و�أمته� ،أنْ
يحقق نه�ضة مباركة يف جميع امليادين ت ُِظ ّل جميع املواطنني ،و�أنْ
يجعل من الأردن مثا ًال ُيحتذى به يف العامل �أجمع رغم �شح املوارد،
وقلة الإمكانات املتاحة ،ف�أ�صبحت النه�ضة التعليمية وال�صحية
مفخرة للأمة ك ّلها� ،إذ يق�صد الأ�شقاء العرب الأردنّ ؛ لطلب العلم
يف جامعاتنا ،ولال�ستطباب يف م�ست�شفياتنا.
فر�ؤية جاللته هي جعل الأردن بوابة املنطقة يف جمايل تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت والتجارة الإلكرتونية ،وحتويل الأردن �إلى
جمتمع معلوماتي يتمتع بكل ما يتطلبه االقت�صاد املعريف العاملي
من �إمكانيات وقدرات ،وذلك من خالل �أبنائه املتعلمني وطاقاته
الب�شرية املاهرة والقادرة على امل�شاركة يف االقت�صاد املعريف حملي ًا
و�إقليمي ًا وعاملي ًا ،وهذه ما �شاهدناه �أثناء انعقاد م�ؤمتر دافو�س
للمرة العا�شرة يف الأردن وافتتاح امللك جلل�ساته.
ولقد �أ�صدر جاللته �سبع �أوراق نقا�شية مه ّمة متثل خريطة طريق
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ملفهوم الإ�صالح ال�شامل الذي ي�ستهدف نواحي احلياة كافة،
وت�ؤ�س�س لإدار ٍة مدنية للدولة بنموذج رفيع ،منها ما يتعلق بالبناء
والتحول والتمكني الدميقراطي ،بينما حملت الورقة ال�ساد�سة
ت�أكيد ًا على �أن �سيادة القانون ك�أ�سا�س للإدارة احل�صيفة بعيد ًا عن
الوا�سطة واملح�سوبية هو �أ�سا�س الدولة املدنية� ،أما الورقة ال�سابعة
التي ن�شرها جاللته بعنوان "بناء القدرات الب�شرية وتطوير العملية
التعليمية جوهر نه�ضة الأمة" ،فهي خارطة طريق لتعزيز خمتلف
اجلهود الوطنية لتطوير العملية التعليمية و�إ�صالحها ،انطالق ًا
من �أهمية التعليم يف نه�ضة الأمم ،وبناء قدرات مواردها الب�شرية


ملواجهة خمتلف التحديات امل�ستقبلية ،فهذه الأوراق حتمل القيم
واملفاهيم واملبادئ لبناء امل�ستقبل الأردين الواعد بالإجناز.
يف عيد اجللو�س امللكي الع�شرين والإجنازات املتحققة يجدد
الأردنيون �أ�سمى �آيات الوالء والوفاء وي�ضرعون هلل العلي القدير �أن
يحفظ الأردن وطن ًا عزيز ًا ،و�أن ي�سدد خطى مليكنا الغايل بالتوفيق
والفالح ،و�أن مينحه ال�صحة وطول العمر ليوا�صل م�سرية الإ�صالح
والتنمية والتحديث؛ ليكون الأردن يف م�صاف الدول املتقدمة مبا
يليق بالوطن و�شعبه الغايل.
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أيلول 2019

ديوان املحا�سبة
يف عهد جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم

الأ�ستاذ الدكتور عبد عبد احلميد خراب�شة
رئي�س ديوان املحا�سبة

} �إن حت�سني �أداء م�ؤ�س�ساتنا العامة �رضوري

ملواجهة التحديات التي تواجه الأردن،
ومن هنا ركزت احلكومة على و�ضع �أدوات

لقيا�س الأداء وتطوير العمل الرقابي لتعزيز
ال�شفافية ،وحماربة كل �أ�شكال الرتهل
والف�ساد {

بداية �أنتهز هذه الفر�صة مبنا�سبة الذكرى الع�شرين جللو�س
جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم على العر�ش لأرفع
�إلى مقام جاللته �أ�سمى �آيات التهنئة والتربيكات مقرونة بالدعاء
�إلى املولى عز وجل �أن يحفظ جاللته بعني رعايته و�أن ميتعه مبوفور
ال�صحة والعافية و�أن ي�سدد على طريق اخلري والفالح خطاه.
ون�ستذكر بهذه املنا�سبة العزيزة على قلوب الأردنيني جميع ًا
جاللة امللك احل�سني الباين طيب اهلل ثراه  ،والتي جاءت �إجنازات
جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني ا�ستكماال مل�سرية البناء
والنه�ضة ،كما ن�ستذكر بهذه املنا�سبة ر�سالة جاللته الها�شمية

"عبد الله الثاين ابن احل�سني"

وفل�سفته والتي بينها يف الورقة النقا�شية ال�ساد�سة والقائمة على
مبد�أ �سيادة القانون وحتقيق العدالة وامل�ساواة وال�شفافية وامل�ساءلة
على جميع م�ؤ�س�سات الدولة و�أفرادها دون ا�ستثناء من خالل
ممار�سات حقيقية و�إ�صالحات �إدارية ترفع م�ستوى الأداء وتعزز
َت َب ِّني �سيادة القانون كنهج ثابت من خالل ت�شريعات وا�ضحة
و�شفافة تطبق على اجلميع دون متييز �أو ت�ساهل ،وركز جاللة امللك
على �ضرورة وجود �آليات للمراقبة وامل�ساءلة �ضمانا لتطبيق �سيادة
القانون كديوان املحا�سبة والأجهزة الرقابية الأخرى والعمل على
تطويرها من خالل الأدوات املتطورة مبا ي�ضمن الكفاءة والفعالية
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ومعاجلة جوانب الق�صور يف عملها �سواء الت�شريعية �أو الفنية،
الأمر الذي يعزز من ثقة املواطن يف م�ؤ�س�سات الدولة ويحول دون
جلوء بع�ضهم لإجراءات وحلول فردية غري قانونية تنتق�ص من
�سيادة القانون.
ويف هذا الإطار �أطلقت احلكومة م�شروع "على خطى النه�ضة"
�أولويات عمل احلكومة للعامني ( )2020-2019التي ت�سعى من
خالله للو�صول �إلى دولة القانون والإنتاج والتكافل من خالل ر�سم
عالقة وا�ضحة و�صريحة بني املواطن والدولة ا�ستنادا �إلى الد�ستور
والقوانني والأنظمة املعمول بها ،وعدم القبول بوجود فئات خارج
�سلطة القانون �أو غ�ض النظر عن الوا�سطة واملح�سوبية التي تنتهك
امل�سرية التنموية والنه�ضوية للمجتمع.
اتخذ الديوان من ر�ؤية جاللة امللك نهجا لتجذير عملية
الإ�صالح ال�شامل و�إقرار حماور وحزم تنفيذية وخطة عمل،
حيث قام ديوان املحا�سبة يف عام  2006بتوقيع اتفاقية تو�أمة مع
ائتالف مكتبي التدقيق الوطني الربيطاين والأملاين ليتوافق مع
برنامج �إ�صالح القطاع العام والأجندة الوطنية ووثيقة كلنا الأردن
والتي هدفت ب�شكل �أ�سا�سي �إلى تبادل اخلربات املتعلقة ب�أ�ساليب
و�إجراءات ومنهجيات التدقيق ،وعقد الدورات التدريبية وور�ش
العمل العملية ،واالطالع على جتارب الأجهزة املتقدمة للو�صول �إلى
�أف�ضل املمار�سات الرقابية التي تنا�سب بيئة عمل الديوان ،و تعزيز
وبناء القدرة امل�ؤ�س�سية للديوان مبا يتوافق مع معايري التدقيق
الدولية و�أف�ضل املمار�سات املطبقة عامليا.
وا�ستكما ًال ملا مت �إجنازه يف م�شروع التو�أمة الأول وما جنم عنه
من تو�صيات حول اال�ستمرار يف تطوير عمل الديوان مبا ين�سجم
ومعايري الرقابة الدولية ،فقد جاء م�شروع التو�أمة الثاين يف عام
 2013والذي نفذه الديوان بالتعاون مع ائتالف �أجهزة الرقابة
يف كل من (�إ�سبانيا وهولندا و�إ�ستونيا) بهدف تعزيز القدرات
امل�ؤ�س�سية واملهنية للديوان وحت�سني جودة املخرجات الرقابية
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وتطبيق معايري الرقابة الدولية و�إحكام الرقابة على املال العام
و�إدارته بكفاءة وفاعلية وحت�سني امل�ساءلة العامة وال�شفافية ،وقد
�ساهمت تلك امل�شاريع يف �إجراءات حت�سينية عدة منها:
 رفع كفاءة وفاعلية وحدات الرقابة الداخلية يف اجلهات اخلا�ضعةلرقابة الديوان من خالل تدريب موظفي تلك الوحدات وبالتايل
االن�سحاب من التدقيق ال�سابق ان�سجاما مع املعايري الدولية
ال�صادرة عن املنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا للرقابة املالية
واملحا�سبة (الإنتو�ساي) .
 التن�سيق والتكامل ملكافحة الف�ساد :نظرا للحاجة الفعلية لتكاملالعمل الرقابي للجهات املت�شابهة يف الغايات والأهداف للحد من
ظاهرة الف�ساد املايل والإداري وجتنب االزدواجية يف تنفيذ بع�ض
املهام �إذ مت توقيع مذكرات تفاهم بني ديوان املحا�سبة وكل من
وزارة املالية وهيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد بهذا اخل�صو�ص.
 تعزيز ا�ستخدام تقنية تكنولوجيا املعلومات يف جمال التدقيقوالرقابة على الأنظمة املحو�سبة ،وتعزيز الرقابة على الأداء
والرقابة البيئية وال�شركات ،ورفع م�ستوى الأداء للموارد الب�شرية
وفق منهجية حديثة للتدريب.
 حت�سني وتطوير العمليات واملخرجات الرقابية ،حيث يعتربالتقرير ال�سنوي لديوان املحا�سبة املخرج النهائي املت�ضمن
نتائج العمليات واملخرجات الرقابية واملتمثلة يف الكتب الرقابية
واال�ستي�ضاحات والتقارير النوعية ،حيث اعتمد الديوان املعايري
املحا�سبية واملالية وفقا لأف�ضل املمار�سات الدولية يف �أن يكون
التقرير متوافقا مع الأهداف املر�سومة ،و�أن يقدم يف موعده
الد�ستوري ،و�أن يت�سم باملو�ضوعية واحليادية والو�ضوح ،و�أن يكون
هذا التقرير و�سيلة �إ�صالح وتطوير م�ؤ�س�سي ي�ساهم يف حت�سني
الأداء.
وي�سعى ديوان املحا�سبة �إلى حتقيق �أف�ضل النتائج على
امل�ستويات كافة وبخا�صة التميز امل�ؤ�س�سي ون�شر مفاهيم ال�شفافية
أيلول 2019

والنزاهة يف �إدارة املال العام وتعزيز �إجراءات امل�ساءلة واملحا�سبة
يف كافة املجاالت وح�سن �إدارة املال العام واملحافظة عليه من
خالل تقدمي جمموعة من التقارير الرقابية التي تت�سم باملهنية
العالية ،ويف �سبيل حتقيق ذلك مت تعديل قانون ديوان املحا�سبة
يف عام  2018بحيث ي�ضمن ا�ستقالله املايل والإداري ،و�أن يتولى
ديوان املحا�سبة مهامه الرقابية ب�صورة مهنية وحمايدة وذلك يف
الأمور املتعلقة بالتدقيق وفقا للمعايري الدولية املعتمدة ال�صادرة
عن املنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة،
وت�ضمن القانون املعدل ن�شر التقرير ال�سنوي لديوان املحا�سبة بعد
ت�سليمه ر�سميا ملجل�سي الأعيان والنواب بوا�سطة الن�شر التي يراها
رئي�س الديوان منا�سبة مبا يف ذلك الن�شر على موقعه الإلكرتوين.
وانطالق ًا من �إميان ديوان املحا�سبة ب�أهمية ا�ستمرار التخطيط
اال�سرتاتيجي وبناء عملياته ون�شاطاته بطريقة ممنهجة ومنظمة ،
و�ضع الديوان خطته الإ�سرتاتيجية بكافة مكوناتها لت�شكل مرجع ًا
�أ�سا�سي ًا يف عمل الديوان خالل ال�سنوات ( )2020-2016ولتحقق
ما يطمح له من خالل ر�سالته ور�ؤيته لل�سنوات القادمة وذلك وفق ًا

لأف�ضل املمار�سات يف الرقابة والتدقيق.
�إن االلتزام بر�ؤى جاللة امللك كفيل يف تعزيز م�سرية الإ�صالح
االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي من خالل و�ضع برامج عمل
هادفة وحقيقية لرت�سيخ مبادئ املواطنة ودولة القانون وحب
الوطن ،و�سيوا�صل ديوان املحا�سبة العمل على حتقيق ر�سالته
املتمثلة يف حت�سني ا�ستخدام و�إدارة موارد الدولة بكفاءة وفعالية
لتحقيق التنمية امل�ستدامة للمجتمع من خالل موا�صلة بناء وتطوير
القدرات امل�ؤ�س�سية وااللتزام بتطبيق املعايري املهنية و�أدلة التدقيق
وحت�سني جودة العمليات الرقابية وخمرجاتها للو�صول �إلى �أعلى
امل�ستويات التي نتطلع �إليها ،تنفيذا لر�ؤى جاللة امللك يف تر�سيخ
مبد�أ �سيادة القانون واالرتقاء مب�ستوى الأداء والإجناز يف اجلهاز
الإداري للدولة للو�صول �إلى م�ستوى الطموحات.
حفظ اهلل الأردن و�شعبه وقيادته الها�شمية �آمن ًا مطمئن ًا رمز ًا
من رموز االعتدال والو�سطية حمافظ ًا على قيمه ومبادئه ال�سمحة،
وحفظ جاللته و�أدام عزه قائد ًا حكيم ًا معزز ًا البناء والإجناز يف
�أردن املهاجرين والأن�صار.
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م�سرية الإجناز والعطاء جلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن
احل�سني املعظم حفظه اهلل
القا�ضية �إح�سان بركات
مديرة املعهد الق�ضائي الأردين

ا�ضطلعت القيادة الها�شمية جلاللة امللك عبداهلل الثاين حفظه
اهلل ومنذ توليه �سلطاته الد�ستورية بالدور الذي يقع على عاتقها يف
بناء م�ؤ�س�سات الدولة ،و�شكلت قيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين
�أمنوذجا يف القدرة على ا�ست�شراف امل�ستقبل �ضمن ر�ؤية ملكية يف
�أردن قوي ي�سري بخطى ثابتة نحو الأمام من خالل العمل والإجناز
و�ضمن خطط وا�سرتاتيجيات التطوير والتحديث والإ�صالح ،حيث
اهتم جاللته ب�إطالق العديد من املبادرات يف خمتلف املجاالت
االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية وغريها.
وكان الق�ضاء وما زال حمط اهتمام جاللة امللك املعظم وقد
�أكد جاللته �أن الق�ضاء هو الأ�سا�س يف حتقيق العدالة وتعزيز
ثقة املواطنني بالدولة وم�ستقبلهم .بو�صفه ركيزة �أ�سا�سية من
ركائز الدولة احلديثة يف م�سريتها نحو التقدم والنمو واالزدهار
والو�صول �إلى امل�ستقبل امل�شرق ب�إذن اهلل .كما �أعرب عن اعتزازه
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بالق�ضاء الأردين �أداء وا�ستقاللية ودعا �إلى دعم هذه اال�ستقاللية
من خالل تطوير قانون ا�ستقالل الق�ضاء وحت�سني �أو�ضاع الق�ضاة
وظروف عملهم وتطوير الت�شريعات التي حتكم �إجراءات التقا�ضي
بهدف ت�سهيل وت�سريع و�صول اجلميع �إلىحقوقهم وحماية و�ضمان
احلقوق واحلريات والتي �أقرتهااملواثيق الدولية والد�ساتري
والقوانني للجميع من دون متييز.
ومل يكتف جاللته بذلك فقط ،بل حر�ص على توجيه اجلميع
من خالل تقدميه للأوراق النقا�شية التي تناولت خمتلف حماور
الدولة ومنها الق�ضاء و�سيادة القانون ،حيث تعترب الورقة النقا�شية
ال�ساد�سة بعنوان"�سيادة القانون �أ�سا�س الدولة املدنية" �إ�سرتاتيجية
�شاملة لرتجمة ر�ؤى جاللته امللك يف تعزيز دور الق�ضاء ك�ضامن
ل�سيادة القانون وحتقيق العدالة بني خمتلف فئات املجتمع.
كذلك جاء ت�شكيل جلنة ملكية لتطوير اجلهاز الق�ضائي
أيلول 2019

وتعزيز �سيادة القانون والإيعاز ببناء �إ�سرتاتيجية �شاملة ملعاجلة
التحديات وموا�صلة عملية التحديث والتطوير واالرتقاء ب�أداء
ال�سلطة الق�ضائية ،من �أجل م�ضاعفة اجلهود والعمل ب�شكل د�ؤوب
على بناء قدرات اجلهاز الق�ضائي ،ليتمكن من مواكبة التطور
امل�ستمر الذي ي�شهده الع�صر وحتقيق الأداء الكف�ؤ والفاعل ب�أعلى
م�ستويات النزاهة والعدالة.
�إن �إرادة جاللة امللك يف �إحداث التطوير والتحديث يف اجلهاز
الق�ضائي دفع جميع الأطراف املعنية �إلى تطوير العمل و�أ�ساليبه
ب�صورة تن�سجم مع التطلعات امللكية يف الو�صول �إلى عدالة ونزاهة
وكفاءة اجلهاز الق�ضائي .لذلك �أ�ستطيع القول �إن املعهد الق�ضائي
الأردين كجهة معنية مع بقية ال�شركاء بتحقيق التطلعات امللكية
يعترب نقطة العبور نحو حتقيق الق�ضاء ال�صالح يف الدولة مبا ينه�ض
به من مهام ت�أهيل وتدريب الق�ضاة وتطوير معارفهم مبا ميكنهم
من �إنفاذ الوظائف التي تتوالها ال�سلطة الق�ضائية الأردنية فالقا�ضي
هو �أداة ال�سلطة الق�ضائية يف حتقيق ر�سالة الق�ضاء املتمثلة ب�ضمان
حماية احلقوق واحلريات وتعزيز مبد�أ �سيادة القانون.
�أما عن دور املعهد الق�ضائي الأردين فهي امل�ؤ�س�سة الوطنية
املتميزة واملعنية ب�إعداد امل�ؤهلني لتويل الوظائف الق�ضائية وتدريب
الق�ضاة العاملني و�إثراء معارفهم وخرباتهم ،فقد جاءت ا�ستجابة
املعهد الق�ضائي الأردين وفور �صدور تو�صيات اللجنة امللكية
ب�إعداد م�صفوفة خا�صة تبني هذا الدور املهم يف امل�ساهمة الفاعلة
يف تنفيذ التو�صيات �أينما وجد املعهد نف�سه قادرا على تنفيذها،
و�ضمن �إطار ت�شاركي وتكاملي مع باقي امل�ؤ�س�سات يف قطاع العدل
وعلى ر�أ�سها املجل�س الق�ضائي ووزارة العدل ،وذلك بهدف الو�صول
�إلى حتقيق الأهداف الوطنية وامل�ؤ�س�سية التي يطمح �إلى حتقيقها
وفق ر�ؤيته ور�سالته ،من خالل ت�أهيل وتدريب العاملني يف اجلهاز
الق�ضائي والأجهزة الإدارية امل�ساندة مبا ينعك�س �إيجاب ًا على
ّ
�إر�ساء مبد�أ �سيادة القانون ,وقد ر�سخت هذه الر�ؤية من خالل

�إ�سرتاتيجية املعهد الق�ضائي الأردين التي مت �صياغتها لأول مرة
و�ضمن �إ�سرتاتيجية �شاملة لقطاع العدالة (وزارة العدل ,املجل�س
الق�ضائي ،املعهد الق�ضائي الأردين ) للأعوام 2021/2017م،
ولتنفيذ ما جاء فيها من حماور مت و�ضع خطة تنفيذية مما �سهل
وي�سر ح�سن الأداء انطالقا من نهج جاللة امللك املعظم الذي ما
فتئ يركز فيها على �أن تكون الأعمال مبنية على خطط �إ�سرتاتيجية
قابلة للتطبيق العملي وتذليل التحديات.
ولقد كان لتوجيهات جاللة امللك عبداهلل الثاين حفظه اهلل
يف �أهمية تعزيز قدرات الق�ضاة و�إك�سابهم املهارات ال�ضرورية
لإ�صدارالأحكام الق�ضائية العادلة والنزيهة مر�شد ًا للمعهد يف
العمل على التطوير والتحديث على اخلطط التدريبية وبالتعاون
مع املجل�س الق�ضائي ،ومبا ي�ضمن االحتياجات الفعلية للق�ضاة
لتمكينهم من �أداء دورهم على �أكمل وجه يف عملية التقا�ضي
خلدمة الوطن واملواطن.
و ال ي�سعنا هنا ونحن ن�ستذكر �إجنازات الوطن يف هذه امل�سرية
املباركة م�سرية الإجناز والعطاء �إال �أن ن�شكر دعم جاللته للمر�أة
فقد كان جاللته وعلى الدوام داعما مل�سرية دعم املر�أة يف اجلهاز
الق�ضائي الأردين التي بد�أت بتعيني �أول امر�أة قا�ضية عام ،1996
ليزداد بعدها عدد القا�ضيات ،ولي�صبح عددهن  215قا�ضية،
وب�سبب هذا الدعم ومتيزهن والكفاءة العالية التي يتمتعن بها ،مت
تعيني عدد من القا�ضيات يف منا�صب متقدمة يف اجلهاز الق�ضائي.
�إن م�سرية الأردن على مدى تاريخه العريق و�سنوات العطاء
والإجناز تزخر بالإجنازات الوطنية الكبرية وتر�سخ مبد�أ
الها�شميني يف احلر�ص على �أن يظل الأردن قويا منيعا ودولة
للقانون وامل�ؤ�سـ�سات ،ولي�صبح الوطن منوذج ًا وق�صة جناح يحتذى
بها يف املنطقة والعامل وفق مبادئ الدميقراطية والعدالة وتكاف�ؤ
الفر�ص وحتقيق احلياة الكرمية لكل املواطنني.
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القطاع ال�شبابي يف عيون الها�شميني
الدكتور �سامل احل�سنات
م�ساعد الأمني العام لل�ش�ؤون الفنية
والإ�سرتاتيجية  /وزارة ال�شباب

تعد رعاية ال�شباب الأردين م�ؤ�شرا بارزا على تطور الدولة
الأردنية� ،إذ ي�شكل ال�شباب ال�شريحة الأكرب يف ن�سيج املجتمع
الأردين ،وتبلغ ن�سبة ال�سكان ممن هم دون �سن الثالثني عام ًا
نحو  %67من العدد الإجمايل لل�سكان ،وبهذا يع ُّد املجتمع الأردين
جمتمع ًا �شاب ًا فتي ًا ،و�إن اال�ستثمار بهم و�إك�سابهم اخلربات الالزمة
يعد جزء ًا مهم ًا من التنمية ال�شاملة ،ويع ُّد الأردن من �أوائل الدول
العربية ويف الإقليم التي اهتمت بال�شباب ومنحتهم م�ساح ًة
وا�سع ًة من حرية التفكري ،و�إتاحة الفر�ص لالنطالق والإبداع على
امل�ستويني الر�سمي وال�شعبي.
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وقد �أولت القيادة الها�شمية ال�شباب جل االهتمام والرعاية،
بحيث �أ�صبح مو�ضوع ال�شباب جزءا رئي�سا من التوجيهات امللكية
ال�سامية للحكومات املتتالية بو�ضع ق�ضايا ال�شباب الأردين على
�سلم �أولوياتها ،حيث �صدرت الإرادة امللكية ال�سامية بت�شكيل
املجل�س الأعلى لل�شباب عام ( ، )2001ليكون اخللف القانوين
والإداري لوزارة ال�شباب .
ولقد بد�أ احلديث عن و�ضع اخلطط ،والربامج ،و�إ�سرتاتيجيات
وا�ضحة املعامل ،حيث مت �إ�شهار الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب
�ضمن املرحلة الأولى للأعوام ( )2009-2004ومن ثم املرحلة
أيلول 2019

الثانية للأعوام (.)2015-2012
ونظر ًا ل�ضرورة احلاجة ل�سيا�سات �شبابية وا�ضحة وخطط
عمل تنفيذية وفق ًا ملعايري م�ؤ�س�سية ت�أخذ باالعتبار عمليات املتابعة
والتقييم ل�ضمان حتقيق الأهداف ،فقد مت العودة �إلى وزارة
ال�شباب اعتبارا من  2016/6/1وامتثلت وزارة ال�شباب لتوجيهات
جاللة �سيد البالد ،حيث �صدر (قانون رعاية ال�شباب رقم ()13
ل�سنة ( )2005والأنظمة والت�شريعات الناظمة للعمل ال�شبابي،
وانت�شرت امل�ؤ�س�سات ال�شبابية يف خمتلف مناطق اململكة ،وعملت
الوزارة على تطوير الربامج والأن�شطة الداخلية واخلارجية التي
تقيمها الوزارة ،وزيادة ال�شركاء من املنظمات وامل�ؤ�س�سات الر�سمية
والأهلية ،وتعكف الوزارة حاليا على �إطالق الإ�سرتاتيجية الوطنية
لل�شباب للمرحلة الثالثة للأعوام 2021-2019م.
وامتدادا الهتمام الها�شميني بالقطاع ال�شبابي مت ت�أ�سي�س
م�ؤ�س�سة ويل العهد يف نهاية العام  ،2015وما انبثق عنها من
م�ؤ�س�سات وبرامج ،وبدا االهتمام اخلا�ص من ويل العهد بقطاع
ال�شباب� ،إذ �شكل هذا االهتمام النوعي املتنامي واملتزايد من قبل
القيادة ال�سيا�سية خارطة طريق لتطوير امل�ؤ�س�سات وال�سيا�سات
والإ�سرتاتيجيات الهادفة للنهو�ض بالواقع ال�شبابي الأردين.
وقد رافق اهتمام جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني
املعظم منذ جلو�س جاللته على العر�ش تطور ملحوظ يف رعاية
ال�شباب الأردين ،واالهتمام ب�أداء امل�ؤ�س�سات ال�شبابية من حيث
تطوير البنية التحتية واملن�ش�آت الريا�ضية واملرافق التي �ساهمت
يف �إجناح بطولة ك�أ�س العامل لل�سيدات عام ( )2016وبطولة �آ�سيا
لل�سيدات عام ( )2017وما رافقها من �إن�شاء عدد من املن�ش�آت
الريا�ضية من مالعب و�صاالت وقاعات .بالإ�ضافة �إلى �إن�شاء ()51
مركزا �شبابيا �إ�ضافيا على نفقة املكرمة امللكية ال�سامية ،حيث
�أ�صبح عدد املراكز ال�شبابية ( )192مركزا �شبابيا  ،منها ()108
لل�شباب و( )84لل�شابات.

�أما مع�سكرات احل�سني للعمل والبناء ،والتي حتمل ا�سم الراحل
العظيم جاللة امللك احل�سني بن طالل طيب اهلل ثراه ،والتي تعد
من الربامج ال�سنوية لوزارة ال�شباب منذ ما يزيد عن ( )50عاما،
فقد ت�ضمنت خالل الفرتة ( )2019-1999العديد من التطورات
يف نوعية الربامج والتي تالم�س احتياجات ال�شباب وتطلعاتهم،
بالإ�ضافة �إلى االزدياد التدريجي يف عدد امل�شاركني ،وقد مل�س
املجتمع الأردين التنوع يف برامج املع�سكرات وزيادة اعتماد ال�شباب
على �أنف�سهم يف �إدارة املع�سكرات ،بالإ�ضافة �إلى �إعداد الدرا�سات
التقييمية حل�صائل املع�سكرات وجتديدها ب�شكل �سنوي للو�صول
�إلى �أعلى درجات الر�ضا عن حتقيق �أهدافها.
وبهدف تعزيز خربات النجاح يف حتقيق �أهداف العملية
ال�شبابية يف الأردن فقد عملت وزارة ال�شباب على تعزيز ال�شراكات
مع املنظمات الدولية والإقليمية ،ومنها اتفاقيات التفاهم مع عدد
من املنظمات ،وامل�ؤ�س�سات الوطنية بهدف تعزيز االبتكار والإبداع
لدى ال�شباب وتوفري الربامج الداعمة لتطلعاتهم ،وتوجيه ال�شباب
نحو الت�شغيل بدل التوظيف و�إن�شاء امل�شاريع املتو�سطة وال�صغرية،
وتفعيل دور ال�شباب يف جمتمعاتهم على اعتبارهم فر�سان التغيري،
بالإ�ضافة �إلى حماية ال�شباب وتوعيتهم عن خماطر الع�صر مثل
املخدرات والتطرف والعنف ورفاق ال�سوء وخطاب الكراهية.
ومل يقت�صر التطور يف رعاية ال�شباب الأردين على اجلانب
النوعي فقط ،بل امتد لي�شمل اجلانب الكمي ،حيث ي�شري اجلدول
التايل �إلى عدد امل�ؤ�س�سات التابعة لوزارة ال�شباب والتي �شهدت
خالل العقدين املا�ضيني زيادة ملحوظة ان�سجاما مع التوجيهات
امللكية ال�سامية لرفعة ال�شباب الأردين :
يبني اجلدول التايل معلومات عن واقع ال�شباب الأردين
وامل�ؤ�س�سات ال�شبابية التابعة لوزارة ال�شباب
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وقد �صاحب اهتمام احلكومة بال�شباب تغيري جوهري يف
املوجه نحو جيل ال�شباب ور�سالة الدولة
بنية اخلطاب الر�سمي ّ
جتاههم ،فلم يعد الأمر مرتبطا –ح�صريا -بالريا�ضة والن�شاطات
البدنية ،و�إن كانت ما تزال مت�ضمنة يف خطاب الدولة و�سيا�ساتها
واهتماماتها ،لكن اخلطاب والتفكري جتاوز ذلك �إلى التعامل مع

امللفات الأخرى التي ت�شتبك اليوم مع اهتمامات و�أولويات ال�شباب
يف اجلوانب ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية ،وما تت�ضمنه من
�سيا�سات رئي�سة كت�شجيع ورعاية االبتكار والإبداع وتطوير املهارات
وبناء الذات لدى ال�شباب و�إدماجهم يف احلياة العامة ومتكينهم يف
خمتلف املجاالت.
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يف ذكرى اجللو�س امللكي
ع�شرون ً
عاما والإجنازات تتعاظم

تنوعت اهتمامات جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني منذ
جلو�سه على العر�ش يف التا�سع من حزيران  ، 1999فكان ه ّمه الأول
حتويل الأردن �إلى �أمنوذج ريادي يف املنطقة ،من خالل �إحداث
تنمية م�ستدامة وحتقيق النمو االقت�صادي والرعاية االجتماعية،
ف�ضال عن موا�صلة م�سرية الإ�صالح ال�شامل ورفع م�ستوى معي�شة
املواطن ،واالرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدمة له.
كل ذلك انطلق بخطوات مت�سارعة وواثقة ،عرب تو�سيع قاعدة
امل�شاركة ال�شعبية و�إ�شراك املواطنني يف �صنع القرار يف العديد من
القطاعات.

وفاء مطالقة
وكالة برتا

امللك والإعالم
انطالقا من ت�أكيده �أن حرية الإعالم �سقفها ال�سماء� ،آمن
جاللته ب�أن الإعالم �سالح قوي ومن خالله ن�ستطيع تطوير الأردن
ليكون رائدا ومنوذجا يف املنطقة ومثاال للم�س�ؤولية النابعة من
احلر�ص على م�صلحة الوطن واملواطنني ،م�شددا على �أهمية
م�ساهمة الإعالم برفع احل�س والوعي الأمني للمواطن واملقيم
ليكون عون ًا على مكافحة العنف الأ�سري واملخدرات واجلرمية
وغ�سل الأموال.
كما ينظر جاللته لت�شكيل نظام �إعالمي يكون ركيزة لتحقيق
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التنمية ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،لت�شجيع
التعددية واحرتام الر�أي والر�أي الآخر وممار�سة �أداء �إعالمي يقوم على
املهنية والتميز والإبداع واحلرية امل�س�ؤولة ودعم ا�ستقاللية م�ؤ�س�سات
الإعالم و�إداراتها وت�شجيع فر�ص اال�ستثمار يف املجال الإعالمي.
و�أكد جاللته غري مرة على �ضرورة �ضمان حرية التعبري وف�سح
املجال �أمام الإعالم املهني احلر امل�ستقل ملمار�سة دوره بو�صفه
ركيزة �أ�سا�سية يف م�سرية التنمية الوطنية ،و�إجراء التعديالت
الت�شريعية الالزمة وتبني ال�سيا�سات الكفيلة ب�إيجاد البيئة املنا�سبة
لتطوير �صناعة الإعالم املحرتف و�ضمان حق و�سائل الإعالم يف
الو�صول �إلى املعلومة والتعامل معها من دون �أي قيود �أو عوائق،
وكذلك تعديل القوانني وحتديثها حلماية املجتمع من املمار�سات
الالمهنية والال�أخالقية التي تقوم بها بع�ض و�سائل الإعالم.

امللك والتعليم
احلقيقة التي �أدركها الأردن من بواكري الت�أ�سي�س� ،أنه ال �سبيل
للتغيري يف �أي جمتمع دون التعليم ،وقد �أعرب جاللة امللك عبداهلل
الثاين ابن احل�سني مرات عديدة ،عن طموحه ب�أن يكون للأردن
جتربة تغري بنجاحها الآخرين ،فيكون قائدا مل�سرية حتديث
التعليم يف العامل العربي ،ورائد التحول �إلى جمتمع املعرفة ،داعيا
�إلى توحيد اجلهود ،وتبادل اخلربات لتجاوز التحديات.
ففي ورقته النقا�شية ال�سابعة �أكد جاللته �أنه ال بد �أن تكون
مدار�سنا ومعاهدنا املهنية وجامعاتنا م�صانع للعقول املفكرة،
والأيدي العاملة املاهرة ،والطاقات املنتجة" .نريد �أن نرى
مدار�سنا خمتربات تُكت�شف فيها ميول الطلبة ،وتُ�صقل مواهبهم،
وتُنمى قدراتهم".
وقال ":ال ميكن �أن يتحقق ذلك� ،إال مبناهج درا�سية تفتح �أَمام
�أبنائنا وبناتنا �أبواب التفكري العميق والناقد؛ ت�شجعهم على طرح
الأ�سئلة ،وموازنة الآراء؛ تعلمهم �أَدب االختالف ،وثقافة التنوع
واحلوار؛ تق ّرب منهم �أ�ساليب التعبري ،وتن ّمي فيهم ملكة النظر
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والتدبر والتحليل ،وكذلك مبعلمني ميتلكون القدرة واملهارات التي
متكنهم من �إعداد �أجيال الغد".
�شغل التطور املعريف والتعليمي ذهن جاللته وفكره منذ ت�سلمه
�سلطاته الد�ستورية ،فقدم دعمه للقطاعات التعليمية يف مناطق
اململكة كافة ،وجتلت ر�ؤى جاللته امللكية يف كتب التكليف ال�سامية
للحكومات الأردنية املتعاقبة يف �ضرورة تطوير التعليم ،وجتويده،
والتوظيف املو�سع لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف التعليم،
والتو�سع يف التعليم ما قبل املدر�سي ،وتوفري بيئات التعلم املنا�سبة،
وتنويع برامج التنمية املهنية للمعلمني.
وبذلك �سعت اململكة �إلى امتالك موارد ب�شرية م�ؤهلة قوامها
التميز والإبداع ،متمكنة من �أدوات اقت�صاد املعرفة ذات قدرة
تناف�سية عالية قادرة على الريادة واال�ستجابة ملتطلبات التنمية
امل�ستدامة حا�ضرا وم�ستقبال.
وانطالقا من اهتمام جاللة امللك ب�إتاحة الفر�صة �أمام الطلبة
املوهوبني وتعظيم طاقاتهم وتنمية مواهبهم وا�ستثمارها يف تقدم
الوطن� ،صدرت الإرادة امللكية ال�سامية ب�إن�شاء مدار�س امللك
عبداهلل الثاين للتميز يف حمافظات اململكة لإيجاد قيادات واعدة
منتمية قادرة على النهو�ض بالأردن يف امل�ستويات كافة.

امللك ور�سالة الإ�سالم ال�سمحة
تبنى الأردن نهجا يحر�ص على �إبراز ال�صورة احلقيقية امل�شرقة
للإ�سالم ووقف التجني عليه ورد الهجمات عنه ،بحكم امل�س�ؤولية
الروحية والتاريخية املوروثة التي حتملها قيادته الها�شمية ب�شرعية
مو�صولة بامل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم� ،صاحب الر�سالة،
ويتم ّثل هذا النهج يف اجلهود احلثيثة التي بذلها جاللة املغفور له
ب�إذن اهلل تعالى امللك احل�سني بن طالل على مدى خم�سة عقود،
ووا�صلها ،من بعده ،بعزم وت�صميم جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن
احل�سني ،منذ �أن ت�س ّلم الراية ،خدمة للإ�سالم ،وتعزيز ًا لت�ضامن
مليار ومئتي مليون م�سلم ي�ش ّكلون ُخم�س املجتمع الب�شري ،ودرء ًا
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لتهمي�شهم �أو عزلهم عن حركة املجتمع الإن�ساين ،وت�أكيد دورهم
يف بناء احل�ضارة الإن�سانية ،وامل�شاركة يف تقدمها.
حمل جاللة امللك راية الدفاع عن الإ�سالم ،وتو�ضيح �صورته
امل�شرقة وال�سمحة للعامل �أجمع ب�أنه دين ت�سامح وحمبة ،فقد �أكد
جاللته "�أن الإ�سالم يعلمنا �أن الب�شر مت�ساوون يف الكرامة ،وال
متييز بني الأمم �أو الأقاليم �أو الأعراق ،ويرف�ض الإ�سالم الإكراه
يف الدين ،ولكل مواطن احلق يف �أن حتفظ الدولة حياته و�أ�سرته
وممتلكاته وعر�ضه وحريته الدينية".
ولعل مبادرات جاللة امللك من ر�سالة عمان ومبادرة كلمة
�سواء و�أ�سبوع الوئام العاملي بني الأديان ت�ؤكد الواجب الأخالقي
لفهم قيم ال�سالم املوجودة يف �صميم الدين الإ�سالمي ال�سمح.

امللك و�سيادة القانون
وي�ؤكد جاللة امللك �أهمية تكري�س مبد�أ ال�شفافية وامل�ساءلة
و�سيادة القانون وحتقيق العدالة وتكاف�ؤ الفر�ص وتعزيز منظومة
مكافحة الف�ساد ،وي�شدد دوم ًا على �أهمية التعاون والتن�سيق بني
جميع امل�ؤ�س�سات الرقابية وتفعيل �أنظمة امل�ساءلة على �أ�س�س �شفافة
ونزيهة ومو�ضوعية ،وفق ًا لأف�ضل املعايري واملمار�سات الدولية.
ففي �سياق الورقة النقا�شية ال�ساد�سة ،حتدث جاللة امللك عن
�سيادة القانون ،ما يعني الدعوة لتن�شئة جيل يكون للقانون و�سيادته
يف فكره و�سلوكه اعتبا ٌر ومكانة ،فجاء مبد�أ �سيادة القانون ليحقق
العدالة االجتماعية وامل�ساواة وال�شفافية وامل�ساءلة على جميع
م�ؤ�س�سات الدولة و�أفرادها دون ا�ستثناء وخا�صة ممن هم يف موقع
امل�س�ؤولية ،من خالل ممار�سات حقيقية على �أر�ض الواقع ،وال
ميكن لأي �إدارة �أن تتابع م�سريتها الإ�صالحية وترفع من م�ستوى
�أدائها وكفاءتها دون تبني �سيادة القانون كنهج ثابت وركن �أ�سا�س
للإدارة.

امللك والتنمية االقت�صادية
تنطلق ر�ؤية جاللته يف �إحداث التنمية االقت�صادية امل�ستدامة،

من تبني َمواطن القوة يف املجتمع ،على �أ�سا�س االلتزام بالقيم
والبناء على الإجنازات وال�سعي نحو الفر�ص املتاحة وا�ستغاللها،
لأن حتقيق التنمية ال�شاملة وبناء اقت�صاد قوي ،يعتمدان على
املوارد الب�شرية املت�سلحة بالعلم والتدريب ،وميكنان من جتاوز
التحديات واملعوقات بهمة وعزمية ،وبالعمل اجلاد املخل�ص لتحقيق
خمتلف الطموحات.
ومي�ضي الأردن يف م�سرية الإ�صالح ال�شامل التي ت�ستهدف
حت�سني امل�ستوى املعي�شي للمواطن ،وتو�سع من م�شاركته يف �صنع
القرار ،بالإ�ضافة �إلى تعزيز دور القطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين وال�شباب للم�ساهمة يف العملية التنموية ال�شاملة.
وحتظى جهود تنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد
الب�شرية التي �أُطلقت حتت الرعاية امللكية ال�سامية عام ،2016
مبتابعة م�ستمرة ودعم مو�صول من قبل جاللة امللك ،لتحقيق
نتائج ملمو�سة على �أر�ض الواقع ،تنعك�س �إيجابا على ر�ؤية وم�سرية
التنمية والتطوير والإجناز التي ي�صبو اجلميع �إليها ،خدمة للوطن
واملواطن ب�صورة �شاملة.
وا�ستمرارا لنهج جاللة امللك يف التوا�صل املبا�شر مع املواطنني،
حر�ص جاللته على زيارة العديد من مناطق اململكة ،ولقاء
املواطنني فيها ،فيما �شهد الديوان امللكي ،بيت الأردنيني جميع ًا،
لقاءات عديدة مع ممثلي الفاعليات ال�شعبية والر�سمية ،ركزت يف
جمملها على �سبل حت�سني وتطوير الأو�ضاع االقت�صادية للمواطنني،
وهي لقاءات تعك�س حر�ص جاللة امللك على اال�ستماع مبا�شرة من
املواطنني واالطالع على التحديات التي تواجههم.

اهتمام جاللة امللك بال�شباب واملر�أة
يظهر اهتمام جاللته بقطاع ال�شباب ،عرب اال�ستماع �إلى
ق�ضاياهم وهمومهم� ،إذ �أوعز جاللته باالرتقاء مب�ستوى اخلدمات
املقدمة لهم ،ف�ض ًال عن �إطالق العديد من املبادرات الهادفة لتفعيل
دورهم يف احلياة العامة ،من خالل �إعطائهم الفر�ص وت�أهيلهم
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و�إعدادهم كقادة للم�ستقبل ،يف برامج علمية وعملية نوعية.
كما �شهد النهو�ض بواقع املر�أة يف عهد جاللته وم�شاركتها،
وتكري�س قدرتها على ممار�سة جميع حقوقها ،خطوات نوعية
خا�صة ،ا�ستهدفت تفعيل م�شاركتها يف احلياة ال�سيا�سية والعامة،
�إلى جانب اهتمام جاللته ب�سن الت�شريعات الالزمة التي ت�ؤ ّمن
للمر�أة دور ًا كام ًال غري منقو�ص يف احلياة االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية يف اململكة.

امللك والق�ضاء
و�أ�سهمت التطورات الإ�صالحية املهمة التي �شهدها الق�ضاء
يف عهد جاللة امللك عبد اهلل الثاين يف تعزيز دور الق�ضاء النزيه
والعادل ،حيث ي�ؤكد جاللته دوم ًا �أهمية الق�ضاء ودوره يف تر�سيخ
العدالة و�سيادة القانون ومكافحة جميع �أ�شكال الف�ساد وحماية
املجتمع وتعزيز النهج الإ�صالحي� ،إلى جانب حر�صه على دعم
اجلهاز الق�ضائي وا�ستقالليته وتعزيز �إمكاناته ورفده بالكفاءات
امل�ؤهلة ل�ضمان القيام مبهامه وواجباته على �أكمل وجه.

امللك ودعم التمكني االجتماعي
ويف �سياق التمكني االجتماعي للجمعيات ودور الرعاية التي
تعنى بامل�سنني وذوي االحتياجات اخلا�صة يف خمتلف مناطق
اململكة ،جاءت التوجيهات امللكية بتقدمي الدعم املايل املبا�شر لهذه
اجلمعيات ورفدها مبا حتتاجه من جتهيزات ،لتتمكن من القيام
مبهامها واال�ستمرار يف تقدمي خدماتها لهذه الفئة ،واالرتقاء
بنوعية هذه اخلدمات.
ويف االجتاه ذاته ،يوجه جاللة امللك احلكومات املتعاقبة للعمل
على حتقيق تنمية �شاملة يف خمتلف مناطق اململكة ،بال�شراكة
مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،والقطاع اخلا�ص ،ومبا يتنا�سب مع
امليزات التناف�سية لكل حمافظة ،ل�ضمان توزيع مكت�سبات التنمية
وتوفري فر�ص العمل للمواطنني.
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الإ�صالح ال�شامل والدميقراطية
�أر�سى جاللة امللك ر�ؤية وا�ضحة للإ�صالح ال�شامل وم�ستقبل
الدميقراطية يف الأردن ،عرب �سل�سلة من الأوراق النقا�شية ،التي
�سعى جاللته من خاللها �إلى حتفيز حوار وطني حول م�سرية
الإ�صالح وعملية التحول الدميقراطي التي مير بها الأردن ،بهدف
بناء التوافق ،وتعزيز امل�شاركة ال�شعبية يف �صنع القرار ،و�إدامة
االهتمام بعملية الإ�صالح ال�شامل ،حيث �أ�صدر جاللته �سبع �أوراق
نقا�شية تناولت امل�سرية نحو بناء الدميقراطية املتجددة ،وتطوير
نظامنا الدميقراطي خلدمة جميع الأردنيني ،و�أدوار تنتظرنا
لنجاح دميقراطيتنا املتجددة ،ونحو متكني دميقراطي ومواطنة
فاعلة ،وتعميق التحول الدميقراطي :الأهداف ،واملنجزات
والأعراف ال�سيا�سية ،و�سيادة القانون �أ�سا�س الدولة املدنية ،وبناء
قدراتنا الب�شرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نه�ضة الأمة.

جاللة امللك ودعم القوات امل�سلحة
يويل جاللة امللك ،القائد الأعلى للقوات امل�سلحة/اجلي�ش
العربي والأجهزة الأمنية ،جل اهتمامه ،ويحر�ص على �أن تكون
هذه امل�ؤ�س�سات يف الطليعة �إعدادا وتدريبا وت�أهيال ،فمنذ اللحظة
الأولى لت�سلم جاللته �سلطاته الد�ستورية� ،سعى �إلى تطوير القوات
امل�سلحة والأجهزة الأمنية وحتديثها لتكون قادرة على حماية
الوطن ومكت�سباته والقيام مبهامها على �أكمل وجه� ،إ�ضافة �إلى
حت�سني �أو�ضاع منت�سبيها العاملني واملتقاعدين ،ف�أ�صبحت مثاال
يحتذى ومنوذجا يف الأداء والتدريب والت�سليح لقدرتها وكفاءتها
القتالية العالية ،من خالل توفري خمتلف املتطلبات التي متكنها من
تنفيذ مهامها وواجباتها داخل الوطن وخارجه.

القد�س واملقد�سات الإ�سالمية
كر�س جاللة امللك جهوده الد�ؤوبة مع الدول الفاعلة لت�أكيد
مركزية الق�ضية الفل�سطينية ،و�ضرورة �إنهاء ال�صراع الفل�سطيني
الإ�سرائيلي وفق حل الدولتني ومبا ي�ضمن �إقامة الدولة الفل�سطينية
أيلول 2019

امل�ستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام  1967وعا�صمتها
القد�س ال�شرقية ،وهي جهود ترافقت مع دعم ملكي متوا�صل
للأ�شقاء الفل�سطينيني لنيل حقوقهم العادلة على ترابهم الوطني.
كما يبذل جاللته جهود ًا كبرية بو�صفه و�صيا وحاميا وراعيا
للمقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س ال�شريف ،للحفاظ
على عروبتها وهويتها العربية ومقد�ساتها الإ�سالمية وامل�سيحية،
ودعم وتثبيت �سكانها ،م�سلمني وم�سيحيني ،وتعزيز وجودهم يف
مدينتهم ،كما ي�ؤكد جاللته يف خمتلف اللقاءات واملحافل الدولية،
�أن �إنكار احلق الإ�سالمي وامل�سيحي يف القد�س �سيعزز العنف ،و�أن
ما ي�شهده العامل العربي والعامل ،من انت�شار العنف والتطرف ،هو
نتيجة لغياب حل عادل و�شامل للق�ضية الفل�سطينية ،وما ترتب على
ذلك من ظلم و�إحباط� ،إلى جانب ت�شديد جاللته على �أن منطقتنا
ال ميكن �أن تنعم بال�سالم ال�شامل� ،إال بحل لل�صراع الفل�سطيني
الإ�سرائيلي.
كما حتمل لقاءات جاللته املتوا�صلة مع العديد من علماء
ورجال الدين والقيادات الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س ،ت�أكيد

جاللته دعم �صمود كنائ�س الأر�ض املقد�سة� ،إذ ي�شدد جاللته دوم ًا
على �أن حق امل�سلمني وامل�سيحيني يف القد�س �أبدي وخالد ،و�أن
الأردن �سيوا�صل دوره بحمايته.
ولعل االتفاق التاريخي الذي وقعه جاللته والرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س يف عمان يف �آذار � ،2013أكرب دليل على قطعية
الت�أكيد على الو�صاية الها�شمية على الأماكن املقد�سة ،و�أن جاللته
هو �صاحب الو�صاية على الأماكن املقد�سة يف القد�س ال�شريف ،وله
احلق يف بذل جميع اجلهود القانونية للحفاظ عليها ،خ�صو�صا
امل�سجد الأق�صى ،املعرف يف االتفاقية على �أنه كامل احلرم
القد�سي ال�شريف.
الأردنيون اليوم ،وهم يحتفلون بالعيد الع�شرين للجلو�س على
العر�ش ،يوا�صلون م�سرية البناء والتنمية والتحديث والإجناز التي
يقودها جاللة امللك ،لتحقيق خمتلف الطموحات والأهداف التي
ترتقي بالوطن واملواطن ،رغم ما يحيط بهم من �أزمات وحتديات،
لإميانهم العميق بقدرتهم على حتويل هذه التحديات �إلى فر�ص،
للم�ضي قدم ًا نحو م�ستقبل �أف�ضل وغد �أكرث �إ�شراقا.



67

�إجنازات طموحة لهيئة تنظيم قطاع االت�صاالت يف عهد
جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم
الدكتور املهند�س غازي اجلبور
رئي�س جمل�س مفو�ضي الهيئة

لقد �سعت هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت منذ �أن تولى جاللة
امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني �سلطاته الد�ستورية �إلى حتقيق
الر�ؤى امللكية الثاقبة لقطاع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات،
فكان جاللة امللك املعظم يراهن على دوره الفاعل وامل�ؤثر يف
قطاعات العمل الأخرى ،ومن هذا املنطلق فال بد للبنية الت�شريعية
من قوانني ،و�أنظمة ،وتعليمات �أن ت�شكل يف جمملها املحفز واملعني
لفتح املجال �أمام كافة الراغبني يف تقدمي اخلدمات على �أ�س�س
وا�ضحة ومدرو�سة.

68

رسالة املعلم

املجلد -56بديل العددين الأول والثاين

ومن هنا ،جاء �سعي الهيئة املتوا�صل يف فتح �سوق االت�صاالت
بال�شكل الذي يلبي رغبات كافة اجلهات ذات العالقة من م�شغلني
وم�ستفيدين ،وجاءت الإجنازات املتتالية منذ �أن تولى جاللة امللك
�سلطاته الد�ستورية دلي ًال وا�ضح ًا على الرعاية امللكية واالهتمام
املتوا�صل من لدن جاللته بهذا القطاع احليوي املهم.
�أ�صبح الأردن يف العام  2000ع�ضو ًا كامل الع�ضوية يف منظمة
التجارة العاملية ،حيث قدم الأردن �آنذاك التزاماته فيما يتعلق
بقطاع االت�صاالت �ضمن العرو�ض التي قدمت لالن�ضمام �إلى
أيلول 2019

املنظمة والتي ت�ضمنت حترير قطاع االت�صاالت بالكامل بنهاية
عام .2004
يف العام  2002مت تعديل قانون االت�صاالت رقم  13ل�سنة 1995
مبوجب القانون املعدل لقانون االت�صاالت امل�ؤقت رقم  8ل�سنة
 2002والذي مت مبوجبه تغيري ا�سم وزارة الربيد واملوا�صالت �إلى
"وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات" والت�أكيد على ا�ستقاللية
الهيئة ،و�أناط بالهيئة مهام تنظيم خدمات االت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات يف اململكة .ويف العام � 2003صدرت وثيقة ال�سيا�سة
العامة للحكومة يف قطاعي االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع
الربيد ،وذلك �ضمن �سعي احلكومة لتنفيذ التزاماتها جتاه منظمة
التجارة العاملية يف حترير قطاع االت�صاالت ،والتي �أكدت على عزم
احلكومة حترير القطاع الفرعي لالت�صاالت الثابتة مع نهاية عام
 2004و�إنهاء االحتكار الثنائي ل�شركتي الهواتف املتنقلة يف بداية
عام  .2004ومت يف العام  2003منح �أول رخ�صة لتقدمي خدمات
الراديو املتنقل ل�شركة اجليل اجلديد � /إك�سرب�س .ويف � أواخر العام
 2003قامت الهيئة بن�شر برناجمها لإ�صدار رخ�صة �إ�ضافية مل�شغل
جديد يف قطاع االت�صاالت املتنقلة يف اململكة تطبيقا لل�سيا�سة
العامة للحكومة يف قطاعي االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع
الربيد ،حيث مت يف �شهر �آب من العام  2004منح رخ�صة ل�شركة
�أمنية للهواتف املتنقلة لتقدمي خدمات االت�صاالت املتنقلة.
لقد قامت الهيئة يف �شهر ت�شرين �أول من العام 2004
ب�إ�صدار "برنامج الرتخي�ص الإ�ضايف تطبيقا لوثيقة ال�سيا�سة
العامة للحكومة يف قطاعي االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات
وقطاع الربيد" ،حيث عر�ض الربنامج �أنواع الرخ�ص التي �ستمنح
للراغبني باال�ستثمار وتق�سم �إلى ق�سمني :رخ�ص فردية ورخ�ص
فئوية .وقد مت يف العام � 2005إنهاء احتكارية �شركة االت�صاالت
الأردنية يف تقدمي خدمات االت�صاالت الثابتة وفتح �سوق
االت�صاالت الثابتة بالكامل� ،إ�ضافة �إلى تطبيق �آخر مراحل خطة

الرتقيم الوطنية فيما يتعلق باجلزء املخت�ص باالت�صاالت املتنقلة،
وذلك ب�إ�ضافة خانة جديدة (ثامنة) وتوحيد رمز االت�صاالت
املتنقلة بالرقم ( .)07ويف �شهر �أيار من العام  2005مت منح �أول
رخ�صة ات�صاالت فردية عامة لل�شركة البحرينية الأردنية للتقنية
واالت�صاالت /بتلكو – الأردن لتقدمي خدمات االت�صاالت الثابتة،
ويف العام  2006مت انتقال كل من �شركة زين (فا�ست لينك) �آنذاك
و�شركة �أمنية و�شركة �إك�سرب�س �إلى الإطار املتكامل للرتخي�ص
والتنظيم واالنتهاء من نقل املرخ�صني غري الفئويني �إلى الإطار
املتكامل للرتخي�ص والتنظيم بانتقال كل من �شركة االت�صاالت
الأردنية و�شركة موبايلكم يف العام 2007م.
لقد �أقرت الهيئة يف العام  2006وثائق عطاء رخ�ص ا�ستخدام
ترددات الطيف الراديوي يف جمال خدمات النفاذ الال�سلكي
الثابت باحلزم العري�ضة ( FBWA Fixed Broadband
 )Wireless Accessوذلك ا�ستناد ًا �إلى قرار جمل�س الوزراء
بتاريخ  ،2006/9/12املت�ضمن املوافقة على اتباع "�أ�سلوب طرح
العطاءات العامة" ملنح رخ�ص اال�ستخدام للطيف الراديوي يف
جمال خدمات النفاذ الال�سلكي الثابت باحلزم العري�ضة والذي
مت الحقا مبوجبه منح ( )5رخ�ص ا�ستخدام ترددات �إلى �شركات
لتقدمي هذا النوع من اخلدمات .ويف العام  2007قرر جمل�س
الوزراء بتاريخ  2007/5/29املوافقة على وثيقة ال�سيا�سة العامة
للحكومة لعام  2007يف قطاعات االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات
والربيد.
ويف العام  2008قامت الهيئة بالإعالن عن نيتها لإدخال
خدمات اجليل الثالث يف الأردن ،حيث مت يف منت�صف �شهر �آب
 2009منح �شركة �أوراجن اخللوي رخ�صة لتقدمي خدمات اجليل
الثالث يف اململكة تبعها يف العام  2010منح ال�شركة الأردنية
خلدمات الهواتف املتنقلة ( زين) رخ�صة لتقدمي خدمات اجليل
الثالث يف اململكة ،ثم �شركة �أمنية يف العام 2012م.
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وا�ستكماال لو�ضع خارطة الطريق لقطاع االت�صاالت يف اململكة،
قرر جمل�س الوزراء يف العام  2012املوافقة على �إ�صدار وثيقة
ال�سيا�سة العامة للحكومة يف قطاعات االت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات والربيد لعام .2012
ويف جمال �إ�صدار املوافقات لرتخي�ص الرتددات املتنوعة،
وافقت الهيئة يف العام  2014على طلب ال�شركة الأردنية خلدمات
الهواتف املتنقلة (زين) لرتخي�ص الرتددات يف النطاقني (1800
م.ه ــ) و ( 2100م.هـ ــ) ،كما وافقت يف العام  2015على طلب
كل من �شركة �أمنية و�شركة البرتاء الأردنية لالت�صاالت املتنقلة
(�أوراجن موبايل) لرتخي�ص الرتددات يف النطاق ( 1800م.ه ــ)،
ويف العام  2016مت املوافقة على طلب �شركة (�أوراجن موبايل)
لرتخي�ص الرتددات يف النطاق (2100م.ه ــ) وترخي�ص الرتددات
يف النطاق الرتددي ( 2600م.هـ ـ )يف العام .2017
وبهدف امل�ساهمة يف حتقيق ر�ؤى جاللة امللك عبداهلل الثاين
ابن احل�سني املعظم بدعم قطاع امل�ستثمرين والأعمال وت�سهيل
وتب�سيط الإجراءات وتوفري الوقت واجلهد على جميع امل�ستفيدين
من خدمات الهيئة ،ومبا ينعك�س �إيجابا على ر�ضا متلقي اخلدمة
ويح�سن �أداء الهيئة ويحفز بيئة اال�ستثمار و�أداء االقت�صاد الأردين
فقد قرر جمل�س مفو�ضي الهيئة يف العام  2015املوافقة على �إن�شاء
مكتب دائم للهيئة يف جمرك مطار امللكة علياء الدويل ،ثم تاله يف
العام  2017افتتاح املكت ــب الدائــم للهيئة فـي مركز جمرك العقبة
للت�سهيل على م�ستوردي �أجهزة االت�صاالت وتب�سيط الإجراءات
على جميع املتعاملني مع الهيئة.
ويف العام  ،2016ت�سلمت اململكة الأردنية الها�شمية ممثلة
بالهيئة رئا�سة ال�شبكة العربية لهيئات تنظيم االت�صاالت وتقنية
املعلومات للعام  2016والتي ت�ضم يف ع�ضويتها �إدارات التنظيم
يف كافة الدول العربية ،حيث قامت الهيئة خالل تر�ؤ�سها لل�شبكة
بتنظيم العديد من الفعاليات املتخ�ص�صة على امل�ستوى العربي
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�إ�ضافة �إلى حتقيق الأهداف والغايات املرجوة من خالل تعزيز
وتدعيم االن�سجام والتقارب يف املمار�سات واملواقف التنظيمية،
وتبني املبادرات التي من �ش�أنها تنمية قطاع االت�صاالت وتقنية
املعلومات يف املنطقة العربية ،واحلفاظ على قنوات احلوار
املتبادلة.
وملا كان جلودة اخلدمات من �أهمية كبرية يف تعزيز ال�سوق
الأردين بخدمات ذات جودة عالية ،فقد د�شنت الهيئة يف العام
 2017املركز املتخ�ص�ص ملراقبة جودة خدمات االت�صاالت
وحمطات البث الإذاعي العاملة وفق الت�شكيل الرتددي ()FM
وامل�صمم وفق ًا لأحدث التقنيات واملعايري العاملية امل�ستخدمة،
والذي �أتاح �إجراء جميع القيا�سات والفحو�صات الفنية املتعلقة
بجودة خدمات االت�صاالت اخللوية وحتليل تلك الفحو�صات
والقيا�سات وا�ستخال�ص م�ؤ�شرات اجلودة وعك�سها ب�شكل �إلكرتوين
وفوري على �شا�شات املراقبة املوجودة يف املركز واملرتبطة �إلكرتونيا
مع جم�سات الفح�ص امليدانية املتنقلة والثابتة ،والتي تقوم
بدورها ب�إجراء جميع �أنواع القيا�سات واملتعلقة بجودة خدمات
االت�صاالت اخللوية والتغطية جلميع �أنواع التكنولوجيا امل�ستخدمة
( ) 2G,3G,4Gو�إر�سالها ب�شكل فوري �إلى اخلوادم املوجودة يف
الهيئة ليتم حتليلها وعر�ضها من خالل �شا�شات املراقبة املوجودة
يف املركز .ناهيك عن الإعالن يف العام  2017عن نتائج جائزة
امل�شغل الأف�ضل لالت�صاالت املتنقلة لعام  2016واملوجهة ل�شركات
الهواتف اخللوية يف اململكة.
ويف جمال قطاع الربيد ،ف�إن الهيئة تتولى مهام تنظيم قطاع
الربيد يف اململكة ومراقبة �أداء جميع مقدمي اخلدمات الربيدية
والت�أكد من التزامهم بن�صو�ص القانون تنفيذ ًا لأحكام قانون
اخلدمات الربيدية رقم ( )34ل�سنة  .2007حيث تقوم الهيئة
بتنفيذ العديد من املهام والواجبات يف جمال تنظيم قطاع الربيد
من خالل مراقبة �أداء م�شغل الربيد العام �إ�ضافة �إلى تنفيذ مراقبة
أيلول 2019

�أداء م�شغلي الربيد اخلا�ص وفق م�ؤ�شرات �أداء يتم متابعتها �أوال
ب�أول بهدف تقدمي اخلدمات ب�سوية عالية وجودة مقبولة .حيث
جتاوز عدد الرخ�ص ال�صادرة عن الهيئة يف القطاع الربيدي املائة
رخ�صة حتى اللحظة.
كما تقوم الهيئة من خالل فرق ميدانية ب�إجراء ال�ضبوطات
امليدانية على كافة اجلهات املخالفة للت�شريعات والأنظمة،
وترخي�ص اجلهات الراغبة بتقدمي اخلدمات الربيدية يف اململكة
�سواء فئة بريد حملي �أو فئة بريد دويل� .إ�ضافة �إلى اهتمامها
مبو�ضوع التجارة الإلكرتونية ومكافحة غ�سل الأموال يف جمال
قطاع الربيد ح�سبما تتطلبه االلتزامات الدولية.
�إ�ضافة لذلك ،تتولى الهيئة مهمة ترخي�ص واعتماد جهات
التوثيق الإلكرتوين ،وتنفيذ �أعمال املراقبة والتدقيق على تلك
اجلهات وذلك مبوجب �أحكام قانون املعامالت الإلكرتونية رقم
( )15ل�سنة  2015والأنظمة ال�صادرة مبوجبه.
وبهدف متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وتذليل املعوقات التي
يواجهونها� ،أعلنت الهيئة بداية العام  2018عن ت�شكيل فريق عمل
متخ�ص�ص لتمكني ذوي الإعاقة من النفاذ �إلى خدمات االت�صاالت
وتكنولوجيا املعلومات بهدف حتقيق توجيهات جاللة امللك عبد اهلل
الثاين ابن احل�سني يف �إيجاد جمتمع �أردين يتمتع فيه الأ�شخا�ص
ذوو الإعاقة بحياة كرمية م�ستدامة ،حتقق لهم امل�شاركة الفاعلة
القائمة على الإن�صاف واالحرتام ،مب�شاركة �شركات االت�صاالت
وعدد من اجلهات ذات العالقة.
وا�ستكماال حللقات الإجناز ،فقد فازت الهيئة يف العام 2018
باملركز الأول /املرحلة الربونزية �ضمن قطاع “البنية التحتية
والطاقة” للدورة الثامنة ( )2017/2016من جائزة امللك عبداهلل
الثاين لتم ّيز الأداء احلكومي وال�شفافية وجائزة “�أف�ضل �إجناز”.
حيث ت�شكل اجلائزتان بالن�سبة للهيئة قاعدة لالنطالق للمزيد من
التميز� .إ�ضافة �إلى فوز الهيئة يف العام  2011باجلائزة الربونزية

�ضمن امل�ؤ�س�سات امل�شاركة لأول مرة.
وعلى امل�ستوى الدويل ،فازت الهيئة يف العام  2018ممثلة
برئي�س جمل�س املفو�ضني يف جائزة االبتكار احلكومي يف �أ�سواق
االت�صاالت املتنقلة النا�شئة للعام  2018التي متنحها الرابطة
الدولية مل�شغلي الهواتف املتنقلة  GSMAللجهات احلكومية
وذلك �ضمن حفل كبري ح�ضره ملك �إ�سبانيا فيليب ال�ساد�س والتي
تعترب هذه اجلائزة من �أرفع اجلوائز املمنوحة مل�س�ؤول حكومي
ميثل �صناعة االت�صاالت املتنقلة يف بلده ،وتمُ نح للرئي�س /امل�س�ؤول
احلكومي الذي يتميز ب�صفات قيادية قادرة على �إحداث التغيري
الإيجابي املتمثل بالتحول نحو املجتمعات واالقت�صاديات الرقمية
من خالل العمل على �إيجاد البيئة املنا�سبة لنمو �صناعة قطاع
االت�صاالت املتنقلة.
وبهدف الت�سهيل على مراجعي الهيئة وخلق بيئة عمل �صحية
و�سليمة وحتقيق وفر مايل مرتتب على تكاليف اال�ستئجار ،فقد
مت نقل مكاتب الهيئة �إلى املوقع الدائم اجلديد منت�صف العام
 ،2018حيث جاء اختيار املوقع اجلديد ليلبي �سهولة الو�صول �إليه
من جميع املناطق ،كما مت ت�أهيله ب�شروط وموا�صفات فنية تالئم
ا�ستخدام الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وعلى اختالف نوعية الإعاقة
لتمكينهم من �إجناز معامالتهم بكل ي�سر و�سهولة.
وحتقيق ًا مل�ستقبل واعد خالل الفرتة املقبلة ،فقد �أقرت الهيئة
اخلطة اال�سرتاتيجية للأعوام  2020-2017ت�ضمنت ر�ؤية طموحة
تتمثل بالتميز يف جعل قطاعي االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات
وقطاع الربيد� ،أكرث القطاعات دعم ًا للنمو على ال�صعيد الوطني
والأف�ضل �أدا ًء يف التنظيم على ال�صعيد الإقليمي من خالل ر�سالة
تركز على �أن الهيئة م�ؤ�س�سة حكومية م�ستقلة لتنظيم �أداء قطاعي
االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع الربيد ،وحتفيز املناف�سة
فيها ،وحماية م�صالح امل�ستفيدين منها ،ومراقبة تطبيق معايري
جودة اخلدمات وتقدميها ب�أ�سعار مالئمة ومبا يحقق النمو

71

امل�ستدام يف �أداء هذه القطاعات �ضمن �إطار عمل م�ؤ�س�سي مع
ال�شركاء ،وباالعتماد على موارد ب�شرية متخ�ص�صة ومتميزة.
ون�ستعر�ض تالي ًا بع�ض م�ؤ�شرات القطاع يف الآونة الأخرية:
•حققت الهيئة وفرا مالي ًا ما يقارب ( )412مليون دينار
حل�ساب اخلزينة العامة منذ عام 2018 - 2015م.
•حققت الهيئة وفرا ماليا ما يقارب ( )49مليون دينار حل�ساب
اخلزينة العامة عام 2018م.
•حققت الهيئة وفرا ماليا ما يقارب (  ) 1.687مليار حل�ساب
خزينة الدولة منذ عام 2018 – 1997م.
•بلغت ن�سبة انت�شار خدمة الهاتف املتنقل ( )%88.5حتى
نهاية الربع الثالث من العام 2018م.
•بلغت ن�سبة انت�شار خدمة الإنرتنت( )%93حتى نهاية الربع
الثالث من العام 2018م.
•بلغت ن�سبة انت�شار خدمة الهاتف الثابت حوايل( )%3حتى

نهاية الربع الثالث من العام 2018م.
•بلغ حجم اال�ستثمار (كافة خدمات االت�صاالت) ما جمموعه
( )150مليون يف عام 2017م.
•بلغ عدد ال�شركات يف قطاع االت�صاالت� )69( :شركة.
•بلغ عدد الرخ�ص املمنوحة يف قطاع الربيد )105( :رخ�صة
فئة حملي وفئة دويل.
وختام ًا ،ف�إن هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت �ستوا�صل العمل
والبناء على ما مت �إجنازه يف �إيجاد خدمات ات�صاالت وبريد
متطورة ،ولتعزيز امل�ساهمة املبا�شرة وغري املبا�شرة لقطاع
االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع الربيد يف االقت�صاد
الوطني من خالل زيادة ن�سبة النمو يف الناجت املحلي الإجمايل
وتطوير البنية التحتية جلميع قطاعات الأعمال ان�سجام ًا مع
توجيهات جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم.
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ملكي
النزاهة ومكافحة الف�ساد من
منظور ٍ
ٍ
مي�سون فهمي اخلطيب
م�ست�شارة رئي�س هيئة النزاهة ومكافحة
الف�ساد /الناطق الإعالمي

احتفاال بالذكرى الع�شرين جللو�س جاللة القائد الأعلى امللك
عبداهلل الثاين على العر�ش ،نر�صد �أهم الإجنازات والتطورات
التي �شهدها الأردن احلديث يف عهد جاللته ويف �شتى جماالت
النه�ضة التنموية� ،إ�ضافة �إلى النقلة النوعية واخلطوات التي خطا
بها يف �شتى جماالت العمل من �أجل رفعة و�إعالء ا�سم الأردن �أينما
حل ويف كل منا�سبة تواجد بها �سواء على امل�ستوى العاملي �أو العربي،
حيث كانت مواقفه املعتدلة و�آرا�ؤه املن�سجمة مع ر�سالة الأمن
وال�سالم للعامل ب�أ�سره �سبب ًا يف علو ال�صوت الأردين وجعله الأكرث
ح�ضور ًا يف املحافل الدولية.

مل تكن جائزة م�صباح ال�سالم التي ا�ستلمها جاللته م�ؤخر ًا يف
�إيطاليا هي اجلائزة الأولى من نوعها� ،إذ �سبقتها جائزة وي�ستفاليا
لل�سالم يف مون�سرت�/أملانيا ،هذه اجلائزة التي جعلت رئي�س الوزراء
الإيطايل ين ّوه �إلى �أن العامل يجب �أن ي�شعر بالغرية مما متكن
الأردن من �إجنازه وعمله ،م�شري ًا �إلى �أن جاللة امللك عبداهلل
ملهم.
الثاين قائ ٌد ُ
وبتعدد الر�سائل امللكية ال�سامية والتوجيهات املتالحقة �سواء
للحكومات املتعاقبة �أو املجال�س النيابية ،تعددت الر�ؤى امللكية التي
يف حال حتققها �ستنقل الأردن �إلى م�صاف الدول ذات التجارب
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الناجحة القابلة لال�ستئنا�س بها وتعميم براجمها وم�شاريعها.
فقد عمل جاللته  -ومنذ اليوم الأول لت�سلمه �سلطاته الد�ستورية
عام  -1999بجدٍ و�إ�صرا ٍر ليتقدم بالأردن يف خمتلف جماالت
احلياة و�أهمها التميز يف الأداء احلكومي حيث �أطلق جائزة امللك
عبداهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�شفافية والتي تكاملت
ر�ؤية و�أهداف هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد مع بع�ض �أهدافها
كال�شفافية وجودة تقدمي اخلدمات احلكومية وتب�سيط الإجراءات
والتعامل مع متلقي اخلدمات مبعايري عادلة وحموكمة.
واملتتبع لن�ش�أة هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد يعلم �أن الر�سالة
امللكية ال�سامية لرئي�س الوزراء بتاريخ  26حزيران  2005والتي
ت�ضمنت طلب �إ�صدار قانون يتم مبوجبه �إن�شاء هيئة م�ستقلة ملكافحة
الف�ساد ،يجد �أن �أحد �أبرز الإجنازات التي متخ�ض عنها �إ�صدار �أول
قانون ملكافحة الف�ساد يف عام 2006ومن ثم و�ضع �أول ا�سرتاتيجية
وطنية ملكافحة الف�ساد للأعوام  2012-2008لتليها ا�سرتاتيجية
مكافحة الف�ساد عام  2017-2013وختام ًا الإ�سرتاتيجية الوطنية
للنزاهة ومكافحة الف�ساد  2025-2017والتي �أطلقها دولة رئي�س
الوزراء ال�سابق يف  8كانون �أول عام 2017م.
ومل تكن توجيهات جاللته يف كتاب التكليف ال�سامي حلكومة
رئي�س الوزراء الأ�سبق �سمري الرفاعي مبحاربة كل �أ�شكال الف�ساد
والتحايل على القانون وا�ستغالل املن�صب العام وممار�سة الوا�سطة
واملح�سوبية التي تعتدي على حقوق الآخرين وتخل بقواعد النزاهة
والعدالة وتكاف�ؤ الفر�ص �إال ر�سالة حقيقية تنم عن توجهات ملكية
�سامية باحرتام القانون واملحافظة على الأمن والنظام العام
وحماربة كل �أ�شكال الف�ساد وتطبيق القانون مبو�ضوعية ودون
حماباة �أو متييز.
ولأن الأردن يف عهد جاللته مل ين�أَ عن �أحداث ال�ساحة الدولية
والإقليمية فقد كان من �أوائل الدول املوقعة على اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الف�ساد يف عام  ،2005ويف عام  2008ت�أ�س�ست
ال�شبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد بح�ضور م�س�ؤولني
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رفيعي امل�ستوى ميثلون جهات معنية مبكافحة الف�ساد من( )16بلدا
عربيا.
ويف عام 2012م عهد جاللته لدولة رئي�س الوزراء �آنذاك
لرئا�سة جلنة ملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية لتعمل على
�صياغة ميثاقٍ يت�ضمن املبادئ الأ�سا�سية واملعايري الأخالقية
واملهنية الناظمة للعمل يف القطاعني العام واخلا�ص مبا ي�ضمن
تعزيز منظومة النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة و�سيادة القانون،
وي�ضمن كذلك حتقيق العدالة وتكاف�ؤ الفر�ص وحماربة ظاهرتي
الوا�سطة واملح�سوبية� ،إ�ضافة �إلى �إعداد خطة تنفيذية مرتبطة
بربنامج زمني حمدد لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وامل�ساءلة
وال�شفافية وم�أ�س�سة عملها و�آليات التعاون فيما بينها ،وحتديد
واقرتاح الت�شريعات املطلوب تعديلها واالحتياجات الفنية لتطوير
القدرات امل�ؤ�س�سية لدى اجلهات ذات العالقة وفق ًا لأف�ضل
املمار�سات العاملية.
ويف عام  2014ت�شكلت اللجنة امللكية للتقييم ومتابعة منظومة
وجه جاللته جميع ال�سلطات وامل�ؤ�س�سات
النزاهة الوطنية ،حيث ّ
الوطنية للتعاون الكامل والتن�سيق امل�ستمر لتبني ميثاق النزاهة
كوثيقة مرجعية يلتزم بها اجلميع وترجمة خطته التنفيذية على
�أر�ض الواقع وو�ضعها مو�ضع التنفيذ �ضمن الإطار الزمني املحدد،
و�صو ًال �إلى جتذير مبادئ النزاهة وال�شفافية والعدالة وامل�ساءلة
وح�سن الأداء ومكافحة الف�ساد؛ حفاظا على املال العام وامل�صلحة
العامة ،وكان من نتائج �أعمالها تعديل قانون الهيئة ،حيث ت�ضمن
ن�صو�ص ًا ركزت على دور الهيئة الوقائي يف منع وقوع جرائم الف�ساد
والتوعية مبخاطرها وجتنب االزدواجية مع الق�ضاء ،وكذلك
جترمي الأفعال والت�صرفات التي تدخل حتت مظلة الف�ساد والتي
مل تكن جم ّرمة مبوجب الت�شريعات اجلزائية ال�سارية ،ويف نف�س
العام قامت الهيئة بامل�ساهمة يف �إعداد قانون الك�سب غري امل�شروع
رقم  21ل�ستة  ،2014كما مت �إ�صدار نظام حماية ال�شهود واملبلغني
واخلرباء رقم  62ل�سنة 2014م.
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ويف �شهر �أيار من عام � 2016صدر قانون النزاهة ومكافحة
الف�ساد رقم ( )13والذي ن�ش�أت مبوجبه هيئة النزاهة ومكافحة
قانوين لهيئة مكافحة الف�ساد وديوان املظامل
كخلف
الف�ساد
ٍ
ٍ
لتتولى �ضمان االلتزام مببادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الف�ساد
من خالل تفعيل منظومة القيم والقواعد ال�سلوكية يف الإدارة
العامة و�ضمان تكاملها والت�أكد من التزام الإدارة العامة مببادىء
احلوكمة الر�شيدة ومعايري امل�ساواة واجلدارة واال�ستحقاق وتكاف�ؤ
الفر�ص وتقدمي خدماتها بجود ٍة عالي ٍة و�شفافي ٍة وعدال ٍة.
ويف جميع مراحل عمل هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد كانت
هناك توجيهات ملكية م�شدّدة ب�ضرورة ت�ضافر جهود اجلميع
ملحاربة �آفة الف�ساد والتوعية مبخاطر الف�ساد وتعزيز قيم العدالة
والنزاهة و�سيادة القانون ،وقد دعا جاللته يف �أكرث من لقاءٍ �إلى
�ضرورة التعامل ب�شفافية مع جميع ملفات الف�ساد لتعزيز ثقة
وجه جميع
املواطنني بجدية الدولة يف مكافحة هذه الآفة ،كما ّ
احلكومات يف عهده �إلى تقدمي جميع �أ�شكال الدعم و الت�سهيالت
الالزمة ل�ضمان قيام الهيئة بامل�س�ؤوليات امللقاة على عاتقها بكل
كفاء ٍة واقتدارٍ .كما �أ ّكد دعمه الكامل للهيئة ب�صفتها اجلهة
امل�س�ؤولة عن تعزيز منظومة النزاهة الوطنية التي تعد عن�صر ًا
مهم ًا يف م�سرية الإ�صالح الوطني ال�شامل.
ولتتمكن هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد من حتقيق الر�ؤى
املوجهة لكل احلكومات� -أطلقت الإ�سرتاتيجية
امللكية ال�سامية – ّ
الوطنية للنزاهة ومكافحة الف�ساد  2025-2017وحددت ر�ؤيتها
بـ(بيئة وطنية نزيهة مناه�ضة للف�ساد) ور�سالتها بـ(مكافحة
الف�ساد بكافة �أ�شكاله بتطويقه وعزله ومنع انت�شاره واحلد من �آثاره
واملحافظة على املوارد الوطنية من خالل تفعيل منظومة النزاهة
الوطنية وتر�سيخ قيم النزاهة ومعايري ال�سلوك الفردي وامل�ؤ�س�سي
وت�أ�صيل قيم احلوكمة الر�شيدة و�سيادة القانون وال�شفافية
واملحا�سبة وامل�ساءلة والعدالة وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص مبا ي�ؤ�س�س
لبيئة مناه�ضة للف�ساد).

وقد �شملت الإ�سرتاتيجية ثمانية حماور منها حمور تفعيل
منظومة النزاهة الوطنية الذي ت�ضمن برامج وم�شاريع تر�سي
القواعد والقيم ال�سلوكية وحتارب الوا�سطة واملح�سوبية وتن�شر
الوعي ب�أخطار هذه الآفة و�آثارها ال�سلبية على املجتمع الأردين.
وقد اعتمدت هذه الربامج وامل�شاريع على �أفكار وتطلعات
جاللة امللك يف ورقته النقا�شية ال�ساد�سة حني قال ( ال ميكننا
احلديث عن �سيادة القانون ونحن ال نقر ب�أن الوا�سطة واملح�سوبية
�سلوكيات تفتك بامل�سرية التنموية والنه�ضوية للمجتمعات ،لي�س
فقط بكونها عائق ًا يحول دون النهو�ض بالوطن ،بل ممار�سات تنخر
مبا مت �إجنازه وبنا�ؤه وذلك بتقوي�ضها لقيم العدالة وامل�ساواة وتكاف�ؤ
الفر�ص وقيم املواطنة ال�صاحلة وهي الأ�سا�س لتطور املجتمع).
ويف بداية عام  2017ك ّلف جاللته هيئة النزاهة ومكافحة
الف�ساد مبتابعة �إجنازات اللجنة امللكية لتقييم العمل ومتابعة
الإجناز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والبدء بو�ضع الربامج
الهادفة ملحاربة الوا�سطة واملح�سوبية بجميع �أ�شكالها وعلى جميع
ؤ�س�سي
امل�ستويات و�صو ًال لتحقيق العدالة وتر�سيخ النزاهة
ٍ
ك�سلوك م� ٍ
وجمتمعي.
ٍ
كما �أكد يف �أكرث من منا�سبة �أن حماربة الف�ساد بكل �أ�شكاله
وحتقيق العدالة �سيعزز ثقة املواطن ب�أجهزة الدولة وم�ؤ�س�ساتها،
داعي ًا �إلى موا�صلة برامج التوعية لرت�سيخ معايريالنزاهة ومكافحة
الف�ساد والوقاية منه وتر�سيخ النزاهة ك�سلوك م�ؤ�س�سي وجمتمعي.
واملتتبع للورقة النقا�شية ال�ساد�سة " �سيادة القانون �أ�سا�س
الدولة املدنية" ،والتي �أطلقها جاللة امللك املعظم يف �شهر
ت�شرين �أول من عام  2017يلم�س مدى التوافق واالن�سجام بني ما
ورد يف هذه الورقة وبني الأهداف الإ�سرتاتيجية للهيئة وبراجمها
وم�شاريعها ،كما وردت يف اال�سرتاتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة
الف�ساد  ،2025-2017وقد �أ�شار جاللته �إلى �أن �ضمان �سيادة
القانون يتحقق بوجود �آليات رقابة ف ّعالة متمثلة بهيئة النزاهة
ومكافحة الف�ساد وغريها من الأجهزة النظرية التي عليها �أن تعمل
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على تب ّني �أدوات متطورة ت�ضمن الفعالية وال�سرعة وحت ّقق ثقة
املواطن يف م�ؤ�س�سات الدولة وحتول دون اللجوء �إلى الإجراءات
واحللول الفردية غري القانونية والتي تنتق�ص من �سيادة القانون.
وهذا ما حر�صت الهيئة على ت�ضمنيه ال�سرتاتيجيتها الوطنية
للأعوام القادمة مما �سي�ضمن تطبيق القانون بدق ٍة ونزاه ٍة
و�شفافي ٍة وعدال ٍة وم�ساوا ٍة حتى ال يتم انتهاك القوانني والأنظمة
والتعليمات وبالتايل التعامل مع ملفات ف�ساد كان من املمكن
ا�ستباق حدوثها بااللتزام بتطبيق القانون؛ حيث �أفردت حمور ًا
خا�ص ًا لتهيئة البيئة الوطنية للم�شاركة يف مكافحة الف�ساد من
خالل التوعية الوطنية للمجتمع وامل�ؤ�س�سات والأفراد ،فو�ضعت
برناجم ًا خا�ص ًا بتوعية الطالب بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات الرتبوية
بهدف خلق حالة وعي �شاملة لدى طالب املدار�س واجلامعات يف
جميع مراحل الدرا�سة وت�أهيل جيل وطني قادر على الت�صدي لآفة
الف�ساد.
وحتقيق ًا لهذا الهدف مت توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الرتبية
والتعليم وت�شكيل جلنة تن�سيقية لتنفيذ برامج الإ�سرتاتيجية
الوطنية للنزاهة ومكافحة الف�ساد يف جمال توعية الطالب ،حيث

مت تدريب (  )257م�شرف ًا وم�شرفة تربوية من خمتلف حمافظات
اململكة حول مفاهيم النزاهة ومكافحة الف�ساد والوقاية منه و�سبل
التعريف بها لطلبة املدار�س ،كما يتم �إطالق جائزة �سنوية لطالب
املدار�س لنف�س الغاية� ،إ�ضافة �إلى بث ر�سائل توعوية من خالل
الإذاعة املدر�سية  /الطابور ال�صباحي يف جميع مدار�س اململكة
تتناول مفاهيم النزاهة ومكافحة الف�ساد.
ت�شاركي
و�أخري ًا ،ال بد من الإ�شارة �إلى �أن حماربة الف�ساد عم ٌل
ٌّ
تكاملي يحتاج �إلى تكاثف جهود جميع م�ؤ�س�سات الدولة ،وهذا ما
ٌّ
�أكده جاللة امللك املعظم يف خطاب العر�ش ال�سامي عند افتتاح
الدورة الثالثة ملجل�س الأمة العام املا�ضي حيث قال "�إن الأردن دولة
القانون ،لن ي�سمح ب�أن يكون تطبيق القانون انتقائ ًيا ،فالعدالة حق
للجميع ،ولن ي�سمح ب�أن يتحول الف�ساد �إلى مر�ض مزمن" ،و�أ�ضاف
"�إن م�ؤ�س�سات الدولة قادرة على اجتثاث الف�ساد من جذوره
وحما�سبة كل من يتطاول على املال العام" ،داعي ًا �إلى حت�صني
م�ؤ�س�سات الدولة �ضد الف�ساد من خالل تعزيز �أجهزة الرقابة،
وتفعيل مبد�أ امل�ساءلة واملحا�سبة.
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�إجنازات اململكة الأردنية الها�شمية يف جمال حقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف عهد جاللة امللك عبد اهلل الثاين
ابن احل�سني
املجل�س الأعلى حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

تع ُّد اململكة الأردنية الها�شمية من �أوائل الدول يف املنطقة
التي �أدركت �أهمية تعليم الطلبة ذوي الإعاقة بو�صفه حقا د�ستوريا
كفلته لهم الت�شريعات الوطنية ،خا�صة مع وجود الإرادة ال�سيا�سية
الداعمة وعلى ر�أ�سها جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني الذي
�أكد �أهمية تعزيز حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ودجمهم يف املجتمع
على �أ�سا�س عدم التمييز ،و�ضمان تكاف�ؤ الفر�ص مع نظرائهم من
غري ذوي الإعاقة .وكان الأردن من �أوائل الدول التي �ساهمت يف
�صياغة اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�صادقت عليها يف
عام  2008ون�شرتها يف اجلريدة الر�سمية لت�ؤكد التزامها بتعزيز

منظومة حقوق الإن�سان وحماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
وتوجت هذه اجلهود بفوز اململكة بجائزة فرانكلني روزفلت الدولية
للإعاقة التي ت�سلمها جاللة امللك عبداهلل الثاين يف �آذار .2005
ويع ُّد فوز اململكة الأردنية الها�شمية بهذه اجلائزة اعرتافا
را�سخا وتقديرا جليال من قبل الهيئة الدولية املعنية باجلائزة للدور
الرائد للمملكة الأردنية الها�شمية ملك ًا وحكومة و�شعب ًا مل�ساعيها
احلثيثة البناءة وجهودها املتوا�صلة الفعالة نحو العمل على �إر�ساء
دعائم القواعد الأ�سا�سية لربامج الأمم املتحدة يف جمال حقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
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وجاء ت�أ�سي�س املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني يف عهد
جاللة امللك عبداهلل الثاين مبوجب قانون حقوق الأ�شخا�ص املعوقني
رقم  31ل�سنة  2007ت�أكيد ًا لو�ضع الإعاقة �ضمن �أولويات الأجندة
التنموية للمملكة .ومع �صدور قانون حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
رقم ( )20ل�سنة  2017الذي يعد �أول ت�شريع وطني يقوم على
منهجية مناه�ضة التمييز على �أ�سا�س الإعاقة �أو ب�سببها تغري ا�سم
املجل�س لي�صبح املجل�س الأعلى حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
حظي قطاع التعليم بعناية جاللته واهتمامه وجتلى ذلك من
خالل �إطالق اخلطة الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية التي �أكدت يف
حماورها �ضرورة توفري البيئة التعليمية الداجمة للطلبة ذوي الإعاقة
يف جميع املراحل التعليمية ابتداء من مرحلة الطفولة املبكرة لت�شمل
مراحل التعليم العام .و�شهد جمال التعليم نقلة نوعية ب�صدور
قانون حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة رقم  20ل�سنة  2017الذي
كفل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة احلق يف احل�صول على تعليم نوعي
على �أ�سا�س تكاف�ؤ الفر�ص وعدم التمييز على �أ�سا�س الإعاقة يف بيئة
تعليمية داجمة تعزز ثقافة التنوع وتقبل االختالف �أ�سوة بغريهم من
غري ذوي الإعاقة .ومبوجب القانون مت االنتهاء من و�ضع م�سودة خطة
ع�شرية للتعليم الدامج التي يعول عليها يف توفري مدار�س داجمة وفق
�أف�ضل املعايري واملمار�سات الف�ضلى يف هذا املجال ورفع ن�سبة التحاق
الطلبة ذوي الإعاقة يف املدار�س الداجمة .كما كان لتطور م�ؤ�س�سات
التعليم العايل �أكرب الأثر يف جعل الأردن على خارطة الدول املتقدمة
يف توفري الربامج والكوادر الب�شرية امل�ؤهلة لتعليم وت�أهيل الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ومنهم �أخ�صائيو الرتبية اخلا�صة والأخ�صائيون
االجتماعيون و�أخ�صائيو العالج الطبيعي والوظيفي والنف�سي ،مما
�ساهم يف انت�شار مراكز الرتبية اخلا�صة وجعلها مق�صد ًا لت�أهيل
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من جميع الدول املجاورة.
و�إدراك ًا من الأردن لأهمية الإح�صاءات الدقيقة يف عملية
التخطيط وت�صميم الربامج واخلدمات ،فقد تبنت احلكومة يف
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�آخر تعداد عام لل�سكان وامل�ساكن يف  2015منهجية �أ�سئلة جمموعة
وا�شنطن لإح�صاء الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،حيث تبني ولأول مرة
يف الأردن �أن ن�سبة الإعاقة ملن هم فوق اخلم�س �سنوات تبلغ حوايل
 %11.2من �إجمايل عدد ال�سكان ،الأمر الذي يجعل من ق�ضية
الإعاقة �أولوي ًة وطني ًة حتتل مرتب ًة متقدم ًة على �أجندة �صانعي
القرار يف بلدنا.
لقد بادرت احلكومة منذ نفاذ قانون حقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة اجلديد يف نهاية �شهر �آب�/أغ�سط�س يف عام � 2017إلى
العمل والتن�سيق بني �أجهزتها ودوائرها املختلفة لو�ضع الأطر
التنفيذية لرتجمة �أحكام هذا القانون �إلى وقائع ملمو�سة على
الأر�ض ،ويف هذا ال�صدد؛ فقد بد�أ العمل على و�ضع خطط وطنية
لأربع �أولويات مت حتديدها وفق ًا للأطر الزمنية املن�صو�ص عليها
يف القانون ،حيث با�شرت احلكومة ب�إعداد اخلطط الع�شرية
لإيجاد حلول وبدائل للم�ؤ�س�سات الإيوائية والتعليم الدامج و�إمكانية
الو�صول وكذلك �إعداد معايري الت�شخي�ص الوطنية متهيد ًا لإ�صدار
البطاقة التعريفية اخلا�صة بالإعاقة ،حيث يوجب القانون �أن تكون
جميع هذه الأولويات جاهزة بخططها التنفيذية خالل هذا العام.
وحظيت املر�أة ذات الإعاقة باهتمام الدولة وو�ضعها على �سلم
�أولويات الربامج التنموية لتمكينها وحمايتها من التعر�ض لأي
�شكل من �أ�شكال التمييز �أو العنف كونها تتعر�ض للتمييز امل�ضاعف
املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي والإعاقة .وتوجت تلك اجلهود
ب�إ�صدار دائرة الإفتاء قرار رقم2014 /2( )194( :م) واخلا�ص
بـ "حرمة �إزالة �أرحام الفتيات ذوات الإعاقة وم�س�ؤولية املجتمع"،
و�صدور نظام العمل املرن الذي يتيح للمر�أة ذات الإعاقة يف حال
رغبتها للعمل من املنزل.
ويف جمال الريا�ضة ح�صدت اململكة يف عهد جاللة امللك
عبداهلل الثاين ابن احل�سني مراكز متقدمة يف الألعاب الباراملبية،
حيث ح�صلت املنتخبات الوطنية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على
أيلول 2019

العديد من امليداليات والألقاب العربية والإقليمية والدولية ،واعتلى
ريا�ضيو الأردن من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من�صات التتويج يف
دورات الألعاب الباراملبية الإقليمية والدولية.
لواقع ت�شريعي وعملي يحقق ر�ؤية جاللته يف
�إننا نتطلع
ٍ
متتع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بحقوقهم وحرياتهم على �أ�سا�س
من امل�ساواة مع الآخرين يف املجتمع ،كما نتطلع �إلى �أن ت�صبح

الإ�سرتاتيجيات واخلطط التنموية �شامل ًة وم�ستوعب ًة ملتطلبات
و�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �إلى ما حتتويه من برامج وخدمات،
�آملني �أن ن�ستعر�ض يف منا�سبات الحقة نتائج تطبيق املراحل الأولى
من خططنا الوطنية اخلا�صة ببدائل الإيواء والتعليم الدامج
و�إمكانية الو�صول يف عهد جاللته ،م�ؤكدين �أهمية تكامل اخلربات
وتبادل املعلومات بني جميع اجلهات الوطنية لتحقيق هذه الغاية.
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الأمن العام والرعاية امللكية املو�صولة يف ع�شرين ً
عاما
الل ـ ــواء فـ ــا�ضــل حممد احلمـ ــود
مـ ــديـ ـ ــر الأمـ ـ ــن الع ـ ــام

�إن من نعم اهلل تعالى على الأردن� ،أنْ منّ علينا بقيادة ها�شمية
يقود زمام �أمرها جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم،
الذي ا�ستطاع بحنكته ال�سيا�سية – خالل ع�شرين عام ًا جللو�س
جاللته على العر�ش � -أن ي�ش ّيد مبا توفر من �إمكانات حمدودة
ازدهار ًا وتنمي ًة ُيعتد بهما ،مر�سخ ًا فل�سفة جمتمع التعا�ضد
والتكافل ،وحمقق ًا النمو امللمو�س يف املجاالت املختلفة التي جعلت
من عهد جاللته �إجناز ًا فوق �إجناز ،وبنا ًء فوق بناء ،ا�ستمرار ًا
مل�سرية الإعمار التي �أر�سى قواعدها الها�شميون.
فما زال عبق الق�سم الأول مقرتن ًا ب�إجنازات ع�شرين عام ًا
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جللو�س جاللته على العر�ش يدفع بكل نف�س �أردنية ملزيد من العطاء
والتميز وال�سعي الد�ؤوب ،لأن تكون الدولة الأردنية واحة �أمن
وا�ستقرار ينعم فيها كل من تط�أ قدماه �أر�ضها ،باحلرية وامل�ساواة
واحلياة ال ُف�ضلى ،فال يخفى على �أحد �أن �أمن الوطن وا�ستقراره
نابع من عمق وعي القيادة ال�سيا�سية الها�شمية ،وكفاءة الأجهزة
الأمنية يف املحافظة على الأمن واال�ستقرار و�سيادة القانونَ ،ف َعلت
الطموحات ،و�ش ّيدت الإجنازات التي نه�ضت بالوطن نه�ضة �شاملة
يف امليادين واملجاالت كافة.
لقد �أدرك �صاحب اجلاللة  -راعي نه�ضة الوطن وازدهاره–
أيلول 2019

منذ بداية عهده امليمون� ،أن بناء الوطن وخدمة �أبنائه ال تت�أتى
�إال بالعمل امل�ستمر وب�صون املكت�سبات ،فحازت القوات امل�سلحة
الأردنية والأجهزة الأمنية على ن�صيب وافر من اهتمام جاللته
بو�صفها ال�ضامن الأ�سا�سي للحفاظ على مكت�سبات الوطن ودرعه
الواقي �ضد الأخطار الداخلية واخلارجية ،وقد كان جلهاز الأمن
العام ح�ضو ٌر �ضمن خطابات جاللة القائد الأعلى التي ر�سمت
�أمامنا مالمح الطريق ،وحددت امل�س�ؤوليات ،لتقدمي �أف�ضل
اخلدمات للوطن واملواطن الذي يعترب املحور الأ�سا�س الذي تدور
حوله العملية الأمنية.
ومتا�شي ًا مع التوجيهات امللكية ال�سامية ب�إعادة بلورة و�صياغة
الإ�سرتاتيجيات الأمنية لتتمكن من تطوير �أدائها ومواكبة ما
ي�ستجد على ال�ساحة الأمنية من تطورات يف جمال اجلرائم ،فقد
عملت مديرية الأمن العام على توفري التجهيزات الفنية احلديثة،
واالهتمام بتطوير الأ�ساليب التدريبية لت�أهيل الكوادر الب�شرية،
لتتمكن من التعاطي مع كل ما هو حديث يف العلوم الأمنية ،ولدورها
الأ�سا�سي يف حماربة اجلرمية التي بد�أت تتخذ �أ�شكا ًال و�أ�ساليب
م�ستحدثة ،الأمر الذي رافقه تطوير يف اخلطط الوقائية ،وزيادة
يف �أعداد املراكز والدوريات الأمنية ،وا�ستحداث �إدارات ووحدات
�أمنية جديدة ،مبا ي�ضمن تقدمي خدمة �أمنية �سريعة ومتميزة على
امتداد م�ساحة الوطن.
وبالدعم امللكي املو�صول ،فقد انتهجت مديرية الأمن العام
�إ�سرتاتيجية التطوير والتحديث يف �سيا�ستها التدريبية والعملية
على حد �سواء لكافة الوحدات والإدارات الأمنية ومبا يتالءم مع
التحديات الأمنية على ال�صعيدين املحلي واخلارجي ،مما يعزز

من قدرة وفاعلية الأداء ال�شرطي ويزيد من كفاءة رجال الأمن
العام ،وما يتمتعون به من ان�ضباط وم�س�ؤولية يف ظل �أدائهم املهني
املرتبط بتطبيق القانون ،ومبا يبذلونه من جهد يف �سبيل �أداء
الواجب املنوط بهم باحلفاظ على �أمن الوطن وا�ستقراره ،وها هم
ن�شامى الأمن العام ي�سريون بخطى ثابتة وبنقالت نوعية متميزة
بدعم وتوجيه من لدن جاللته للو�صول �إلى �إر�ساء قواعد اال�ستقرار
وتوفري �سبل النماء والرخاء.
ويف م�سرية بناء وتطوير الوطن ،يقف الأردنيون �صف ًا واحد ًا
خلف قيادتهم الها�شمية يف مواجهة التحديات؛ ليبقى الأردن واح ًة
للأمن والآمان ،و�أمنوذج ًا للوحدة الوطنية والعي�ش امل�شرتك ،لت�أتي
ذكرى جلو�س جاللة امللك على العر�ش هذا العام يف وقت يزداد
فيه الأردن منع ًة و�صمود ًا وقدرة على حتويل منظومة الإ�صالحات
وامل�شاريع التنموية �إلى واقع ملمو�س وعمل تراكمي ير�سخ مفهوم
دولة امل�ؤ�س�سات و�سيادة القانون.
تكتمل الفرحة اليوم بقائد احرتم قادة العامل فكره ال ّنري
وخطابه ال�صادق ال�شفاف فعزز م�سرية هذا البلد الطيب املعطاء
ورحلة تقدمه وازدهاره.
نت�ضرع �إلى اهلل  -العلي القدير� -أن ي�صون هذا الوطن ويبقيه
ح�صن ًا منيع ًا معاهدين جاللته ب�أن نبقى اجلند الأوفياء ال�ساهرين
على �أمن الوطن و�أهله ،و�سائلني اهلل �أن يبارك مب�سرية جاللة
القائد الأعلى ،و�أن يحفظه وي�سدد على طريق اخلري خطاه �إنه
�سميع جميب الدعاء.
وكل عام والوطن وجاللة قائدنا الأعلى ب�ألف خري.
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الدفاع املدين
م�سرية �إجنازات وتطلعات م�ستلهمة من الر�ؤى امللكية

اللواء م�صطفى عبد ربه البزايعة
مدير عام الدفاع املدين

حظي جهاز الدفاع املدين الأردين والذي هو هدية القيادة
الها�شمية بدعم مبا�شر ومو�صول من لدن جاللة قائدنا الأعلى حتى
�أ�صبح ي�ضاهي نظراءه من �أجهزة الدفاع املدين واحلماية املدنية
يف الدول املتقدمة ،فقد خطا هذا اجلهاز �ضمن م�سرية التحديث
والتطوير والأداء امليداين يف جماالت العمل واالخت�صا�ص كافة ،مما
مكنه من تقدمي �أف�ضل اخلدمات الإن�سانية لأبناء الوطن ولكل من
يقيم على ثرى هذا احلمى الها�شمي الأ�شم.
�إن ما ينمي فينا روح الت�ضحية والبذل والعطاء كلمات القائد
الأعلى امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم حفظه اهلل
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ورعاه (فخور بن�شامى الدفاع املدين وجميع امل�شاركني من خمتلف
اجلهات) خالل ت�شريفه حل�ضور التمرين التعبوي (ثغر الأردن)1
والذي نفذه جهاز الدفاع املدين م�ؤخر ًا ومب�شاركة ( )17جهة من
الأجهزة الع�سكرية واملدنية املخت�صة يف حمافظة العقبة ،والذي
�شارك فيه �سمو الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين ويل العهد يف
جانب من جمرياته ،حيث عبرّ جاللة قائدنا الأعلى عن ارتياحه
للم�ستوى املتميز الذي و�صل �إليه جهاز الدفاع املدين .و�شاركت يف
فعاليات التمرين فرق الإ�سعاف والإنقاذ والإطفاء وفريق املواد
اخلطرة وفريق البحث والإنقاذ الدويل بالإ�ضافة �إلى طائرة
أيلول 2019

( )MI26والقادرة على حمل غارفة ب�سعة خم�سة ع�شر �ألف لرت من
املاء ومزودة ب�ستني �سرير ًا لغايات الإخالء الطبي وزوارق الإ�سعاف
والتي �أدخلت اخلدمة حديث ًا بتوجيهات ملكية �سامية لتكتمل خدمات
الإ�سعاف والإنقاذ والإطفاء يف جهاز الدفاع املدين بر ًا وبحر ًا وجو ًا .
ولتحقيق الر�سالة الإن�سانية جلهاز الدفاع املدين فال بد من
انتهاج خطة �إ�سرتاتيجية �شاملة تعتمد على التو�سع الأفقي يف
تقدمي خدمات الدفاع املدين من خالل ا�ستحداث مواقع جديدة
للدفاع املدين يف �أنحاء اململكة ،وقد بلغ عدد مواقع الدفاع املدين
املنت�شرة يف �أنحاء اململكة كافة ( )200موقع من �ضمنها ( )8مواقع
مت �إن�شا�ؤها عام 2018م بهدف حتقيق مبد�أ �سرعة اال�ستجابة يف
التعامل مع احلوادث وح�صر امل�سافات بني مراكز الدفاع املدين ،
و�إن امل�ساحة التي يغطيها كل مركز دفاع مدين لكل املناطق امل�أهولة
بال�سكان تقدر بحوايل ( )111كم ،2ويخدم (� )50ألف مواطن،
بالإ�ضافة �إلى �أن الدفاع املدين يتحرك كل دقيقة و ( )55ثانية
ملعاجلة حادث �أو نقل حالة مر�ضية.
�إن الدفاع املدين يتعامل ميداني ًا مع عدد كبري من احلوادث،
حيث مت التعامل عام 2018م مع (� )314ألف حادث خمتلف ،يف
حني مت التعامل منذ بداية عام 2019م ولغاية كتابة املقال مع �أكرث
من (� )52ألف حادث خمتلف ما بني �إ�سعاف و�إطفاء و�إنقاذ غالبيتها
يف جمال خدمات الإ�سعاف الأويل والإ�سعاف الطبي املتخ�ص�ص.
وقد مت رفد اجلهاز بالآليات واملعدات احلديثة املتطورة الالزمة
للتعامل مع �أنواع احلوادث كافة التي تقع وت�ستدعي تدخل رجال
الدفاع املدين ،هذا �إلى جانب رفد اجلهاز بالقوى الب�شرية وت�أهيلها
الت�أهيل النظري والعملي من خالل �إ�شراكها يف دورات متخ�ص�صة
يف جميع جماالت اخت�صا�ص وعلوم الدفاع املدين لكي تكون قادرة
على �أداء واجباتها بكفاء ٍة واحرتاف وتخ�ص�صية.
�أما يف جمال خدمات الإ�سعاف املتخ�ص�ص ،فقد ّمت تطوير هذه
اخلدمة الإ�سعافية واالرتقاء بها من الإ�سعاف الأويل �إلى الإ�سعاف

الطبي املتخ�ص�ص �سواء على �صعيد تدريب الكوادر الب�شرية � ،أو
على �صعيد رفده ب�سيارات الإ�سعاف الطبي املتخ�ص�ص وحافالت
�إ�سعاف النقل اجلماعي مبا يتوافق مع طبيعة احلوادث من حيث
تعدد الإ�صابات وتنوعها.
ونظر ًا خل�صو�صية بع�ض احلوادث والتي حتتاج �إلى معدات فنية
وكوادر ب�شرية م�ؤهلة للتعامل معها �ضمن �أف�ضل امل�ستويات املمكنة
واملتاحة ،فقد �أخذ جهاز الدفاع املدين على عاتقه ا�ستحداث العديد
من الفرق املتخ�ص�صة يف جمال التعامل مع احلوادث املختلفة ومنها
فريق البحث والإنقاذ والذي �أعيد ت�صنيفه للمرة الثانية على التوايل
والبقاء يف الت�صنيف الدويل الثقيل يف جمال البحث والإنقاذ من
قبل خرباء الهيئة الدولية اال�ست�شارية للبحث والإنقاذ والتي تعمل
حتت مظلة الأمم املتحدة.
�إن جهاز الدفاع املدين ي�ضطلع بدور مهم يف تدريب املواطنني
على �أعمال الدفاع املدين من �إطفاء و�إنقاذ و�إ�سعاف لتعزيز دور
املواطن وتثقيفه وتدريبه من �أجل �أن يكون الرديف القوي للدفاع
املدين ،ويف هذا املجال مت تدريب (� )300ألف مواطن خالل عام
2018م على �أعمال الدفاع املدين من �إطفاء و�إ�سعاف و�إنقاذ.
وبهدف �إيجاد الرديف املجتمعي الفاعل جلهاز الدفاع املدين
و�ضمن �إطار م�ؤ�س�سي وت�أهيلي عمل جهاز الدفاع املدين على
تدريب وت�أهيل عدد من املتطوعني على �أعمال الدفاع املدين وتوفري
احتياجاتهم من الآليات واملعدات احلديثة لتمكينهم من القيام
بواجباتهم التطوعية يف م�ساندة كوادر الدفاع املدين وبخا�صة يف
الظروف الطارئة وغري االعتيادية.
وجت�سيد ًا لتوجيهات جاللة القائد الأعلى امللك عبداهلل الثاين
ابن احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه الداعية �إلى �ضرورة �إدامة
التوا�صل والتعاون ما بني م�ؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص ،مت
ا�ستحداث مراكز و�أق�سام دفاع مدين داخل امل�صانع واملن�ش�آت
احليوية مثل املناطق احلرة؛ لتحقيق �أعلى درجات ال�سالمة للعاملني
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فيها ،وي�ساهم يف توفري بيئة ا�ستثمارية �آمنه بعيدة عن املخاطر.
�أما جناح العمليات وال�سيطرة ،فقد مت رفده باحلديث واملتطور
من �أجهزة االت�صاالت واملعدات عالية امل�ستوى وجتهيزات فنية
وكوادر ب�شرية متخ�ص�صة وربطه بحافلة القيادة وال�سيطرة والتي
مت تزويدها ب�أنظمة ات�صاالت وعمليات وتقنيات حديثة ومتطورة،
والتي تعترب مبثابة غرفة عمليات و�سيطرة متنقلة لإدارة احلدث
حيث حتتوي على �شا�شات يتم عر�ض الفعاليات امليدانية بال�صور
من خالل طائرة م�سرية (بدون طيار) لت�سهيل املتابعة امليدانية
للحوادث الكربى.
ول�ضمان م�سار �إ�صالحي للعمل الق�ضائي يف املديرية العامة
للدفاع املدين والنظر بق�ضايا الدفاع املدين مت �إن�شاء حمكمة الدفاع
املدين ,هذا ف�ض ًال عن �إيجاد مركز طبي داخل حرم املديرية العامة
للدفاع املدين يقدم خدماته الطبية لعدد كبري من مرتبات املديرية،
حيث ي�شمل عيادة �أ�سنان وباطنية وجراحة ،بالإ�ضافة �إلى خمترب
طبي للفحو�صات املخربية و�صيدلية تتوافر فيها العالجات الطبية
الالزمة كافة.
�إن الدفاع املدين قد خطا خطوات رائدة يف م�سرية التطوير
والتحديث وحتقيق الإجنازات املتتالية ،والتي تكللت وبحمد اهلل
بح�صوله على جائزة املركز الأول للمرحلة الربونزية عن فئة قطاع
امل�ؤ�س�سات الع�سكرية يف دورتها الثامنة �ضمن جائزة امللك عبداهلل
الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�شفافية ,بالإ�ضافة �إلى ح�صوله على
املركز الأول يف تنفيذ متطلبات نظام تطوير اخلدمات احلكومية
وال�صادر عن رئا�سة الوزراء �ضمن امل�سح ال�سنوي اخلام�س والذي
�شاركت فيه ( )71وزارة وم�ؤ�س�سة ودائرة حكومية.
وترجم ًة لتوجيهات جاللة امللك عبداهلل الثاين حفظه اهلل يف

توفري خدمات �أمنية و�إن�سانية متكاملة والتعامل والتن�سيق امل�ستمر
بني الأجهزة الأمنية وعلى جميع امل�ستويات مت ا�ستحداث حمطات
�إ�سعاف ملحقة بعدد من املحطات الأمنية والوحدات ال�شرطية؛
لتقدمي خدمات الإ�سعاف للمواطنني وزوار اململكة �ضمن املناطق
البعيدة عن مراكز الرعاية ال�صحية ،حيث ت�ضم اخلدمة ()14
حمطة �إ�سعاف مزودة بكوادر ب�شرية م�ؤهلة �أحلقت ( )9منها
باملحطات الأمنية التابعة لإدارة الدوريات اخلارجية و(� )5أخرى
�أحلقت بوحدات �شرطية تخدم مناطق بعيدة عن املدن.
وتنفيذ ًا لتوجيهات جاللة القائد الأعلى امللك عبداهلل الثاين
حفظة اهلل ورعاه يتم الآن العمل على �إن�شاء مركز غو�ص متكامل يف
منطقة البحر امليت ،و�سيتم تزويده باحلديث واملتطور من الأجهزة
واملعدات وقوارب الإنقاذ ورفده بعدد كبري من الغطا�سني امل�ؤهلني
الت�أهيل االحرتايف للتعامل ال�سريع مع حوادث الغرق كونها ذات
خ�صو�صية عالية تتطلب �سرعة اال�ستجابة.
�إن ما حتقق جلهاز الدفاع املدين من �إجنازات يف جميع
جماالت العمل ما كانت لت�صبح واقع ًا ملمو�س ًا وحقيقة ماثلة للعيان
لوال الدعم الها�شمي املو�صول لهذا اجلهاز من لدن جاللة قائدنا
الأعلى امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه
وتوجيهاته امللكية ال�سامية لالرتقاء بواقع اخلدمات �إلى م�ستوى
االحرتافية والتميز وحتقيق القدر الأكرب من ال�سالمة لأبناء الوطن
و�ضيوفه الكرام.
حمى اهلل الوطن و�أدامه واحة �أمن و�أمان يف ظل راعي امل�سرية
املظفرة جاللة قائدنا الأعلى امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني
املعظم حفظه اهلل ورعاه.



84

رسالة املعلم

املجلد -56بديل العددين الأول والثاين

أيلول 2019

�إجنازات ملكيّة يف عهد جاللة امللك
عبد اهلل الثاين ابن احل�سني

تهــاين ح�سن �سليم
وزارة البيئة

تولى �صاحب اجلاللة الها�شمية امللك عبداهلل الثاين ابن
احل�سني قيادة البالد بعد امللك الباين احل�سني بن طالل الذي كان
يرى فيه الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب حلمل امل�س�ؤولية وال�سري
ُقدما لنه�ضة الأردن ،فت�س ّلم جاللته �سلطاته الد�ستورية يف ال�سابع
من �شباط  ،1999وما زال منذ ذلك التاريخ يقود امل�سرية اخليرّ ة
للوطن واملواطنني نحو التقدم واالزدهار  ،وليكمل ما بد�أه �أ�سالفه
�صقور الها�شميني.
كانت جهود جاللته متوا�صلة على ال�صعيدين الداخلي
واخلارجي ،و�إن ّ
دل ذلك ف�إمنا يدل على �سيا�سته احلكيمة وحنكته

العالية يف �إدارة الدولة الأردنية �إلى ب ّر الأمان ،حيث متكن جاللته
من �إثبات قدرته وفر�ض نف�سه بجدارة واقتدار بكل ما كان يقوم به
جتاه وطنه ومواطنيه وكيف ي�سهر على راحة �شعبه حتى �أ�صبح يف
قلب كل �أردين ويحظى بالوالء والت�أييد.
فعلى ال�صعيد اخلارجي �أ�صبح جاللته مو�ضع �إعجاب اجلميع،
وكان ذلك يتمثل بجوالته املتعددة ومبخاطبة �شعوب العامل كافة،
حيث ح�صل جاللته يف عام  2014على و�سام التم ّيز �ضمن
�أكرث �شخ�صيات العامل ت�أثري ًا بني قائمة امللوك والر�ؤ�ساء وكبار
ال�سيا�سيني بت�صويت املجل�س الدويل حلقوق الإن�سان والتحكيم
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والدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية.
وكان لنا الفخر ك�أردنيني حني ُمنح قائد بالدنا يف �صباح يوم
الأربعاء  27حزيران عام  2018جائزة متبلتون العاملية للم�ساعي
الروحية من قبل م�ؤ�س�سة (جون متبلتون) الدولية ،تقدير ًا جلهود
جاللته يف حتقيق التوافق والوئام بني الأديان وحماية املقد�سات
الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س ال�شريف و�صون احلريات الدينية
فيها.
ويعترب جاللته �أول زعيم عربي يح�صل على هذه اجلائزة،
وكان ذلك لت�سليط ال�ضوء على �إجنازاته ومتكينه من اال�ستمرار
والتو�سع لن�شر الت�سامح واالحرتام املتبادل بني الأمم وال�شعوب،
كما �أن جاللته عمل وال زال يعمل على تكري�س �أ�سمى قيم التعاي�ش
والتفاهم امل�شرتك بني مواطنيه فعا�ش الأردنيون على �أر�ض الأردن
�ضمن منظومة قيم املودة والتعاطف والرتاحم التي حثّ عليها
دين �أجداده دين نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،ف ُهنا الأ�سرة
الأردنية الواحدة التي رعاها الها�شميون و�أ�صبحت منوذج ًا عاملي ًا
ُي�شار �إليه بالبنان يف كل املحافل العاملية والعربية.
ويف � 29آذار عام  2019ت�س ّلم جاللة امللك عبداهلل الثاين
جائزة (م�صباح ال�سالم) يف �إيطاليا ،وكان ذلك تقدير ًا جلهوده
العظيمة يف جمال الفكر الديني وحماربة الإرهاب والتطرف،
ويف �إحياء وتعميم ال�سالم يف العامل ،والتقريب بني الأديان على
�أ�س�س االحرتام املتبادل واحلريات الدينية والوئام بني املذاهب
الإ�سالمية وبقية الأديان يف العامل �ضمن �أُطر العدل وال�سالم،
فالتعاليم الإ�سالمية النبيلة تُ�شدد على نبذ العنف والتطرف وتدعو
�إلى ال�سالم والت�سامح ون�شر املحبة بني النا�س.
فكان حق ًا على الأردنيني الفخر مبليكهم واالعتزاز بقيادته
مت�س �أي جانب من جوانب حياتهم وبيئتهم
احلكيمة التي كانت ّ
املحيطة .وهُ نا �أريد �أن �أ�سلط ال�ضوء على م�شاركة جاللته يف
امل�ؤمترات الدولية التي اهتم بها وبامل�شاركة فيها �شخ�صي ًا تعبري ًا
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عن �أهميتها ولتوحيد اجلهود العاملية يف مواجهة التحديات التي
تتعر�ض لها املجتمعات املختلفة يف كل بقاع املعمورة ،ومن �أهمها
(م�شكلة التغري املناخي) وتهديداته الكارثية على كوكب الأر�ض
وحياة الب�شر عليه .فاال�ستجابة لهذه الأزمة ال بد �أن تكون ا�ستجابة
جماعية وبت�ضافر جهود اجلميع ملواجهتها؛ لأن املواجهة الفردية
لن تجُ دي نفع ًا ولن تُل ّبي �أي احتياج.
فكانت م�شاركة جاللته يف م�ؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية
التغري املناخي عام  2015الذي ُعقد يف فرن�سا للعمل مع املجتمع
الدويل ولت�ضامن اجلهود والت�شاركية لإيجاد احللول الالزمة التي
من خاللها يتم التكيف مع تلك الظاهرة �أو التخفيف من عواقبها
من خالل االلتزام مب�شاريع يتم تبنيها ومتويلها.
فالأردن ُيعاين من تبعات التغري املناخي يف جماالت خمتلفة
التي تتجلى يف نق�ص املياه ال�صاحلة لل�شرب� ،إ�ضافة �إلى االعتماد
�شبه الكلي على ا�سترياد احتياجاته من الطاقة .فعمل جاللته
على توجيه احلكومات لتبني ال�سيا�سات الوطنية لو�ضع اخلطط
امل�ستقبلية ملواجهة ظاهرة التغري املناخي و�آثاره فكان منها خطوات
مهمة يف جمال الطاقة وزيادة الكفاءة يف ا�ستخدامها وتو�سعة
م�صادر الطاقة البديلة حيث مت �إن�شاء �أكرب حمطة لتوليد الطاقة
من الرياح وكانت من �أكرب املحطات يف العامل العربي ،كما مت
ا�ستبدال �سيارات كهربائية �صديقة للبيئة ب�سيارات القطاع العام،
وكان من احلكومة �أن عملت على تخفي�ض الر�سوم اجلمركية عليها
حلث وت�شجيع املواطنني على الإقبال على هذا النوع من ال�سيارات .
كما كان لتوجيهات جاللته �أن عملت احلكومة على ابتكار
حلول ملعاجلة حتديات م�شكلة املياه وتبني تقنيات متطورة يف �إدارة
م�صادر املياه ،فكان منها م�شروع قناة البحرين (البحر الأحمر –
البحر امليت) لتلبية االحتياج من املياه ولتوفري مياه عذبة �صاحلة
لل�شرب وا�ستخدام املياه املاحلة لتعوي�ض النق�ص واالنخفا�ض يف
م�ستوى مياه البحر امليت.
أيلول 2019

و�سعى جاللته يف ح ّثه الد�ؤوب احلكومات املتعاقبة على تبني
حلول ملعاجلة م�شكلة البطالة وكيفية التعامل مع هذه الأزمة
امل�ؤ ّرقة لأغلب ال�شباب ،حيث �إن ال�شباب ي�ش ّكل ما ن�سبته  %70من
عدد �سكان الأردن والتوجيه لتوفري فر�ص عمل لهم بالتعاون بني
القطاعني العام واخلا�ص.
وعلى الرغم مما يعانيه الأردن من �صعوبات �إال �أنه املالذ
الآمن لكل من يق�صده ق�سر ًا بفعل حركات التهجري واللجوء ب�سبب
الكوارث واحلروب يف املناطق العربية املحيطة ،وبفعل توجيهات
قيادته احلكيمة بقي وما زال الأردن بلد الأمن والأمان وبلد

املهاجرين والأن�صار ،فالأردن يعترب اليوم ثاين �أكرب بلد م�ست�ضيف
لالجئني يف العامل بعد ا�ست�ضافته الأخرية لالجئني ال�سوريني
الذين جتاوزت ن�سبتهم  %20من �سكان الأردن.
ومع الإجنازات العظيمة جلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن
احل�سني ،نرفع �أيدينا داعني اهلل عز وجل �أن ُيطيل يف عمر جاللته
و�أن يحفظه ويحفظ الأردن �آمنا مطمئن ًا بف�ضل قيادته احلكيمة
لن�صل �إلى ب ًر الأمان.
حمى اهلل الأردن وملك الأردن.
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�ضعف ارتياد طلبة ومعلمي مدار�س منطقة
ذات را�س /الكرك للمكتبات املدر�سية

وعد طراونة
د.منتهى اجلعافرة
مدر�سة بنات ذات را�س الثانوية
مديرية تربية لواء املزار اجلنوبي

امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إلى حماولة الك�شف عن �سبب �ضعف �إقبال
الطلبة واملعلمني على املكتبة املدر�سية ،والتو�صل �إلى حل لتطوير
املكتبة من وجهة نظر الطلبة واملعلمني عن طريق تعريفهم ب�أنواع
الكتب وامل�صادر التي تنا�سبهم وعلى �أنواع اخلدمات املكتبية ،ومن
�أجل ذلك مت تطوير مقيا�س ك�أداة لهذه الدرا�سة ،ومت تطبيقه على
عينة الدرا�سة املتكونة من طلبة يف  6مدار�س يف منطقة ذات را�س،
بالإ�ضافة �إلى معلمي هذه املدار�س.
ك�شفت نتائج الدرا�سة �أن هناك عالقة كبرية لعدم تعاون
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�أمناء املكتبة مع الهيئة الإدارية والتدري�سية وعدم ت�شجيعهم على
املطالعة ب�ضعف ارتياد الطلبة للمكتبة.

خلفية الدرا�سة و�أهميتها
املقدمة
تعمدت يف هذه الدرا�سة الوقوف على �أهم الأ�سباب التي
تقف حاجزا دون رجوع الطالب �أو املعلم �إلى املكتبة وخ�صو�صا �أن
املكتبات املدر�سية املوجودة يف حمافظة الكرك وحتديدا املكتبات
املوجودة يف مدار�س منطقة ذات را�س تعاين من قلة ارتياد الطلبة
واملعلمني �إلى املكتبة بناء على بحث ميداين قمت به �أنا وزميلتي.
أيلول 2019

ومن خالل هذه الدرا�سة �أت�أمل التو�صل �إلى حلول منا�سبة لهذه
امل�شكلة لكي ي�ستفيد منها اجلميع� ،سواء �أمناء املكتبات �أو جمتمع
امل�ستفيدين من املكتبة (طلبة ,ومعلمني ,وجمتمع حملي ك�أولياء الأمور).

م�شكلة الدرا�سة:
لقد الحظت يف �أثناء عملي ك�أمينة مكتبة يف مدر�سة بنات
ذات را�س الثانوية وباطالعي �أنا وزميلتي على و�ضع املكتبات يف
مدر�ستي واملدار�س املجاورة �ضعف ًا يف �إقبال الطالبات واملعلمات
على املكتبة لعام  ،2019 /2018وكنت �شديدة البحث والتحري
ودقيقة املالحظة من �أجل التو�صل �إلى �أهم الأ�سباب التي حتد من
هذه امل�شكلة من وجهة نظر املعلمني والطلبةـ ومن �أجل التو�صل �إلى
حل لهذه امل�شكلة على اعتبار �أن املكتبة �أداة هامة يف عملية التعليم،
و�أن �إهمالها وعدم اال�ستفادة منها يعترب نوع ًا من الق�صور.

�أهمية الدرا�سة
نواح:
تتجلى �أهمية درا�سة هذه امل�شكلة يف ثالث ٍ
الناحية الأولى :ال�سعي لإيجاد احللول الالزمة واملعوقات التي
حتد من �إقبال الطالبات واملعلمات.
الناحية الثانية :قلة تناول هذا املو�ضوع من قبل زمالئي �أمناء
املكتبات وامل�شرفني الرتبويني امل�س�ؤولني عن املكتبة املدر�سية.
الناحية الثالثة :الرتكيز على تطوير املكتبة على نحو �أف�ضل،
واال�ستفادة منها ،وتفعيلها ،مما يرفع من درجة �إقبال الطالبات
واملعلمات على املكتبات.

�أهداف الدرا�سة
ت�سعى هذه الدرا�سة �إلى حماولة الك�شف عن �سبب �ضعف
�إقبال الطلبة واملعلمني على املكتبة وحماولة التو�صل �إلى حل
لتطوير املكتبة من وجهة نظر الطلبة واملعلمني عن طريق تعريفهم
على �أنواع الكتب وامل�صادر التي تنا�سبهم ،وعلى �أنواع اخلدمات
املكتبية .و�أي�ضا حماولة �شمول املكتبة من �ضمن الت�شكيالت
الرئي�سة للمدر�سة ،حيث �إن معظم املدار�س الأ�سا�سية التي يقل

عددها طالبها عن  150طالبا ال توجد بها املكتبة.

�أ�سئلة الدرا�سة
لتحقيق �أغرا�ض هذه الدرا�سة ال بد �أن نعتمد على منهجية
ت�صف امل�شكلة و�صفا دقيقا غري مبالغ فيه كما هي على �أر�ض
الواقع ،وقد اخرتنا �أداة من �أدوات املنهج التحليل الو�صفي �أال
وهي (اال�ستبانة) ،وقد اعتمدنا �أي�ضا على املالحظة للإجابة
على ال�س�ؤال الرئي�س :ما الأ�سباب التي حتول دون ارتياد الطلبة
واملعلمني يف منطقة ذات را�س /الكرك ملكتبات املدار�س؟ حيث مت
توزيع هذه اال�ستبانة على عينة من املعلمني والطلبة والتي اختريت
ع�شوائيا من قبل املدار�س.

الإطار النظري
للمكتبات دور كبري يف ن�شر املعرفة ،ومتثل حلقة الو�صل بني
املتعلم والكتاب .فاملكتبة كما و�صفها �أحد الكتاب امل�شهورين كنز
احلكمة الأولى للمعرفة� ،أثمن من الغنى ،و�أثرى من الرثاء يت�ضاءل
�أمامها بريق الذهب الوهاج ,وهي �أرفع من �أن تقارن مب�أرب
ومطمع جالب� ،إذ هي املنهل العذب الذي يرتوي منه الظامئ �إلى
احلقيقة .واملكتبة املدر�سية هي املحطة الأولى التي ت�سعى جاهدة
لبناء و�صقل عقول الطلبة باملعارف واملعلومات ،وتعد �أحد �أركان
املدر�سة الناجحة .ولقد ركزت الرتبية القدمية على عملية التلقني
ف�صار الكتاب الواحد املقرر هو الأداة الرئي�سة يف العملية الرتبوية
�إلى �أن جاءت الرتبية احلديثة ،حيث جعلت املتعلم هو حمور العملية
التعليمية ,واملعلم هو املوجه واملر�شد لعملية التعليم ،و�أ�صبح الكتاب
املدر�سي جمرد م�صدر واحد من م�صادر املعلومات التي يعتمد
عليها املتعلم واملعلم ،وحتولت عملية التعليم �إلى عملية تعلم ذاتي
يح�صل املتعلم فيه على املعلومات بنف�سه من م�صادر خمتلفة يف
املكتبة ،ولذلك �أ�صبح لها دور �أ�سا�سي يف حت�سني �أ�ساليب التعليم.1

�أوال :مفهوم املكتبة املدر�سية:
تتعدد التعريفات واملفاهيم التي تتحدث عن ماهية املكتبة
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املدر�سية ،وميكن الوقوف على بع�ضها:
حيث يعرف العلي ( )1997املكتبة املدر�سية ب�أنها "املجموعات
املنظمة من مواد مطبوعة ومواد غري مطبوعة �أي (م�صادر
املعلومات) املوجودة يف مكان واحد داخل املدر�سة حتت �إ�شراف
فني متخ�ص�ص ".
كما ي�شري عبد الهادي و�آخرون (� )1999إلى �أن املكتبة
املدر�سية "جمموعة من املواد املطبوعة وال�سمعية الب�صرية
املركزية يف املدر�سة حتت �إ�شراف اخت�صا�صني مهنيني م�ؤهلني".

ثانيا� :أهداف املكتبة:
�إن املكتبة الركيزة الأ�سا�سية الكت�ساب الطلبة مبادئ التعليم
امل�ستمر والقدرة على التثقيف الذاتي ،ومن �أهدافها:
� – 1إر�شاد الطالب عند اختيار الكتب واملواد التعليمية
لأهدافها الفردية �أو الأغرا�ض املنهجية ،فالطالب يحتاج عند
القيام ب�أي واجب كثريا من الكتب ،ال االعتماد على كتاب واحد،
وهو بذلك يف حاجة �إلى الإر�شاد من قبل معلميه و�أمني املكتبة
الختيار الكتب املنا�سبة.
 -2تنمية مهارة البحث لدى الطالب ال�ستعمال الكتب
واملكتبات ،وت�شجيع �إعادة التحقيق الإفرادي ،وهذا ي�ستوجب تعليم
الطالب ا�ستخدام املواد املطبوعة ،ويك�سبهم اخلربة يف ا�ستعمال
الأجزاء املطبوعة يف كتاب كالك�شاف الهجائي وقائمة املحتويات.
 -3ومن �أهم �أهداف املكتبة التدريب على البحث واال�ستق�صاء
التي هي من ال�ضروريات لأي �شخ�ص مثقف يف عاملنا احلا�ضر،
وهذه الأهداف ال ميكن ان تتحقق �إال بوجود �أمني مكتبة متخ�ص�ص
يف جمال املكتبات ال معلم لغة عربية متخ�ص�ص ,وال ت�ؤتي ثمارها
�إال �إذا وجد تعاون بني �أمني املكتبة واملعلمني.
بناء على هذا ،ف�إن املكتبة خمترب للتعليم يحفز الهمم للتحري
والبحث العلمي ،ومن هنا ال بد من �أن نعر�ض الوظائف الرئي�سة
للمكتبة بناء على الأهداف التي ذكرت �سابقا ،وهي:
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 -1توفري امل�صادر التعليمية :وذلك للتمكن من النهو�ض
ببقية الوظائف الأخرى ،ولأنها الركيزة الأ�سا�سية لكافة الوظائف
والأن�شطة الأخرى للمكتبة.
- 2دعم املناهج الدرا�سية :بحيث ال يكون املنهاج مقت�صرا
على املواد الدرا�سية فقط ،و�إمنا ي�شتمل على الأن�شطة املختلفة التي
ت�سهم يف تنمية �شخ�صية املتعلم من جوانبها املتعددة وال ي�أتي ذلك
�إال من عده طرق ،منها التخطيط ال�سليم للمواد الدرا�سية وربطها
ببع�ضها البع�ض ،و�إزالة احلواجز امل�صطنعة بينها من �أجل حت�سني
م�ستوى التعليم ورفع الكفاءة.
 -3تدعيم الأن�شطة الرتبوية ،وذلك باعتبارها جماال خ�صبا
ملراعاة ميول الطالب الفردية واجلماعية و�صقل مواهبهم وتنمية
ملكاتهم.

ولكن هنالك عدة معوقات حتول دون قيام املكتبة بكامل
وظائفها منها:
اخلطط الوزارية :من ال�ضروري �أن ت�ضع وزارة الرتبية
والتعليم خططا وم�شاريع تكفل ت�أكيد �أهمية املكتبة املدر�سية مع
توفري االحتياجات الالزمة لها.
�إدارة املدر�سة :وذلك بالت�أكيد على مديري املدار�س تدعيم
املكتبة وتقوية دورها يف العملية التعليمية ،مع احلر�ص على رفع
احتياجات املكتبة �إلى اجلهات امل�س�ؤولة ،وكذلك يطلب من مديري
املدار�س عدم �إ�شغال مبنى املكتبة ب�أي ن�شاط �آخر ي�صرفها عن
واجباتها ،وعدم تكليف �أمني املكتبة ب�أي �أعمال �أخرى خارج املكتبة
مثل الأعمال الإدارية �أو التدري�س �أو �شغل ح�ص�ص االحتياط.
�أمناء املكتبات :لكي تقوم املكتبات املدر�سية بوظائفها ال بد �أن
يعمل بها �أمناء مكتبات متفرغون يتم اختيارهم ح�سب املوا�صفات
املطلوبة بالتن�سيق مع �إدارة املكتبات ،مع احلر�ص على و�ضع برامج
تعليم وتدريب لهوالء الأمناء ،بحيث يتم ت�أهيلهم فنيا وتربويا
للتعامل مع امل�ستفيدين الذين يرتددون �إلى املكتبة املدر�سية.
أيلول 2019

املقتنيات :تعترب جمموعات امل�صادر التعليمية التي تقتنيها
املكتبة املدر�سية الركيزة الأ�سا�سية لتقدمي اخلدمة املكتبية على
م�ستوى عال وفعال يف حميط املجتمع املدر�سي ،وال بد من توفر
�سيا�سة تنمية املجموعات واملقتنيات باملكتبة املدر�سية ،ويجب �أن
حتقق هذه ال�سيا�سة حتقيق هدفني �أ�سا�سيني هما :احل�صول على
املواد املنا�سبة لتكوين جمموعات املواد باملكتبة ،وتطويرها ملقابلة
متطلبات املناهج التعليمية واحتياجات امل�ستفيدين.
على الرغم من هذه املعوقات �إال �أنه ال نن�سى دائما �أن املكتبة
و�سيلة مهمة خللق جيل م�سلح بالثقافة قادر على حتمل امل�س�ؤولية،
فال نن�سى حديث ر�سولنا الكرمي( :من �سئل عن علم فكتمه �أجلم
يوم القيامة بلجام من نار).

منهجية الدرا�سة
جمتمع الدرا�سة
يت�ألف من طالبات وطلبة من  6مدار�س يف منطقة ذات را�س،
بالإ�ضافة �إلى معلمي املدار�س.

عينة الدرا�سة
تكونت عينه الدرا�سة من  400طالب وطالبة من جميع
ال�صفوف ،و 40معلما ومعلمة.

�أداة الدرا�سة:
ا�ستبانة احتوت على �أ�سئلة مفتوحة ومغلقة وعدد الأ�سئلة 20
�س�ؤاال.

�صدق �أداة الدرا�سة:
مت عر�ض �أداة الدرا�سة ب�صورتها الأولية على جمموعة من
املحكمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص من امل�شرفني الرتبويني،
ومت الأخذ ب�آرائهم وتعديالتهم على مثل هذه الإجراءات دليال على
�صدق �أداة الدرا�سة.

عر�ض النتائج ومناق�شتها
يت�ضمن هذا اجلزء عر�ضا مف�صال لنتائج الدرا�سة يف �أ�سئلتها
املطروحة والتي هدفت �إلى الك�شف عن الأ�سباب التي حتول دون
ارتياد الطالبات مبدر�سة ذات را�س الثانوية للمكتبة من وجهة نظر
املعلمات والطالبات يف املدر�سة ,وفيما يلي عر�ض تف�صيلي لنتائج
الدرا�سة ومناق�شتها:

�أوال :عر�ض نتائج الدرا�سة
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول والذي ن�صه :ما الأ�سباب التي حتول
دون ارتياد الطلبة للمكتبة يف مدار�س منطقة ذات را�س من وجهة
نظر الطلبة؟

جدول رقم ( )1الن�سب املئوية والتكرارات ال�ستجابات الطالبات على الأ�سباب املعيقة الرتياد املكتبة
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تظهر النتائج يف اجلدول ال�سابق �أن من �أهم الأ�سباب لعدم
ارتياد طلبة املدار�س املكتبة هو عدم ت�شجيع �أمناء املكتبات على
املطالعة من خالل �إقامة امل�سابقات بكافة �أنواعها ،حيث جاءت
بدرجة موافقة مرتفعة ومبتو�سط ح�سابي بلغ  ،2.5وجاء يف املرتبة
الثانية "�إعالن �أمناء املكتبات عن الكتب التي ت�صل حديثا �إلى
املكتبة" مبتو�سط ح�سابي  2.36وبدرجة موافقة مرتفعة �أي�ضا ،ويف
املرتبة الثالثة جاءت الفقرة التي ن�صها "ال يوجد تعاون بني �أمناء
املكتبات والهيئة الإدارية والتدري�سية يف اختيار الكتب" مبتو�سط
ح�سابي  2.25وبدرجة موافقة متو�سطة ,ويف املرتبة الرابعة الفقرة
التي ن�صها "ال يطلب املعلمون ا�ستخدام كتب املكتبة يف كتابة
الأبحاث" مبتو�سط ح�سابي  2.19وموافقة متو�سطة ,ويف املرتبة

اخلام�سة جاءت الفقرة التي ن�صها "ال ت�ساهم املكتبة يف م�ساندة
املناهج الدرا�سية من خالل تقدمي م�صادر متنوعة للمعلومات"
مبتو�سط ح�سابي  1.91ومبوافقة متو�سطة �أي�ضا .وجاء يف املراتب
الثالثة الأخرية ومبوافقة �ضعيفة كل من الفقرات التالية على
التوايل" ال يقوم املعلمون بتفعيل املكتبة عن طريق �إعطاء ح�ص�ص
مكتبية" ،و"لي�س لدينا الوقت الكايف لزيارة املكتبة" و"رف�ض �أمناء
املكتبات تقدمي خدمة الإعارة".
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين والذي ن�صه :ما الأ�سباب التي
حتول دون ارتياد الطلبة واملعلمني يف مدار�س منطقة ذات را�س
للمكتبة من وجهة نظر املعلمني؟

المتوسط

أسباب عدم اإلقبال على المكتبة

االنحراف

الحسابي

المعياري

النسب المئوية لتوزيع
المستوى

األفراد على فئات
االستجابة

نعم

أحيانا

ال

ال يوجد تعاون بين أمناء المكتبات والهيئة اإلدارية والتدريسية في اختيار الكتب.

0.4067

96.790

مرتفع

58.6

05

06.7

ال يعمن أمناء المكتبات عن الكتب التي تصل حديثا.

0.4067

96.790

مرتفع

58.6

05

06.7

ال يقوم أمناء المكتبات بالتشجيع عمى المطالعة من خالل إقامة المسابقات بكل أنواعها.

0.666

52.778

مرتفع

52

66.6

06.7

ال تساهم المكتبة في مساندة المناهج الدراسية من خالل تقديم مصادر متنوعة لممعمومات.

0.0522

78.756

متوسط

40.6

40.7

06.7

0.67

66.887

متوسط

05.2

06.7

58.6

عدم وجود الوقت الكافي لزيارة المكتبة.

0.5866

96.790

منخفض

06.7

05

58.6

ال يتم إعطاء حصص مكتبية داخل المكتبة لتفعيمها.

0.4545

0.2802

منخفض

08.0

9.0

70.7

رفض أمناء المكتبات تقديم خدمة اإلعارة.

0.6666

64.650

منخفض

8.6

06.7

75

عدم طمب استخدام المكتبة في كتابة األبحاث.

جدول رقم ( )2الن�سب املئوية والتكرارات ال�ستجابات املعلمني على الأ�سباب املعيقة الرتياد املكتبة
تظهر النتائج الواردة يف اجلدول �أعاله �أن من �أهم الأ�سباب
لعدم ارتياد طلبة املدر�سة للمكتبة "ال يوجد تعاون بني �أمناء
املكتبات والهيئة الإدارية والتدري�سية يف اختيار الكتب" و"ال يتم
الإعالن من قبل �أمينة املكتبة عن الكتب التي ت�صل حديثا" ،حيث
جاءت بدرجة موافقة مرتفعة ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( )2.42لكل
منهما ,وجاء يف املرتبة الثانية "ال يقوم �أمناء املكتبات بالت�شجيع
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على املطالعة من خالل �إقامة امل�سابقات بكل �أنواعها" مبتو�سط
ح�سابي ( )2.33وبدرجة موافقة مرتفعة �أي�ضا ،ويف املرتبة الثالثة
جاءت الفقرة التي ن�صها "ال ت�ساهم املكتبة يف م�ساندة املناهج
الدرا�سية من خالل تقدمي م�صادر متنوعة للمعلومات" مبتو�سط
ح�سابي ( )2.25وبدرجة موافقة متو�سطة ,وجاء يف املراتب
الثالثة الأخرية ومبوافقة منخف�ضة كل من الفقرات التالية وعلى
أيلول 2019

التوايل" :عدم وجود الوقت الكايف لزيارة املكتبة" و"ال يتم �إعطاء
ح�ص�ص مكتبية داخل املكتبة لتفعيلها" و"رف�ض �أمناء املكتبات
تقدمي خدمة الإعارة ".
للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث والذي ن�صه :ما �أبرز املهارات التي
المهارة المكتسبة

عمل �أمناء املكتبات على �إك�سابها للطلبة ؟
مت ا�ستخراج الن�سب املئوية والتكرارات ال�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة واجلدول رقم ( )3يو�ضح نتائج ذلك.
فئات االستجابة

استخدام صندوق الفهرسة

نعم

ال

%45.8

%54.0

كيفية استعارة الكتب

%46.8

%56.0

إعادة الكتب إلى أماكنها المخصصة

%65.4

%64.6

تظهر البيانات �أن حوايل ن�صف الطلبة يتمتعون مبهارة
ا�ستخدام �صندوق الفهر�سة والقيام بعملية اال�ستعارة ،يف حني �أن
حوايل ثلث الطلبة ال يلتزمون �إعادة الكتب �إلى �أماكنها املخ�ص�صة
عند ارتيادهم للمكتبة.

مناق�شة النتائج
ظهرت يف الفر�ضية الأولى "ال يوجد تعاون بني �أمناء املكتبات
والهيئة الإدارية والتدري�سية يف اختيار الكتب" والتي �شكلت ما
ن�سبته  58.3حقيقة الأمر �أن معظم الكتب ت�أتي �إلى املكتبة عن
طريق الإهداء ،والأمر الآخر معظم الكتب التي يتم طلبها من
قبل املعلمني هي غالية الثمن ،ولو ا�شرتيت الكتب التي تطلب مني
لتجاوزت امليزانية املخ�ص�صة للمكتبة ،وهي �ضئيلة جدا.
ظهر يف الفر�ضية التي جاءت بن�سبة مرتفعة "ال يعلن �أمناء
املكتبات عن الكتب التي ت�صل حديثا" �أنه يف �أغلب الأحيان يتم
الإعالن عن الكتب عن طريق لوحة الإعالنات املوزعة يف املدر�سة،
و�أما الإعالن عن امل�سابقات فقد مت يف ال�سنوات ال�سابقة الإعالن
عن م�سابقتني ،ولكن �شارك فيها القليل من الطلبة ،ويرجع
ال�سبب يف عدم امل�شاركة �أنه ال يوجد الوقت الكايف للذهاب �إلى
املكتبة ،فالأولوية دائما للدرا�سة والعالمات ،وهي �أي�ضا ال�سبب

الرئي�س لعدم طلب ا�ستخدام كتب املكتبة يف كتابة الأبحاث ،وندرة
املعلمني الذين يطلبون من الطلبة الرجوع �إلى املكتبة يف حال كتابة
�أبحاث ،وقد جاءت الفر�ضية "ال ت�ساهم املكتبة يف م�ساندة املناهج
الدرا�سية من خالل تقدمي م�صادر متنوعة للمعلومات" بن�سبة
متو�سطة رمبا لعدم اطالع املعلمني والطلبة على كتب املكتبة �أو
الكتب التي ت�صل �إلى املكتبة.

التو�صيات
تطمح الدرا�سة �إلى رفع كفاءة املكتبات املدر�سية وجعلها
مواكبة لتطوير العملية التعليمية ،وعليه ،مت و�ضع بع�ض املقرتحات
والتو�صيات لتطوير املكتبة و�أمني املكتبة وت�أهيله لتحريك كتب
مكتبته وجعلها �أرواحا ت�سري يف �أفكار النا�شئة من الطالب ،ومن
هذه املقرتحات:
 -1موافقة الوزارة على و�ضع ح�صة املكتبة كجزء من ح�ص�ص
اللغة العربية ومثبتة يف الربنامج املدر�سي.
� -2شمول املكتبة يف جميع املدار�س �سواء الأ�سا�سية �أو الثانوية
�ضمن الت�شكيالت املدر�سية.
 -3رفع ميزانية املكتبة ليتمكن �أمني املكتبة من �شراء الكتب
واملراجع التي يحتاجها يف املكتبة.
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� -4أن يكون �أمني املكتبة متخ�ص�صا يف املكتبات ال يف تخ�ص�ص
اللغة العربية.
-5عقد دورات تدريبية لأمني املكتبة التي من �ش�أنها تطويره،
وتعرف ما هو جديد من برامج و�أن�شطة لتبادل اخلربات فيما
بينهم ملزيد من اال�ستفادة.
امل�صادر واملراجع:

 -6عمل قاعدة بيانات داخلية بني املكتبات ليت�سنى من اجلميع
ر�ؤية جميع الكتب املوجودة يف مدار�سنا واال�ستفادة منها.
-7تفعيل دور املجال�س التطويرية يف التجمع الواحد للمدار�س
للمكتبة من خالل دعمها وت�شجيع الأهايل لزيارة �أبنائهم املكتبة
با�ستمرار.

�-1سورة العلق :الآية 5:1
�-2سورة فاطر:الآية.28:26
-3الأخر�س  ،حممود .مقاالت يف علم املكتبات .جمعية عمال املطابع التعاونية.الأردن.1974.ط.1ج.1
-4ح�سني عبد الرحمن ال�شيمي .مقومات الدور الرتبوي للمكتبات املدر�س ـ ــية :درا�سة تطبيقية -.الريا�ض  :دار املريخ ،1986 ،م�صدر �سابق
-5ال�صوايف  ،عبد اهلل �إ�سماعيل :املكتبة ودورها يف العملية التعليمية .جمعية عمال املطابع التعاونية.الأردن.ط.1ج.1
-6عبد احلميد �سالمة �أبو �سند�س" .دور مدير املدر�سة يف تطوير املكتبة املدر�س ــية يف املدار�س الثانوية يف عمان الكربى يف �ضوء االجتاهات الرتبوية احلديثة" -.عمان:
اجلامعة الأردنية (ر�سالة ماج�ستري)،1995 ،
-7عبد الهادي  ،حممد فتحي  ،ح�سن ال�شايف  ،ح�سن �شحاته (1999م)  :املكتبة املدر�سية ودورها يف نظم التعليم املعا�صرة  ،الدار امل�صرية اللبنانية  ،القاهرة
-8العلي � ،أحمد عبداهلل (  : )1997املكتبات املدر�سية والعامة اال�س�س واخلدمات والأن�شطة  ،ط ، 2الدار امل�صرية اللبنانية ،القاهرة
53-53-10-30-2012-16/08-52-14-14-08-http://www.libsc.org/mrkaz/index.php/2011 -3-9
http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=5938-10
http://www.mdarat.net./vb/showthread.php?t=2053-11
53-53-10-30-2012-16/08-52-14-14-08-http://www.libsc.org/mrkaz/index.php /2011-12
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ّ
املدر�سي يف �إثراء العملية الرتبويّة
الدور املنوط بامل�سرح
املعلمة �سمية عبداهلل العناين
مدر�سة �أبو نقلة الأ�سا�سية املختلطة
مديرية تربية لواء ناعور

امل�سرح املدر�سي من �أهم املرافق املوجودة يف البناء املدر�سي,
حيث يعمل على حتقيق �أهداف تربوية ،فعبارة امل�سرح املدر�سي
ترتكب من كلمتني هما :امل�سرح واملدر�سة فعندما نذكر امل�سرح
تتبادر �إلى الذهن الفرحة واملتعة والرتفيه والرتويح عن النف�س،
�أما املدر�سة فهي هيئة اجتماعية ر�سمية تتولى وظيفة تن�شئة الطلبة
وتعمل على رفع قدراتهم ومهاراتهم يف �شتى املجاالت ،فامل�سرح
يحقق �أهدا ًفا فنية جمالية ت�صب يف الأهداف الرتبوية العامة.
وميكن تعريف امل�سرح املدر�سي ب�أنه لون من �ألوان الن�شاط
الذي ي�ؤديه الطلبة يف مدار�سهم حتت �إ�شراف معلميهم داخل

ال�صف �أو خارجه يف �صالة امل�سرح املدر�سي وعلى خ�شبته� ،أو خارج
ال�صالة يف حديقة املدر�سة �أو �ساحاتها ،ون�ست�شف من هذا التعريف
�أن للم�سرح املدر�سي فل�سفته اخلا�صة التي متيزه عن امل�سرح عامة،
حيث ي�ؤدي وظائف تربوية وتعليمية ،وهو طريقة تربوية للتعلم
يعمل على حتويل املحتوى التعليمي �إلى مواقف وخربات ح ّية
ت�ساعد الطالب على التعبري عن �آرائه وانفعاالته ويزوده باملعارف
واخلربات واالجتاهات الإيجابية من خالل املحاكاة والتقليد،
وينمي اجلانب احل�سي والإدراكي بو�ساطة اللعب الدرامي والتعبري
احلركي ،وال يحتاج الطالب �إلى مهارات م�سرحية �أو درا�سة لفنون
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امل�سرح من �أجل امل�شاركة والتعلم.
تكمن �أهمية امل�سرح املدر�سي يف �أنه ي�ستطيع �إي�صال الهدف
الرتبوي �إلى الطالب بطريقة ماتعة تر�سخ يف ذاكرته وتنقله �إلى
�أجواء مرحة وجديدة بالرغم من �أنه مل ُيغادر مدر�سته ،مما
ُي�ضفي تنوعا وحيوية �إلى اليوم الدرا�سي ،فهو ُيعد �إ�سرتاتيجية
تدري�س ،وي�صنف �ضمن �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط.
ويعمل امل�سرح املدر�سي على تكوين �شخ�صية الطالب ،ب�صقل
مهاراته عن طريق تنمية ملكاته وقدراته ب�شتى و�سائل رفع املعنوية
تعزيزً ا ملبد�أ ال�شجاعة الأدبية وال�سبيل الأمثل لعالج اخلجل ،ويعد
التمثيل �أي�ض ًا و�سيلة فاعلة خلف�ض التوتر النف�سي لدى الطالب ،كما
�أن للم�سرح �أهمية يف تب�سيط املادة الدرا�سية(م�سرحة املناهج)
ب�أ�سا�س تربوي ويغر�س روح االنتماء �إلى اجلماعة والتعاون معها،
كما يعمل على تربية الطالب على االن�ضباط والنظام وح�سن
الت�صرف� ،إ�ضاف ًة �إلى تقوية مهارات التوا�صل اللغوية لدى الطالب.

كما ُيعني الطالب على التعلم؛ في�شعر باملتعة وتزداد قابليته
لتلقي الدرو�س ،ومن �أمثلة امل�سرحيات التي ترثي العملية الرتبوية:
امل�سرحية املنهجية كتعليم النحو والقواعد باللعب ،وامل�سرحيات
ال�سلوكية الأخالقية مثل :مو�ضوع نبذ العنف والإرهاب.
و�أخ ًريا من الواجب علينا كرتبويني االهتمام ب�إيجاد م�سرح
مدر�سي داخل مدار�سنا واعتباره جز ًءا مه ًّما من اليوم الدرا�سي،
ملا له من �أهمية بو�صفه لبنة �أ�سا�سية من لبنات الدعم الرتبوي،
فب�إمكان املدر�سة اعتماده كمجال فاعل لعالج مظاهر التعرث
الدرا�سي �أو الت�أخر الدرا�سي �أو الف�شل الدرا�سي ب�شكل عام ،كما
يعترب امل�سرح املدر�سي جز ًءا مه ًّما من الن�شاط الثقايف والفني
والتعليمي الذي ي�ستهدف تطوير الأولويات ال�ضرورية ل�سالمة
و�صحة الطلبة ،واملدر�سة النموذجية هي التي تويل الن�شاط املدر�سي
وا�ضحا مبا يك�شف مواهب الطلبة ويفجر طاقاتهم ويربز
اهتماما
ً
ً
ميولهم ورغباتهم.
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امل�شكالت الرتبوية وال�سلوكية وطرق التعامل معها
د .حممد �صالح خطايبة
مديرية الرتبية والتعليم للواء الكورة

مقدمة
ال يخلو �أي �صف من امل�شكالت التي تتباين يف حدتها بني �شخ�ص
و�آخر؛ لأن التالميذ يختلفون يف خ�صائ�صهم وخلفياتهم وخرباتهم
ودرجات حت�صيلهم ،وطرق تن�شئتهم الأ�سرية عن بع�ضهم البع�ض.
و�إن وجود التلميذ امل�شكل داخل حجرة الدرا�سة لي�ست بالأمر الغريب،
وعليه ،يتعني على املعلم منع حدوث امل�شكالت �إن �أمكن ،وال بد من
حتويل االنتباه من �إ�سرتاتيجيات ال�ضبط والت�أديب �إلى الإ�سرتاتيجيات
الوقائية يف �ضبط حجرة الدرا�سة ،ف�إن �أكرث املدر�سني فاعلية يف �إدارة
ال�صف هم �أولئك الذين مينعون امل�شكالت من احلدوث والظهور،

فاملعلم يتمكن من �إثارة دافعية التالميذ و�إدماجهم يف �أن�شطة
تثري تفكريهم مما مينعهم من االن�سياق �إلى ال�سلوك غري اجليد،
وبالتايل ،منع م�شكالت �سلوكية ممكنة من احلدوث( .جابر )2000
�إن امل�شكالت ال�صفية �أمر حتمي ناجت عن ال�سلوك غري املرغوب
فيه وال�صادر من قبل التالميذ ،وثمة �أ�سباب تكمن وراءه ،وهذه
الأ�سباب هي:
.1امللل وال�ضجر� :إن جمود طريقة التدري�س والأن�شطة ال�صفية
وغياب عن�صر الت�شويق ،تبعث امللل يف نفو�س التالميذ وت�سبب حدوث
بع�ض امل�شكالت ال�صفية.
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.2الإحباط والتوتر :قد يت�سبب التلميذ يف �إخالل النظام ال�صفي
ب�إثارة ال�شغب وامل�شاك�سة ب�سبب الأ�سلوب الت�سلطي الذي يتبعه املعلم
يف معاملته لتالميذه ،وانعدام التخطيط ،والتذبذب يف املعاملة.
.3جذب االنتباه� :إن املعلم الذي يهمل بع�ض تالميذه ويتجاهل
وجودهم ب�سبب تدين م�ستويات حت�صيلهم �أو خمولهم وعدم
م�شاركتهم يدفعهم �إلى خلق بع�ض امل�شكالت والت�صرف بطريقة
�سيئة؛ وذلك جلذب انتباه املعلم .هذا ي�ستوجب من املعلم �إعادة
النظر يف معاملته لتالميذه وتوخي العدالة والإن�سانية يف التفاعل
معهم ،بخلق بيئة ودية قائمة على االحرتام والتعاون والإن�صاف
(قطامي وقطامي.)2002،
.4الأ�سرة� :إن التن�شئة الأ�سرية لها دور كبري يف تنمية �سلوكيات
الطفل ،وهذا بالطبع ينعك�س داخل املدر�سة ،فقد تكون بع�ض �سلوكات
الطفل مقبولة يف البيت ،لكنها ال تكون كذلك يف املدر�سة.
.5القدرات العقلية� :إن التالميذ يختلفون يف قدراتهم العقلية،
حيث توجد فروق عقلية ذكائية بينهم ،ف�إذا كان م�ستوى تقدمي املادة
الدرا�سية �أقل من م�ستوى التالميذ املتفوقني ،ف�إن ذلك �سي�سبب لهم
ال�س�أم وال�ضجر ،و�إذا كان امل�ستوى الذي تقدم به املادة الدرا�سية
عالي ًا ،ف�إن ذلك �سي�سبب ال�ضجر وامللل للتالميذ الذين يتمتعون
بقدرات عقلية منخف�ضة ،ويف احلالتني �سيولد ذلك �إثارة بع�ض
امل�شكالت ال�سلوكية.
.6ال�صحة العامة :فبع�ض التالميذ ي�شكون من بع�ض امل�شكالت
ال�صحية ك�صعوبة النطق ،و�ضعف الب�صر وال�سمع� ،أو �سوء التغذية
وفقر الدم وغريها من الأمرا�ض ،مما يعيق تقدمهم ،ويدفع �إلى
�إثارة بع�ض امل�شكالت ال�سلوكية (من�سي.)2000 ،

�أنواع امل�شكالت التي يواجهها املعلم
.1امل�شكالت الرتبوية :وتعرف ب�أنها م�شكالت �سلوكية ميكن
حتديدها ب�أن �سلوكا يقوم به الطالب ي�ؤدي �إلى �إعاقة قدراتهم على
التعلم� ،أي �أنها ث�ؤثر يف التعليم والتعلم ،واملعلم الناجح هو الذي
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يوفر بيئة �صفية �سليمة قائمة على التعاون وفهم قدرات التالميذ
واحتياجاتهم ،وت�صميم ن�شاطات �صفية تنا�سب قدراتهم وخرباتهم
وميولهم مع احلر�ص على التوا�صل الدائم مع �أولياء الأمور للمتابعة
وحت�سني فاعلية التعليم والتعلم (من�سي.)2002،
.2امل�شكالت ال�سلوكية :وتعرف ب�أنها �سلوكيات خمتلفة يقوم بها
الأفراد بطريقة خمتلفة عن الأفراد الذين يف مثل �سنهم ،وب�شكل ال
يت�سق مع ما هو حمرم من قبل املجتمع (ال�شربيني .)2000،وتعرف
�أي�ض ًا ب�أنها �سلوك غري مقبول يقوم به الفرد لكي ي�شبع حاجة االنتماء
و�إح�سا�سه بقيمته (كرمي.)1995،
وهناك من ق�سم امل�شكالت ال�صفية �إلى ق�سمني :م�شكالت �إدارية،
وم�شكالت تربوية ،على �أ�سا�س �أن عملية التعليم تتكون من جمموعتني
�أ�سا�سيتني من الأن�شطة هما� :أن�شطة التدري�س ،والأن�شطة الإدارية.
والأن�شطة التدري�سية هي تلك التي ت�ستهدف �أو تي�سر للطلبة حتقيق
�أهداف تعليم على نحو مبا�شر وبدرجة عالية من الإتقان ،ومنها:
التخطيط للدر�س ،وت�شخي�ص احتياجات املتعلم وتقدمي املعلومات
وتوجيه الأ�سئلة� .أما الأن�شطة الإدارية فت�ستهدف خلق الظروف
وتوفري ال�شروط التي ميكن �أن يحدث يف ظلها التعلم بفاعلية وكفاءة،
والعمل على املحافظة عليها .ومن الأن�شطة الإدارية تنمية عالقات
وئام وود بني املعلم وطلبته ،و�إيجاد معايري منتجة للجماعة .وبالرغم
من تداخل هذين الن�شاطني �إال �أن املعلم الكف�ؤ هو الذي يتمكن من
التمييز بني امل�شكالت الإدارية وامل�شكالت التعليمية (احليلة.)2002،
و�أهم ما يلج�أ �إليه املعلم لإثارة دافعية تالميذه نحو التعلم
هو �إ�ضافة عن�صر الت�شويق للمادة الدرا�سية التي يقوم بتقدميها
لتالميذه ،وا�ضع ًا باحل�سبان تباين التالميذ يف الفروق الفردية،
فاملعلم مطالب باختيار �أ�ساليب متنوعة وم�شوقة ومبتكرة ت�سوق
التالميذ �إلى الإقبال على عملية الثقة بالنف�س و�إعطائهم فر�صة
ال�شعور باالنتماء وامل�شاركة (الزعبي.)2002،
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بع�ض امل�شكالت الرتبوية وال�سلوكية ودور املعلم يف عالجها
�أو ًال :م�شكالت التالميذ بطيئي التعلم:
�إن التالميذ بطيئي التعلم هم الذين يعانون م�شكالت تعليمية
و�سلوكية ،مما يجعلهم يالقون �صعوبة كبرية يف التكيف مع الربامج
التدري�سية املنوعة ،ويعانون من الإحباط والك�سل واخلمول وعدم
الثقة الكبرية بالنف�س والقلق ،وعدم التكيف مع الآخرين مما يدفعهم
�إلى ممار�سة ال�سلوك العدواين واللجوء �إلى الغ�ش يف االمتحان.
�أ�سباب م�شكالت التالميذ بطيئي التعلم:
�.1أ�سباب وراثية وت�أخر يف النمو يف مراكز معينة يف الدماغ.
�.2أ�سباب مر�ضية ع�ضوية ،مثل �صعوبة النطق ،و�ضعف ال�سمع
والب�صر � ،...إلخ.
�.3أ�سباب بيئية ،كاخلالفات الأ�سرية ،وتدين امل�ستوى املعي�شي
والثقايف للأ�سرة.
.4م�شكالت مدر�سية ،مثل �صعوبة املنهج ،وق�سوة املعلم ،و�صعوبة طرق
التدري�س وجمودها.
كيف يتمكن املعلم من ت�شخي�ص التلميذ بطيء التعلم وم�ساعدته؟
لكي ال ي�صنف التالميذ بطيئي التعلم مع التالميذ الذين يعانون
من تدين يف امل�ستوى التح�صيلي ،ف�إنه يتوجب على املعلم �أن يخ�ص�ص
�سج ًال يدون فيه م�ستويات �أعمار التالميذ وم�ستويات عالمتهم التي
ح�صلوا عليها يف االمتحان ،وعدد �سنوات الر�سوب ،وفرتات االنقطاع
عن الدرا�سة و�أ�سباب ذلك ،و�أن يت�أكد من �سالمة حوا�س جميع
التالميذ وعدم وجود م�شكالت تتعلق بالنطق لديهم �أو م�شكالت تتعلق
بالنواحي العقلية� ،أو تواجه النمو ال�شامل ،عندها يتمكن املعلم من
مالحظة وجود بطيئي التعلم عن طريق املقارنة واملالحظة امل�ستمرة
والت�شاور مع املخت�صني داخل املدر�سة واالت�صال بويل �أمر احلالة
و�إبداء احللول املمكنة .ومن ال�ضروري للمعلم ت�أمني الأحب والآمن
للتلميذ بطيء التعلم والقبول من الآخرين ،وتدريبه على �إدارة �ش�ؤونه
واملوازنة بني النجاح والإخفاق ،كما يتوجب على املعلم تخ�صي�ص

ن�شاطات مب�سطة لذلك التلميذ ،وت�شجيعه ما �أمكن على ذلك،
والثناء على �أعماله الناجحة مهما كانت ب�سيطة ،وحماولة �إ�شراكه يف
الن�شاطات اجلماعية ،والثناء على ال�سلوكات املرغوب فيها ( من�سي،
.)2000
ثاني ًا :تدين امل�ستوى التح�صيلي:
وهي م�شكلة تربوية واجتماعية ونف�سية واقت�صادية تت�سبب يف
الهدر الرتبوي ،وت�ؤدي �إلى �إعاقة منو التلميذ معرفي ًا ونف�سي ًا؛ لأن
التلميذ ذا امل�ستوى املتدين يف التح�صيل ال يعاين من نق�ص �أو ق�صور
تدن يف الإجناز العلمي.
ذهني ،و�إمنا يعاين من ٍ ّ
�أ�سباب تدين امل�ستوى التح�صيلي لدى بع�ض التالميذ:
.1معاناة التلميذ من وجود م�شاكل �شخ�صية �أو �أ�سرية.
.2معاناة التلميذ من وجود �ضغوط نف�سية حتيط به.
�.3إهمال املتابعة من قبل الوالدين ،وتدين امل�ستوى الثقايف للأ�سرة.
.4وجود املنهج املدر�سي وكثافة املعلومات واملفاهيم ،وعدم مالءمتها
مع الزمن املخ�ص�ص لها.
.5عدم مراعاة املعلم الفروق الفردية.
.6ا�ستخدام املعلم لأ�سلوب ال�شدة والعنف.
عالج امل�شكلة:
من �أهم احللول لهذه امل�شكلة ما يلي:
.1درا�سة احلالة ومعرفة م�سبباتها.
.2توعية الوالدين و�إر�شادهما للطرق الرتبوية ال�سليمة يف التعامل مع
�أبنائهم.
.3تنويع الن�شاطات والعمل على مالءمتها مليول وخربات التالميذ.
.4التنويع يف طرق التدري�س ،و�إدخال عن�صر الت�شويق والإثارة
واملناف�سة ال�شريفة.
.5التعاون بني البيت واملدر�سة ،واملتابعة الدائمة من قبل الطرفني.
ثالث ًا :م�شكلة التالميذ املوهوبني:
يعرف الطفل املوهوب ب�أنه الطفل الذي يتعلم بقدرة و�سرعة تفوق
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بقية الأطفال يف كل املجاالت ،ويتعلم ه�ؤالء الأطفال كل العلوم بفهم
وعمق بطرق �أف�ضل من غريهم ممن هم يف مثل �سنهم .كما �أنهم
يكت�سبون املهارات املختلفة ويتلقونها ب�سرعة فائقة ،ويتميزون باحليوية
والن�شاط الزائد ،واملبادرة واحلفظ والتذكر ب�شكل �سريع ،وحب
االكت�شاف والتجريب ،وامليل �إلى خمالطة من هم �أكرب منهم �سن ًا.
امل�شكالت التي تواجه املعلم من قبل املوهوبني� :إن املنهج املدر�سي
خم�ص�ص جلميع التالميذ دون متييز يف القدرات ،ومن ال�صعب على
املعلم التعامل مع التالميذ املوهوبني ب�سبب مواجهته للم�شكالت الآتية:
.1قد يتهاون التالميذ املوهوبون يف عمل الواجبات امل�سندة �إليهم
ب�سبب عدم �شعورهم باملتعة يف �أدائها لأنها �أقل من م�ستوياتهم.
.2عدم ا�ستقرار التالميذ املوهوبني؛ لأن لديهم حاجات ي�سعون �إلى
�إ�شباعها ،وال يجدون من ي�ساعدهم يف ذلك.
.3افتقار املدر�سة �إلى الو�سائل الالزمة لتنمية ا�ستعداداتهم.
.4افتقار املنهج �إلى برامج ون�شاطات خا�صة للموهوبني.
احللول املقرتحة للحد من م�شكالت املوهوبني� :إن الربامج
املدر�سية مل ت�ضع يف ح�سبانها التالميذ املوهوبني ،وهذا ما يقتل
موهبتهم مبرور الزمن ويجعل منهم تالميذ عاديني ،مما ي�ستوجب
اليقظة واحلذر يف احلفاظ عليهم كرثوة �إن�سانية تقود العامل م�ستقب ًال
�إلى االخرتاعات واالكت�شافات ،وتخدم املجتمع بكفاءة عالية ومتيز.
واحللول املقرتحة للحد من م�شكالت املوهوبني ت�شمل :عمل اختبارات
مقننة للتالميذ يف �سن مبكرة واكت�شاف املوهوبني ،وو�ضعهم يف �صف
واحد ،وتعيني معلم متخ�ص�ص لتدري�سهم ،وت�صميم برنامج م�سقل
خا�ص بهم ،وت�شجيعهم على البحث العلمي.
رابع ًا :م�شكلة الغياب عن املدر�سة:
تعرف على �أنها انقطاع التلميذ عن الذهاب �إلى املدر�سة دون
وجود عذر قانوين لذلك .ومن الأ�سباب التي تدعو التلميذ �إلى الغياب
عن املدر�سة:
.1ق�سوة املعلم وخوف التلميذ منه.
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.2جمود طرق التدري�س وات�سامها بامللل والرتابة.
�.3صعوبة املنهج وعدم ات�ساقه مع ميول التالميذ وحاجاتهم.
�.4أ�صدقاء ال�سوء.
�.5إهمال الوالدين وعدم املتابعة.
.6انخفا�ض الدافعية للتعلم.
.7تكليف التلميذ ب�أعمال منزلية �أو حرفية من قبل الأهايل.
حل م�شكلة الغياب عن املدر�سة:
.1بحث �أ�سباب امل�شكلة مع ويل الأمر واملر�شد واملعلم وحماولة حلها.
.2معاملة التلميذ بلطف وحنان بعيد ًا عن ا�ستخدام التهديد والتخويف
والعقاب ،وتوفري بيئة �سليمة ومفرحة ت�شد التلميذ للح�ضور اليومي
�إلى املدر�سة وت�سعده لالنتماء �إليها.
.3معرفة اهتمامات كل تلميذ وحاجاته وم�شكالته ،ومراعاة الفروق
الفردية بني التالميذ ( من�سي.)2000،
خام�س ًا :م�شكلة الكذب:
يعرف الكذب ب�أنه �سلوك اجتماعي غري �سوي ي�ؤدي �إلى العديد
من امل�شكالت االجتماعية ،كعدم احرتام ال�صديق ،واخليانة .ومن
�أ�سبابه :عوامل �أ�سرية ،والهروب من العقاب ،وال�شعور بالنق�ص بني
زمالئه ،والأ�سلوب الذي ي�ستخدمه الكبار كلجوء املعلم �إلى عقاب
التلميذ لأتفه �سبب؛ مما يدفعه للكذب.
كيفية عالج كذب الأطفال:
على املعلم درا�سة احلالة ومعرفة الأ�سباب والدوافع الكامنة وراء
ال�سلوك للت�أكد مما �إذا كانت هذه احلالة عار�ضة �أم متكررة ،وتوفري
القدوة احل�سنة ،والتوعية ب�أ�ضرار الكذب ،وعدم جلوء املعلم �إلى
تهديد التالميذ بعمل �أ�شياء ال يتمكن من عملها؛ كخ�صم ن�سبة من
درجات التح�صيل ،ولكن عليه �أن يلتزم بوعوده و�أن يعامل التالميذ
معاملة ح�سنة دون تفريق.
�ساد�س ًا :ال�سرقة:
هي �سلوك يقوم به الطفل بغر�ض امتالك �أ�شياء ال تعود له ومن
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دون علم �أو موافقة �صاحبها .وال�سرقة تبد�أ عند الطفل عندما ال
يتمكن من التفريق بني الأ�شياء التي ميلكها هو �أو ميلكها غريه .ومن
�أ�سبابها:
.1رفاق ال�سوء.
.2عوامل �أ�سرية.
.3ال�شعور بالنق�ص وجلوء الطفل لل�سرقة للتفاخر �أمام الآخرين.
.4احلاجة والعوز املادي.
.5التدليل الزائد واحلماية املفرطة.
عالج م�شكلة ال�سرقة:
.1توفري الأ�شياء ال�ضرورية الالزمة للأطفال املحرومني.
.2م�ساعدة التالميذ على ال�شعور باالنتماء واالندماج يف جماعات �سوية.
.3الرتكيز على القيم الدينية واالجتماعية وتوفري القدوة احل�سنة.
.4تعويد التلميذ على احرتام ملكية غريه ( ال�شربيني.)2000 ،
�سابع ًا :العدوانية:
هي فعل يهدف �إلى �إيذاء الآخرين وتدمري ممتلكاتهم .وتتخذ
�أ�شكاال خمتلفة ،كالعدوانية اللفظية ،وجتريح الآخرين بعبارات
قا�سية ،والعدوانية العنيفة باجل�سد ،كال�ضرب والرف�س والركل.
�أ�ساليب العالج:
.1درا�سة احلالة ومعرفة الأ�سباب ،ودرا�سة خلفية التلميذ الأ�سرية.
�.2إ�شباع حاجات التلميذ اجل�سدية والنف�سية ،وم�ساعدته على �إثبات وجوده.
�.3إ�شغال وقت فراغ التلميذ مبا يتفق مع ميوله وقدراته ،وتغيري ظروف
البيئة التي تدفع التلميذ �إلى العدوانية ،وم�ساعدته لكي يواجه املواقف

املحيطة ( �شف�شق والنا�شف.)1998،

كيف ميكن للمعلم منع امل�شكالت �أو احلد منها داخل حجرة
املدر�سة
.1تعرف املعلم وال �سيما اجلديد �أنظمة املدر�سة وما تفر�ضه من
�إجراءات يف التعامل مع امل�شكالت ال�صفية.
.2خلق بيئة �صفية �آمنة قائمة على نظام متفق عليه ،مع احلر�ص على
و�ضوح م�ضمون الدر�س وتوافق الن�شاطات ح�سب قدرات وميول الطلبة.
.3مناق�شة �سلوكات الطلبة مع املر�شد الرتبوي ومتابعتها.
.4تو�ضيح ما �سيرتتب من �إجراء بحق التلميذ غري امللتزم دون تهديد �أو وعيد.
.5االجتماع مع التلميذ على انفراد ومناق�شة طبيعة امل�شكلة معه،
واالتفاق على و�ضع حلول منا�سبة ،واالتفاق على الإجراء الذي �سيتخذ
يف حال تكرار ال�سلوك.
.6االت�صال مع ويل الأمر لبحث ال�سلوكيات غري املقبولة ال�صادرة من
قبل التلميذ ،فتعاون ويل الأمر مع املعلم قد ينفع يف عالج ذلك ال�سلوك
(قطامي وقطامي.)2002،
�.7إقامة عالقات ودية مبنية على االهتمام بني املعلم والتلميذ،
وحتميله بع�ض امل�س�ؤوليات.
�.8أن يكون املعلم ملم ًا مببادئ علم نف�س الطفولة والنمو واملراهقة؛
لأن ذلك �سي�ساعده على مواجهة امل�شكالت ،ويك�سبه املهارة يف
الت�صرف يف املواقف املحرجة ( جابر و�آخرون.)1997،

املراجع:

.1احليلة ،حممد حممود ( ،)202مهارات التدري�س ال�صفية ،دار امل�سرية ،عمان.
.2الزعبي ،دالل (� ،)2002ضغوط العمل وعالقتها بالدافعية نحو العمل لدى ر�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية يف اجلامعات الأردنية ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة
عمان العربية ،عمان.
.3ال�شربيني ،زكريا ( ،)2000امل�شكالت النف�سية عند الأطفال ،دار الفكر العربي ،القاهرة.
.4جابر جابر ،عبد احلميد و�آخرون ( ،)1997مهارات التدري�س ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة.
.5جابر جابر ،عبد احلميد و�آخرون ( )2000مدر�س القرن احلادي والع�شرين الفعال ،دار الفكر العربي ،القاهرة.
�.6شف�شق ،حممود عبد الرزاق والنا�شف ،هدى حممود (� )1998إدارة ال�صف املدر�سي ،دار الفكر العربي ،القاهرة.
.7قطامي ،يو�سف وقطامي ،نايفة (� )2002إدارة ال�صفوف املدر�سية ،دار ال�شروق ،عمان.
.8كرمي ،حممد �أحمد و�آخرون (� )1995إدارة ال�صف ،مكتبة الفالح ،الكويت.
.9من�سي ،ح�سن (� )2000إدارة ال�صفوف ،دار الكندي للن�شر� ،إربد.
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دور املكتبات املدر�سية يف تعزيز الوحدة الوطنية لدى الطلبة
جمال عزات حمد �أحمرو
مديرية الرتبية والتعليم للواء القوي�سمة
مدر�سة �إ�سكان املالية والزراعة /ث/بنني

احلمد هلل رب العاملني الذي قال يف حمكم تنزيله م�شري ًا �إلى
نعمة الوحدة والت�آلف والتالحم بني امل�ؤمنني�﴿ :إمنا امل�ؤمنون �أخوة﴾
الل َجمِ ي ًعا
( احلجرات ،)1()10 :وقال تعالىَ ﴿ :و ْاع َت ِ�ص ُموا ِب َح ْب ِل َهّ ِ
الل َع َل ْي ُك ْم �إِ ْذ ُك ْن ُت ْم �أَ ْعدَا ًء َف�أَ َّل َف بَينْ َ ُق ُلو ِب ُك ْم
َو اَل َت َف َّر ُقوا َو ْاذ ُك ُروا ِن ْع َم َة َهّ ِ
َف�أَ ْ�ص َب ْح ُت ْم ِب ِن ْع َم ِت ِه ِ�إ ْخ َوا ًنا﴾( �آل عمران .)2()103:وال�صالة وال�سالم
على ر�سوله املعلم اجلليل واملربي الكرمي ،الذي و�صف حال امل�ؤمنني
بقوله" :مثل امل�ؤمنون يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجل�سد
الواحد �إذا ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى".
( )3رواه البخاري وم�سلم ،ولنا يف ر�سول اهلل �أ�سوة ح�سنة﴾ ،فقد

102

رسالة املعلم

املجلد -56بديل العددين الأول والثاين

هاجر من مكة املكرمة �إلى املدينة املنورة وبنى فيها دولة الإ�سالم ،ومل
مينعه هذا من حب وطنه الأ�صلي مكة ،حيث قال حني خرج منها" :ما
�أطيبك و�أحبك �إ َّ
يل ،ولوال �أن قومك �أخرجوين منك ما �سكنت غريك".
وكان وال�ؤه ملوطنه اجلديد �شديدا؛ � ً
أر�ضا و�أمة ،حيث قال" :لوال الهجرة
لكنت امر�أً من الأن�صار"( ،)4فحب الوطن قد ُجـبلت عليه النفو�س.
و�شهد العقد احلايل من هذا القرن �أحداث ًا متالحقة وتطورات
�سريعة جعلت عملية التغيري �أمر ًا حتمي ًا يف معظم دول العامل ومنها يف
الدول العربية والإ�سالمية ،وقد انتاب القلق بع�ض املجتمعات من هذا
التغري ال�سريع ،ولذلك زاد اهتمام املجتمعات احلديثة بتعزيز مفهوم
أيلول 2019

الوحدة الوطنية ،و�أخذ ي�ستحوذ على عناية املفكرين والعاملني يف
احلقل الرتبوي ،وخا�صة يف العقد الأول من القرن احلادي والع�شرين
الذي ات�سم باختالف القيم وقواعد ال�سلوك وتنامي العنف والإرهاب
وتفكك العالقات وت�شابك امل�صالح.
وحتى تكون الوحدة الوطنية مبنية على وعي ال بد �أن تتم برتبية
مق�صودة ت�شرف عليها الدولة ،يتم من خاللها تعريف الطالب املواطن
بالعديد من مفاهيم الوحدة الوطنية وخ�صائ�صها ،مثل :مفهوم
الوطن ،والوالء ،واالنتماء ،واملواطنة ،واحلكومة ،والنظام ال�سيا�سي،
واملجتمع ،وامل�شاركة ال�سيا�سية و�أهميتها ،وامل�س�ؤولية االجتماعية
و�صورها ،والقانون ،والد�ستور ،واحلقوق والواجبات ،وغريها من
مفاهيم الوحدة الوطنية و�أ�س�سها.
وهناك العديد من امل�ؤ�س�سات التي ت�شكل مفهوم الوحدة الوطنية
وتنمي ال�شعور به لدى الفرد ،ومنها الأ�سرة ،وامل�ؤ�س�سات الدينية
والثقافية ،واملكتبات املدر�سية �إحدى امل�ؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية
القائمة يف املجتمعات الإن�سانية التي تنفرد عن غريها بامل�س�ؤولية
الكبرية يف تنمية هذا املفهوم ،وت�شكيل �شخ�صية املواطن والتزاماته،
ويف تزويده باملعرفة واملهارات الالزمة من �أجل تعزيز هذا املفهوم.
وتنجز املكتبات املدر�سية تلك امل�س�ؤولية من خالل جمموعتها من
م�صادر املعلومات التقليدية كالكتب ،واملجالت ،وم�صادر املعلومات
الإلكرتونية كاملواد ال�سمعية والب�صرية؛ لأن املكتبة املدر�سية تتميز عن
بقية �أنواع املكتبات الأخرى املتوافرة يف املجتمع بكرثة عددها ،و�سعة
انت�شارها� ،إ�ضافة �إلى �أنها �أول نوع من املكتبات التي تقابل الطالب
يف حياته العلمية التي تبد�أ يف مراحل العمر ال�صغرى ،وت�ستمر حتى
بقية املراحل الدرا�سية جميعها .ولعل هاج�س الوحدة الوطنية هو
الرئي�س الذي ي�شغل ال�سيا�سيني واالجتماعيني والرتبويني ،و�صناع
القرار ال�سيا�سي وال�سلطة التنفيذية والت�شريعية يف الوقت الراهن.
فالوحدة الوطنية كما يعتربها اجلميع هي اخلط الأحمر ،وقد �أكد
جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم ذلك خالل لقائه
ب�شخ�صيات ووجهاء حمافظة �إربد يف الديوان امللكي الها�شمي العامر؛

ب�أ َّنه ال ي�سمح لأحد �أن ينال منها ،وهي الهدف الرئي�س الذي تتجمع من
خالله الفئات وال�شرائح االجتماعية كافة داخل املجتمع لتحقيقه(.)5
مفهوم الوحدة الوطنية:
تعرف املو�سوعة العربية العاملية الوحدة الوطنية ب�أنها :تعبري قومي
يعني حب الفرد و�إخال�صه لوطنه الذي ي�شمل االنتماء �إلى الأر�ض
والنا�س والإن�سان والعادات والتقاليد والفخر بالتاريخ والتفاين يف
خدمة الوطن(.)6
ويرتكز مفهوم الوحدة الوطنية على ركيزتني �أ�سا�سيتني:
الركيزة الأولى :اجلانب املعنوي الذي يرتبط باملواطنني ووحدتهم
ومتا�سكهم؛ �أي تعظيم الروابط التي ت�شكل ن�سيج املجتمع وقوام ال ُّلحمة
بني عنا�صره ومكوناته ،و�أ�سا�س هذه الروابط دائم ًا االنتماء وحب
الوطن والرغبة يف العي�ش امل�شرتك.
الركيزة الثانية :اجلانب املادي والقانوين الذي يرتبط بالأ�سا�س
بوحدة الدولة وتكاملها ،وقيام نظم قانونية ود�ستورية وم�ؤ�س�سية تكفل
احلفاظ على الوحدة وال�شعب ومتا�سكه وترابط مقوماته ،وعوامل
وجود الوطن)7(.
�أبعاد الوحدة الوطنية  :من �أبرز هذه الأبعاد:
 .1البعد املعريف /الثقايف :حيث متثل املعرفة عن�صر ًا جوهري ًا يف
نوعية املواطن الذي ت�سعى �إليه م�ؤ�س�سات املجتمع ،وال يعني ذلك ب�أن
الأمي لي�س مواطن ًا يتحمل م�س�ؤولياته ويدين بالوالء للوطن ،و�إمنا
املعرفة و�سيلة تتوفر للمواطن لبناء مهاراته وكفاءاته التي يحتاجها.
 .2البعد املهاري :ويق�صد به املهارات الفكرية ،كالتفكري الناقد،
والتحليل؛ حيث � َّإن املواطن الذي يتمتع بهذه املهارات ي�ستطيع متييز
الأمور ،ويكون �أكرث عقالنية ومنطقية يف ما يقول ويفعل.
 .3البعد االجتماعي :ويق�صد به الكفاءة االجتماعية يف التعاي�ش مع
الآخرين والعمل معهم.
 .4البعد االنتمائي �أو البعد الوطني :ويق�صد به غر�س انتماء الطالب
لثقافاتهم وملجتمعهم ولوطنهم ،وتوحدهم مع هذه الثقافة الداعمة
لثقافة الوحدة الوطنية.
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 .5البعد الديني �أو القيمي :كالعدالة وامل�ساواة والت�سامح واحلرية
وال�شورى ،والدميقراطية.
.6البعد املكاين :وهو الإطار املادي والإن�ساين الذي يعي�ش فيه املواطن؛
�أي البيئة املحلية التي يتعلم فيها ويتعامل مع �أفرادها ،وال يتحقق ذلك
�إال من خالل املعارف واملواعظ يف املدر�سة ،بل ال بد من امل�شاركة التي
حت�صل يف البيئة املحلية والتطوع يف العمل البيئي)8(.
تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية
ويق�صد بتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى الطلبة تقدمي الرتبية
الهادفة �إلى تنمية ال�شعور اجلمعي الذي يربط بني �أبناء اجلماعة
وميلأ قلوبهم بحب الوطن واجلماعة ،وتعزيز �شعور كل فرد داخلها
باالنتماء �إلى جمتمعه وقيمه ونظامه وبيئته وثقافته لريتقي هذا
ال�شعور �إلى حد ت�ش ُّبع الفرد بثقافة االنتماء.
�أهمية تعزيز الوحدة الوطنية و�أهدافها لدى الطلبة يف املدر�سة:
ت�أتي �أهمية تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى طلبة املدر�سة
باململكة الأردنية الها�شمية من حيث �إنها عملية متوا�صلة لتعميق
احل�س وال�شعور بالواجب جتاه املجتمع ،وتنمية ال�شعور باالنتماء
للوطن واالعتزاز ،وغر�س حب النظام واالجتاهات الوطنية ،والأخوة
والتفاهم والتعاون بني املواطنني وال�شعور باالحتاد معهم ،واحرتام
النظم والتعليمات ،وتعريف الطالب مب�ؤ�س�سات بلدهم ،ومنظماته
احل�ضارية ،و�أنها مل ت� ِأت م�صادفة ،بل كانت ثمرة عمل د�ؤوب وكفاح
م�ستمر؛ لذا ،من واجبهم احرتامها ومراعاتها.

دور املكتبات املدر�سية يف تعزيز الوحدة الوطنية لدى الطالب
وللمكتبات املدر�سية دور بارز ومهم يف تعزيز الوحدة الوطنية
وحت�صني �أفكار الطالب من دعوات التفرقة واالنق�سام ،وذلك من
خالل ما يلي:
 -1ا�شتمال جمموعات الكتب باملكتبات املدر�سية على م�صادر
معلومات تقليدية؛ كالكتب واملجالت وم�صادر معلومات الإلكرتونية؛
كاملواد ال�سمعية والب�صرية التي تعزز الوالء الوطني وتعمقه وتدعم
م�سرية الوحدة الوطنية.
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 -2تنمية ال�شعور بالوحدة الوطنية واالنتماء للوطن وترابه الغايل
والوالء للقائد وامللك املفدى ،من خالل �إذاعة الأنا�شيد الوطنية �أو �أي
معلومات عامة عن البلد وح�ضارته وتاريخه و�آثاره.
 -3ن�شر املفاهيم الوطنية وقيم احلرية والت�سامح واملحبة وال�سالم،
وحت�صني �أفكار الطلبة من دعوات التفرقة والكراهية واالنق�سام.
 -4ن�شر الوعي الوطني وال�سيا�سي واالجتماعي والثقايف والديني ،من
خالل برامج املحا�ضرات والندوات التي تنمي يف الأفراد حب الوطن
واالنتماء له والدفاع عنه بكل الو�سائل املمكنة.
 -5قيام املكتبات املدر�سية بن�شر جمالت مطبوعة وحائطية ون�شرات
لتوزع على الطلبة ،وذلك لغر�س الروح الوطنية والوالء واالنتماء يف
نفو�سهم ،والدعوة لنبذ التفرقة واالنق�سام.
 -6تنظيم املحا�ضرات الوطنية والندوات ال�سيا�سية واالجتماعية
للطالب داخل املكتبة املدر�سية بالتعاون مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين؛
لتو�ضح لهم حقوقهم وواجباتهم من حيث :التحلي بروح الوالء واالنتماء
للوطن واحلفاظ على وحدة الأمة ،وامل�ساهمة يف التنمية االقت�صادية
واالجتماعية وال�سيا�سية والثقافية ،ودعم الدميقراطية وحكم القانون،
واحرتام مبادئ املواطنة وحقوق الإن�سان ووجهات النظر املختلفة،
والعمل على حماربة كل �صور الف�ساد واال�ستغالل وغريها من �صور
التمييز.
� -8إقامة معار�ض دورية وخا�صة يف املنا�سبات الوطنية التي تبني
�إجنازات الوطن ،وعالقتها املبا�شرة بالطلبة)9(.
 -9عقد حلقات نقا�شية هادفة وور�شات عمل تر�سخ مفهوم الوحدة
الوطنية يف �أذهان الطلبة.
� -10إقامة امل�سابقات الثقافية املرتبطة بتعزيز الوحدة الوطنية ذات
اجلوائز املادية واملعنوية لت�شجيع الطالب على كتابة املو�ضوعات
والق�ص�ص التي ت�ؤكد على حب الوطن والوحدة بني �أبنائه والت�ضحية
غال ونفي�س(.)10
من �أجله بكل ٍ
 -11توعية الطالب بحقوقهم وواجباتهم ،وت�أكيد حقهم يف امل�ساواة
االجتماعية وال�سيا�سية والفر�ص املتكافئة ،وتدريبهم على ذلك من
أيلول 2019

خالل �أ�ساليب متعددة مثل :جماعة �أ�صدقاء املكتبة ،والربملان الطالبي.

�أهداف ن�شاطات املكتبات املدر�سية يف تعزيز الوحدة الوطنية
لدى الطالب:

•م�ساعدة الطالب على ا�ستقامة �سلوكهم وعفة �أنف�سهم وطهارة
قلوبهم وتقومي �أخالقهم والوقوف عند حدود اللهّ عز وجل.
•م�ساعدتهم على تنمية احل�س الديني يف اال�ستحياء من اللهّ
واخل�شية له يف اتباع ما �أمر به واجتناب ما نهى عنه ،واتخاذ
الإ�سالم مقيا�س ًا للحكم على الأ�شياء كلها.
•غر�س مبادئ ديننا الإ�سالمي احلنيف وقيمه يف نفو�سهم،
وترجمتها �إلى واقع عملي.
•تعزيز املمار�سات الدميقراطية ون�شر ثقافة احلوار واحرتام
الر�أي والر�أي الآخر ،من خالل منابر حرة دميقراطية تربوية
مم�أ�س�سة تركز على �صقل الذات وتفعيل امل�س�ؤولية االجتماعية.
•جتذير مفاهيم االنتماء للوطن والوالء للقيادة الها�شمية.
•تعزيز الوحدة الوطنية و�إبراز الإرث احل�ضاري الأردين ودور
الها�شميني يف نه�ضة الوطن ووحدة الأمة العربية.
�إن ح�س االنتماء والوالء للدين والوطن والقيادة ي�ضفي على نف�س
الفرد االطمئنان واال�ستقرار ،وفقدان هذا احل�س ي�ؤثر يف الواقع

ال�سيا�سي واالجتماعي والثقايف يف الوطن ،و�إن الرتبية والتن�شئة على
االنتماء للدين والوطن والقيادة يعد من �أهم عوامل تنمية املجتمعات
وتطورها ،فما نعي�شه اليوم من النعم والأمن واال�ستقرار يجب �أن يقابل
بال�شكر واالمتنان هلل عز وجل ثم للقيادة الر�شيدة التي �سارت على نهج
الباين وامل�ؤ�س�س .لذلك يجب علينا �أن نتذكر ونعلم �أبناءنا كيف تطورت
بالدنا عرب تاريح الها�شميني حتى و�صلت �إلى ما و�صلت �إليه من تطور
وتقدم ي�شهد له القا�صي والداين ،و�أن نعلم املواطنة على �أنها لي�ست
تعريفا بالهوية ال�شخ�صية ،بل �إن املواطنة احلقة هي ال�شعور باالنتماء
ال�صادق لهذا البلد املخل�ص من �أجل رفعته وا�ستقراره و�أمنه.
ولذلك جندت املجتمعات الطاقات املادية والب�شرية كافة من �أجل
تربية �أبنائها وتن�شئتهم ،وقد خ�ص�صت لذلك العديد من امل�ؤ�س�سات
الرتبوية والتعليمية ومن �ضمنها املكتبة املدر�سية ،فهي م�ؤ�س�سة لها دور
كبري يف تنمية قيم املواطنة؛ لمِ َا تت�ضمنه من معلومات وقيم عن النظام
ال�سيا�سي وم�ؤ�س�سات الدولة ،واحلقوق والواجبات الوطنية ،واالنتماء
والوالء للوطن ،وتعزيز الوحدة الوطنية� ،إ�ضافة �إلى ت�ضمنها مفاهيم
امل�ساواة يف احلقوق والواجبات ،والعدل  ،والت�سامح ،وتقـ ُّبل االختالف
يف الآراء والتعددية� ،إنها تعك�س واقع املجتمع و�آماله وتطلعاته.
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القيادة الرتبوية بني القيم والأخالق املهنية
كفاح حممد عبداهلل البدو
مدر�سة �أروى بنت عبد املطلب
مديرية تربية لواء ماركا

مير جمتمعنا العربي والإ�سالمي مبرحلة من حياته تت�سم
باهتزاز القيم والأخالق وا�ضطراب يف املعايري الأخالقية ،ويف
ع�صر التطور التقني واالنفجار املعريف جند �أن الأمور ت�سري يف
طريق �إبعاد الفرد واملجتمع عن قيمة ودينه �أكرث ف�أكرث ،ابتدا ًء
من االنبهار بالتطور التقني والتجاوب معه دون وجود ر�صيد
قيمي و�سلوكي ي�ضبط احلياة� ،إ�ضافة �إلى ظهور بع�ض التيارات
والدعوات التي تنادي �صراحة �أو �ضمني ًا باخلروج على هذه القيم،
مع دخول القدوة ال�سيئة التي ال تتفق مع قيمنا �إلى معظم البيوت
من خالل �أجهزة الإعالم وو�سائل االت�صال احلديثة ،بحيث
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�أ�صبحت هذه القدوة – مع مرور الوقت – �شيئ ًا م�ألوف ًا( ،العاجز
والعمري.)1999،
ومبا �أن كمال العبودية هلل عز وجل هو �أول عنوان من عناوين
اخللق احل�سن ،وجب على الإن�سان �أن ي�صبح لي�س �صاحل ًا يف نف�سه
فح�سب ،بل م�صلح ًا لغريه� ،أما �إذا علق بالإن�سان بع�ض امللكات
التي ت�شوبه كاخللق الذميم مثل البخل ،فعليه �أن يحاول �إ�صالحها،
ولذلك ي�أتي الدين احلنيف ليجعل اخللق ربع الر�سالة املحمدية:
�آيات اهلل ،وتعليم الكتاب ،واحلكمة ،والتزكية ،واهلل عز وجل رتب
التزكية واخللق قبل العلم واحلكمة.
أيلول 2019

يقول الرافعي يف وحي القلم" :لو �أنني �سئلت �أن �أُجمل فل�سفة
الدين الإ�سالمي كلها يف لفظني ،لقلت� :إنها ثبات الأخالق ،ولو
�سئل �أكرب فال�سفة الدنيا �أن يوجز عالج الإن�سانية كلها يف حرفني
ملا زاد على القول� :إنه ثبات الأخالق ،ولو اجتمع كل علماء �أوروبا
ليدر�سوا املدنية الأوروبية ،ويح�صروا ما يوعزها يف كلمتني لقالوا:
ثبات الأخالق"(،خالد.)2007،
ولقد كان نبينا عليه ال�صالة وال�سالم القمة ال�سامقة يف
هذا ال�ش�أن؛ �إذ بلغ من الرقي الأخالقي ما جعله ي�ستحق الو�صف
الرباين ﴿و�إنك لعلى خلق عظيم﴾(القلم.)4:
القيم:
قيم ُمع َّين ٍة ُيط ِّبـقها �أو َي�سعى
يعي�ش الإن�سان يف هذه احلياة وفق ٍ
حدّدات �أو الغايات،
للو�صول �إليها ،كما تُعتَرب القيم نوع ًا من �أنواع املُ ِ
و ُي َع ُّد الو�صول �إليها نوع ًا من �أنواع ال َّنجاح ،وعالم ًة تدل على ح�سن
َ�سيرْ العمل يف َمراحله ال�سابقة� ،أو ما ُيطلق عليه بالتغذية العك�سية.

القيم "لغة":

القيمة :مفرد " قيم" ،لغة من "قوم" و"قام املتاع بكذا �أي
تعدلت قيمته به" ،والقيمة :الثمن الذي يقوم به املتاع؛ �أي يقوم
مقامه ،وقومت املتاع :جعلت له قيمة (العاجز والعمري.)1999،
وتعرف القيم ب�أنها :املبادئ ال�شخ�صية التي حتدد للفرد اخلط�أ
وال�صواب.
ويف املعجم الو�سيط :القيم تعني" :قيمة ال�شيء وقدره ،وقيمة
املتاع �أي ثمنه ،وقوم ال�شيء �أي �أ�صلحه ،وقيم ال�شيء �أي �أظهر ما
فيه من �إيجابيات و�سلبيات".
ويف خمتار ال�صحاح ،القيمة "قوم ال�شيء تقومي ًا فهو قومي
م�ستقيم ،وقيمة ال�شيء؛ �أي قدره" (الزنيدي.)1418،

تعريف القيم ا�صطالح ًا:

القيم هي" :جمموعة من الأوامر والنواهي التي جتعل �سلوك
الإن�سان متطابق ًا مع قواعد ال�شرع احلنيف والتي ت�شمل عقيدة

الإن�سان وعبادته ومعامالته مع بني جن�سه ،وعالقته مع الكون الذي
يعي�ش فيه ،وتكون نابعة من القر�آن الكرمي واحلديث ال�شريف".
(عثمان .)1402،وعرف �آخرون القيم ب�أنها" :حكم ي�صدره
الإن�سان على �شيء ما مهتدي ًا مبجموعة من املبادئ واملعايري
التي و�ضعها املجتمع الذي يعي�ش فيه ،والذي يحدد املرغوب فيه
واملرغوب عنه من ال�سلوك" (زهران.)1424،
الأخالق لغة :جمع ا ُ
خل ُلق ،وهو الدين والطبع وال�سجية،
وحقيقته �أنه ل�صورة الإن�سان الباطنة ،وهي نف�سه ،و�أو�صافها،
ومعانيها ،ولهما �أو�صاف ح�سنة وقبيحة.
الأخالق ا�صطالح ًا :تعرف الأخالق �أنها :معايري ال�سلوك
املتعارف عليها.
يقول علي" :وكما �أن القيم الأخالقية مهمة للفرد فهي �أي�ض ًا
مهمة للمجتمع ،فال ي�ستطيع �أي جمتمع �أن ين�ضبط �أفراده ،وي�سوده
الأمان ،وتغ�شاه الطم�أنينة ،وتعـ ُّمه ال�سعادة ،ما مل تكن القيم
مما ي َتّ�سم به �أفراد هذا املجتمع ،و�أي جمتمع تخلو منه
الأخالقية ّ
ينعم بالطم�أنينة وال�سعادة والأمان والتما�سك
القيم الأخالقية فلن َ
(�أبو العنني.)1408،

م�صادر القيم والأخالق:
للقيم والأخالق م�صادر عديدة ،وتختلف هذه امل�صادر من
جمتمع لآخر ،ويف املجتمع العربي والإ�سالمي ميكن ح�صرها يف
ما يلي:
-1الدين الإ�سالمي :متمث ًال يف كتاب اهلل و�سنة ر�سوله �صلى
اهلل عليه و�سلم والإجماع واالجتهاد ،وهذا امل�صدر هو امل�صدر
الأ�سا�سي للقيم يف جمتمعنا ،وجميع القيم امل�ستمدة من هذا
امل�صدر هي اخلري كله ،وم�صدر �سعادة للب�شرية يف دنياها و�أخراها
�إن مت�سكت بها حق التم�سك.
-2الع�صر اجلاهلي :حيث �إن هناك قيم ًا ما زال كثري من
النا�س يتم�سك بها وكانت �سائدة يف الع�صر اجلاهلي ،وبع�ض هذه
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القيم �إيجابية ،كالنخوة ،وال�شجاعة ،و�إغاثة امللهوف ،وبع�ضها قيم
�سلبية ت�ضر الأفراد واملجتمع ،كالع�صبية القبلية ،والأخذ بالث�أر.
( عبد الوهاب) 82 ،1986 ،
-3الرتاث الإن�ساين العاملي :فنظر ًا ل�سهولة االت�صال بني
�أجزاء العامل �أ�صبح من ال�سهل انتقال القيم من جزء لآخر ،وقد
وفدت �إلينا كثري من القيم من العامل غري الإ�سالمي ،وبع�ض هذه
القيم قيم �إيجابية نافعة ،كاملنحى النظامي ،والتخطيط ،وهناك
قيم �سلبية �ضارة ،كالتفكك العائلي ،و�ضعف الروابط االجتماعية.
-4مواد الدرا�سة املنهجية :فقد ظهرت على امل�ستوى الرتبوي
كثري من القيم ذات العالقة بالدرا�سة املنهجية ،و�أغلبها نافع
ومفيد �إذا ما طبق تطبيق ًا �سليم ًا مراعي ًا واقعنا وظروفنا ،ومن هذه
القيم :اال�ستدالل ،والدقة ،والت�سا�ؤل ،والع�صف الفكري … �إلخ .
(النا�شف. )1981،82،

خ�صائ�ص القيم:

للقيم – ب�صورة عامة – خ�صائ�ص عديدة ،نوجزها يف ما
يلي:
•القيم لها معانٍ جمردة ،ولكن يجب �أن تتلب�س بالواقع
وال�سلوك ،فالقيم يجب �أن ي�ؤمن بها الإن�سان بحيث ت�صبح
موجهة ل�سلوكه حتى ميكن اعتبارها قيم ًا ،ولذلك جاء
يف القر�آن الكرمي كثري ًا قوله تعالى" :الذين �آمنوا وعملوا
ال�صاحلات" ،ويف احلديث ال�شريف" :الدين املعاملة".
•املعرفة بالقيم قبلية وال ت�أتي فج�أة ،فالإدراك العقلي ال بد
من توافره مع القيم ،وال بد من �أن يكون م�صحوب ًا باالنفعال
الوجداين.
•القيم تقت�ضي االختيار واالنتقاء ،وهذا يقت�ضي �أن تكون لنا
حرية.
•التدرج القيمي لي�س جامد ًا بل متحرك متفاعل ،وال�س َّلم
القيمي قد يهتز �سلب ًا �أو �إيجاب ًا.
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•ت�ؤدي القيم دو ًرا يف توجيه الفرد و�سلوكه يف احلياة.
•للقيم عالمات فارقة "مميزة"؛ �أي � َّأن لها م�ؤ�شرات من
خاللها نفرق بينها وبني العادات.
•القيم متداخلة مرتابطة ومت�ضمنة؛ حيث �إنها تت�ضمن
اجلوانب املعرفية والوجدانية وال�سلوكية ،كما �أنها مت�ضمنة
من حيث التطبيق ،فالعدل مث ًال قيمة �سيا�سية وقيمة �أخالقية
�أي�ض ًا.
•�أخالقيات املهنة (�آداب املهنة):
هي جمموعة من القواعد والآداب ال�سلوكية والأخالقية التي
يجب �أن ت�صاحب الإن�سان املحرتف يف مهنته جتاه عمله ،وجتاه
املجتمع ككل ،وجتاه نف�سه.
ويعرفها البع�ض ب�أنها تفكري منهجي يتعلق بالتبعات الأخالقية
للقرارات التي يتم اتخاذها ،وميكن و�ضع هذه التبعات يف �إطار
حدوث �ضرر �أو �أذى معني ملن تتعلق بهم هذه القرارات .ويعرفها
�آخرون ب�أنها معايري قيا�سية لل�سلوك الأخالقي؛ �أي ال�سلوك املقبول
من املجتمع يف �إطار ال�صواب مقابل اخلط�أ.

م�صادر الأخالق املهنية:
تنح�صر امل�صادر التي تُـ َتّخذ على �أ�سا�سها القرارات املهنية
ذات الطبيعة املتعلقة بالأخالق وال�سلوك يف ثالث منظومات
رئي�سة:
•منظومة القيم اخلا�صة بالفرد طبق ًا لرتبيته وتكوينه ودرجة
تدينه.
•منظومة القيم ال�سائدة يف املجتمع ب�صفة عامة.
•لوائح �آداب املهنة التي ت�صدرها النقابات والتنظيمات
املهنية ،والتي ت�ضع القواعد املنا�سبة ملمار�سات ال�سلوك عند
قيام املهنيني بالتزاماتهم جتاه الأطراف املختلفة (العمالء،
والزمالء ،واملر�ؤو�سني ،واملجتمع ،واملهنة).
وميكن ح�صر ال�صفات الأخالقية املهنية للقائد الرتبوي يف
أيلول 2019

خم�س جمموعات( :هاليل)2006 ،
-1الطهارة والقد�سية :عن طريق ح�سن ال�سرية وال�سلوك وجودة
الأداء.
-2اال�ستقامة :وما تقت�ضيه من امل�شورة والوفاء وال�صدق.
-3التعاون :وما ي�ستلزمه من تعميق معاين الأخوة واالحرتام
وال�صرب.
-4الأمانة :وما ت�شمله من عدم �إف�شاء ال�سر واال�ستغالل والكذب.
-5املحبة :وما ت�شمله من معاين التوا ّد والإح�سان والإيثار.
وبني الغامدي (� ) 2010أنه للرتكيز على �أخالقيات العمل
يقت�ضي �أن يو�ضع لكل مهنة �أخالقيات حتكمها وت�ضبط م�سرية
العاملني فيها؛ �سواء �أكان هذا العمل ميداني ًا �أو �إداري ًا �أو مكتبي ًا
�أو حرفي ًا �أو �إعالمي ًا� ،أو تطوعي ًا ،وذلك ليقوم كل عامل وموظف
وم�س�ؤول بدوره املطلوب منه على �أمثل وجه و�أح�سن طريق ،ب�شرط
�أن ترتبط هذه الأخالقيات ب�أمرين :
الأول :املفهوم ال�شامل للأخالق :حتى ال ي�صبح العامل يف حال
انف�صام �أخالقي ،فيعي�ش يف عمله بخلق معني يرى � َّأن فيه حتقيق ًا
مل�صلحته ،ويعي�ش خارج عمله بخلق �آخر خمالف ملا هو عليه يف
عمله.
الثاين :ربط الأخالق مببد�أ الثواب والعقاب الأخروي:
حتى ال تتحول �أخالقيات العمل �إلى جمرد ت�صرفات نفعية
(الغامدي. )2010،
�إن �أخالقيات املهنة هي فئة فرعية من منظومة الأخالق ب�صفة
عامة ،واملمار�س ملهنة معينة يواجه �أنواع ًا خا�صة من امل�شكالت
ذات الطبيعة الأخالقية ،ويتعني عليه �أن يتعلم كيف يواجهها ب�شكل
منهجي.
وقد �أظهرت بع�ض ا�ستطالعات الر�أي بني املهنيني يف دول
الغرب �أن �أهم الأمور الأخالقية التي ت�سبب م�شكالت �أمامهم عند
ممار�سة املهنة طبق ًا ملعدالت تكراراها ،هي ت�ضارب امل�صالح،

وتقدمي الهدايا للح�صول على منافع.
وتعد القيادة الرتبوية املرجع الأول والأهم جلميع املوظفني
العاملني حتت لوائها ،كما �أنها املثل الأعلى جلميع املوظفني يف
�أثناء تعاملهم اليومي مع بع�ضهم بع�ضا ،وكذلك مع اجلمهور ،لذا؛
ف�إن من الواجب �أن تكون القيادة الرتبوية قدوة ذات كفاءة عالية
من الناحية الوظيفية ،واملقدرة الإنتاجية يف العمل� ،إلى جانب
�سلوكها القومي .و�إننا ننظر �إلى الوظائف القيادية من خالل منظار
املوظفني الذين يراقبون حتركات ون�شاطات قيادتهم الرتبوية،
بدقة ملحوظة ،ف�إذا كانت القيادة تلتزم ب�أوقات الدوام اليومي
مث ًال ،ف�إن ذلك �سينعك�س على ظروف العمل ال حمالة ،والعك�س
�صحيح ،فمن املتوقع وامل�أمول �أن يت�صرف �أع�ضاء القيادة الرتبوية
ب�صدق و�أمانة وانتماء للمنظمة الإدارية وامل�صلحة العامة؛ �إذ � َّإن
اال�ستقامة يف العمل والإخال�ص فيه ،واحرتام امل�صلحة العامة،
يرتك ب�صماته و�آثاره على �إجراءات العمل واملناخ العام يف املنظمة
الإدارية (غو�شة.)1983،
ويف حال تعار�ض م�صلحة امل�ؤ�س�سة مع م�صلحة القائد الرتبوي
ال�شخ�صية يجب �أن يكون انحياز القائد الرتبوي مل�صلحة امل�ؤ�س�سة،
وح�سب تي�شوري ( ) 2005يقدم روبرت �أو�سنت دليال يدعو املديرين
�إلى تبنيه لدعم �أخالقيات الإدارة ،ويتكون من املبادئ الثالثة
الآتية:
�-1أن ي�ضع القادة الرتبويون م�صلحة امل�ؤ�س�سة قبل م�صلحتهم
ال�شخ�صية.
�-2أن ي�ضعوا م�صلحة املجتمع قبل م�صلحة �شركتهم وقبل
م�صلحتهم ال�شخ�صية.
�-3أال يف�شوا �سوى احلقيقة يف كل املواقف التي يواجهونها.
و�إن وجود د�ستور �أخالقي يعد �أ�سا�س ًا مهما من الأ�س�س
العامة التي تقوم عليها �أية مهنة ،ومتطلب ًا حلفظ كيانها و�صيانة
ا�ستقالليتها ،فاملهنة تتميز بوجود جمموعة من الأخالق املهنية
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اخلا�صة بها ،التي يفرت�ض �أن يلتزم بها جميع امللتحقني بهذه
املهنة ،والروابط املهنية تراقب با�ستمرار مدى التزام كل مهني
ب�أخالقيات مهنته ،ومدى حبه لها وانتمائه واعتزازه بها ،ومدى
م�ساهمته يف دعمها وتطويرها والدفاع عنها (بني خالد.)2007،
وقد حدد علوي ( )2007ما يجب �أن يتميز به الد�ستور
الأخالقي للمهنة ِباالخت�صار ،وال�سهولة والو�ضوح ،و�أن يكون
معقو ًال ومقبو ًال عملي ًا ،وبال�شمولية ،والإيجابية.
ـ�صلة لعملية التفاعل بني
نخل�ص مما تقدم �إلى � َّأن الأخالق محُ ِّ
خ�صائ�ص الفرد وخ�صائ�ص املنظمة؛ �إذ كما يت�أثر الفرد بطبيعة

خ�صائ�ص البيئة الإن�سانية التي يعمل �ضمنها فهو بدوره ي�ؤثر يف
تكوين تلك اخل�صائ�ص ويف تطويرها ،و� َّإن عملية التفاعل هذه
�ستحدد طبيعة ال�سلوك للفرد .وعليه ،ف� َّإن للمنظمة  -بو�صفها
بيئة عمل �إن�سانية حميطة بالقادة الرتبويني متخذي القرارات
الإ�سرتاتيجية -ت�أثريا كبريا يف تكوين معامل احلالة الإن�سانية
املعنوية التي ي�ستمد منها �أولئك القادة الرتبويون منط ال�سلوك
القراري الذي يتنا�سب وخ�صائ�ص بيئة العمل تلك ،ولذلك
ميكن لربنامج �إدارة الأخالقيات يف املنظمة �أن يت�ضمن التوجيه
الأخالقي الذي يربز املواقف الأخالقية.
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�إ�سرتاتيجيات التدري�س و�أ�ساليب التقومي
يف العملية التعليمية

املعلمة :جند ممدوح �سمور الرفوع
مدر�سة غرندل الثانوية املختلطة
مديرية تربية وتعليم لواء ب�صريا

�إن العملية التعليمية التعلمية عملية �إن�سانية تفاعلية وت�شاركية
ي�ؤدي فيها املعلم �أدواره احلديثة املتنوعة بهدف الو�صول �إلى �أف�ضل
تعلم ممكن لطلبته ،وتوفري كل الفر�ص املمكنة لهم للتفاعل ولعب
�أدوارهم يف هذه العملية ،كما ينبغي للمعلم �أن يطبق �إ�سرتاتيجيات
التدري�س احلديثة ،وي�ستخدم �إ�سرتاتيجيات التقومي احلديثة� ،أو ما
ي�سمى التقومي الواقعي ،وتفعيل �أدواته املختلفة هو حجر الزاوية
يف حت�سني وجتويد التعليم ،وبناء جيل ن�شط ،م�شارك ،مندمج،
ملتزم ،معتمد على ذاته وتوجيه مقنن من املعلم امل�ؤهل اخل ّالق.
�إن الإ�سرتاتيجيات احلديثة يف التدري�س تتمحور حول

الطالب كمحور �أ�سا�سي لتعليم الطالب ،بخ�صائ�صه و�إمكانياته،
وا�ستعداده ،ومواهبه ،وفروقه الفردية ،واحتياجاته ،وميوله،
واجتاهاته كلها يجب �أن تراعى من قبل املعلم والإدارة املدر�سية.
لقد ولى الزمن الذي ُينظر فيه �إلى املتعلم كعن�صر ٍ ّ
متلق يف
العملية التعليمية والتعلمية ،فلم تعد عملية التدري�س (التعليم)
�آلية ميكانيكية املعلم فيها املر�سل والطالب م�ستقبل ،املعلم فيها
ن�شط وم�ستهلك لوقت الطالب وملقن له والطالب ال حول له وال قوة
�إال �أن ي�ستمع ويتلقى ،وال يعطى الفر�صة لت�أمل الذات يف ما يلقى
عليه من املعارف والعلوم �أو �إعمال العقل والتفكري �أو التعلم بالعمل

111

واملمار�سة واللعب واال�ستك�شاف وحل امل�شكالت والتفكري الناقد
وربط التعلم باحلياة.
ي�صنف الرتبويون املعلمني وفق الأدوار التي ميار�سونها يف
تدري�سهم �إلى فئات عدة ،هي:
املعلم ال�ضعيف الذي يل ّقن )A Poor teacher tells(.
يف�سر )An Average teacher explains(.
املعلم املتو�سط الذي ّ
املعلم اجليد الذي يعر�ض ) A Good teacher demonstrates(.
املعلم املمتاز (املتميز) الذي يلهم )A Great teacher inspires(.
لذا؛ ف�إن اختيار �إ�سرتاتيجية التدري�س املنا�سبة يع ّد من
الركائز الرئي�سة لتحقيق �أهداف التعلم ،ول�ضمان ذلك ال بد
�أن تت�صف الإ�سرتاتيجية بقدرتها على تي�سري التعلم وتنظيمه،
وتوظيف كل م�صادر التعلم املتوافرة يف بيئة التعلم ،و�شمولية
اخلطوات التي تت�ضمن الأن�شطة التعليمية -التعلمية ،وتوافر الوقت
الالزم لإجناز التعلم ،و�أن تراعي هذه الإ�سرتاتيجية اخل�صائ�ص
النمائية للمتعلمني ،وتنمية اجلوانب التفكريية واالنفعالية واملهارية
لديهم ،و�أن تت�صف باملرونة بحيث ت�أخذ يف احل�سبان كل متغريات
بيئة التعلم.
تعتمد عملية تدري�س منهج ما على مراحل ثالثة رئي�سة
تتمثل يف :التخطيط ،والتنفيذ ،والتقومي .وهذه املراحل متتابعة
ومتداخلة ،فمرحلة التخطيط يحاول فيها املعلم �أن ي�س�أل نف�سه:
ماذا �أريد من طلبتي �أن :يعرفوا؟ يفهموا؟ يكت�سبوا من قيم
ومهارات عقلية ومهارات عملية؟
وتتمثل اخلطوة الأولى ملرحلة التخطيط يف حتديد الهدف
الأ�سا�س لعملية التدري�س ،والثانية يف اختيار �إ�سرتاتيجية التدري�س
املنا�سبة ،وجمع املواد التعليمية ذات العالقة مبو�ضوع الدر�س� .أما
اخلطوة الأخرية من التخطيط فت�شتمل على �أدوات التقومي التي
ي�ستخدمها املعلم للت�أكد من حتقيق �أهداف التعلم.
والختيار �إ�سرتاتيجية التدري�س التي يتوافر فيها �أكرب عدد من

112

رسالة املعلم

املجلد -56بديل العددين الأول والثاين

املوا�صفات ،ال بد من التعرف �إلى بع�ض هذه الإ�سرتاتيجيات(.)1
تعريف �إ�سرتاتيجية التدري�س
�إن �أ�صل الكلمة (�إ�سرتاتيجية) اللغوي هو الكلمة اليونانية
(�إ�سرتاتيجيو�س) ،ومعناها (فن القيادة واختيار الأهداف).
مت ا�ستعمال هذا امل�صطلح لأول مرة يف امليدان الع�سكري ،وتعني
ا�ستخدام الإمكانيات واملواد والو�سائل املتوافرة على �أمت وجه
وجه لأ�ساليب العمل) ،ثم
لتحقيق الأهداف املن�شودة�( ،إطا ٌر ُم ِّ
انتقل ا�ستخدام هذا امل�صطلح لي�شمل جماالت عدة ،منها جمال
التدري�س والتعليم.
وع ّرفت �إ�سرتاتيجية التدري�س ب�أنها �سياق من �أ�ساليب وطرق
ُ
التدري�س وتقنيات تن�شيط الف�صل الدرا�سي املتغرية ح�سب معايري
عدة ،لعل �أهمها هو املوقف ال�صفي.
ومت تعريفها �أي�ضا ب�أنها �أ�سلوب املعلم يف تدري�سه للمواد ويف
طريقة حتقيق الأهداف التعليمية املرجوة� ،إنها كذلك الو�سائل
والأدوات والإجراءات التي ي�ستخدمها املعلم مل�ساعدته يف َمهمته،
وهي �أي�ضا اجلو العام داخل الف�صل الدرا�سي امل�ساعد على الو�صول
 ب�شكل منظم ومت�سل�سل� -إلى مخُ رجات تعليمية مقبولة يف �ضوءالإمكانيات املتاحة .وهي باخت�صار التخطيط املُ�سبق واخلطة التي
يتبعها املعلم لتحقيق هدف تعليمي)2( .
�إن املعلم املدرك واملتفهم لدوره يف �إ�سرتاتيجيات التدري�س
احلديثة هو من يهيئ املناخ والبيئة التي تقوي ثقة املعلم بنف�سه،
ومن ثم يقوي روح الإبداع لدى طلبته ويثري التفكري عندهم ما يفتح
املجال وا�سعا للتح�صيل والإجناز والإتقان� .إن الأدوار التعليمية
التي متنحها �إ�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة للمعلم هي :املر�شد،
واملوجه ،واملي�سر ،واملن�سق ،واملنظم ،وامللهم ،ولي�س دور امللقن
وامل�ستبد وامل�سيطر ،وهنا يكمن الفرق وي�صبح التعليم تعليما ذا
معنى وقيمة ،وحتما �ستكون خمرجاته �إيجابية ملبية حلاجات
املتعلم.
أيلول 2019

هنالك �إ�سرتاتيجيات تدري�س متنوعة ،وكل منها ت�ؤدي مهمة �أو
مهام تخدم عملية التعليم ،وال يوجد طريقة تدري�س واحده ت�صلح
لكل املواقف التعليمية �أو تكون �أف�ضل من غريها ب�شكل مطلق ،بل
لكل طريقة جدوى يف موقف تعليمي معني ،وما على املعلم املبدع
املاهر �إال �أن يختار الطريقة التي تنا�سب املوقف التعليمي املحدد
ويطبق �أ�سلوبا مميزا يف تنفيذ الدر�س ب�إ�سرتاتيجية واحدة ،لكن
الأ�سلوب يختلف من معلم لآخر ،فكل ي�ضع ب�صمته يف تطبيق
�إ�سرتاتيجية التدري�س التي يرى �أنها تخدم �أف�ضل نواجت التعلم
املراد حتقيقها لدى الطلبة.
ومن �إ�سرتاتيجيات التدري�س الفعالة التعلم التعاوين الذي يعمل
على تطوير مهارات التفكري العليا وزيادة االحتفاظ باملعلومات
واحرتام الذات واحرتام الآخر وتطوير مهارات االت�صال ال�شفوية،
وي�ساعد على خلق بيئة تعلم ن�شطة وتنمية امل�س�ؤولية الفردية
وامل�س�ؤولية اجلماعية ،وتنمية �أ�سلوب التعلم الذاتي لدى الطلبة،
والقدرة على اتخاذ القرار ،والثقة بالنف�س ،وك�سر الروتني ،وخلق
التفاعل والن�شاط يف الغرفة ال�صفية .ومن �أ�شكال �إ�سرتاتيجية
التعلم التعاوين :الر�ؤو�س املرقمة ،وفكر  -ناق�ش � -شارك ،والطاولة
امل�ستديرة ،وحو�ض ال�سمك ،و�إ�سرتاتيجية الع�صف الذهني �أو ما
ي�سمى �أي�ضا الزوبعة الذهنية ( ،)Brainstormingويق�صد بها
و�ضع الذهن يف حالة من الإثارة ُبغية التفكري يف كل االجتاهات
واالحتماالت للو�صول  -يف جو من احلرية � -إلى �أكرب عدد ممكن
من الأفكار والآراء حول م�شكلة ما �أو مو�ضوع معني(.)2
وكذلك تعمل �إ�سرتاتيجية حل امل�شكالت �أو التعلم القائم على
امل�شكالت ،وت�سمى �أي�ضا الأ�سلوب العلمي يف التفكري ،وتتم عرب
�إ�شعار املتعلمني بالقلق و�إثارة تفكريهم �إزاء م�شكلة ما مما توافر
من ق�ضايا حياتية (تكون منا�سبة مل�ستواهم ،وذات �صلة مبو�ضوع
الدر�س ،ومبعي�شتهم) يناق�شها الطلبة ال�ستك�شاف فرو�ض حللها
ب�أنف�سهم ،وال ي�ستطيعون حلها ب�سهولة ،بل بالبحث وا�ستك�شاف

احلقائق امل�ؤدية �إلى احلل والتي ميكن �إيجازها يف :حتديد امل�شكلة،
و�صياغتها ،وجمع البيانات املتعلقة بها ،وحتليل الأ�سباب والعوامل،
واقرتاح احللول ،والتنفيذ (.)2
وتلعب �إ�سرتاتيجية التعلم من خالل الن�شاط دورا مهما ،حيث
يتم التعلم بالعمل ،ومن طرق العلم بالن�شاط املناظرة  ،والألعاب،
والزيارة امليدانية ،وتقدمي العرو�ض ،والتعلم من خالل امل�شاريع،
واملحاكاة ،والزيارات امليدانية.
�أما �إ�سرتاتيجية التفكري الناقد فتعمل على م�ساعدة الطلبة
وتدريبهم على التحليل ،والتقييم ،ومراجعة الذات ،وعدم �أخذ
الأمور على كواهنها (كما هي) ،بل ال بد من تفح�صها والتحقق
منها ،وبذا يكون لدينا متعلم مفكر ناقد حملل ،ولي�س متعلما
مربجما ي�ستظهر املعلومات كما تلقى عليه.
تعريف مفهوم التقومي:
ميكن تعريف التقومي ب�أنه عملية جمع املعلومات وحتليلها
وتف�سريها لإ�صدار احلكم وتقدمي التغذية الراجعة .وتعرف
�إ�سرتاتيجية التقومي الواقعي ب�أنها خطة عامة ت�سعى �إلى حتقيق
نتاجات تعلم متنوعة ،من خالل قيام الطالب مبهام حقيقية
لإظهار �أداءات متميزة كم�ؤ�شر وا�ضح على تقدمه يف حتقيق
نتاجات التعلم ،فيقوم املعلم من خاللها بتقييم هذه الأن�شطة
وفق معايري حتدد م�ستوى جودتها( .)3وهو �أي�ضا التقومي الذي
يعك�س �أداء الطالب ويقي�سه يف مواقف حقيقية ،فهو تقومي يجعل
الطلبة ينغم�سون يف مهمات ذات قيمة ومعنى ،فيبدو كن�شاطات
تعلم ولي�س كاختيارات �سرية ،وميار�س الطلبة يف هذه الن�شاطات
مهارات التفكري العليا ،ويوائمون بني مدى وا�سع من املعارف لب�ؤرة
الأحكام� ،أو اتخاذ القرارات� ،أو حل امل�شكالت احلياتية احلقيقية
التي يعي�شونها(.)4
تتطلب �إ�سرتاتيجيات التدري�س املواءمة بينها وبني
�إ�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته ،وبذا يقع على عاتق املعلم اختيار
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الإ�سرتاتيجية والأداء املنا�سبني ملراعاة الفروق الفردية بني
الطلبة؛ لينعك�س ما مت حتقيقه من الأهداف من خالل توفري
التغذية الراجعة حول �إجنازات الطلبة ،مبا يكفل ت�صويب امل�سرية
التعليمية وموا�صلة التعلم ،الذي من خالله يتم و�ضع اخلطط
الإثرائية والعالجية ليحقق الغاية من تطبيقها يف الغرفة ال�صفية،
ولي�س هذا وح�سب ،بل جتاوزه �إلى �أ�شكال �أخرى من التقومي املعتمد
على الأداء للت�أكد من مدى �إتقان الطلبة املهارة� ،سواء كان يتطلب
�أداء فرديا �أو جماعيا.
وحتتوي �إ�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء معايري �أداء
قابلة للقيا�س ،تت�سم بالو�ضوح وال�شمولية وتنوع الأهداف ،وتندرج
حتت هذه الإ�سرتاتيجية :التقدمي ،والعر�ض التو�ضيحي ،والأداء،
واحلديث ،واملعر�ض ،واملحاكاة ،واملناق�شة.
�أما �إ�سرتاتيجية املالحظة فتتم مبالحظة املعلم بجميع حوا�سه
الطالب ومراقبة املواقف ال�صفية التي يتعر�ض لها؛ للح�صول على
معلومة و�سلوكيات ومهارات وقيم� ...إلخ ،فت�ساعده على �إ�صدار
احلكم .وهي نوعان :املالحظة التلقائية؛ وهي �صور مب�سطة من
امل�شاهد واال�ستماع يقوم املالحظ فيها مبالحظة ال�سلوكيات ،كما
حتدث تلقائيا يف املواقف احلقيقية .واملالحظة املنظمة؛ وهي
املالحظة املخطط لها م�سبقا وامل�ضبوطة �ضبطا دقيقا ،ويحدد
فيها ظروف املالحظة ،كالزمان واملعايري اخلا�صة باملالحظة(.)4
وتعنى �إ�سرتاتيجية التوا�صل ،التي تعد حلقة من التوا�صل
والتعاون بني املعلم واملتعلم ،من خالل الفعاليات التوا�صلية،
بجمع املعلومات عن مدى التقدم الذي حققه املتعلم ،ومعرفة
طبيعة تفكريه و�أ�سلوبه يف حل امل�شكالت ،كما تفيد يف احل�صول
على التغذية الراجعة لتطوير قدرات و�إمكانات الطالب على
التعليم( .)5وكذلك �إ�سرتاتيجية مراجعة الذات التي تعطي املتعلم
مفتاحا ملعرفة مدى منو معرفته وتطورها من خالل حتويل اخلربة
ال�سابقة �إلى تعلم ،وذلك بتقييم ما تعلمه ،وحتديد ما �سيتم تعلمه
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الحق ًا ،والتمعن اجلاد املق�صود يف الآراء ،واملعتقدات ،واملعارف،
من حيث �أ�س�سها ،وم�ستنداتها ،وكذلك نواجتها ،يف حماولة واعية
لت�شكيل منظومة معتقدات على �أ�س�س من العقالنية والأدلة ،فالتعلم
عملية ا�شتقاق مغزى من الأحداث ال�سابقة واحلالية لال�ستفادة
منها كدليل يف ال�سلوك امل�ستقبلي (وهذا التعريف ينوه ب�أن مراجعة
الذات متكاملة مع املتعلم حني يعرف التعلم ب�أنه ا�ستخال�ص العرب
من اخلربات ال�سابقة بهدف التحكم وفهم اخلربات الالحقة)،
ويندرج حتت �إ�سرتاتيجية التقومي مراجعة الذات تقومي الذات،
ويوميات الطالب ،وملف الطالب )5(.وميكن �أن ي�ستخدم فيه
�أدوات التقومي مثل :قوائم الر�صد ،و�سلم التقدير اللفظي ،و�سجل
�سري التعلم ،وال�سجل الق�ص�صي ،ويف ما ي�أتي بيانها:
�سلم التقدير اللفظي :هو �أحد �إ�سرتاتيجيات ت�سجيل التقومي،
وهو �سل�سلة من ال�صفات املخت�صرة التي تبني �أداء الطالب يف
م�ستويات خمتلفة� ،إنه ي�شبه متام ًا �سلم التقدير ،لكنه يف العادة
�أكرث تف�صي ًال منه ،مما يجعل هذا ال�سلم �أكرث م�ساعدة للطالب
يف حتديد خطواته التالية يف التح�سن ،ويجب �أن يوفر هذا ال�سلم
م�ؤ�شرات وا�ضحة للعمل اجليد املطلوب.
�سجل و�صف �سري التعلم� :سجل منظم يكتب فيه الطالب
عرب الوقت عبارات حول �أ�شياء قر�أها �أو �شاهدها �أو م ّر بها يف
حياته اخلا�صة ،حيث ي�سمح له بالتعبري بح ّرية عن �آرائه اخلا�صة
وا�ستجاباته حول ما تعلمه.
ال�سجل الق�ص�صي :و�صف ق�صري من املعلم ي�سجل به ما يفعله
املتعلم ،واحلالة التي متت عندها املالحظة .فمث ًال ،من املمكن
�أن يدون املعلم كيف عمل املتعلم �ضمن جمموعة ،حيث يدون �أكرث
املالحظات �أهمية حول مهارات العمل �ضمن جمموعة الفريق
(العمل التعاوين)(.)6
�أ�صبحت عملية التقومي مر�آة تعك�س الكفايات ال�شخ�صية
للمعلم (العدالة ،وعدم التحيز ،وال�صدق ،والأمانة) من خالل
أيلول 2019

�إ�شراكه طلبته يف اختيار الوقت والأدوات ومعايري التقومي واالتفاق
عليها ،هنا يكون التقومي تقومي ًا �شام ًال متكام ًال واقعي ًا م�ستمر ًا
يعك�س جميع اجلوانب العملية التعليمية والتعلمية واملجاالت
املختلفة واملتعلقة مبجاالت �شخ�صية املتعلم ،وعدم اقت�صار على

التقومي على جانب واحد وهو اجلانب املعريف فقط وبطريقة واحدة
وهي الورقة والقلم (االختبارات) مبختلف �أ�شكاله ،فاملتعلم كائن
متكامل يجب �أن يقيم بطريقة كاملة و�شاملة تعك�س واقع حاله.

املراجع:

 )1قا�سم� ،أجمد� )2015( .إ�سرتاتيجيات التدري�س والتقومي �أفاق علمية تربوية .http://al3loom.com/?p=14038
 )2التلواتي ،ر�شيد� )2018( .إ�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة ،تعليم جديد https://www.new-educ.com
 )3الثوابية ،ال�سعودي .)2016( .معوقات �إ�سرتاتيجيات التقومي الواقعي و�أدواته من وجهة نظر معلمي الرتبية الإ�سالمية.
 )4بني يا�سني ،عمر� .)2012( .إ�سرتاتيجيات التقومي الرتبوية احلديثة ،جملة جامعة فل�سطني للأبحاث والدرا�سات ،العدد (.)3
 )5املفلح ،عبد الرزاق .)2004( .الإطار العام للتقومي� .إدارة التدريب والت�أهيل والإ�شراف الرتبوي ،وزارة الرتبية والتعليم ،عمان ،الأردن.
 )6العبدالالت� ،سعاد و�آخرون� .)2006( .إ�سرتاتيجيات تدري�س املناهج اجلديدة املبنية على اقت�صاد املعرفة وطرائق تقوميها .وزارة الرتبية والتعليم� ،إدارة
التدريب والت�أهيل والإ�شراف الرتبوي ،مديرية التدريب الرتبوي ،عمان ،الأردن.
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الإعداد اجليد للدر�س
فتحي عبدالرحمن ال�شرمان
م�شرف تربوي
مديرية تربية وتعليم البادية ال�شمالية الغربية

�إن الإعداد اجليد للدر�س هو الأ�سا�س الذي يبنى عليه الدر�س
الناجح ،والإعداد ال يعني جمرد التخطيط يف دفرت التح�ضري
ملا يريد املعلم �إجنازه خالل الدر�س ،و�إمنا ي�شمل جمموعة من
اخلطوات تبد�أ من حلظة تفكري املعلم بدر�سـه ،وتنتهي بانتهاء
تقدمي التغذية الراجعة اخلتامية ،ويف ما يلي تو�ضيح لهذه
اخلطوات:

•ا�ستخدم طريقة التدري�س املنا�سبة:

للتدري�س عدة طرائق ،ولي�س هناك طريقة من هذه الطرائق
�صاحلة لكل الأحوال ،بل هناك عدة عوامل حتدد متى تكون طريقة
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ما �أكرث منا�سبة من غريها .فقم بتحديد ما ينا�سبك من الطرق يف
�ضوء املعايري التالية:
1ـ الدر�س املراد �شرحه.
2ـ نوعية الطالب.
3ـ �شخ�صيتك و�أ�سلوبك �أنت وقدراتك كمعلم.
 -4الأدوات املتوافرة لتنفيذ الدر�س.
وتذكر �أن :معلم جيد  +نتاجات وا�ضحة وحمددة  +طريقة
�صحيحة = در�س ناجح.
وب�شكل عام ،ليكون الدر�س ناجحا على املعلم �أن:
أيلول 2019

1ـ يهيئ الطالب للدر�س اجلديد ،بتحديد نتاجاته لهم وبيان
�أهميته.
2ـ يت�أكد من معرفة الطالب ملقدمات الدر�س واملعرفة ال�سابقة،
ف�إن عمل مراجعة �سريعة لذلك �أف�ضل.
3ـ يقدم الدر�س اجلديد.
4ـ يلقي الأ�سئلة على الطالب ويناق�شهم ملعرفة مدى فهمهم.
5ـ يعطي الطالب الفر�صة للتعلم والتطبيق.
6ـ ُيق ّوم الطالب ويقدم لهم تغذية راجعة فورية عما حققوه.
7ـ يعطي الواجب ،ويقدم التغذية الراجعة عنه الح ًقا.

•حتديد النتاجات:

حدد نتاجات الدر�س بدقة وو�ضوح ،و�صغها �صياغة �صحيحة.
وغالبا ما تكون النتاجات حمدد يف دليل املعلم ،ولكن ميكن
االجتهاد فيها ح�سب ما يراه املعلم منا�سبا للطالب والدر�س .واملهم
� ً
أي�ضا �أن تعرف نتاجات التدري�س العامة واخلا�صة وال�سلوكية.

•الإعداد الذهني:

بعد �أن حتدد نتاجات الدر�س بدقة ،ابد�أ يف اخلطوة التالية،
وهي ر�سم اخلطة لتحقيق تلك النتاجات .وقبل �أن تبد�أ يف الكتابة
يجب �أن تكون فكرة خطة الدر�س قد تبلورت يف ذهنك.

•الإعداد الكتابي:

ً
ومرتابطا لطريقة �سري الدر�س قم
بعد �أن تك ّون ت�صو ًرا كام ًال
بت�سجيلها على �شكل خطوات وا�ضحة وحمددة على خطة الدر�س،
مراع ًيا يف كل خطوة عامل الوقت وارتباطها بنتاجات الدر�س.

•�إعداد متطلبات و�أدوات الدر�س:

غالبا يحتاج املعلم يف ال�شرح لبع�ض الو�سائل التعليمية ،وينبغي
للمعلم االهتمام بتح�ضري هذه الو�سائل والت�أكد من �صالحيتها
و�إمكانية ا�ستخدامها يف املكان الذي �ست�ستخدم فيه .وينبغي �أال ي�ؤجل
�إعداد الو�سيلة �إلى بداية الدر�س ،حيث �إن هذا ي�ضيع الكثري من
الوقت ،وقد ال تكون الو�سيلة املرادة متوافرة �أو �صاحلة لال�ستعمال.

•حاول التنب�ؤ ب�صعوبات التعلم:
املعلم الناجح هو الذي ي�ستطيع �أن يتنب�أ بعنا�صر الدر�س التي
�ستكون �صعبة على الطالب ،فيح�سب لها احل�ساب �أثناء �إعداد
الدر�س فيكون م�ستعدا لها فال تف�سد عليه تخطيطه للدر�س

•اعرف تالميذك  -م�ستواهم � -أفكارهم -
خ�صائ�صهم العمرية:

عندما تدخل �إلى غرفة الف�صل �أول مرة ف�إنك تواجه عاملا
جمهوال لديك �إلى حد بعيد ،لكنك يف الغالب تدخل على فئة
متجان�سة ب�شكل عام من حيث العمر واخل�صائ�ص النف�سية
والعاطفية ،فمعرفتك امل�سبقة باخل�صائ�ص العامة لتلك الفئة
يفيدك يف و�ضع القواعد للتعامل معها .فمثلاً � ،إذا عرفت
اخل�صائ�ص العامة ملرحلة املراهقة �سهل عليك تف�سري كثري من
الت�صرفات التي ت�صدر ممن ميرون بها من طالبك وا�ستطعت �أن
تتوقع -ـ �إلى حد كبري -ما ميكن �أن ي�صدر من �سلوك �أو يحدث من
م�شكالت تعليمية.
�أي�ضا معرفة م�ستوى الطالب االجتماعي وخلفيتهم الثقافية
ونوعية �أفكارهم يفيدك يف �أ�سلوب طرح الأفكار وعر�ض الدر�س،
واختيار الأمثلة.

•ا�سترث دافعية التالميذ :

تذكر دائما �أنك �إمنا �أتيت لتعلم ال لتعاقب من ال يتعلم .وتذكر
� ً
أي�ضا �أنه لي�س كل عجز يف التعلم يرجع �سببه �إلى الطالب .كن
�صبورا وتلطف ببطيئي التعلم وغري املهتمني ،وثق �أن غري املهتم
�إذا ر�أى �أن عدم اهتمامه يزيد من تركيز املعلم عليه وتلطفه به
ف�سيتغري .وغال ًبا ما يكون �سبب عدم االهتمام البطء يف التعلم
وغفلة املعلم عن ذلك.
من ال�صعب جدا � -إن مل يكن م�ستحيال � -أن تعلم طالبا لي�س
لديه دافعية للتعلم ،فابد�أ بتنمية دافعية الطالب وا�ستثارتهم للتعلم
وامل�شاركة يف �أن�شطة الف�صل ،م�ستخدما كافة ما تراه منا�سبا من

117

الأ�ساليب ،ومنها:
 اربط الطالب بنتاجات عليا و�سامية ،وحدد نتاجات ممكنةومتحدية لك وللطالب.
 ا�ستخدم الت�شجيع والتحفيز واملكاف�أة.� -أ�شعل التناف�س ال�شريف.

•اجعل در�سك ممتعا:

توقف ،وراجع طريقة الدر�س �إذا ر�أيت �أنها �سبب يف ملل
الطالب ،فالنتاج لي�س �إكمال خطة الدر�س كما كتبت ،بل النتاج
هو �إفادة الطالب ،ف�إذا ر�أيت �أن اخلطة ال ت�ؤدي عملها فا�ستخدم
"خطة للطوارئ" تنقذ املوقف وحت�صل منها على �أكرب فائدة
ممكنة للطالب ،وتذكر �أن النتاجات العامة للتعليم والنتاجات
العامة للمنهج �أكرب و�أهم من در�س معني ميكن ت�أجيل عر�ضه �أو
تغيري طريقته.
ا�ستخدم الأ�سلوب الق�ص�صي عند احلاجة ،فالنفو�س مولعة
مبتابعة الق�صة.
ا�سمح ب�شيء من الدعابة ،فالدعابة واملزاح اخلفيف الذي ال
�إيذاء فيه مل�شاعر �أحد وال كذب من الأمور التي تروح عن النف�س

وتطرد امللل.
حاول دائما  -ما �أمكن � -أن يقوم الطالب بالن�شاط ب�أنف�سهم،
ال �أن تعمله �أنت وهم ينظرون ،وتذكر �أن من نتاجات املناهج �أن
يقوم الطالب �أنف�سهم بالعمل ال �أن ي�شاهدوا من يقوم بالعمل.
ّ
رغب الطالب يف عمل ما تريده منهم ،واجعل الأفكار
ت�أتي منهم .فمثال ،بدال من �أن تقول" :ذاكروا الدر�س ال�سابق
و�س�أعطيكم درجات يف الواجب �أو امل�شاركة" قل لهم" :ماذا حتبون
�أن تفعلوا حتى �أعطيكم درجات �أكرث يف امل�شاركة؟! ..ما ر�أيكم
يف مذاكرة الدر�س ال�سابق؟!".
ختاما،املعلم حمور العملية الرتبوية والتعليمية؛ فهو من يحمل
ر�سالة العلم ر�سالة مت�صلة بامل�س�ؤولية ملن له قدرة على ال�صرب
والعطاء ،ليكون كال�شجرة يف عطائه ،يغ ّذي بها جميع الب�شر،
نظر ًا ملا يقوم به من دور ها ّم على م�سرح احلياة مبختلف جوانبها
وجماالتها ،فهو لي�س جمرد ناقل للمعرفة وح�سب؛ بل ميت ّد دوره
لتنمية قدرات الأجيال وتعزيز االجتاهات ،وتربيتهم تربية �صحيحة
ليكونوا رجا ًال وقدوة يحتذى بهم.

املراجـع :

� – 1أ�سا�سيات تدري�س العلوم  .د �صربي الدمردا�ش ( 1997م)
 – 2طرائق التدري�س العامة .د حممد عبد القادر �أحمد (1995م)
 – 3الأهداف واالختبارات بني النظرية والتطبيق يف املناهج وطرق التدري�س .د حممد ر�ضا البغدادي( 1994م)
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البيئة املدر�سية وتنمية املوهبة والإبداع
الدكتور :فرحان حممد اليا�صجني
وحدة جودة التعليم وامل�ساءلة

خ�صائ�ص البيئة املدر�سية الإيجابية:
تعد املدر�سة بيئة �إيجابية لرعاية املوهوبني ،حيث توفر مكا ًنا
خ�ص ًبا باملثريات واخلربات ،ويقع العبء الأكرب على عاتق الإدارة
املدر�سية مبا تقوم به من دور ريادي وقيادي كبري يف تنمية املوهبة
والإبداع ،ويت�أتى ذلك عن طريق �شراكة فاعلة بني املدر�سة كمجتمع
متكامل ،واملجتمع املحيط ،وو�سائل الإعالم ،وقادة املجتمع ،وكل
املتنورين ،يف �سبيل توفري بيئة �آمنة متتلك جميع مكونات الدافعية
التي حتت�ضن الإبداع واملوهبة ،وحترتم ذات ال�شخ�ص وتدفعه �إلى
الإمام.

-1املناخ املدر�سي العام :مناخ فيه اتزان انفعايل ،يحرتم
اجتاهات الطالب ،ويتناغم مع ال ُبـنى املعرفية ،وهو مثري للتفكري،
ويرعى الإبداع وي�شحذ الهمم ،ويتفهم امليول والرغبات والهوايات،
وي�ؤكد دميقراطية التعلم والتعليم ،ويوفر كل و�سائل التكنولوجيا
واالقت�صاد املعريف والتعلم الهادف واملق�صود ،ويطلق العنان
للإبداع.
-2املناخ ال�صفي املثري للتفكري :مناخ دميقراطي و�إيجابي
يوازن بني احلاجات والإبداع والإنتاج ،و َي ُعـ ُّد الطالب حمور عملية
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التعلم والتعليم ،ويعتمد على تطبيق �إ�سرتاتيجيات حديثة يف
التعلم �أ�سا�سها احلوار والنقا�ش ،والتعلم التعاوين ،ودميقراطية
التعلم ،والتفكري الناقد والإبداعي ،واال�ستق�صاء العلمي ،والع�صف
الذهني ،و�أ�ساليب البحث العلمي ،والبيئة ال�صفية الآمنة.
-3و�ضوح فل�سفة املدر�سة و�أهدافها :تنطلق هذه الفل�سفة من
قيم املجتمع ،وحترتم مكوناته ،وتر�سي قواعد متقدمة يف جميع
مناحي احلياة ،وكذلك حتدد الأهداف قريبة املدى وبعيدة املدى،
وتتجاوب مع التطلعات وتلبي االحتياجات ،وتر�سي قواعد امل�صلحة
العامة ،وتقف عند كل هدف وحتققه ليتوافق مع النتاج.
-4توافر م�صادر التعلم وفر�ص اكت�شاف املواهب :بحيث
توفر كل متطلبات العملية التعليمية التعلمية �ضمن بيئة �صفية
�آمنة وجاذبة توفر كل و�سائل التعلم املرئي وامل�سموع واملكتوب،
وتواكب كل تطور ممكن ،وتتحدى الواقع ب�صورة تبعث على التفا�ؤل
والأمل بواقع واعد ومتطور نحو الأف�ضلُ ،ي�ضاف �إلى ذلك املرافق
وال�ساحات املتطورة التي تك�شف عن املواهب وتطورها ب�شكل يبعث
و�ضوحا ،ور�ؤية تالم�س ذات املتعلم
على التفا�ؤل مب�ستقبل �أكرث
ً
واملعلم ب�شكل خالق.
-5تنوع �أ�ساليب التقييم :بحيث تراعي الفروق الفردية
وت�ستخدم جميع و�سائل و�أ�ساليب التقييم احلديثة؛ من مالحظة،
وتقييم قبلي وبعدي وم�ستمر وتكويني وعالجي ،و�أ�سئلة �سابرة،
ونقا�ش وحوار ،و�أ�ساليب املقابلة والنقا�ش واحلوار ،وحلقات
النقا�ش واحلوار ،والتعلم التعاوين ،والتغذية الراجعة ،واالختبارات
املتنوعة ،وم�شاريع البحث ،وحلقات التفكري بكل �أنواعه :الناقد،
والإبداعي ،والعلمي ،والت�أملي ،واخلرايف ،والتقاريبي ،والت�شعيبي،
وغريها.
م�ؤ�شرات البيئة املدر�سية الإيجابية:
-1م�ستوى االنتماء للمدر�سة واالرتباط بها :بحيث ميكن
للطالب متثل قيم امل�س�ؤولية وحتمل النتائج وامل�شاركة وعدم
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االعتمادية ،يف جو مفعم باحلب والتعاون ي�سوده الدفء واحلر�ص
على كل املرافق ،وكذلك تر�سيخ قيم الف�ضيلة والوالء للمدر�سة
وتعظيم دورها ،وااللتزام بكل قواعد ال�سلوك الأخالقي واالحتكام
�إلى املنطق والعقالنية ،واعتبار املدر�سة حا�ض ًنا اجتماع ًّيا ووكالة
تن�شئة اجتماعية لها كل الوالء واالحرتام والتقدير.
-2م�ستوى التح�صيل الدرا�سي والإجنازات :حيث �إ َّنها تطلق
الطاقات الإبداعية للتح�ضري اجليد ،وطرق املذاكرة والتعلم املنا�سبة،
واعتماد البحث منهجية و�أ�ساليب التعلم والتعليم املتطورة والإيجابية،
وتوفري بيئة نف�سية ومرافق من �أجل التعلم والتعليم ،و�إطالق العنان
للفهم واملعرفة والتحليل والرتكيب والتقومي والتح�صيل املمتاز ،الذي
ُيبنى على الإ�سرتاتيجيات املنا�سبة وال�صحيحة.
-3املجال�س املدر�سية :وهي التي تكون ممثلة للطلبة ب�شكل
دميقراطي ،وتت�شارك يف اتخاذ القرار مع الهيئة الإدارية
والتدري�سية ،ويف تكوين خاليا طالبية خمتلفة وجمال�س طالبية
منتخبة ب�شكل دميقراطي و�صحيح ،ويف متتني �أوا�صر التوا�صل
والت�شاور والت�شارك يف �صناعة القرار وحتمل امل�س�ؤوليات والنتائج.
-4العالقات املدر�سية :عالقات ُم َتّـ�سقة تقوم على االحرتام
والتقدير ،وتوفري جو من احلرية والتوافق والتوا�صل والت�شارك
والدفء االجتماعي ،واحرتام الر�أي والر�أي الآخر على �أ�س�س
�صحيحة ومتوافقة� ،ضمن �أطر متقدمة فيها من الأن�سنة ومتثل قيم
الأ�صالة واخللق القومي والأخالق الإ�سالمية ال�سمحة.
-5التفاعل ال�صفي املثري للتفكري :حيث يرتكز على احلوار
وجمال�س التفكري والع�صف الذهني والتفـ ُتّق الذهني والأ�سئلة
املثرية للتفكري ،ومن ثم ،على تطوير �أ�ساليب التوا�صل والتعلم
التعاوين واملجموعات والفردي والذاتي.
�أ-التفاعل ال�صفي :حيث البيئة التعليمية ال�صحية والنف�سية
والإيجابية والتعلم املق�صود والعر�ضي واخللق القومي ،والتعاون
من �أجل �شيوع ا�ستقرار مو�ضوعي ونف�سي ،ون�ضج عقلي ومعريف
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وانفعايل و�صحي ،واتزان انفعايل.
ب-عدم احتكار وقت احل�صة :ب�أن يكون التعلم دميقراط ًّيا
ومنا�س ًبا ،و�أن يكون الطالب هو حمور العملية التعلمية والتعليمية،
وهو امل�شارك واملولد للمعرفة ،و�أن يكون املعلم هو الأمنوذج واملطور
واملن�سق للعملية التعليمية والتعلمية.
ج-التفاعل ال�صفي املركب :حيث الثنائية يف التفاعل ،وكذلك
احلراك ال�صفي املثري للتفكري ،الذي يتناغم مع احلوار والنقا�ش
والتعلم الدميقراطي وتفعيل التعلم الثنائي وتعلم الرفاق والأقران،
ب�صورة خالقة ومبدعة ومتطورة و�إيجابية ،وتفاعل املعلم والطالب
والدافعية الذاتية والداخلية بطريقة متطورة نحو الأف�ضل.
-6ا�ستجابات املعلم :املعلم �إيجابي وفاعل ومتفاعل وم�ستجيب
و�أمنوذج ومعزز ومن�شط ،ويتقدم نحو الأف�ضل ،ويوفر ج ًّوا �إيجاب ًّيا
وحمفزً ا وحا�ض ًنا للإبداع ،وهو مي�سر وقائد وموفر جميع �أجواء
الراحة والأمان ودميقراطية التعامل.
�أ-ا�ستجابات كابحة للتفكري :حيث يتوافر جو غري تفاعلي
ومنفر وغري مت�سامح ،مما ي�ؤدي �إلى نفور وتوج�س ،وبالتايل �إلى
ح�صول فو�ضى ونكو�ص وجو غري �إبداعي.
ب-ا�ستجابات حمفزة للتفكري :حيث حتاكي واقع الطلبة،
وت�ستجيب لكل اجلوانب املعرفية والنف�سية واالنفعالية واالجتماعية،
وتقدم وجبات دافعية ،وترتكز على منهجية علمية وا�ضحة ،وحتفز
على التفكري الإبداعي والناقد ،وت�ستجيب للميول والهوايات ب�شكل
متوازن بعيدً ا عن املُنـ ِّفـرات.
ج�-أ�سئلة املعلم :تقوم على الأ�سئلة املثرية للنقا�ش واحلوار،
وت�ستند �إلى �أ�س�س من التفكري الإبداعي والناقد والعلمي والت�أملي
والع�صف الذهني والأ�سئلة ال�سابرة ،وت�ستهدف التقومي والرتكيب
املراجع
 -1جروان ،فتحي ،2007 ،املوهبة والإبداع والتفوق ،دار الفكر.

والتحليل؛ حيث يكون �أولوية بد ًال من املعرفة والفهم فقط.
د�-سلوكات الطلبة واملعلم :بحيث تراعي حرية االلتزام
وامل�س�ؤولية املجتمعية ،وتعرب عن واقع متطور ،وتعتمد �أ�س�س احلوار
والنقا�ش ،وتتبنى املنهجية العلمية يف احلوار وتبادل الأفكار ،وتعزز
تالقح الأفكار ،وتر�سم معامل الطريق ب�شكل �صحيح ومتوازن،
وتقدم مناذج رائعة يف تبادل الأفكار ،ويف تعزيز الدافعية والفكر
املنتج وال�سلوك الإيجابي ،ويف ت�شكيل ال�سلوك ومفهوم البيئة
ال�صفية الآمنة.

املوهوبون والرتبية الإبداعية
ال بد من تربية �إبداعية؛ حيث � َّإن الإبداع هو �أ�سا�س املوهبة،
وال يوجد �إبداع دون موهبة ،والإبداع هو حتويل امل�ألوف �إلى غري
م�ألوف �أو غري امل�ألوف �إلى م�ألوف ،وال يتحدد بالقواعد ،بل يخرق
النوامي�س ،فاملوهوبون هم ُ�ص ّناع املعرفة واملبتكرون ،ولذلك فمن
ال�ضروري الرتكيز على التن�شئة الدميقراطية التي ت�سهم يف تعزيز
قيم االنتماء ،ومفهوم الذات واحرتام الآخرين ،وتوفر النماذج
ال�صاحلة من و�سائل التعلم والتعلم املق�صود والتعلم العر�ضي
والتوا�صل االجتماعي وم�ساعدات التعلم ،وتوفر البيئة الآمنة
و�إ�سرتاتيجيات التعلم والتعليم املواكبة للمتغريات وامل�ستجدات
واجلو الدافـعي الذي يقوم على احلوار والنقا�ش ،والإفادة من
التغذية الراجعة ،وتعظيم دور التفكري وال�س َّيما الإبداعي والناقد
والعلمي ،وت�ؤدي دو ًرا كب ًريا يف حل امل�شكالت ،والتفكري الت�أملي
واحلد�سي ،وحماكاة الواقع والتطلع �إلى امل�ستقبل بتفا�ؤل كبري
بعيدًا عن اخلوف وال�سوداوية ،و�إطالق روح الإبداع واالبتكار الذي
ي�ضم الأ�صالة واملرونة والطالقة� ،ضمن م�سوغات �إبداعية تواكب
كل امل�ستجدات وتوفر مظلة ترعى الإبداع.

 -2اليون�سكو ،1996 ،التعلم ذلك الكنز املكنون ،مركز الكتب الأردين.
 -3الداهري� ،صالح�،2010 ،سيكولوجية رعاية املوهوبني واملتميزين وذوي احلاجات اخلا�صة ،دار وائل.
 -4الإنرتنتwww.frhan77742@yahoo.com .
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التعليم والتدريب املهني يف الألفية الثالثة يف الأردن
الدكتور ماجد اخلواجا
مدير القبول و�ش�ؤون الطلبة
م�ؤ�س�سة التدريب املهني

يف كل الإ�صالحات االقت�صادية واالجتماعية  -حتى ال�سيا�سية-
يف العامل ،يكون الإ�صالح الرتبوي �أحد �أهم املحاور لها ،ومل تخل
�إ�سرتاتيجية �أو خطة بعيدة املدى من عناية خا�صة بالتعليم باعتباره
رافعة و�أداة رئي�سة لأي تطوير �أو تغيري اجتماعي.
ت�شري القراءات للإ�سرتاتيجيات العديدة اخلا�صة بالتعليم
الكم والنوع ويف تلبية
�إلى �أن احلل املن�شود دائما يف املواءمة بني ّ
احتياجات املجتمع وتنويع امل�سارات التعليمية ،يكون فيه م�ساحة
كبرية وهامة للتعليم التقني والتدريب املهني ،من حيث الدعوة
�إلى زيادة عدد امللتحقني يف التعليم املهني وزيادة ن�سبة الإناث
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فيه ،وزيادة التخ�ص�صات والربامج املهنية ،ورفع كفاءة املعلمني
واملدربني ،وجتويد التعليم والتدريب ،وغريها من الأمور املرتبطة
بتطوير قطاع التعليم املهني ،مبا ي�ؤكد �أهمية العناية والأولوية بهذا
القطاع يف امل�ساهمة الفاعلة يف التطور االجتماعي واالقت�صادي.
لقد �أظهرت الدرا�سات واملقاالت التي تناولت التعليم
والتدريب املهني بالبحث مدى الأهمية له يف معاجلة الكثري من
االختالالت املجتمعية ،ويف مقدمتها تلبية احتياجات �سوق العمل
من العمالة املدربة وامل�ؤهلة ،ويف احلد من البطالة نتيجة تنويع
وتوزيع التخ�ص�صات املهنية ،ويف التخفيف من �ضغوط القبول يف
أيلول 2019

اجلامعات والتخ�ص�صات الأكادميية.
من هنا جتيء �أهمية هذه الدرا�سة ل�شعور الباحث ب�أن
العامل يتجه �إلى العمالة رفيعة امل�ستوى ،متعددة املهارات ،مرنة
التفكري ،وا�سعة الر�ؤى ،ذات مقدرة على بناء العالقات ،وهو ما
يجعل من تطوير امل�سارات التعليمية و�أطرها املتخ�ص�صة �شرط ًا
الزم ًا ملواكبة كل هذه التطورات والتحديات ،ومن خالل تنامي
التحديات والتحوالت العاملية املت�سارعة التي ع�صفت بالكثري من
امل�سلمات املجتمعية واملفاهيم التقليدية املتداولة  ،فلم يعد تعريف
اليد العاملة �صاحل ًا ملتطلبات العمل املتطورة ،بل مل يعد مفهوم
العمل التقليدي والعالقات املهنية الرا�سخة هي ذاتها التي �أ�صبح
العامل يتطلع �إليها ويحددها �ضمن منظومة وفهم جديدين ،وب�شكل
مغاير متاما ملا كان احلال عليه يف عقود م�ضت ،كما �أن زيادة
عدد اخلريجني يف التخ�ص�صات الأكادميية ووقوف غالبيتهم يف
طوابري االنتظار الكئيبة من �أجل احل�صول على وظيفة ،جعلت من
ال�ضرورة �إعادة النظر يف منظومة التعليم العام ،ومن خالله �إعادة
النظر اجلذرية يف طبيعة وم�سارات وحمتوى التعليم املدر�سي
واجلامعي والتعليم والتدريب املهني والتقني.
هناك �إجماع حول دور و�أهمية التعليم والتدريب التقني واملهني
يف زيادة م�ستوى الإنتاجية وحت�سني القدرة التناف�سية ملختلف �أنواع
و�أ�شكال املنتجات مما ي�ساهم يف زيادة الدخل القومي وحت�سني
م�ستوى املعي�شة لل�شعوب .وقد ازدادت �أهمية التعليم والتدريب
التقني واملهني يف ظل املتغريات الدولية والتطورات التقنية
والتكنولوجية ال�سريعة التي مير بها العامل وما ينتج عنها من
تغريات �سريعة يف املهن وو�سائل و�أ�ساليب العمل ،الأمر الذي يتطلب
اتخاذ الإجراءات املنا�سبة لتطوير منظومة التعليم والتدريب
التقني واملهني با�ستمرار وفقا للم�ستجدات والتطورات العلمية من
�أجل توفري العمالة املدربة القادرة على التعامل مع التكنولوجيات
احلديثة واحلفاظ على التوازن بني خمرجات التعليم والتدريب

التقني واملهني واالحتياجات الفعلية ل�سوق العمل.
كما �أن هناك حتديات يجب مواجهتها ،و�أهم هذه التحديات
التي تواجه النظام الرتبوي الأعداد الهائلة للطلبة التي تلتحق
باملدار�س واجلامعات �سنويا ،وهي بازدياد كل �سنة نتيجة للنمو
ال�سكاين والهجرات ،فهي م�شكلة تتطلب الوقوف طويال �أمامها.
والآن هناك لغة واحدة يف معظم دول العامل تتحدث عن �أن احلل �أو
اجلزء الأكرب من احلل ي�أتي عرب العناية والأولوية لتطوير التعليم
التقني والتدريب املهني من �أجل ا�ستيعاب تلك الأعداد الهائلة
من الطلبة الذين يتكد�سون على مقاعد اجلامعات ،ومن ثم،
على �أبواب التوظيف التي �أ�صبحت غري قادرة على ه�ضم وت�شغيل
الن�سبة الأكرب من اخلريجني احلائزين على لقب �إ�ضايف �أال وهو
(العاطلون عن العمل).
بح�سب �أرقام دائرة الإح�صاءات العامة الأردنية ،فقد بلغ عدد
�سكان الأردن لغاية � 2سبتمرب  10,230,693 2018ن�سمة ،يف ما
بلغ معدل البطالة  ،%18.4وكان جمموع القوى العاملة يف الأردن
للعام  2016مليوين عامل منهم � 380ألف من الن�ساء �شكلت العمالة
الوافدة منها � 320ألف عامل.
جاء امل�ؤمتر الوطني الرتبوي الثاين يف الأردن ( �أغ�سط�س،
 ،)2015وبعد ثالثة عقود م ّرت على تو�صيات امل�ؤمتر الرتبوي الأول
املنعقد عام  ،1987والذي تركزت تو�صياته �ضمن حمور التعليم
املهني على ما ي�أتي:
�.1إيجاد مظلة وطنية تعنى بالتعليم والتدريب املهني والتقني
مبا يتواءم مع حاجات ال�سوق ويحقق التكامل بني امل�ؤ�س�سات املعنية،
ومبا ي�ساهم يف ا�ستثمار الإمكانات الفنية والبنية التحتية املتوافرة
لدى اجلهات املعنية وحتديد ًا م�ؤ�س�سة التدريب املهني وعلى �أ�سا�س
من ال�شراكة الكاملة.
�.2إعادة هيكلة التخ�ص�صات املهنية مبا يتواءم مع حاجات
�سوق العمل وبرامج التعليم العايل على �أن يكون م�سار خا�ص يف
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التعليم املهني التطبيقي يلبي حاجة ال�سوق ،وم�سار �آخر للتعليم
اجلامعي حتدد فيه �شروط االلتحاق بالتخ�ص�صات املهنية املماثلة
دون غريها.
�.3إن�شاء مدار�س مهنية متخ�ص�صة يف جماالت التعليم املهني
يف كل لواء بالتعاون وال�شراكة مع م�ؤ�س�سة التدريب املهني وقطاع
ال�صناعة ،وكذلك احلال بالن�سبة للفندقي ،و�إعادة �إن�شاء مدار�س
�صناعية وزراعية متخ�ص�صة.
.4زيادة فر�ص االلتحاق بالتعليم املهني و�صو ًال �إلى  %25يف
العام 2025م.
.5م�أ�س�سة وتعزيز �شراكات مع القطاع اخلا�ص لدعم التعليم
والتدريب املهني.
.6تطوير �سيا�سات ا�ستقطاب املعلمني العاملني يف املجال
املهني وتعيينهم وحتفيزهم.
قامت احلكومة الأردنية ,ويف جهودها للم�ساهمة بالتخفيف
من ن�سب ومعدالت البطالة ,وبالتن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم
ووزارة التعليم العايل ب�إعداد الإطار العام لإ�صالح قطاع التعليم
والتدريب املهني والتقني باعتباره حمور ًا رئي�س ًا يف الإ�سرتاتيجية
الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية  ,2025-2016حيث بو�شرت
الإجراءات التنفيذية للإ�صالح على مرحلتني ,ا�ستندتا �إلى تقييم
الواقع والبناء على الإجنازات واال�ستغالل الأمثل للموارد املالية
والب�شرية والبنى التحتية املتوافرة ومواءمة خمرجات منظومة
التعليم الأكادميي ومنظومة التعليم والتدريب املهني والتقني مع
متطلبات واحتياجات �سوق العمل من العمالة الأردنية امل�ؤهلة
واملدربة ,وم�أ�س�سة العمل و�إن�شاء وت�شغيل الوحدات والأذرع الفنية
للمجل�س .وت�ضمن الإطار العام مقرتحات للتطوير �ضمن �أربعة
حماور هي املحاور الت�شريعية ،والنوعية ،والكمية ،واملالية .كما مت
االنتهاء من م�سودة م�شروع قانون املجل�س الأعلى للتعليم والتدريب
املهني والتقني كمظلة مرجعية وتنظيمية للقطاع Regulator
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 Bodyوملعاجلة الت�شوهات وفق �أف�ضل املمار�سات الدولية وبحيث
تكون مرجعية وتبعية ( )Ownershipالقطاع لوزارة العمل.
جريدة الر�أي الأردنية 2017/4/16
�أوردت الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية ()16
م�شروع ًا لتطوير و�إ�صالح قطاع التعليم املهني والتقني والتدريب,
�شملت حماور متعددة ،منها احلاكمية ،وم�أ�س�سة ال�شراكة بني
مزودي التدريب من جهة وبني م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص من جهة
�أخرى ،كذلك دعم البنية التحتية لهذا القطاع حتى تكون براجمه
ذات ارتباطية عالية بحاجات �سوق العمل ،وذات كفاءة عالية يف
عملياته وفعالية م�ؤثرة يف االقت�صاد وعامل العمل .كما تناولت
الإ�سرتاتيجية ,ق�ضايا �أخرى كاملناهج ،واملدربني ،واملظلة املرجعية،
والتجهيزات ،و�إطار امل�ؤهالت ،وفتح القنوات الأفقية والعمودية بني
م�سارات القطاع وم�سارات التعليم العام والتعليم العايل ،والتوجيه
املهني ،كما مت �إعداد خطة تنفيذية للإ�سرتاتيجية ،وهذه اخلطة –
مبا فيها التعليم املهني والتقني والتدريب – قيد املتابعة والتنفيذ.
ومن �ضمن احللول التي عملت عليها احلكومات الأردنية �أنها
قامت بت�أ�سي�س عدد من امل�ؤ�س�سات والربامج التمويلية العامة
املتخ�ص�صة ،مثل :بنك الإمناء ال�صناعي عام  ،1964وم�ؤ�س�سة
�إدارة وتنمية �أموال الأيتام عام  ،1972و�صندوق املعونة الوطنية
عام  ،1987و�صندوق التنمية والت�شغيل عام .1989
ومت و�ضع �أول ا�سرتاتيجية للتدريب والتعليم املهني والتقني
 2013-2008والتي حددت الأركان اخلم�سة التي حتتاج �إلى البناء
�أو املزيد من التقدم وهي :احلوكمة ،والتعليم والتدريب من �أجل
التوظيف ،وال�شمولية لنظام التدريب املهني والتقني ،خا�صة
بالن�سبة للن�ساء والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وقيا�س الأداء ،والتمويل
امل�ستدام والفعال .من تقرير ا�سرتاتيجية الت�شغيل الوطنية -
التعليم والتدريب التقني واملهني 2020-2014
على مدى ال�سنوات اخلم�س ع�شرة املا�ضية مت و�ضع العديد من
أيلول 2019

الت�صورات وال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات اخلا�صة بالتعليم ،ومع
ذلك ال بد من االعرتاف ب�أن ما مت تنفيذه على �أر�ض الواقع من
منظور �إ�سرتاتيجي كان حمدود ًا للغاية ،ومل يتحقق �إ�صالح جذري
�أو قفزة نوعية يف التعليم رغم اجلهود والتطلعات والآمال الوطنية
الكبرية .وتتمثل هذه الت�صورات وال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات يف:
•قطاع تعليم وتدريب تقني ومهني يلبي خمتلف احتياجات
�سوق العمل ومتطلباته الآنية وامل�ستقبلية املبنية على
معلومات وبيانات موثوقة يتم احل�صول عليها من
�أ�صحاب امل�صلحة ،يعتمد مناهج تعليمية حديثة وطرق
تعليم متطورة وو�سائل تعليم فعالة تدخل �ضمنها
تقنيات االت�صال واملعلومات مبا فيها ا�ستخدام ال�شبكة
العنكبوتية ،ويفتح جماالت عديدة للتخ�ص�ص �أمام
الفتيات والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
•�أجهزة �إدارية وتعليمية و�أجهزة رقابة و�إ�شراف تتمتع

بالكفاءات ولديها القدرات التقنية والرتبوية والعملية
للقيام بعملها بكفاءة وبجودة عالية.
•انتقال �سهل لطلبة اجلامعات التقنية وكلياتها ومعاهدها
من م�ؤ�س�سات تعليمهم �إلى �سوق عمل ت�ؤمنه لهم مراكز
متخ�ص�صة يتم �إن�شا�ؤها يف هذه امل�ؤ�س�سات ،مهمتها توجيه
الطلبة وم�ساعدتهم على احل�صول على عمل ،وتقدمي
امل�شورة املبنية على معلومات �صحيحة وتغذية راجعة.
هناك ما ي�ؤكد  -وفق ًا ملا �سبق � -أن جهود ًا كبرية بذلت وما
زالت تبذل يف �سبيل االرتقاء بالرتبية والتعليم يف الأردن ،و�أن
هناك ر�ؤية وا�ضحة وقوية جتاه رفع �سوية الرتبية والتعليم ،عرب
تتابع امل�شاريع واملبادرات املتعاقبة التي ت�سعى �إلى �أن ي�أخذ الأردن
مكانة الئقة بني الأمم ،وهي ر�ؤية تنطلق من �أن التغيري املن�شود
يبد�أ وينطلق وي�ستند �إلى ما يجري داخل ال�صف والبيئة املدر�سية
والتعليمية عموم ًا.
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اجلودة والنوعية يف م�ؤ�س�سات التعلم عن بعد الرتبوية
فادية علي �شقديح
مدر�سة حليمة ال�سعدية �/أ/م
مديرية تربية لواء ماركا

�شهد العامل تطورات عديدة يف جمال التكنولوجيا واالت�صال،
مما �أرخى ظالله على جميع نواحي احلياة ال �سيما يف قطاع التعليم،
فقد اتخذ التعليم اجلامعي ال�صفة التقليدية فرتة طويلة من الزمن
ناهيك عن الظروف االقت�صادية واجلغرافية وال�صحية للطلبة ،مما
�أعاق البع�ض عن �إكمال م�شواره التعليمي .ولكن يف �ضوء ما و�صلنا
�إليه من تطور تكنولوجي وثورة يف االت�صاالت �أ�صبح بالإمكان �إيجاد
بدائل عديدة كالتعلم عن بعد ،ففكرة التعلم عن بعد لي�ست وليدة
الع�صر ،بل �إنها بد�أت باملرا�سالت الربيدية ثم الربامج التعليمية
عرب الإذاعة و�شا�شة التلفاز ،و�أخريا عرب الإنرتنت ،حتى و�صلت ملا
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هو عليه احلال اليوم.
على الرغم من تزايد الإقبال على اجلامعات االفرتا�ضية يف
العامل العربي �إال �أن الدول الأجنبية ت�سبقنا ب�شوط كبري ،كما �أن
م�ؤ�س�ساتنا ما زالت حمدودة يف هذا املجال ،ونعزو ذلك �إلى ما �أظهره
م�س�ؤولو التعليم العايل من خماوف و�شكوك يف مدى اجلودة النوعية
خلريجي التع ّلم عن بعد ,كما ُ�شكلت هيئات لإر�ساء املعايري والأحكام
التي من �ش�أنها �ضمان جودة ه�ؤالء اخلريجني ،ومن �أهم ر ّواد هذه
التجربة الكويت والأردن.
بعد االنت�شار الوا�سع مل�ؤ�س�سات التعلم عن بعد� ،أ�صبح من
أيلول 2019

ال�ضروري الإملام بنظام اجلودة والنوعية الذي من �ش�أنه جعل هذه
امل�ؤ�س�سات ت�سري على امل�سار ال�صحيح يف التعلم املفتوح والتعلم عن
بعد،ولعل الإجابة عن هذه الأ�سئلة �سيكون كافيا لفهم م�شكلة البحث:
 -1ما الذي نعنيه بالتع ّلم عن بعد والتع ّلم املفتوح؟
 -2ما املق�صود ب�ضمان اجلودة والنوع ّية؟
 -3ما مكونات اجلودة النوع ّية يف ّ
خطة امل�ؤ�س�سات التي تتب ّنى التع ّلم
املفتوح؟
 -4ما املعايري الرتبوية الالزمة ل�ضمان اجلودة والنوعية يف التع ّلم
املفتوح والتع ّلم عن بعد؟

الكفايات واخلربات الالزمة بكل �سرعة و�إتقان ،ومراقبتها با�ستمرار
يف خمرجات التعلم عن بعد ،ومراعاة احتياجاتهم مهما كانت
الظروف ،من خالل معايري حمكمة �شاملة من �ش�أنها الرتكيز على
حمور العملية الرتبوية احلديثة – الطالب -ال�سيما م�ستوى اخلربات
واملهارات التي ت�صل للمتعلم ،ومدى مالءمتها للآمال وامل�ستويات
املتوقعة من الطالب و�سوق العمل ،فارت�أت م�ؤ�س�سات التعليم العايل
ا�ستخدام نظام اجلودة والنوعية رغبة منها يف حت�سني �أداء م�ؤ�س�سات
التعليم عن بعد وخدماتها للطلبة ،ومراقبتها ،والت�أكد من كفاءة
خمرجاتها ،وحماية الطلبة من اال�ستغالل املادي وعدم منا�سبة
التعليم ك ّما ونوعا ملا هو مطلوب.

يعني �إزالة احلواجز املوجودة بالعملية التقليدية يف التعلم
و�إطالق العنان ال�ستقبال و�إر�سال اخلربات وامل�ضامني املعرفية
واالجتاهات والقيم وتنميتها ذاتيا والتعاطي معها ،بغ�ض النظر
عن العمر واجلن�س وال�صعوبات الزمانية واملكانية ،والقدرة على
اال�ستمرارية بالتعلم ال�سيما �أن جميع البوابات العلمية قد فتحت،
مما �سهل واخت�صر معوقات كثرية� ،صحية كانت �أو �سيا�سية �أو
جغرافية �أو غريها.

االعتمادية و�أهميتها

التعلم املفتوح

التعلم عن بعد
يق�صد به اكت�ساب اخلربات واملهارات التعليمية املكت�سبة من
خالل التفاعل با�ستخدام الو�سائط التكنولوجية املتعددة وتبادل
املعرفة بكل ي�سر و�سهولة ،فاملتعلم يتفاعل مع و�سائط افرتا�ضية
ي�ستطيع من خاللها التوا�صل والتفاعل مع م�صادر التعلم والبيئة
التعليمية ،مما ي�سهل اكت�ساب املهارات يف اجلانب املعريف والوجداين
والنف�س حركي �أي�ضا ،وقد تنوعت الو�سائل واختلفت م�ستوياتها،
ولكنها ذللت البعد اجلغرايف لتناول املعرفة واكت�ساب اخلربات من
جميع �أنحاء العامل.

�ضمان اجلودة والنوعية
نظام ي�شمل �إجراءات و�سيا�سات للت�أكد من امتالك املتعلمني

�شهادة ب�أن هذه امل�ؤ�س�سة حققت جودة يف خططها و�أدواتها
والتزامها باملعايري متنح لها من قبل اجلهات املعنية دولي ًا ووطني ًا،
بحيث ت�ضيف للطلبة تقديرا دولي ًا وترحيب ًا يف ميدان العمل
واجلامعات الأخرى ،وهي من �أهم الأمور التي يجب على الطالب
�أخذها يف احل�سبان قبل االنت�ساب لأي جامعة تقليدية كانت �أم
افرتا�ضية ،فتحقيق االعتمادية ي�ضمن للطالب احلد الأدنى من جودة
التعليم املتوقعة واملرجوة.

املعايري الرتبوية الالزمة ل�ضمان اجلودة والنوعية يف التعلم
املفتوح والتعلم عن بعد
�إن اجلودة يف التعليم ترتكز على اختيار الهدف املنا�سب ومدى
حتقيقه ون�سبة توافق اخلريجني مع الأهداف املرجوة ،وال بد هنا من
عنا�صر ت�شكل �إطار اجلودة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،نذكر منها:
و�ضوح الأهداف ،والتخطيط لها بعناية ،وحتقيقها بدقة ،واملوازنة
بني التعليم الكمي والنوعي مبا فيه �صالح املتعلم.
�أماعن املبادئ الرتبوية التي ت�ضمن اجلودة النوعية فمن �أهمها
ر�سم خطة بيئية تعليمة ت�شمل جميع عنا�صر املناخ التعليمي املنا�سب
للطالب ،ال �سيما �إجراء درا�سات مقارنة بني خمرجات التعلم
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التقليدي واملفتوح ،وعمل مقارنات بني نتائج االمتحانات التقليدية
واالمتحانات عن بعد؛ بهدف �إعطاء تغذية راجعة عن هذه امل�ؤ�س�سات.

مكونات اجلودة والنوعية يف برامج م�ؤ�س�سات التعلم املفتوح
على الرغم من اختالف �آراء الرتبويني وتعميماتهم عن مكونات
اجلودة يف برامج التعليم عن بعد النابع من اختالف اهتماماتهم
�أ�سا�سا جتاه املو�ضوعات� ،إال �أن هناك �آراء ا�شرتك بها الأغلبية،
من �أهمها االلتزام الذاتي مل�ؤ�س�سات التعليم العايل مبا يجب توفريه
من م�ستلزمات اجلودة والنوعية ،وتوفري كل ما يحتاجون له من
متطلبات مادية ومعنوية ،والقيام بتقوميها با�ستمرار؛ بهدف اللحاق
بكل ما هو جديد وما يواكب �أهدافها وم�ضامينها ،ال�سيما االلتزام
بطرائق تقدمي حديثة با�ستخدام الو�سائط املتعددة وتقدمي اخلدمات
الطالبية للطلبة مب�ستوى جيد ،كما �أن توفري بنية حتتية تكنولوجية
على م�ستوى متويلي اقت�صادي منا�سب تتنا�سب مع النظام والطالب
وتطور من مداركه املعرفية واحل�سية واحلركية �أمر حتمي مع هذه
الربامج.

املعايري الواجب توافرها ل�ضمان اجلودة والنوعية يف التعلم
املفتوح والتعلم عن بعد
من �أهم هذه املعايري واملكونات فل�سفة امل�ؤ�س�سة و�أهدافها ،حيث
يتعني �أن يكون لها فل�سفة وا�ضحة لتحقيق �أهدافها الإن�سانية والعلمية
واالجتماعية التي تتوقعها من اخلريج ،ويتعني �أي�ضا وجود خطة
درا�سية تنظم املحتوى الدرا�سي و�أهداف الدر�س واخلربات التعليمية
وجميع عنا�صر التدري�س واملنهاج ،كما �أعطت تق�سيما للعالمات لي�س
�سهال حتقيقه �إال مبجهود حقيقي ،ولتتخذ اجلامعة ال�صفة الر�سمية
املعتمدة يجب عليها ت�شكيل هيكل �إداري تنظيمي معتمد ح�سب
الأ�صول.
�أما ما يخ�ص الطالب فعلى اجلامعة تزويده بخطة وا�ضحة ملا
�سيتم درا�سته يف كل ف�صل ،وال�ساعات املعتمدة ،وجميع التفا�صيل
التي يزود بها الطالب يف اجلامعة التقليدية من مرافق وحقوق،
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كما توفر ن�سخة عن اخلدمات الإلكرتونية واملعلوماتية وحماية �أمن
املعلومات.
�سعت هذه امل�ؤ�س�سات �إلى اتباع معايري خا�صة بالربامج التعليمية،
فكان �أولها الت�أكد من كفاءة الربامج الأكادميية التي متنح للخريج
بحيث تكافئ اجلامعات التقليدية ،وعليها �أن حتقق ذلك �أي�ضا
باملحتوى والأهداف والتقومي يف املادة الدرا�سية وبيان تفا�صيل اخلطة
الدرا�سية واملتطلبات ال�سابقة بو�ضوح .ومن املعايري �أي�ضا توافر بيئة
تعليمية تعلمية منا�سبة لأعداد الطلبة من املناهج واملواد الدرا�سية
والتدري�س والإر�شاد ومبا يتنا�سب وحاجاتهم وم�ستواهم العلمي.
كما يعد وجود �إ�ستوديوهات جمهزة بالكامل للبث من و�سائط
متعددة وات�صاالت وتوفري بنية تكنولوجية منا�سبة من حوا�سيب
 serversوخمتربات حا�سوب وخمتربات عادية للتجارب واملحاكاة
و�شبكة �إنرتنت فعالة و�سريعة من �أهم املعايري؛ ملا يحققه ذلك من
فعالية يف االت�صال وجودته مع دول العامل �أجمع.
ومن املعايري وجود مكتبة وبوابات �إلكرتونية مزودة باملراجع
الإلكرتونية على موقع اجلامعة التي ت�شجعهم على تعلم �أ�سا�سيات
ومهارات التعليم الذاتي ويعتمد االت�صال �أي�ضا على وجود غرف
ذكية حتتوي على الأدوات الالزمة للتعلم عن بعد مثل الـ Video
 ، conferencesكما نوعت يف مناذج االت�صال وو�سائله لتوفر
ات�صاال فعاال لطالبها� .أما املعيار الأكرث جدال يف تقييم الطلبة فهو
�صدق االختبارات املحو�سبة �ضمن منهجية ت�ضمن �سريتها والعدل
والإن�صاف.
تو�صي الباحثة ب�ضرورة االعرتاف بهذا النوع من التعليم
الذي يخرج طالبا على قدر من الكفاءة والتطور ،والإ�شراف على
امل�ؤ�س�سات العاملة بالتعلم عن بعد ل�ضمان جودتها ،كما ت�شجع انت�شار
التعلم عن بعد الذي يعد �أمل املحرومني من التعلم والذي يعد من
�أب�سط حقوق الإن�سان ،كما ت�ؤكد اعتمادية هذا النوع من التعليم
�ضمن معايري معينة.
أيلول 2019
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املعلم ودوره يف �صنــاعة
الإنــ�سـان املف ّكر واملبدع واملنتج
ن�سرين نايف ح�سني الدعجة
مدر�سة �أبو نقلة �س /م
مديرية تربية لواء ناعور

ي�شهد العامل تغري ًا �سريع ًا ،وتطو ًرا م�ستمر ًا يف القطاعات
كافة وال �سيما القطاعات الرتبوية والتعليمية ،وهذا يتطلب �إيجاد
�أفراد قادرين على الإبداع واالبتكار ،وميتلكون �إمكانات متكنهم
من مواكبة هذا التطور ال�سريع ،وتقدمي حلول ابتكارية و�إبداعية
خالقة ،ف�صناعة امل�ستقبل تعتمد اليوم على الإن�سان املبدع املفكر
لأنه ال�سبيل امل�ضمون للتقدم احل�ضاري والنه�ضة االقت�صادية
ملواكبة التطورات والقدرة على التناف�سية على ال�صعيدين العربي
والدويل.
ونحن يف وطننا اليوم ،ويف ظل الأزمات االقت�صادية التي
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نعي�شها وندرة املوارد الطبيعية �أحوج ما نكون �إلى ا�ستثمار املوارد
الب�شرية املبدعة املنتجة ملواكبة م�ستجدات الع�صر والتي بدورها
تفر�ض علينا �أن نكون �أكرث �إبداعا لتهيئة الطلبة للحياة احلقيقية
وحتفيزهم على التفكري الإبداعي  ،فالأفراد املبدعون هم م�صدر
قوة اقت�صادية وب�شرية للدولة ،فاليابان مث ًال رغم افتقارها للموارد
الطبيعية فهي تُعترب قوة اقت�صادية عاملية  ،لأنها اعتمدت على
�صناعة الإن�سان املبدع واملنتج.
ُيع َّرف الإبداع ب�أنه مزيج من اخليال العلمي املرن ،لتطوير
فكرة قدمية� ،أو لإيجاد فكرة جديدة ،مهما كانت الفكرة �صغرية،
أيلول 2019

ينتج عنها �إنتاج متميز غري م�ألوف ،ميكن تطبيقه وا�ستعماله،
وعادة ما يكون الطالب املبدع لديه حب اال�ستطالع  ،والرغبة يف
فح�ص الأ�شياء وربطها مع ًا وطرح الأ�سئلة با�ستمرار ،وا�ستعمال كل
حوا�سه يف ا�ستك�شاف العامل املحيط من حوله.
وللمعلم دور مهم يف رعاية الإبداع وتربيته ،فاملعلم هو �صانـع
التغيري والتطويـر والإبداع  ،فهو الذي ينفذ املنهج  ،وينه�ض بالدور
الأكرب يف حتقيق �أهداف الرتبية والتعليم ،وهو حمرك التغيري
وقائد امل�سرية الرتبوية �إلى الإبداع� ،إذا توافر له منهج منظم
ي�ستند على معارف ع�صرية مالئمة ،و�أنظمة و�أن�شطة مدرو�سة
متكاملة ،ومناخات ت�شج ُع الإبداع وتعرف قيمته و�أثره.
وبحكم موقع املعلم وات�صاله الدائم مع الطلبة فهو الأقدر على
اكت�شاف مواهبهم وتنمية �إبداعاتهم ،فاملعلم �أداة التغيري والطالب
املبدع هو ثمرة جهد معلم مبدع ،وكما قال كامل دروي�ش " :ما
�أ�شرقت يف الكون � ُّأي ح�ضارة �إال وكانت من �ضياء املعلم ".
واملعلم املبدع ي�ستطيع �أن يختار لتالميذه نوع املمار�سة التي
تي�سر من َوهم املعريف ،وقد برز يف الآونة الأخرية اجتاه نحو دمج
تعليم مهارات التفكري يف تعليم املادة الدرا�سية ،بحيث يكون
التعليم يف املنهج املدمج مبنيا على التفكري ،وحينما يتعلم الطلبة
�إ�سرتاتيجيات التفكري من خالل النموذج �أو الن�ص مو�ضوع
الدر�س ،ف�إن قدراتهم التعلمية والتفكريية ت�سمو ب�صورة ملمو�سة،
في�صبحون �أكرث ا�ستمتاعا ورغبة يف التعلم ،وهذا ما يحفزهم على
ممار�سة التعلم الذاتي �سعيا نحو الإبداع.
لذلك يقع على املعلم الدور الأكرب يف �صناعة الإن�سان املفكر
يعد املعلم ملقنا والطالب متلقيا ،فاملعلم �أ�صبح
واملبدع واملنتج .فلم ِّ
وجها وم�شرفا وم�شاركا يف التخطيط والتنفيذ مع الطالب.
ُم ّ
نن�س دور مدير املدر�سة يف رعاية املبدعني وتهيئة �أف�ضل
وال َ
الظروف ال�ستثمار الإبداع بتوفري املتطلبات وامل�ستلزمات الداعمة
له معنويا وماديا وتوفري بيئة حمفزة على الإبداع ،ي�ستثمرها

املعلمون ا�ستثمارا �سلي ًما.
ويكمن دور املعلم الريادي يف �صناعة الإن�سان املبدع واملنتج
يف ما يلي:
.1توفري بيئة حا�ضنة للإبداع واالبتكار.
.2توفري الأ�ساليب الإبداعية واالهتمام بالأفكار اال�ستك�شافية
التي تدعم عملية التعلم والتعليم.
.3ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات تدري�سية وتقوميية متنوعة تك�شف
�إبداعات الطلبة ومواهبهم املتعددة.
�.4إعداد وتنفيذ �أن�شطة وم�شاريع تنمي االبتكار والإبداع عند
الطلبة.

طرائق ون�صائح ي�ستعني بها املعلم ل�صناعة الإن�سان املبدع:
.1ا�ستخدام طريقة الع�صف الذهني لإنتاج كم من الأفكار
تلقائيا و�إطالق حرية التفكري والرتحيب بكل الأفكار وامل�ساعدة
على تطويرها.
.2دمج التكنولوجيا يف التعليم خلدمة الإبداع فهي و�سيلة جيدة
وممتعة �إذا ما مت توظيفها على الوجه الأمثل.
.3حتقيق التكامل بني املواد الدرا�سية �أفقيا وعاموديا لربط
املعارف باملواقف احلياتية اليومية وجلعل التعليم قابال للتطبيق.
.4تفعيل �أ�سلوب حل امل�شكالت والتق�صي يف العملية التعليمية
وطرح ق�ضايا تن ّمي التفكري والتخيل القرتاح حلول مبتكرة.
.5ت�شجيع حب اال�ستطالع والبحث والتجريب عند الطلبة
عن طريق �إثارة تفكريهم بتعري�ضهم ملواقف حتثهم على التفكري
الإبداعي ،وا�ستخدام الو�سائل والأن�شطة.
.6االبتعاد عن التلقني والتعليم النمطي.
.7العمل على تنمية جميع جوانب �شخ�صية الطالب ب�شكل
متكامل (املعرفية  ،ال�سلوكية ،املهارية ،الع�ضلية ،العلمية والعملية).
.8الرتكيز على �أ�ساليب التدري�س املفتوحة كاملناق�شة
وامل�شروعات والعمل بنظام املجموعات لأنها تن ّمي املهارات
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عند الطلبة من خالل:
 .1قبول احللول غري النمطية.
 .2الرتكيز على �إك�ساب الطالب �أ�سلوب حل امل�شكالت.
 .3تنمية القدرة على اتخاذ القرار املنا�سب لدى الطالب.
 .4م�ساعدة الطالب على ا�ستخدام �أ�سلوب التحليل والتف�سري
والتنب�ؤ.
�أخريا ،ف�إن الطلبة املبدعني ثروة وطنية وكنز ال ين�ضب ،وعامل
مهم من عوامل نه�ضة الوطن وازدهاره يف املجاالت كافة� ،إذ بهم
ومن خاللهم يتم ا�ستثمار الأنواع الأخرى من الرثوات وتطويرها،
وذلك �أن �أي عمل ثقايف �أو ح�ضاري يقوم �أ�سا�سا على الفكر واجلهد
الب�شري من لدن �إن�سان مبدع وابتكاري ،فاملبدعون ومبا وهبهم
اهلل من تفوق عقلي وقدرات خا�صة على الفهم والتطبيق والتوجيه
والقيادة والإبداع �أقدر العنا�صر الب�شرية على �إحداث التقدم
وقيادة التنمية ،والت�صدي ملعوقاتها وحل م�شكالتها.
ندعو اهلل �أن يهيئ لوطننا قادة مبدعني ومتميزين ي�صنعون
�أمنوذج املتعلم املبدع واملنتج القادر على بناء وطن مزدهر
وم�ستقبل ُم�شرق.

االجتماعية وتخلق روح الفريق الواحد وتعزز القيادة والإبداع.
.9تغيري �أ�سلوب طرح �أ�سئلة االمتحانات من �أ�سئلة تقي�س مدى
احلفظ والتذكر �إلى �أ�سئلة مفتوحة حمفزة للتفكري.
.10تعليم الطالب مهارات اال�ستنتاج واملقارنة والت�صنيف.
.11عدم �إجناز املهمات �ضمن معيار واحد و�إعطاء الطلبة
بع�ض احلرية لتوظيف مهاراتهم وطاقاتهم الإبداعية.
.12االبتعاد عن التلقني والتعليم النمطي وم�ساعدة الطلبة على
الو�صول �إلى املعرفة ب�أنف�سهم.
.13ت�شجيع املبادرة عند الطلبة وحتريرهم من اخلوف.
.14اال�ستماع للطلبة من �أجل التعرف �إلى �أفكارهم لإظهار ثقة
املعلم بقدراتهم و�إتاحة الفر�صة لهم بالتعبري عن �آرائهم.
 .15تنمية التفكري الإبداعي با�ستخدام املفاهيم الرتبوية
كالتعزيز و�إثارة الدافعية للتعلم.
�.16أن يكون املعلم على وعي ومعرفة تامة ب�أ�ساليب
و�إ�سرتاتيجيات التدري�س والتقومي ليعرف املنا�سب منها ح�سب
املوقف التعليمي.

�أهمية ا�ستخدام �أ�ساليب التدري�س الإبداعية االبتكارية:
ت�ساعد �أ�ساليب التدري�س الإبداعية على تنمية التفكري والإبداع
املراجع:
� -1أحمد ال�سيد كردي  :دور املعلم يف تنمية التفكري الإبداعي لدى الطلبة .

� : health psychologist / http://psycho.sudanforums.net/t1281-topic -2أ�ساليب تنمية التفكري الإبداعي لدى الطالب.
 -3منال �أحمد ك�شت  : alghad.com /كيف ن�شجع الإبداع و االبتكار يف مدار�سنا.
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الوقف على املدار�س جهود مو�صولة وطموحات م�أمولة
د .منري عجاج بني مفرج
جامعة البرتا

�إن �إيقاف الأموال على التعليم منهج م�ستمدة فل�سفته
الأخالقية مما ر�سمه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم و�صحابته
الكرام من وقفيات �شملت امل�ساجد واملزارع وغريها.
و"الوقف �شرع ًا :حب�س مال ميكن االنتفاع به ،مع بقاء عينه
�أ�صله  -بقطع الت�صرف يف رقبته ،على م�صرف مباح وممنوع"ونظ ًرا الت�ساع دائرة الفتوحات الإ�سالمية يف م�شارق الأر�ض
ومغاربها؛ فقد �شهدت الع�صور املختلفة -على مر التاريخ -عظمة
م�شر ًفا يف �إدارة الأوقاف ،فها هو الع�صر الأموي
يف الإجناز ورق ًّيا ِّ
تتولى فيه ال�سلطة الق�ضائية �إدارة الأوقاف والإ�شراف عليها� ،أما

امل�ست�شفيات واملكتبات ومعاهد التعليم ،فقد �أخذ الوقف حظه منها
يف الع�صر العبا�سي ،مرو ًرا بع�صر املماليك ،فالع�صر العثماين
�إلى وقتنا احلا�ضر ،حتى قي�ض اهلل من هم �أه ٌل للنفع ممن �أولوا
خا�صا يف �شتى املجاالت كامل�ساجد ،واملقابر،
للأوقاف اهتماما ًّ
واملدار�س وغريها مما يزيد ُعرى الرتابط بني املجتمع وم�ؤ�س�ساته
من جانب ،وتفعيل �سوق العمل وتن�شيطه من جانب �آخر.
واهتماما ،يقود زمامه خمت�صون
�إن �إيالء املنهج الوقفي رعاي ًة
ً
ري بالدولة �أن تكون الراعية
بفل�سفة املجتمع وثقافته وحاجاته ،لحَ َ ٌّ
الأولى من حيث التخطيط الإ�سرتاتيجي ،ور�سم الأهداف لتهيئة
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الظروف املالئمة لإحداث التغيري املرغوب فيه اقت�صاديا بالدرجة
الأولى ،وا�ستدعاء الكفاءات التي تثبت قدرتها على تعزيز دعائم
هذا املنهج وما له من دور يف تنمية املجتمعات مبهارة وعقالنية،
فكيف لو �أ�سند الأمر �إلى جهة تتولى �إدارة �ش�ؤون التعليم وفْقَ تلك
الإ�سرتاتيجيات ،ك�أن تكون حتت م�سمى(�إدارة الوقف التعليمي)
�أو مديرية �أوقاف التعليم ،بحيث ي�شرف على �إدارتها جهتان
ر�سميتان :جهة ق�ضائية م�ستقلة ،ودو ٌر تربوي م�شرف ومنفذ� ،أما
اجلهة الق�ضائية فتتولى حفظ حقوق العاملني عليها ،ومتابعة تلك
امل�ؤ�س�سات الرتبوية الوقفية؛ لئال تتعر�ض ممتلكاتها �إلى االنهيار
واخلراب ،كما �أنها تدير �ش�ؤو َنها املالي َة وتن ّميها مما حتققه
العقارات وامل�شاريع التابعة لها؛ لتتمكن من تغطية النفقات وتوفري
فر�ص عمل تفر�ضه طبيعة الظروف املحيطة بها.
�أما الدور الرتبوي ،فال �شك �أنه ميثل ر�ؤىً علمي ًة �سليم ًة لهذا
املنهج على �أن م�ؤ�س�ساته تعد من بني م�ؤ�س�سات الدولة واملجتمع يف
�آن واحد؛ لأنه بالتايل �ستنظر �إلى املتعلم على �أنه �أهم عن�صر يف
وفر�صا تعليمية تهيئها
العملية الرتبوية ،فتقدم له خربات تربويةً ،
املدر�سة له وت�شرف على �إتقانه تلك املهارات ،التي ت�سهم يف منوه
املتكامل ج�سم ًّيا وعقل ًّيا وانفعال ًّيا ،بحيث ي�شعر ب�أن ما يتعلمه ي�شكل
حاجة حقيقية يف نف�سه ،ف�إذا ما مت تقدير الأهداف الرتبوية التي
تت�سق وهذا الوقف ،ف�إنه �-أي الو ْق ُف� -سيكون وثيق ال�صلة بحياة
املتعلمني احلا�ضرة ،ووثيق ال�صلة باقت�صاد املجتمع و�إنعا�شه.

جنب مع من �أوقفوا
وعقارات الوقف التعليمي ت�سهم جن ًبا �إلى ٍ
فر�صا ت�شغيلي ًة للباحثني عن عمل ،كما �أن
هذه املدار�س ،فتوفر ً
ريعها يكون ل�سد نفقات املدر�سة وم�ستلزماتها ورواتب موظفيها،
فتكون على غرار ما جرى يف بغدا َد حيث روى الرحالة ابن جبري
�أنه كان للمدار�س التي مت وقفها �أوقاف وعقارات للإنفاق عليها
وعلى العلماء الدار�سني فيها ،فمدر�سة "نظامية بغداد" كان وقفها
خم�سة ع�شر �ألف دينار �شهر ًيا.
إ�سهاما
وال يقل وقف التعليم املهني عن وقف التعليم الأكادميي � ً
املهني دو ًرا
يف حتقيق منو اقت�صادي م�ستدام حيث يلعب التعليم
ُّ
�أ�سا�س ًّيا يف توفري فر�ص عمل لكال اجلن�سني ،فمجاالته كثري ٌة
وتخ�ص�صاته وا�سع ٌة متكنه من تغطية حاجات املجتمع وت�شغيل
�أبنائه.
التعليم،
ونظام الوقف ميثل جانبا �إ�صالحيا ي�سهم يف تقدم
ِ
والتعليم ي�سهم يف تقدم املجتمعات وتطويرها ون�شر اخلري فيها� ،إذ
ُ
م�شفى �أو غري ذلك؛ بل �إنه
ال ينح�صر الوقف على بناء م�سجد �أو
ً
دخل جديد ٍة تُخ ِّف ُف من �صرف موارد الدخل
ي�سهم يف �إيجاد موار َد ٍ
املحدودة من �أموال اخلزينة العامة ،فكيف �إذا كان الوقف متعد َد
اجلوانب والو�سائط والأ�ساليب باال�ستفادة من �أموال املبادرين
من �أهل الف�ضل و�أثرياء �أبنائه يف متويل كثري من م�شاريع التنمية
االجتماعية؟!

املراجع:

 )1نهاية املحتاج �إلى �شرح املنهاج يف الفقه على مذهب الإمام ال�شافعي ،البن �شهاب الرملي ،دار الفكر ،ج � ،5ص 358
 )1،2اقت�صاديات الوقف ،ت�أليف د .عطية عبداحلليم �صقر ،طبعة عام � ،199ص16
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دو ُر اجلامعات يف بناء �شخ�صيّة ّ
الطالب
الدكتور عاطف خلف العيايدة
مديرية تربية الطفيلة

���ي ّ
���م ُ
منذ مرحل ِته
الط ُ
م���ا �أنْ يرتق َ
العلم والتّعلي ِ
الب يف �س�ل�ا ِمل ِ
الأ�سا�س ّي��� ِة الأولى انتها ًء باملرحل ِة اجلامع ّي���ة بجمي ِع م�ؤهّ ال ِتها حتّى
يبد�أَ
وجه،
أكمل ٍ
بت�شكيل �شخ�ص ّيت ِه ال ّنمائ ّية والعقل ّية وال ّثقاف ّية على � ِ
ِ
ول َّأن اجلامع��� َة بال ّن�سب��� ِة ّ
الب حل��� ٌم ُ
يعي�ش مع ُه من ُ
���ذ وقو ِفه على
للط ِ
كب�ي�را يف و�ض ِع ّ
���ات تعليم��� ِه الأ ّو ّ
الب على
يل ْ
فقد ْ
عتب ِ
الط ِ
لعبت دو ًرا ً
���ي لذا ِته ،بعدما انطلقَ من دائر ٍة اجتماع ّي ٍة
خارط ِة الوجو ِد احلقيق ّ
كالبيت �أو القري��� ِة �أو احلار ِة
�ض ّيق��� ٍة عل���ى م�ستوى م�ساح ٍة حم���دّدة
ِ
�إل���ى ف�ض���ا ِء � َ
الب�ش���ري؛ ل ُي َ
و�ض َع يف
أك�ث�ر رحاب ًة وتن ّو ًع���ا يف اجلن� ِ���س
ّ

أ�شخا�ص مل يكنْ ل ُه به���م معرف ٌة �سابق ٌة ،وهذا
بوتق��� ِة االن�صها ِر م َع �
ٍ
بحد ذا ِته ي�ض ُع ّ
اجلامعي على ِّ
الب
حمك التّحدّي؛ ليثبتَ
الأم��� ُر ِّ
الط َ
َّ
االجتماعي ا ّلذي هو يف
اعتيادي قاب ٌل للتّك ّي ِف
�شخ�ص
للآخرينَ �أ ّن ُه
ٌّ
ٌ
ّ
أ�صل ديدنُ ّ
تعالى:
ال ِ
الطبيع ِة الب�شر ّي ِة بالفطر ِة ،ت�صدي ًقا ِ
لقول اللهّ ِ ْ
���م ُ�ش ُعو ًبا
ا�س �إِ َّن���ا َخ َل ْق َنا ُكم ِّمن َذ َك ٍ���ر َو ُ�أن َثى َو َج َع ْل َنا ُك ْ
﴿ َي���ا �أَ ُّي َه���ا ال َّن ُ
الل �أَ ْت َقا ُك ْم ِ�إ َّن َهّ َ
َو َق َبا ِئ َ
ري﴾
���ل ِل َت َعا َر ُفوا �إِ َّن �أَ ْك َر َم ُك ْم ِعن���دَ َهّ ِ
الل َع ِلي ٌم َخ ِب ٌ
�سورةاحلجرات ،الآية(.)13
���م ملو�ضو ِع مقال َن���ا هذا ف� َّإن
وانطال ًق���ا من ه���ذا التّ�ص ّو ِر والفه ِ
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���ات دو ًرا مر ّك���زً ا يف بن���ا ِء �شخ�ص ّي ِة ّ
متكاملاً ،
الب بن���ا ًء ِ
للجامع ِ
الط ِ
جانب دونَ الآخر ،وهذا
وم���ن جمي ِع
اجلوانب ،دونَ االقت�ص���ا ِر على ٍ
ِ
م�ستقى من ر�ؤي ِة اجلامع ِة ور�سال ِتها ا ّلتي ُ
حتمل يف
الأم ُر يكونُ عاد ًة
ً
آدمي
بالعن�ص���ر
ط ّيا ِتها وعلى عا ِت ِقه���ا ال ّن�شو َء واالرتقا ِء
ّ
ِ
الب�شري ال ّ
الذي ه���و ّ
العلم،
الطالب ،وا ّلذي ل���واله ملا � ّأ�س�ست اجلامع���اتُ ودو ُر ِ
���ل الدّول ِة ا ّلتي
ومل���ا ت�ش ّك ْلت هذ ِه املنظوم��� ُة التّعليم ّية الهرم ّي ُة من قب ِ
�سات بجمي��� ِع �أ�شكا ِلها وم�س ّميا ِتها ،فال يقت�ص ُر دو ُر
هي مظ ّل ُة امل� ّؤ�س ِ
اجلامع ِة على تل ّق ْي ّ
ّرو�س،
خالل
ِ
للعلم من ِ
املحا�ضرات والد ِ
الطلب��� ِة ِ
ب ْ
ت�صب يف ال ّنهاي��� ِة يف م�صلح ِة
���ل � َّإن �أدوا َره���ا مت�ش ّعب ٌة ومت�شابك��� ٌة ُّ
ّ
الب الذي مي ّث ُل �شريانَ اجلامع ِة املتد ّف ِق حيو ّي ًة وعطا ًء.
الط ِ
تعت�ب�ر م�صان َع
فاجلامع���اتُ �ش�أ ُنه���ا �ش�أنُ امل� ّؤ�س�س ِ
���ات التّعليم ّي ِة ُ
���ي بر ّوا ِده���ا م���ن ّ
َ
ومعارف
علوم���ا
الطلب��� ِة ،وتُك�س ُبهم ً
علم ّي��� ًة ترتق ْ
أدوات لبنا ِء الدّول ِة
���م � ٍ
أمام ،وجتع ُل منه ْ
و�أخال ًقا وقي ًم���ا تد ُف ُع ُهم لل ِ
وجناحّ ،
ِّ
الب ا ّلذي يلتحقُ بجامع ٍة ما ي�ض ُع يف
بكل �ضمان ٍة وثق ٍة
فالط ُ
ٍ
ّناف�س ّ
الفر�سان الآخرين
ريف م َع
ِ
ال�ش ِ
ح�سابا ِته � َّأن جامعتَه ميدَ ا ٌن للت ِ
وتعزيز
���ات هو ّي ِت ِه،
جاهدً ا لإثب ِ
من زمال ِئ��� ِه امللتحق َني معهُ؛ في�سعى ِ
ِ
وترك ب�صم ٍة م�ضيئ ٍة له على جدار ّي ِة الإجنازِ ،وك ُّل َ
ذلك
�شخ�ص ّي ِتهِ ،
باخلربات
ال يك���ونُ وال يتحقّ���قُ ما ْمل تك���نْ �إدار ُة اجلامع ِة م�س ّلح��� ًة
ِ
م���ن الأ�ساتذ ِة والكواد ِر الوظيف ّي ِة ا ّلذي���ن ير�سمونُ �سيا�س َة اجلامع ِة
مبا�شر على
ب�ش���كل
تنعك�س
نتائج �إيجاب ّي��� ٍة
ٍ
���واءم م َع حتقي ِ
ٍ
مب���ا يت ُ
���ق َ
ُ
�شخ�ص ّي ِة ّ
الب �أ ّو اًل.
الط ِ
اجلامعات
أهداف املن�ش���ود ِة على �أجن���د ِة
ِ
وال ميك���نُ حتقي���قُ ال ِ

���ات املا ّد ّي ِة
���ات الالزم ِة،
بع ْي���دً ا عن حتدي ِ
وتوف�ي�ر املتط ّلب ِ
���د احلاج ِ
ِ
بالو�صول
من�ص��� ِة الفو ِز
ِ
امل�ضي ً
قدما نحو ّ
واملعنو ّي��� ِة امل�ساعد ِة عل���ى ِّ
ال�صو ِر
باملنتج
اجلامعي �إلى �أعلى درج ِ
���ات التّف ّوقِ والتّم ّي ِز ،وبكا ّف ِة ّ
ِّ
ِ
اجلامعات
يات ،وهذا ه���و م�ضما ُر التّناف� ِ���س ب َني
وال
ِ
أ�ش���كال واملُ َ�س َّم ِ
ِ
جم ْي ِعه���ا ،واملتع ّل ِق ببن���ا ِء �شخ�ص ّي ِة ّ
مدرو�سا
���ي بنا ًء
الط ِ
ً
الب اجلامع ّ
أخذ بع ِني
���راف املجتم ِع وقيمِ ِه وتقالي ِ
���د ِه ،م َع ال ِ
وواع ًي���ا ،مراع ًيا لأع ِ
االعتب���ا ِر � َّأن ّ
أ�سا�س تق���د ِّم اجلامع ِة ،وو�صو ِلها �إلى �أعلى
الط َ
الب هو � ُ
حد �سواء.
املجال ال
تائج يف
إبداعي على ٍ ّ
ِ
أكادميي وال ّ
ِّ
ال ّن ِ
حول ّ
ال�سياقِ َ
اجلامعي بكو ِنه
الب
الط ِ
وتبقى الآرا ُء تدو ُر يف هذا ّ
ّ
طال ًب���ا م َّر يف مراح َ
�سنوات
���ر
���ل درا�س ّي ٍة متع���دّدة،
ِ
َ
واكت�سب على م ِّ
ات
وال�سلوك ّي ِ
���ات التّعليم ّي���ة الكث َري م���ن املع ِ
التحا ِق��� ِه بامل� ّؤ�س�س ِ
���ارف ّ
لتكوين �شخ�ص ّي ِته ،وبنا ِئها كما
إرها�صات �أولى
والأخ�ل�اقِ ا ّلتي ُت َع ُّد �
ٍ
ِ
ينبغ���ي ،وكما يريدها الأه��� ُل والأ�س���ر ُة واملجتم ُع ٍ ّ
���ن دو َرها
ككل ،لك َّ
���ي يختل ُ
���ات الأخرى
كب�ي�را ع���ن �أدوا ِر امل� ّؤ�س�س ِ
���ف اختال ًف���ا ً
التّكميل َّ
ال�سابق��� ِة لهاَ ،
ذلك �أ ّنه���ا ميدا ٌن ف�سي ٌح من البني��� ِة التّحت ّية املت�ش ّكلة
ّ
واملداخل واملم��� ّر ِات وغ ِري ذلك،
واحلدائق
احات والأبني��� ِة
ال�س ِ
ِ
ِ
م���ن ّ
���ك عن االكتظاظ ّ
ناهي َ
���ات خمتلف ٍة ،وهذا
���ي املت�أتّي من بيئ ٍ
الطالب ِّ
���ب دو ًرا كبيرْ ً ا يف بنا ِء �شخ�ص ّي��� ِة ّ
الب ما مل حتدّد اجلامعاتُ
الط ِ
يلع ُ
���ات عم ِله���ا ،وتف ِّعل الأنظم َة ال�ضابطة ،وتهي���ئ املرافقَ خلدم ِة
�أولوي ِ
ّ
تنا�سب �أعما َرهم ،وحت ّقق لهم
الطلب ِة ،وتقدّم لهم �أن�شط ًة وفعال ّي ٍات
ُ
تكتب اجلامع��� ُة ا�س َمها خ ّفا ًقا يف
���ول
متط ّل ِ
ِ
بات املي ِ
واملواهب؛ وبهذا ُ
العلم والإبدا ِع.
�سما ِء ِ
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معاجلة املر�شد الرتبوي امل�شكالت املتكررة عند الطلبة
املر�شدة :منرية �صالح م�صطفى
مدر�سة �أم منيع الأ�سا�سية
مديرية تربية لواء اجلامعة

عندم���ا يقاب���ل املر�ش���د الرتبوي امل�ش���كالت ب�ي�ن الطلبة ،فمن
تق�صي���ه عن جوانب
�ص�ب�را جمي ًال يف مرحلة ّ
ال�ض���روري �أن يظهر ً
امل�شكل���ة لي�ستطيع حتديده���ا ،وغال ًبا ما تك���ون امل�شكلة متبادلة بني
�أطراف الن���زاع امل�شتكني (الطلبة)� ،إذا ال ب���د من �إعطاء الفر�صة
الكافي���ة لك ّل ط���رف م���ن امل�شتكني للتكل���م ومتكينهم م���ن التفريغ
االنفعايل ،عن طريق الإ�صغاء الفعال.
خا�صة يدركها املر�شد املتخ�ص�ص،
والإ�صغاء الفعال له مهارات ّ
وتق���وم على �أن يتكل���م امل�سرت�شد مبا يجول يف خاط���ره ،و�إذ يتوقف

ع���ن الكالم يق���وم املر�شد ب���دوره ب�إعادة �صياغة م���ا قاله الطالب،
مم���ا يدفع الطال���ب للتو�ضيح �أكرث و�إ�ضافة معلوم���ات عن م�شكلته،
وت�ساعد هذه املعلومات على الو�صول �إلى حل م�شرتك ير�ضي جميع
الأطراف.
وعندم���ا يت�أكد املر�شد �أنه مل يبق هن���اك ما ميكن �إ�ضافته �إلى
امل�شكل���ة ،و�أن الكالم يدور يف الفل���ك نف�سه� ،أو يدور حول م�شكالت
�أخرى ،ميكن للمر�شد �أن يطرح �س�ؤاله الأهم يف هذه اللحظة ،وهو:
كي���ف ميكنن���ي �أن �أ�ساعدكم يف ح ّل ه���ذه امل�شكلة؟وغال ًب���ا ما ي�أتي
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الطلبة ال�صغار �إلى املر�شد ويف �أذهانهم توقع معني �أو حلول تر�ضي
اجلميع.
ً
ال�صف
مث�ل�ا :ذات مرة ج���اء �إل���ى غرفةالإر�شاد طالبان م���ن َّ
وج���ه لزميله كلمات فيها �شتم
ال ّث���اين الأ�سا�سي ،وكان �أحدهما قد َّ
وحتقري ،ع�ب�ر ر�سالة خطية يف ورقة �صغرية ،وبعدم���ا �أ�صغيتُ �إلى
ط���رفيَ امل�شكلة ،قم���ت ب�س�ؤال الطال���ب الذي يق���ول �أن الر�سالة قد
وجه���ت ل���ه �شخ�ص ًيا بدلي���ل �أن ا�سم���ه مكتوب فيها :كي���ف ترى �أنه
ميكننا حل هذه امل�شكلة؟
ق ��ال بب�ساط ��ة :ميكنك �أن جتعلي ��ه (و�أ�شار �إل ��ى زميله املتورط
بكتاب ��ة الر�سالة) يكتب،ثم تقارين ب�ي�ن اخلطوط .وعندئذ اعرتف
وقدّم اعتذا ًرا لزميله .ومتت امل�صاحلة.
الطالب املتورطَ ،
لق���د كان دور املر�ش���د يف هذه اللحظة ،هو رف���ع الوعي القيمي
وال�سلوكي لدى الطالب املتورط ،وذلك ب�أنني قمت ب�إخباره ،بعد �أن
ق���دم اعت���ذاره� ،أن كتابة ر�سائل من هذا الن���وع هو خمالفة لقوانني
املدر�س���ة ،وكذلك هو �أمر ي�ؤثر يف �صداقاتك مع الطالب ،فيجعلهم
ينف���رون منك ،وح ُّ
���ق ال�صداقة �أن تراعي �صديق���ك ،وحتافظ على
م�شاعره .ومت ذل���ك بكلمات ب�سيطة ميكن لطالب يف ال�صف الثاين
ا�ستيعابها.
وكان م ��ن امله ��م يف تل ��ك اللحظ ��ة �أن جتع ��ل الطال ��ب املتورط
بامل�شكل���ة ،يعيد عل���ى م�سامعك ما فهمه م���ن كالمك اخلا�ص برفع
الوعي القيمي وال�سلوكي.
وم���ن امله���م هن���ا �أن �أو�ض���ح� ،أن ه���ذه امل�شكل���ة ق���د تتكرر بني
الطالب�ي�ن� ،أو بني الطالب املتورط نف�سه مع طلبة �آخرين ،ويف حالة
التك���رار فيج���در باملر�شد �أن يقوم مبا يلزم م���رة �أخرى ،من متكني

الطلبة م���ن التفريغ االنفع���ايل ،والإ�صغاء الفع���ال وحتديد جوانب
امل�شكلة والت�أكد مبن �س َّبب امل�شكلة.
وبعدها عليه �أن يعالج الأمر �سلوك ًيا هذه امل َّرة عن طريق تقدمي
االعتذار ال�شفهي للطالب الآخر (الذي متت الكتابة �ضده) .ويعمد
املر�شد هنا �إلى توف�ي�ر ورقة َّ
م�سطرة كبرية من حجم (فول�سكاب)
ويكت���ب املر�ش���د يف �أعاله���ا (�آ�سف ،ي���ا �صديقي ،ل���ن �أكررها مرة
�أخرى) على ال�شكل التايل:
�آ�سف يا �صديقي لن �أكررها مرة �أخرى
�آ�سف يا �صديقي لن �أكررها مرة �أخرى
ويك ��ون عل ��ى الطالب املت ��ورط بامل�شكل ��ة ملء ال�صفح ��ة بهذه
العب���ارة بالقلم ،بهدف رف���ع الوعي بامل�شكلة .وعل���ى الطالب كتابة
ه���ذه الورق���ة يف غرف���ة الإر�ش���اد وب�إ�ش���راف املر�شد نف�س���ه .وبعد
االنته���اء يقدمه���ا الطالب املعت���دي �إلى زميله ،مع تق���دمي االعتذار
و�إجراء امل�صاحلة.
واذا �أع���اد الطالب تكرار امل�شكلة للمرة الثالثة ف�إن على املر�شد
هنا �أن يجعل الطالب يوقع ورقة ت�سمى (التعهد بعدم تكرار امل�شكلة
م���رة �أخرى) ،ويحفظ املر�ش���د هذه الورقة يف مل���ف خا�ص .ولكنه
يعد الطالب املت�سبب بامل�شكلة �أنه ميكنه �إلغاء هذا التعهد بعد �شهر
كامل �إذا مل يكرر ومل ت�أت �شكاوى من الطلبة �ضده.
و�أخ ًريا� ،إذا تكررت امل�شكلة مرة رابعة ف�إن املر�شد يقوم بتحويل
الطالب �إلى درا�سة احلالة مع ا�ستدعاء والديه لال�ستق�صاء.
وهن���ا ميكن تطبي���ق هذه احللول على جمموع���ة م�شكالت ،من
مث���ل :ال�ضرب ،وال�سرق���ة والتهديد ،وتوجيه �شتيم���ة للمعلم �أو �أحد
العاملني يف املدر�سة.
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حتليل م�ضمون الورقة النقا�شية ال�سابعة
جلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني
"بناء قدراتنا الب�شرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نه�ضة الأمة"
الأ�ستاذ الدكتور حممد نايف العمايرة
جامعة م�ؤتة /كلية العلوم االجتماعية

تت�ضمن الورقة النقا�شية ال�سابعة مو�ضوعا مهما هو بناء
قدراتنا الب�شرية وتطوير العملية التعليمية ك�أ�سا�س لنه�ضة الأمة
وتطويرها ،و�سيتم حتليل م�ضمون هذه الورقة التي ترتكز على ثالثة
حماور رئي�سة هي :اال�ستثمار يف م�ستقبل �أبنائنا عماد نه�ضتنا،
و�سبيلنا مل�ستقبل زاهر ،ور�ؤيتنا لأردن منارة للعلم واملعرفة.
ت�شتمل الورقة على  1076كلمة ،تكررت فيها كلمة العلم 28
مرة ،وكلمة الأردن  9مرات ،وكلمة حديث  9مرات ،وكلمة م�ستقبل
وكلمة املعرفة  7مرات ،وكلمة العرب وكلمة الب�شرية  6مرات،
وكلمة ا�ستثمار وكلمة الطاقات  5مرات .وت�شكل يف م�ضمونها

الإطار العام لإ�صالح النظام التعليمي ،فقد حددت الورقة نقاط
ال�ضعف ونقاط القوة ومدى توافر الفر�ص امل�ستقبلية التي يجب
ا�ستثمارها للنهو�ض بالتعليم يف اململكة.
وقد �سبق هذه الورقة �ستة �أوراق نقا�شية ،نثبتها ها هنا من
باب التذكري فقط :الأولى (م�سريتنا نحو بناء الدميقراطية
املتجددة) ،والثانية (تطوير نظامنا الدميقراطي خلدمة
جميع الأردنيني) ،والثالثة (�أدوار تنتظرنا لنجاح دميقراطيتنا
املتجددة) ،والرابعة (نحو متكني دميقراطي ومواطنة فاعلة)،
واخلام�سة (تعميق التحول الدميقراطي :الأهداف ،واملنجزات،
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والأعراف ال�سيا�سية) ،وال�ساد�سة (�سيادة القانون �أ�سا�س الدولة
املدنية).
واملت�أمل يف ما ت�ضمنته الورقة ال�سابعة من ر�ؤى و�أفكار يلم�س
الدعم امللكي املتوا�صل لقطاع التعليم ،الذي ي�شكل فر�صة لأ�صحاب
القرار والعاملني يف هذا املجال با�ستثمار هذا الدعم؛ باعتماد
خطط وبرامج تطبيقية واقعية تلبي احلاجات املجتمعية من جانب،
وتتناف�س مع ما هو موجود يف العامل من جانب �آخر؛ لإثبات الذات،
والو�صول �إلى العاملية من خالل البناء على التجربة الأردنية املميزة
يف املجال الرتبوي.
واملت�أمل كذلك يجد �أن هذه الورقة ال تقل �أهمية عن الأوراق
ال�ست التي �سبقتها ،ولكنها تختلف عنها يف مو�ضوعها وعنوانها،
وهو تطوير قطاع التعليم� ،إذ ال يخلو بيت �أردين من متعلمني� ،سواء
يف املراحل املدر�سية �أو اجلامعية ،وهذا يعني �أنها مت�س كل مواطن
�أردين يف جميع �أرجاء الوطن الغايل.
واملتمعن يف هذه الورقة �أي�ضا يجد �أن جاللة امللك ا�ستخدم
كلمات يف غاية الأهمية تعد ركائز �أ�سا�سية لبناء جمتمع متقدم،
وهي :اال�ستثمار ،وامل�ستقبل ،وجمتمع املعرفة ،والإ�صالح ،والتغيري،
واقت�صاد املعرفة ،وكلها ذات دالالت م�ستقبلية مهمة.
وتبني لنا الورقة �أننا ال ميكن �أن نواكب حتديات الع�صر �إال
ب�أدواته املعرفية اجلديدة ،وبالتايل ،ا�ستثمار �أبناء الوطن يف
امل�ستقبل وهم �أغلى ما ميتلك الأردن من الرثوات ،مو�ضح ًا جاللته
�أنه ال ا�ستثمار يد ّر من العوائد كما يد ّر اال�ستثمار يف التعليم ،و�أننا
ن�ؤمن ب�أن كل �أردين ي�ستحق الفر�صة التي متكنه من �أن يتعلم
ويبدع ،و�أن ينجح ويتفوق ويبلغ �أ�سمى املراتب ب�إميان و�إقدام واتزان
ال يرى للمعرفة حد ًا ،وال للعطاء نهاية ،منفتح ًا على كل الثقافات
ي�أخذ منها دوم ًا ويدع احلكمة �ضالته ،واحلقيقة مبتغاه ،يطمح �إلى
التميز والإجناز ويرنو �أبدا �إلى العلياء.
وركزت الورقة على �أهمية امل�ؤ�س�سات التعليمية ،و�أن عليها �أن
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ت�ؤمن ب�أن �أبناء هذا ال�شعب يتمتعون بطاقات هائلة وبقدرات كبرية
ومواهب متنوعة ،و�أن ت�سعى الكت�شاف هذه الطاقات ،وتنمية تلك
القدرات ،و�صقل تلك املواهب ،وحتفيزها لأق�صى حدودها عرب
�أحدث الأ�ساليب التعليمية التي ت�شجع على الفهم والتفكري والفهم
ال التلقني ،وجتمع بني العلم والعمل ،والنظرية والتطبيق ،والتحليل
والتخطيط ،وتفتح �آفاقا وا�سعة �أمام �أبنائها؛ ليتفوقوا يف كل مادة،
وينبغوا يف كل فن وحرفة.
و�إذا ما �أمعنا النظر والتدقيق يف الورقة ،جند �أن جاللة امللك
ي�ؤكد فيها �أن الأردن قوي وقادر على �أن يقدم �أمنوذج ًا يف التعليم،
و�أن ي�ؤهل ال�شباب ملواجهة حتديات احلياة ،و�أن يقيموا �أعما ًال
ناجحة ،و�أن ميار�سوا ِح َرف ًا قيمة ،و�أن يبنوا جمتمع ًا متما�سك ًا،
م�شري ًا �إلى �أن الأردن يتبو�أ مكانة يف م�صاف الدول يف هذا امليدان،
وال ميكن �أن يتحقق ذلك �إال مبناهج درا�سية تفتح �أمام �أبنائها
�أبواب التفكري العميق والناقد ،وتعلمهم �آداب االختالف ،وثقافة
التنوع واحلوار ،وتقرب من �أ�ساليب التعبري ،وتنمي فيهم ملكة
النظر والتدبر والتحليل.
وي�ؤكد جاللة امللك �أنه ال ميكن للأمة �أن تنه�ض من غري
التعليم ،وال �شيء يعدل التعليم يف م�سرية بناء الدولة وتغيري وجه
العامل �إلى الأجمل والأف�ضل ،وال �سيما يف مرحلة باتت تت�سابق
فيها الأمم يف اقت�صاد املعرفة وا�ستثمار الطاقات الب�شرية ،و�أننا
لن ن�ستطيع مواكبة حتديات الع�صر �إال ب�أدواته املعرفية اجلديدة
بو�سائل التقنية احلديثة ،وال ميكننا �أن نغفل عن التحديات الكبرية
التي تواجه التعليم بدء ًا من االعرتاف بها ،ومن ثم بذل اجلهود
لتجاوزها وابتكار احللول الناجعة لها ،و�صو ًال �إلى نظام تعليمي
حديث ي�شكل �أ�سا�س ًا يف بناء امل�ستقبل املزدهر الذي ي�سعى �إليه
الأردن.
وت�ؤكد الورقة �أ�سا�س �أن تكون املدار�س واملعاهد واجلامعات
م�صانع للعقول املفكرة وللأيدي العاملة املاهرة ،من خالل مناهج
أيلول 2019

درا�سية تفتح �أبواب التفكري العميق حتى يتحقق للأردن القوة
التعليمية التي ت�ؤهله ملواجهة التحديات.
و ُي�ستنتج من الورقة �أن نهج الإدارة الأردنية يحتاج للمراجعة،
ف�إما �أن تكون لدينا خطط دون تنفيذ� ،أو تنفيذ ال ت�سبقه خطط،
و�إذا كانت اخلطط موجودة فما الذي مينع التنفيذ ،ف�أحيان ًا نخطط
لأنف�سنا ولي�س للوطن ،ونريد �إثبات �أننا دائم ًا على حق والآخر ال
ميلك املعرفة لي�شارك يف التخطيط فيكون فاع ًال يف التنفيذ� ،أو
نخ�شى ال�صوت العايل وال نحرتم العقل الراجح .فجاللة امللك
يدعونا لأن نخطط وننفذ بذكاء ولي�س بعناء ،فاالختالف يتم
ب�صوت منخف�ض يف حني ي�أتي االتفاق ب�صوت عال؛ لأنه خلدمة
الوطن.
مما �سبق نرى �أن الورقة تعك�س فكر ور�ؤى جاللته حول �أهمية
التعليم يف حتقيق النه�ضة والتنمية واالرتقاء ،وال �سيما يف �أهمية
تعزيز املكون ال�شبابي وا�ستثماره يف التعليم.
وميكن تلخي�ص م�ضمون الورقة بالنقاط التالية:
�-1أهمية العلم يف تعزيز االقت�صاد املعريف ومعاجلة م�شكالت
املجتمع.
�-2أهمية العلم يف مواجهة التحديات التي تواجه املجتمع
وب�شكل خا�ص االقت�صاد.
�-3ضرورة تطوير التعليم و�أدواته ،وذلك نتيجة تطور
املجتمعات الإن�سانية ومواكبتها للتقنيات والتكنولوجيا احلديثة
وال�سريعة.

-4ربط التعليم بتحقيق التنمية الب�شرية.
�-5ضرورة ت�ضافر اجلهود امل�شرتكة (من ال�شعب واحلكومة
وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة والعامة) لتوفري بيئة تعليمية تعزز من حتقيق
التنمية الب�شرية.
-6تطوير امل�ؤ�س�سات التعليمية واالرتقاء بدورها يف التخطيط
والتحليل والتطبيق ،لتعزيز القدرات الإبداعية لدى الطالب.
�-7ضرورة �إبعاد التعليم عن الت�سيي�س وامل�صالح ال�شخ�صية؛ ملا
يف ذلك من الت�أثري يف امل�سرية التعليمية وتطورها.
-8الت�أكيد على �أن التعليم مرتبط بالتطور والتحديث ،ومن
�أجل بناء قوي له ال بد من عدم وقوفه عند نقطة معينة.
-9ارتباط العلم بالكمبيوتر والإنرتنت.
� -10ضرورة تعزيز اللغة العربية ملا لها من �أهمية يف تطوير
املقدرة على فهم اللغات الأخرى.
 -11الأردن القوي هو الأردن الذي ميتلك تعليما قويا ،و�أ�سرة
قوية مت�آلفة ،وجمتمعا متما�سكا.
 -12ارتباط الإ�صالح ال�شامل (ال�سيا�سي واالقت�صادي)
بالتعليم القوي.
� -13أن يكون الأردن منوذج ًا تعليمي ًا للآخرين.
� –14أن تكون املدار�س واجلامعات واملعاهد م�صنع ًا وخمرج ًا
للعقول املفكرة واملبدعة والذين ي�ستفيد منهم الأردن يف مواجهة
التحديات املختلفة.
حفظ اهلل الأردن قياد ًة و�شع ًبا.
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نحو ر�ؤية وطنية للتعليم غري النظامي (تعلم الكبار
وتعليمهم) يف �إطار التعلم مدى احلياة

د .منى م�ؤمتن ح�ؤب�شة
م�ست�شارة وخبرية تربوية
بالتعاون مع اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار

ُيعد قطاع التعليم غري النظامي (تعلم الكبار وتعليمهم) �شكلاً
من �أ�شكال التعليم امل�ساند واملرتكز على مفهوم التعلم مدى احلياة،
كما ي�شمل مفهوم تعلم الكبار وتعليمهم مجُ مل العمليات التعليمية
التعلمية التي ُين ّمي بف�ضلها الأفراد الكبار �أو الرا�شدون قدراتهم
ويح�سنون من خاللها كفاياتهم التقنية �أو املهنية
ويرثون معارفهمّ ،
�أو احلياتية ،والتي تدعم م�ساهمتهم الفاعلة يف التنمية امل�ستدامة
مبختلف �أبعادها؛ االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية.
ويف الأردن (وف ًقا لأحد �أبرز من�شورات جلنة تاريخ الأردن:
برامج تعليم الكبار وحمو الأمية ،ال�صادر عام ُ ،)1992يق�صد
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بتعليم الكبار" :جميع �أ�شكال الربامج التعليمية والت�أهيلية
والتدريبية مبختلف م�ستوياتها ،والتي ا�ستُحدثت يف اململكة حتت
مظلة ما ي�صطلح بت�سميته "التعليم غري النظامي" ،من �أجل توفري
فر�ص التعليم والتدريب للمواطنني الذين هم خارج �إطار التعليم
النظامي املدر�سي".
كما ُيع ّرف التعليم غري النظامي ،ح�سب الكتيبات ال�صادرة
عن وزارة الرتبية والتعليم /الأردن ب�أنه" :كل ن�شاط تربوي منهجي
منظم �أو �أي تدريب مهني يتم خارج النظام التعليمي النمطي،
ويقوم على مراعاة ظروف الدار�سني/ات وعقلياتهم وطموحاتهم
أيلول 2019

وقدراتهم اخلا�صة ،بهدف تنمية قدراتهم ومعارفهم ومهاراتهم،
وتعزيز م�ؤهالتهم التي �سوف ت�ؤثر �إيجاب ًا يف �سلوكهم وت�ساهم
يف رخائهم االقت�صادي واالجتماعي والثقايف ،وت�سمح لهم ب�أن
ي�صبحوا �أع�ضاء منتجني يف املجتمع .وهو تعليم يتم ب�صورة منظمة
ومق�صودة ويف فرتة زمنية مر�سومة ،ويكون عادة ردي ًفا وم�ساندً ا
ومواز ًيا للتعليم النظامي ُيعالج مفرزاته و�سلبياته ،كما �أنه يربط
التعليم بالعمل املنتج ،ويعترب جز ًءا ال يتجز�أ من برامج التنمية
الب�شرية االجتماعية واالقت�صادية ال�شاملة وامل�ستدامة".

التو�صية ب�ش�أن تع ّلم الكبار وتعليمهم (:)2015
تحُ دد هذه التو�صية (التي مت اعتمادها يف امل�ؤمتر العام ملنظمة
الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة "اليون�سكو" يف دورته /38
 )2015الأهداف واملبادئ التوجيهية العامة التي يتعني على كل دولة
تطبيقها وف ًقا ل�سياقها االجتماعي واالقت�صادي وبناها الإدارية
ومواردها املتاحة ،من �أجل تعزيز مكانة تعلم الكبار وتعليمهم على
امل�ستوى الوطني والإقليمي والدويل .وتت�ضمن التو�صية املجاالت
امل�ستمدة من �إطار عمل بيليم الذي اعتمده امل�ؤمتر الدويل ال�ساد�س
لتعليم الكبار ،2009 /وهي:
•و�ضع �سيا�سات وت�شريعات �شاملة وجامعة ومتكاملة ومالئمة
يف جمال تع ّلم الكبار وتعليمهم مبختلف املناحي ،وتعزيز
البيئة امل�ؤاتية يف هذا املجال ،مع �ضمان �أن تكون هذه
ال�سيا�سات والت�شريعات مرنة مبا فيه الكفاية للتك ّيف مع
االحتياجات والق�ضايا والتحديات امل�ستقبلية.
•تعبئة وتخ�صي�ص موارد مالية كافية لدعم امل�شاركة املعززة
والناجحة يف تع ّلم الكبار وتعليمهم من خالل �آليات منا�سبة،
وتن�سيق التعاون بني الوزارات وامل�ؤ�س�سات وال�شراكات املختلفة
مل�شاطرة التكاليف يف ما بينها.
•تعزيز الإدارة ال�سليمة "احلوكمة" لعملية تع ّلم الكبار
وتعليمهم ،و�إن�شاء �آليات �أو عمليات على امل�ستوى املحلي

والوطني تت�سم باملرونة والتجاوب والالمركزية ،و�أن تخ�ص�ص
للمناطق الريفية واحل�ضرية �إ�سرتاتيجيات �شاملة للجميع
وم�ستدامة ،حيث تتوافر لكل فرد فر�ص التعلم والقدرة على
امل�شاركة التامة يف عمليات التنمية.
•تعزيز امل�شاركة ،والإدماج ،والإن�صاف ،لكي ال ُي�ستبعد �أي
فرد من االنخراط يف عملية تعلم الكبار وتعليمهم ،وحتى تُتاح
فر�ص التعلم جلميع الن�ساء والرجال من خمتلف اخللفيات
االجتماعية ،والثقافية ،واللغوية ،واالقت�صادية ،والتعليمية،
مع �إيالء اهتمام خا�ص وتدابري حمددة لتعزيز انتفاع الفئات
املحرومة �أو امل�ست�ضعفة.
•تعزيز بيئة تكفل اجلودة لعملية تعلم الكبار وتعليمهم ،و�إن�شاء
�آليات ل�ضمان اجلودة ،ور�صد الربامج وتقييمها ،باعتبارها
مكونات �أ�سا�سية يف نظام تعلم الكبار وتعليمهم ،وو�ضع
معايري للجودة والتحقق من االلتزام بها.

حتقيق �إمكانات تع ّلم الكبار وتعليمهم يف ّ
خطة التنمية
امل�ستدامة لعام :2030
تُركز ّ
خطة التنمية امل�ستدامة لعام  2030على �أهمية تع ّلم
الكبار وتعليمهم ،وتحُ دد احتياجات املتعلمني/ات من خمتلف
الأعمار ،وتعرتف مبختلف �أ�شكال تع ّلم الكبار وتعليمهم (�أي
الر�سمي ،وغري النظامي ،وغري الر�سمي) ،وتُطور فهمنا للقرائية
وتع ّلم الكبار وتعليمهم يف �إطار التعلم مدى احلياة.
�إن ّ
خطة التنمية امل�ستدامة لعام  2030و�إطار العمل اخلا�ص
بالتعليم حتى عام ُ 2030يعطيان قطاع تع ّلم الكبار وتعليمهم
�إمكانيات عاملية غري م�سبوقة ك�أداة لإحراز التقدم على امل�ستوى
الفردي واملجتمعي.
ومن بني �أهداف التنمية امل�ستدامة الـ (ُ ،)17يعترب الهدف
( )4الأكرث �أهمية بالن�سبة �إلى تع ّلم الكبار وتعليمهم ،فهو يدعو �إلى
"�ضمان تعليم �شامل ومن�صف بجودة عالية وتعزيز فر�ص التعلم
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مدى احلياة للجميع" .ويت�ضمن هذا الهدف �سب َع غايات مو�ضوعية
خم�س منها بتع ّلم الكبار وتعليمهم مبا�شرة� .إذ تتوجه الغاية
تتعلق ٌ
(" )4.3ل�ضمان ح�صول املواطنني على التعليم التقني واملهني
والعايل" ،والغاية ( )4.4تدعو �إلى "تزويد عدد �أكرب من النا�س
باملهارات التي يحتاجون �إليها للعثور على وظائف الئقة"� ،أما
الغاية ( )4.5فتدعو �إلى "�ضمان ح�صول جميع الن�ساء والرجال
على فر�ص مت�ساوية للتمتع بتعليم ذي جودة عالية ،وحتقيق
الإجنازات على م�ستويات مت�ساوية ،والتمتع بفوائد مت�ساوية من
التعليم" .بينما الغاية ( )4.6تدعو "ل�ضمان �أن ُيلم جميع ال�شباب
ون�سبة كبرية من الكبار بالقراءة والكتابة واحل�ساب"� ،أما الغاية
()4.7فتغطي م�س�ألة "ارتباط التعليم بالتنمية امل�ستدامة ،وحقوق
الإن�سان ،وامل�ساواة بني اجلن�سني ،وال�سالم ،واملواطنية العاملية"،
�إذ يلعب تع ّلم الكبار وتعليمهم دو ًرا مه ًما يف هذه املجاالت.

ُملخ�ص الدرا�سة الت�شخي�صية للتعليم غري النظامي يف
الأردن:
ُنفذت الدرا�سة الت�شخي�صية (التي يمُ كن اعتبارها �إطا ًرا
مرجع ًيا لهذه الورقة) بالتعاون مع مكتب اليون�سكو يف عمان� ،ضمن
الأن�شطة التمهيدية ملبادرة بناء "نظام �إدارة معلومات التعليم غري
النظامي ( ")NFE-MISيف املقام الأول ،وللم�ساهمة يف م�شروع
تطوير "الإ�سرتاتيجية الوطنية للتعليم غري النظامي يف الأردن"
وفق منهجية علمية ،وبناء على تغذية راجعة مو�ضوعية يف املقام
الثاين.
هدفت هذه الدرا�سة الت�شخي�صية ب�شكل عام� ،إلى" :تع ّرف
�إطار ال�سيا�سة الوطنية والإطار املفاهيمي الوطني للتعليم غري
النظامي (تعلم الكبار وتعليمهم) يف الأردن ،وتع ّرف م�صادر
البيانات و�أنظمة معلومات التعليم غري النظامي املتوافرة على
امل�ستوى الوطني� ،إ�ضافة �إلى حتديد االحتياجات للمعلومات يف ما
يتعلق بربامج التعليم غري النظامي وخدماته املتنوعة".
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و�شملت عينة الدرا�سة الت�شخي�صية ( )22مبحو ًثا/ة من
وا�ضعي ال�سيا�سة و�صانعي القرار واملخططني الرتبويني يف
امل�ؤ�س�سات الر�سمية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،ومقدمي برامج
التعليم غري النظامي ومموليها على ال�صعيد الوطني ،و()24
مبحو ًثا/ة من م�س�ؤويل التعليم غري النظامي يف مديريات الرتبية
والتعليم يف �أنحاء اململكة ،و( )30مبحو ًثا/ة من مديري برامج
التعليم غري النظامي ومن�سقيها يف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
الثالثني التي مت زيارتها ،باعتبارها تُقدم خدمات التعليم غري
النظامي ب�أن�شطته املتنوعة� ،إ�ضافة �إلى ( )60مبحو ًثا/ة من
املي�سرين واملدربني ،و( )60مبحو ًثا/ة من املتعلمني واملتدربني،
و( )30مبحو ًثا/ة من ممثلي املجتمع املحلي املتعاملني مع هذه
امل�ؤ�س�سات.
ونظ ًرا لتعدد �أهداف الدرا�سة الت�شخي�صية وتنوع الفئات
امل�ستهدفة التي �شملتها ،فقد تنوعت الأدوات التي ا�ستخدمها فريق
الدرا�سة ووظفها يف جمع بياناتها ،بحيث �شملت :منحى الدرا�سة
املعمقة ،و�أ�سلوب امل�سح امل�صغر ،و�أداة املقابالت املع ّمقة املهيكلة،
ومنحى الدرا�سة النوعية التحليلية ،و�أ�سلوب جمموعات الرتكيز،
�إ�ضافة �إلى مراجعة الأدب الرتبوي والدرا�سات والأبحاث الرتبوية
ذات العالقة بربامج التعليم غري النظامي وحتليلها.
وقد �ساهمت نتائج هذه الدرا�سة يف توفري بيانات ومعلومات
تت�صف بالدقة واملو�ضوعية ،حول جوانب القوة يف هذه الربامج
ومواطن ال�ضعف وفر�ص التح�سني فيها� ،إ�ضافة �إلى تع ّرف
االحتياجات املختلفة من املعلومات من وجهة نظر خمتلف الفئات
املعنية بهذه الربامج .كما مت التو�صل �إلى جمموعة من املالحظات
التطويرية ،التي ينبغي العمل على ت�ضمينها يف اخلطط والتوجهات
امل�ستقبلية لهذه الربامج ،وبخا�صة يف ما يتعلق ب�إن�شاء مظلة
وطنية للتن�سيق بني جهود امل�ؤ�س�سات التي تُقدم برامج التعليم غري
النظامي وخدماته يف الأردن ،وبناء نظام �إدارة معلومات التعليم
أيلول 2019

غري النظامي يف �ضوء االحتياجات الوطنية التي مت حتديدها،
ما ي�ؤمل �أن ُي�سهم يف بناء اال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم غري
النظامي يف الأردن يف �إطار التعلم مدى احلياة ،ويف �صياغة اخلطة
الإ�سرتاتيجية متو�سطة املدى التي ُيتوخى �أن تنبثق عنها ،يف �ضوء
الأهداف الإ�سرتاتيجية والأهداف الرئي�سة وم�ؤ�شرات الأداء التي
�سيتم التو�صل �إليها ،من خالل ور�ش الع�صف الذهني واجتماعات
اللجان الفنية التي �س ُي�شارك فيها املعنيون/ات من امل�ؤ�س�سات
الر�سمية والأهلية ،وامل�ساهمة بالتايل يف �صناعة القرارات
الر�شيدة ،الرامية لالرتقاء بربامج التعليم غري النظامي يف الأردن
ً
ً
وتنفيذا وتقو ًميا وتطوي ًرا.
تخطيطا
(تعلم الكبار وتعليمهم):

حتليل واقع برامج التعليم غري النظامي يف الأردن:
ن�ستعر�ض تال ًيا حتلي ًال لواقع برامج التعليم غري النظامي
(تعلم الكبار وتعليمهم) يف الأردن ،بناء على �أنواعها املختلفة،
واجلهات التي تقدمها ،والفئات امل�ستهدفة بخدماتها وفق ًا للمرحلة
العمرية ،من وجهة نظر م�س�ؤويل/ات برامج التعليم غري النظامي
يف مديريات الرتبية والتعليم يف �أنحاء اململكة وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين التي متت زيارتها.
�أ� -أنواع برامج التعليم غري النظامي ون�شاطاته املتوافرة،
وت�شمل املجاالت الرئي�سة والفرعية الآتية:
.1مهارات معرفة القراءة والكتابة واحل�ساب /حمو الأمية:
وت�شمل :تعليم مهارات القرائية (القراءة ،والكتابة ،واحل�ساب)،
والتعليم امل�ستمر /التعلم الذاتي.
.2التعليم املوازي ،وي�شمل :التعليم البديل عن التعليم
الأ�سا�سي /الدرا�سات امل�سائية والدرا�سات ال�صيفية مث ًال،
والربامج التعليمية لغايات التج�سري خارج �إطار املدر�سة النظامية/
الدرا�سات املنزلية مث ًال.
.3تنمية املهارات احلياتية /التدريب لتح�سني ظروف احلياة،
وت�شمل :الرتبية املدنية /حقوق وواجبات املواطنة ،وال�صحة

والنظافة ،والتغذية ،والتخطيط العائلي وال�صحة الإجنابية،
والتوعية الوقائية من �أخطار الإيدز واملخدرات مث ًال ،وتطوير
مهارات القيادة و�إدارة فرق العمل ،واالقت�صاد املنزيل ،واحلفاظ
على البيئة.
.4تنمية القدرة على ت�أمني الدخل /التدريب املهني غري
النظامي ،وت�شمل :تطوير القدرات لإن�شاء امل�شاريع ال�صغرية،
وامل�شاريع التعاونية ملنح القرو�ض ال�صغرية /التدريب اجلماعي
مل�ساعدة الذات ،والتدريب على املهارات الإدارية ،والتدريب على
م�سك الدفاتر /املحا�سبة.
.5التنمية الريفية ،وت�شمل :التو�سع يف الرقعة املتاحة للزراعة،
و�إدارة توزيع املياه ،و�إدارة الغابات ،وتربية املوا�شي ،واحلفاظ على
الرتبة والري ،و�إدارة ال�سماكات.
.6التنمية املهنية امل�ستدامة ،وت�شمل :التدريب يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،ودورات تدريبية ق�صرية
متخ�ص�صة ،ودورات تدريبية يف اللغات املختلفة ،وفر�ص التعليم
اجلامعي ملن هم يف العقد الثالث فما فوق.
.7التعليم الديني ،وي�شمل :دورات تدريبية وتوعوية يف املجاالت
الدينية املختلفة.
.8الرتبية الرتاثية واحل�ضارية ،وت�شمل :الفنون ال�شعبية
واليدوية ،واملو�سيقى الفلكلورية ،واحلفاظ على الرتاث الثقايف،
وبرامج تطوير وتنمية الذات.
ب -اجلهات التي تقدم برامج التعليم غري النظامي ون�شاطاته:
ميكن �إي�ضاح �أبرز اجلهات التي تقدم برامج التعليم غري
النظامي ون�شاطاته يف الأردن على النحو الآتي:
.1الوزارات وامل�ؤ�س�سات الر�سمية (والدوائر التابعة لها)،
مثل :وزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات
الإ�سالمية ،ووزارة ال�صحة ،ووزارة الزراعة ،ووزارة العمل ،ووزارة
التنمية االجتماعية ،ومديرية الأمن العام ،واجلامعات الأردنية،
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وم�ؤ�س�سة التدريب املهني ومراكزها ،وم�ؤ�س�سة الإقرا�ض الزراعي.
.2م�ؤ�س�سات املجتمع املدين /املنظمات غري احلكومية
( ،)NGO'sمثل :م�ؤ�س�سة احل�سني االجتماعية ،واحتاد اجلمعيات
اخلريية ،واجلمعيات اخلريية ،والهالل الأحمر الأردين ،واحتاد
املزارعني ،واملنتديات الثقافية ،وملتقى �سيدات الأعمال واملهن،
وجمعية معهد ت�ضامن الن�ساء الأردين ،وجمعية الأ�سر التنموية
اخلريية ،ومراكز التنمية الريفية ،ونقابة املهند�سني ،واالحتاد
الن�سائي الأردين ،وجمعيات املحافظة على القر�آن الكرمي ،ومراكز
تنمية املجتمع املحلي ،وم�ؤ�س�سات وبرامج تطوعية �أخرى.
.3م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ،مثل :البنوك وال�شركات ،واملراكز
الثقافية ،ومراكز التدريب ،ومراكز البحوث واال�ست�شارات.
.4املنظمات الدولية ،مثل :اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار،
ومنظمة اليون�سكو ،ومنظمة اليوني�سيف ،وم�ؤ�س�سة كوي�ست �سكوب
للتنمية االجتماعية يف ال�شرق الأو�سط /برنامج تعزيز الثقافة
للمت�سربني ،ووكالة الغوث الدولية لالجئني ،وفرق ال�سالم.
ج -الفئات امل�ستهدفة بربامج التعليم غري النظامي ون�شاطاته:
يمُ كن �إي�ضاح �أبرز الفئات امل�ستهدفة بربامج التعليم غري
النظامي ون�شاطاته يف الأردن يف :الأميني/ات ،املتعلمني/ات
للم�ستوى الأ�سا�سي ،املتعلمني/ات للم�ستوى املتقدم ،الأطفال خارج
املدر�سة واملنقطعني/ات عن الدرا�سة ،املراهقني/ات والأطفال
املهم�شني ،الن�ساء والفتيات ،الفقراء يف الريف والبادية ،الفقراء
يف املجتمع املدين (احل�ضر) ،الأقليات ،واملجموعات التي تعي�ش
ظرو ًفا خا�صة ،كالالجئني والأ�شخا�ص ذوي/ات التحديات
واحلاجات اخلا�صة وال�سجناء /ال�سجينات.

الغاية املن�شودة:
�إن الغاية املن�شودة هي حتديد الر�ؤية امل�ستقبلية املن�شودة
للتعليم غري النظامي (تعلم الكبار وتعليمهم) يف �إطار التعلم مدى
احلياة يف الأردن ،وفق منهجية علمية ت�شاركية مب�ساهمة الأطراف
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رسالة املعلم

املجلد -56بديل العددين الأول والثاين

املعنية كافة ،باعتبار ذلك "م�س�ؤولية وطنية م�شرتكة" ،والتي ميكن
ترجمتها الح ًقا �إلى فقرات حمددة تُبني م�سارات التعليم غري
النظامي وبراجمه و�أهدافه ،من خالل اتخاذ جمموعة من التدابري
الهادفة �إلى �إحداث نقلة نوعية يف برامج التعليم غري النظامي يف
الأردن ببعديها :الكمي ،والنوعي ،وبخا�صة يف املجاالت الآتية:
 العمل على �إيجاد مظلة تن�سيقية وطنية لربامج التعليمغري النظامي (تعلم الكبار وتعليمهم) ،تن�ضوي حتتها خمتلف
املبادرات التي تقدمها امل�ؤ�س�سات املجتمعية املختلفة الر�سمية
واخلا�صة والأهلية يف �إطار هذا النمط من التعليم ،و�أن يتم يف
�إطارها متثيل هذه امل�ؤ�س�سات ،مبختلف جماالت عملها وفئاتها
امل�ستهدفة وتوجهات براجمها ،لتكون هذه املظلة �إطا ًرا جام ًعا
ملختلف الربامج املعنية بتحقيق "التعلم مدى احلياة" مبختلف
�أمناطه وطرائقه .على �أن تعمل هذه (اللجنة الوطنية) �أو (املجل�س
الأعلى) الذي له/ا �أمانة عامة ف ّعالة والتي �سيتم ا�ستحداثها على
التخطيط الإ�سرتاتيجي التكاملي الت�شاركي لهذه الربامج على
امل�ستوى الوطني� ،إ�ضافة �إلى تبادل اخلربات والتجارب ونقاط
القوة وق�ص�ص النجاح يف ما بني هذه امل�ؤ�س�سات وتعزيزها،
والإفادة من نقاط ال�ضعف واملعوقات والعمل على جتاوزها واحلد
منها بجهود م�شرتكة .وميكن �أن متار�س وزارة الرتبية والتعليم
رئي�سا وحمور ًيا يف ت�شكيل هذه اللجنة وتن�سيق �أعمالها
دو ًرا ً
واجتماعاتها ومتابعة �أن�شطتها .مع �ضرورة مراعاة النقاط الآتية:
 اال�ستعانة بنماذج عاملية ناجحة متنوعة لالطالع على �أف�ضلاملمار�سات يف هذا املجال� ،إذ �إن وجود مظلة وطنية للتعليم غري
النظامي ي�شيع يف كثري من املجتمعات ،مع اختالف طبيعة هذه
املظلة ومهامها.
 ُيف�ضل �أن تكون هذه املظلة �شاملة ،و�أن تمُ َّثل فيها القطاعاتاملعنية كافة؛ الر�سمية واخلا�صة والأهلية ،بحيث ت�ضم ممثلني/ات
عن الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية املعنية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
أيلول 2019

والنقابات واجلامعات ومراكز التدريب وو�سائط الإعالم والقطاع
اخلا�ص� ،إ�ضافة �إلى الهيئات واملنظمات الدولية ال�شريكة واملهتمة
بتعليم الكبار يف الأردن يف �إطار التعلم مدى احلياة.
 �أن ت�شمل مهمات هذه املظلة وم�س�ؤولياتها �صياغة ال�سيا�ساتالعامة والتوجهات واخلطط الوطنية وتطوير الإ�سرتاتيجيات
التعليمية  -التعلمية لربامج التعليم غري النظامي ،ومتابعة �إن�شاء
نظام معلوماتي حديث ومتطور ،وحفز امل�ؤ�س�سات املجتمعية املتنوعة
لتوفري البيانات واملعلومات وامل�ؤ�شرات الالزمة حول �أن�شطة التعليم
غري النظامي وخدماته وبراجمه ،التي تُقدم ملختلف الفئات
امل�ستهدفة بغية الإ�سهام يف تقوميها وتطويرها وجتويدها.
 �أن ت�شمل هذه املظلة �شخ�صيات جمتمعية قيادية ذات خربةواخت�صا�ص بر�سم ال�سيا�سات الوطنية والربامج امل�ستمدة منها.
و�أن ت�ضم يف ع�ضويتها ممثلني/ات من ذوي الكفاءة واخلربة عن
جميع امل�ؤ�س�سات الر�سمية واخلا�صة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
العاملة يف جمال توفري خدمات وبرامج التعليم غري النظامي يف
الأردن ،بحيث يتم اختيار الأ�شخا�ص الذين لديهم القدرة على
الت�شبيك والتنظيم وقيادة فرق العمل وا�ستثمار طاقاتها� ،إ�ضافة
�إلى التن�سيق بني جميع هذه امل�ؤ�س�سات للتمكن من اال�ستفادة من
جتاربها وق�ص�ص جناحها.
 و�ضع �إ�سرتاتيجية وطنية للتعليم غري النظامي (تعلمالكبار وتعليمهم) يف الأردن يف �إطار التعلم مدى احلياة ،بناء
على ت�شخي�ص دقيق وتقييم مو�ضوعي للربامج القائمة حال ًيا،
ويف �ضوء احلاجات املتنوعة للفئات امل�ستهدفة من املتعلمني/ات،
وبحيث تت�ضمن خمتلف مبادرات التطوير لهذا النمط من التعليم
وفق منظور تنموي �شمويل ،و�أن تُ�شارك يف بنائها خمتلف اجلهات
ذات العالقة ،على �أن ت�شمل التوجهات امل�ستقبلية يف هذا املجال،
يف �ضوء امل�ستجدات :املحلية والوطنية والإقليمية والعاملية ،وتُو�ضح
الإطار العام الذي ُينظم جهود امل�ؤ�س�سات الوطنية يف جمال التعليم

غري النظامي و ُيحقق التكامل يف ما بينها .على �أن يت�ضمن ذلك:
•مراجعة الدرا�سات التقوميية التي تناولت جوانب التعليم
غري النظامي (تعلم الكبار وتعليمهم) يف الأردن مبختلف
براجمه ،و�أبرزها:
 "درا�سة �صالت الو�صل بني التعليم الر�سمي والتعليم غريالر�سمي (الال�صفي)" :درا�سة حالة /الأردن.
 "الدرا�سة التقوميية ال�شاملة لربنامج حمو الأمية يف الأردن". "الدرا�سة الت�شخي�صية لواقع التعليم غري النظامي يف الأردن". الدرا�سة اال�ستطالعية حول "�أثر برامج تعليم الكبار والتعليمغري النظامي يف الأردن".
 خطة العمل التنفيذية ملكافحة الأمية بني الن�ساء يف املنطقةالعربية :مقاربة تنموية.
 م�شروع ق�ضاء بال �أمية (ق�ضاء �أم الر�صا�ص /لواء اجليزة/منطقة البادية الو�سطى) (.)2012-2008
 عرو�ض تقييمية لبع�ض برامج تعلم الكبار وتعليمهم مثل:"برنامج تعزيز الثقافة للمت�سربني" واحلد من عمل الأطفال".
•ا�ستعـرا�ض �أبـرز اجلـوانب التطـويرية الـتي متـت عـلى برامــج
الـتعــليم غ ـيــر النظامي ،ومنها :تطوير الت�شريعات الرتبوية
(الأنظمة والتعليمات) وال�سيا�سات املـنـظمـة لربامج تعليم
الكبار وحمو الأمية ،والدرا�سات املنزلية ،والدرا�سات امل�سائية
وبرامج تعلم الكبار وتعليمهم بعامة.
•تع ّرف نقاط القوة ملختلف برامج التعليم غري النظامي يف
الأردن بغية تعزيزها ،وتـع ّرف �أبـرز نقاط ال�ضعف التي بحاجة
�إلى معاجل ـ ــة لـيـتم تـ�ضـمـيـنـهـا ف ــي الإ�سرتاتيجية الوطنية
املقرتحة.
•تع ّرف وجهات نظر اجلهات الوطنية كافة واملعنية بربامج التعليم
غري النظامي؛ الر�سمية والأهلية واخلا�صة والتطوعية بغية
ت�شخي�ص الواقع ملختلف الربامج من النواحي الكمية والنوعية.
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•اقرتاح املحاور الرئي�سة التي ينبغي �أن تت�ضمنها الإ�سرتاتيجية
الوطنية للتعليم غـري النـظامـي فـي �ضـوء الـت�شخـي�ص الدقـيق
لـلواقع ،وحتـديد الأهـداف الإ�سرتاتيجية وامل�ؤ�س�سية التي
�سيـت�ضـمنها كـل مـن هـذه املحاور ،و�صياغة ذلك يف �صورة
خطة �إ�سـرتاتـيجـية متـكامـلة وفق منحى ت�شاركي تُ�شكل
خارطة طريق وا�ضحة املعامل.
•البحث عن فر�ص متويل وحلول �إبداعية لتوفري الدعم املايل
لربامج و�أن�شطة امل�ؤ�س�سات واجلمعيات املختلفة العاملة يف
�إطار برامج التعليم غري النظامي (تعلم الكبار وتعليمهم)،
والعمل على تنمية قدرات هذه امل�ؤ�س�سات ومتكينها لإعداد
م�شاريع متكاملة و�إجراء درا�سة جدوى لها ما يمُ كنها من جذب
اجلهات املانحة لتمويلها.
•العمل على تطوير موقع �إلكرتوين خا�ص يت�ضمن كافة مبادرات
امل�ؤ�س�سات الوطنية العاملة يف جمال التعليم غري النظامي
(تعلم الكبار وتعليمهم) ،وتوظيف تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت بفعالية لبناء �شبكة مهنية فاعلة تربط بني خمتلف
هذه امل�ؤ�س�سات لتبادل اخلربات والتجارب يف ما بينها وحتفيز
احلوار الإيجابي حولها.
•العمل على و�ضع نظام وا�ضح ملتابعة ور�صد وتقييم مبادرات
التعليم غري النظامي (تعلم الكبار وتعليمهم)ُ ،يراعي
ا�ستهداف النوعية والتطوير امل�ستمر بح�سب امل�ستجدات ،مثلما
ُيراعي تطوير م�ؤ�شرات �أداء مو�ضوعية عملية ُت�سهم يف قيا�س
مدى التقدم نحو حتقيق الأهداف املو�ضوعة يف �إطار التعليم

غري النظامي بالإفادة من التقارير الدولية يف هذا املجال.
•توفري قاعدة بيانات �شاملة من قبل جمموعة من املخت�صني/
ات املمثلني لكل منطقة ،تت�ضمن بيانات عن املدار�س واملراكز
التعليمية واجلمعيات والنوادي وغريها من امل�ؤ�س�سات ،بحيث
يتم معرفة امل�صادر املتوافرة فيها ومدى جاهزيتها و�صالحية
بيئتها وعدد امل�ستفيدين/ات منها ،حتى ُي�صار �إلى تطويرها
وتزويدها بامل�صادر الالزمة من مكتبات وخمتربات علمية
وخمتربات حا�سوب وقاعات متعددة الأغرا�ض ،وغريها.
•حتديث الت�شريعات والأنظمة وال�سيا�سات ،و�إعداد اخلطط
املنا�سبة من �أجل دمج الفئات املحرومة وامل�ست�ضعفة يف
برامج تعلم الكبار وتعليمهم وفق خطة مربجمة ومدرو�سة،
وبناء على تهيئة منا�سبة ،وح�سب قدرات كل فئة و�إمكاناتها
وا�ستعداداتها واحتياجاتها.
•تطوير �أ�ساليب التعليم والتعلم يف برامج (تعلم الكبار
وتعليمهم) بحيث يتم ا�ستخدام منهجية التعلم الت�شاركي
والأندراغوجيا وو�سائل التعلم الن�شط ،ومبراعاة �أمناط
التعلم املختلفة ،و�إيجاد �أدوار �أكرب مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين
يف عملية الإعداد والتنفيذ لربامج حمو الأمية وتعلم الكبار
وتعليمهم ،ومتابعتها.
•�إجراء درا�سة م�سحية ملعرفة حاجات املناطق التنموية
املختلفة من مراكز وم�ؤ�س�سات وبرامج و�أ�شكال تدريب
متنوعة ح�سب �أعداد ال�سكان و�أعمارهم وم�ؤهالتهم ومهنهم
واحتياجاتهم.
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تنمية قيم امل�س�ؤولية االجتماعية لدى املتعلمني
د .مروه خمي�س عبد الفتاح
اللجنة الوطنية الأردنية للرتبية
والثقافة والعلوم (اليون�سكو)

مقدمة
متثل امل�س�ؤولية االجتماعية مطل ًبا حيو ًّيا ومه ًّما من �أجل �إعداد
النا�شئة لتح ّمل �أدوارهم والقي���ام بها خري قيام ،وامل�شاركة يف بناء
املجتمع وتقا�س قيمة الفرد يف جمتمعه مبدى حت ّمله امل�س�ؤولية جتاه
نف�سه وجت���اه الآخرين ،بحيث يعد ال�شخ����ص امل�س�ؤول على قدر من
ال�سالمة وال�صحة النف�سية (�شريت.)96 :2003 ،
فامل�س�ؤولي���ة االجتماعي���ة م���ن ال�صف���ات الإن�ساني���ة التي يجب
غر�سه���ا داخ���ل الف���رد ،حيث �إن الف���رد املتّ�س���م بتح ّم���ل امل�س�ؤولية

االجتماعي���ة يحقق فائدة جلميع الأف���راد .وتُع ّد تربية الإن�سان على
حت ّم���ل امل�س�ؤولي���ة االجتماعية جتاه ما �صدر عنه م���ن �أفعال و�أقوال
م�س�أل���ة يف غاية الأهمي���ة لتنظيم احلياة داخ���ل املجتمع الإن�ساين،
ف����إذا حت ّم���ل الأف���راد م�س�ؤولياته���م ونتائ���ج �أعماله���م ،ا�ستق��� ّرت
حياته���م و�س���ادت الطم�أنين���ة يف ما بينه���م ،و�شاع الع���دل وال�شعور
بالأم���ن النف�سي واالجتماعي يف حياتهم اخلا�صة والعامة .وال�شعور
بامل�س�ؤولي���ة لي����س ً
لفظا جمردًا ،ب���ل يهدف �إلى العم���ل ،فال�شخ�ص
الذي ي�شعر بامل�س�ؤولية االجتماعية �شخ�ص �إيجابي عملي.
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وال يولد الإن�سان عار ًفا بامل�س�ؤولية ،ولكن لديه ا�ستعداد ًا فطري ًا؛
وله���ذا ينبغي �أن يتع ّلم الطف���ل حت ّملها بدء ًا مع �أولى خطواته ،حيث
يتع ّل���م الطفل �أن يعتمد على نف�س���ه و�أن يكون م�س� اًؤول عن ذاته ،فهو
يعي����ش يف �أ�س���رة يقوم فيها بدور ،وهو قادر عل���ى القيام بامل�س�ؤولية
ع���ن بع�ض الأعم���ال التي تخ�صه ،وبذلك تب���د�أ امل�س�ؤولية مب�س�ؤولية
فردي���ة ثم تتط��� ّور �إلى م�س�ؤولي���ة اجتماعية يف جماعت���ه التي يعي�ش
فيها.
وتخ�ض���ع امل�س�ؤولي���ة االجتماعي���ة للتع ّلم واالكت�س���اب ،ومن ثم،
فه���ي قابلة للتعديل والإ�صالح من خالل العمل على تنمية امل�س�ؤولية
االجتماعية ل���دى الأفراد ،باعتبارها �سلط���ة �ضابطة تهذب �سلوك
وتوجهه.
الإن�سان ّ
�إن �سل���وك امل�س�ؤولي���ة االجتماعي���ة ال ينم���و �إال من خ�ل�ال بيئة
م�شجع���ة تتّ�س���م باحلري���ة والنظ���ام واملرون���ة
ثقافي���ة واجتماعي���ة ّ
واالهتمام والفه���م وامل�شاركة والت�سامح .والرتبية من �أهم الو�سائل
الت���ي ميكن عن طريقها تنمية امل�س�ؤولي���ة االجتماعية لدى الأفراد،
وتق���وم م�ؤ�س�سات الرتبي���ة والتن�شئة االجتماعية ممثل���ة يف الأ�سرة
واملدر�س���ة وجماعة الرفاق ودور العبادة وو�سائل الإعالم بدورها يف
غر�س وتنمية امل�س�ؤولية االجتماعية لدى �أفراد املجتمع.
امل�س�ؤولية يف الإ�سالم
ينظ���ر الإ�سالم �إل���ى امل�س�ؤولية االجتماعية م���ن زوايا متعددة:
ذاتي���ة ،وجماعية ،و�أخالقية وجمتمعية؛ ل���ذا فامل�س�ؤولية ثقيلة على
الَ َما َن َة
الإن�س���ان يف �أمانة التكلي���ف ،قال اهلل تعالى�﴿ :إِ َّن���ا َع َر ْ�ض َنا ْ أ
ال ْر ِ�ض َوالجْ ِ َب ِال َف َ�أ َب�ْيأنْ َ �أَن َي ْحمِ ْل َن َها َو�أَ ْ�ش َف ْقنَ ِم ْن َها
ال�س َما َو ِات َو ْ َ أ
َع َل���ى َّ
ن�سانُ �إِ َّن ُه َكانَ َظ ُل ًوما َج ُهول﴾ �سورة الأحزاب ،الآية.72 :
ال َ
َو َح َم َل َها ْ إِ
والإ�س�ل�ام �صريح يف �إقرار امل�س�ؤولية لقول���ه تعالىُ ﴿ :ك ُّل َنف ٍْ�س
بمِ َ ���ا َك َ�س َب ْت َر ِهي َن ٌة﴾ �سورة املدثر ،الآية .38 :وحينما يق ّرر الإ�سالم
م�س�ؤولي���ة الفرد عن �أعماله ف�إن ذلك ي�ؤكد �أن الإن�سان حر م�س�ؤول.
وكل ف���رد يف الإ�سالم عليه نوعان من امل�س�ؤولي���ة� ،أولهما م�س�ؤوليته
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ع���ن نف�سه وعن جوارح���ه وعقله و�صحته وماله ووقت���ه وعلمه ،فقد
قال عليه ال�ص�ل�اة وال�سالم " :ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى
فيم فع���ل ،وعن ماله من
ي�س����أل ع���ن عمره يف ما �أفن���اه ،وعن علمه َ
وفيم �أنفقه ،وع���ن ج�سمه يف ما �أباله" �سنن الرتمذي،
�أي���ن اكت�سبه َ
حدي���ث رق���م .2417 :و�أم���ا الن���وع الثاين م���ن امل�س�ؤولي���ة فريتبط
مب�س�ؤولي���ة الفرد عن الآخرين عملاً بق���ول الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سل���م " :من دعا �إلى هدً ى كان له م���ن الأجر مثل �أجور من اتبعه،
وال ينق����ص ذلك من �أجورهم �شي ًئا ،ومن دعا �إلى �ضاللة كان عليه
من الإثم مثل �آثام من اتبعه ال ينق�ص ذلك من �آثامهم �شي ًئا" �سنن
ابن ماجة ،حديث رقم(.)6

العوامل الرتبوية املي�سرة لتنمية امل�س�ؤولية االجتماعية
ميك���ن تلخي����ص العوام���ل الرتبوية املي�س���رة لتنمي���ة امل�س�ؤولية
االجتماعية بالآتي:
 .1املعل���م :حيث يعد املعلم من الأف���راد الذين ي�أتون يف مقدمة
ه���ذه العوام���ل التنموية ،وهو قائ���د جلماعات متعددة م���ن الطلبة
الذين هم قادة امل�ستقبل .واملعلم كقائد ي�ؤثر يف طلبته ت�أث ًريا كب ًريا،
فه���و العن�صر الفعال الرئي�س يف عملي���ة تن�شئة الأطفال واملراهقني
وال�شب���اب .هذا ما �أثبتته نتائج البحوث التي �أجريت يف ميدان علم
النف�س االجتماعي على �أثر �أمناط القيادة يف �سلوك الأطفال ،حيث
وج ��د �أن بع� ��ض الأطفال يغ�ي�رون بالفعل �أمناط �سلوكه ��م لتتطابق
وتتماثل مع �أمناط �سلوك معلميهم (.)Brenda,1950:30
واملعلم ي�ؤثر يف طلبته يف م�ستوى التح�صيل الدرا�سي واجتاهاته
نحو املادة التي يدر�سها ونحو عملية التعلم بوجه عام ،ف�إن اجتاهاته
تنتق���ل �إلى الطلبة؛ لذا ،يجب �أن يكون املعلم ذا م�س�ؤولية اجتماعية
بعنا�صره���ا الثالثة (االهتم���ام ،والفهم ،وامل�شارك���ة) ،حيث يقوم
بدوره يف �إمناء امل�س�ؤولية االجتماعية لدى النا�شئني .واملعلم ي�ؤثر يف
طلبته ب�أقواله و�أفعاله ومظهره و�سائر ت�صرفاته التي ينقلها الطلبة
عنه �أحيا ًنا بطريقة �شعورية �أو ال �شعورية.
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 .2املنه���اج :وي�شمل كل ما يتع ّلمه الطالب نظر ًّيا من القراءة �أو
اال�ستم���اع �أو امل�شاهدة �أو املناق�شة ،مما يت�ص���ل ب�ش�ؤون جماعته �أو
جمتمع���ه ،هذه الدرا�سة النظرية :اجتماعية واقت�صادية وتاريخية،
ت�ساع���د الطال���ب كما ت�ساع���د �أي دار�س على االرتق���اء يف اهتمامه
بجماعت���ه ال موق���ف املنفعل به���ا �أو املتوحد معه���ا فح�سب ،بل يقف
منها موقف املتعقل لفه���م ظروف حا�ضرها ،وامل�ستوعب لتاريخها،
واملت�صور لآمالها و�أهدافه (عثمان.)118 :1993 ،
 .3امل�ؤ�س�س���ات الرتبوي���ة وتنمي���ة امل�س�ؤولي���ة االجتماعي���ة :تبد�أ
ال�صغ���ر يف الأ�سرة ،حيث
عملي���ة تعل���م امل�س�ؤولية االجتماعي���ة منذ ِ
تنم���و امل�س�ؤولية تدريج ًّيا عن طري���ق التن�شئة والرتبية .والهدف من
تنمي���ة الإح�سا����س بامل�س�ؤولي���ة االجتماعية هو �إع���داد الفرد ليكون
مواط���ن امل�ستقبل ،ويكون واع ًيا لذات���ه وم�س�ؤولياته .فالرتبية �سواء
يف الأ�س���رة �أو املدر�سة �أو اجلامعة �أو امل�سجد من �أهم الو�سائل التي

ت�ساعد على �إذكاء وتنمية ال�شخ�صية الإن�سانية.
�إن م���ا يتعلم���ه النا�شئ يف جم���ال الأ�سرة واملدر�س���ة يت�أ�صل يف
�شخ�صيت���ه ويثبت يف تفكريه ،وميكن القول �إن كل �أ�شكال االمتثالية
ال�سلوكي���ة وح�سن االلت���زام بامل�س�ؤولية ،لي�ست م���ن قبيل ال�صدفة،
و�إمن���ا مردّها �إلى ما ت�ش ّربه الفرد م���ن تن�شئة �أخالقية و�سلوكية يف
الأ�س���رة واملجتمع .ولأن االجتاهات ال�سلوكية التي نتميز بها ك�أفراد
ه���ي يف الغالب مكت�سبة م���ن الرتبية الوالدي���ة واملدر�سية ،يجب �أن
يك���ون دور املدر�سة قوة م�سان���دة للدور الذي تلعبه الأ�سرة يف جمال
تربي���ة الأبناء على حت ّم���ل امل�س�ؤولية ،ولتحقيق ذلك ف����إن امل�س�ؤولية
تقع على اجلميع :الأب ،والأم ،واملربي ،واملعلم ،وامل�ؤ�س�سات.
ويف م���ا يل���ي �سيت���م عر����ض دور كل م���ن :الأ�س���رة ،واملدر�سة،
وامل�سج���د ك�أه���م و�أب���رز امل�ؤ�س�س���ات االجتماعية عل���ى �صعيد تنمية
امل�س�ؤولية االجتماعية بني �أفراد املجتمع.
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 .1دور الأ�سرة يف تنمية امل�س�ؤولية االجتماعية
تع���د الأ�سرة اللبنة الأولى يف كيان املجتمع ،وهي الأ�سا�س الذي
يقوم علي���ه ،وب�صالح الأ�سا����س ي�صلح البناء .وت�سع���ى الأ�سرة �إلى
تن�شئ���ة �أبنائها على ال�شعور بامل�س�ؤولية والق���درة على حت ّملها ،وهي
تب���د�أ بتدري���ب �أطفالها عل���ى املب���ادرة يف حت ّم���ل م�س�ؤوليتهم جتاه
�أنف�سهم ب�أنف�سهم ،تبد�أ يف ذلك بالأمور ال�صغرية املحدودة� ،إلى �أن
مت�ض���ي �إلى ما هو �أك�ب�ر و�أعقد و�أ�صعب ،وهي تق�صد من وراء ذلك
ي�ش���ب الطفل ويكرب وهو قادر على حت ّمل امل�س�ؤولية (ال�شرقاوي،
�أن ّ
.)1985
ويت�ض���ح دور الأ�سرة يف غر����س امل�س�ؤولية االجتماعية من خالل
قيامها باملهام التالية ،كما يذكرها (حمدان:)2004 ،
•غر����س تعاليم الدين الإ�سالم���ي� :إن الدين الإ�سالمي يت�ضمن
العدي���د م���ن الآداب والأخالقي���ات الت���ي جتعل الف���رد ع�ض ًوا
�صا ً
حل���ا يف املجتمع مثل :ال�صدق ،واملحب���ة ،والتعاون ،والأمر
باملع���روف والنه���ي عن املنك���ر ،والإخال����ص ،و�إتق���ان العمل،
وغريه���ا .وت�ستطي���ع الأ�س���رة �أن تغر����س يف �أبنائه���ا مثل هذه
الأخالقي���ات والف�ضائ���ل والع���ادات والقي���م االجتماعية التي
تدع���م حياة الفرد ،وهو ي�أخ���ذ دوره يف احلياة ،والذي ي�شعره
مب�س�ؤوليته جتاه جمتمعه و�أمته.
•تعلي���م الأبن���اء كيفية التفاع���ل االجتماعي وتكوي���ن العالقات
االجتماعية :يتعلم الأبناء يف حميط الأ�سرة الكثري من �أ�شكال
التفاع���ل االجتماع���ي ،والأ�سرة خري من يع ّل���م الأبناء مراعاة
معاي�ي�ر املجتم���ع و�أنظمت���ه وااللتزام به���ا وع���دم خمالفتها،
ويج���ب �أن يكون �أف���راد الأ�سرة خري ق���دوة للأبناء من خالل
متثلهم �أنف�سهم ملعايري املجتمع وللف�ضائل والآداب احل�سنة يف
تفاعلهم وعالقاتهم مع الآخرين.
•غر�س مفاهي���م حب الوطن واالنتماء :الأ�س���رة قادرة على �أن
تغر����س يف �أبنائه���ا معاين الوطني���ة واالنتماء باتب���اع �أ�ساليب
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متعددة ،منها :ال�ش���رح والتو�ضيح للأبناء يف مراحل تعليمهم
الأول���ى ع ّم���ا يتعلمونه يف املدر�س���ة من موا�ضي���ع ذات ال�صلة
بالوط���ن ،وم���ا يتمي���ز ب���ه الوطن م���ن خ�صائ����ص اقت�صادية
واجتماعي���ة وطبيعي���ة .وح���ث الأبن���اء عل���ى املحافظ���ة عل���ى
املمتلكات العامة ،من خالل عدم العبث بالأثاث املدر�سي ،وال
باحلدائق ،وعدم الكتابة على اجلدران.
 .2دور املدر�سة يف تنمية �سلوك امل�س�ؤولية االجتماعية
تق���وم املدر�سة بدور مه���م يف تنمية امل�س�ؤولي���ة االجتماعية بني
الطلب���ة ،وه���ي بذل���ك تكم���ل دور الأ�سرة م���ن حي���ث الت�شجيع على
التع���اون ،و�إيج���اد الفر�ص املالئم���ة للتفاعل االجتماع���ي ،واختيار
الأدوار االجتماعية ،وتكوي���ن ال�صداقات .كما ت�سهم املدر�سة بدور
حي���وي يف �إك�ساب الطلبة املعلومات ع���ن جمتمعهم وقيمه وثقافته،
الأم���ر الذي يعدهم لفهم ه���ذا املجتمع ،والتع���رف على م�شكالته،
وامل�شاركة يف و�ضع واقرتاح احللول لها.
وت�سع���ى املدر�س���ة ،م���ن خ�ل�ال الدرو����س والأن�شط���ة والتوجيه
املبا�شر وغري املبا�شر� ،إل���ى �أن تعلم طلبتها كيفية حت ّمل امل�س�ؤولية،
و�أن تن ّمي فيهم ال�شعور بامل�س�ؤولية ،فتعودهم االعتماد على �أنف�سهم
يف التفك�ي�ر ،ويف الإجابة عن الأ�سئل���ة ،ويف النقا�ش ،ويف �أداء �أدوار
من خالل الأن�شطة.
كما ت�سهم املدر�سة يف بث روح العمل اجلماعي والتعاوين والعمل
يف فري���ق بني الطلبة ،من خ�ل�ال امل�شاركة يف الأن�شطة املدر�سية� ،أو
امل�شاركة يف اللج���ان املدر�سية املختلفة :كاللجنة ال�صحية ،واللجنة
الإر�شادية ،وغريها .وهذه الأن�شطة لها دور مهم يف تنمية الإح�سا�س
بامل�س�ؤولي���ة االجتماعي���ة بني الطلبة ،وتعويده���م على االعتماد على
النف�س ،والتعاون مع الآخرين ،والعمل مع اجلماعة ول�صاحلها.
 .3دور امل�سجد يف تنمية �سلوك امل�س�ؤولية االجتماعية
امل�سجد هو امل�ؤ�س�سة الديني���ة التي يجتمع فيها امل�سلمون لت�أدية
ال�ص�ل�اة ك�إحدى العب���ادات املفرو�ضة عليه���م .ولت�أدية ال�صالة يف
أيلول 2019

جماع���ة �أبع���اد اجتماعي���ة كثرية ،فهي تعن���ي االمتث���ال لأوامر اهلل
�سبحان���ه وتعالى ،وتوطيد العالقات االجتماعية بني جريان امل�سجد
بال�س�ؤال عن بع�ضهم البع�ض ،ومعرفة الغائب عن امل�سجد ،وال�س�ؤال
عنه ،ف�إن كان ً
مري�ضا ُيزار ،و�إن كان م�ساف ًرا تُراعى �أ�سرته و�أبنا�ؤه.
والبعد االجتماعي للم�سجد ال يقف عند هذا احلد ،و�إمنا يتعدّاه �إلى

كونه املق ّر الذي تقدّم من خالله الن�صائح والإر�شادات والتوجيهات
يف خطب���ة اجلمع���ة والن���دوات واملواع���ظ الدينية الت���ي يحاول من
خاللها اخلطيب �أن يتطرق �إل���ى ق�ضايا املجتمع وم�شكالته ويطرح
احللول املنا�سبة (حمدان.)2004 ،
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جودة التعليم وامل�ساءلة
د� .سها عبد الرزاق بدر
وحدة جودة التعليم وامل�ساءلة

�إن االجتاهات الرتبوية احلديثة ت�سعى �إلى ا�ستثمار التعليم
من خالل �إعداد الإن�سان للحياة وتوظيف طاقاته من �أجل خدمة
املجتمع وتنميته ،ولتحقق غايتها فهي بحاجة �إلى �إدارة فاعلة
وهادفة ومتطورة؛ تتبنى مفاهيم �إدارية حديثة ،ومتار�سها وتطبقها
داخل املدر�سة (حويل.)2012 ،
�إال �أن النظام الرتبوي يواجه نقدا يف م�ستوى خمرجاته وعدم
مالءمتها ملتطلبات الع�صر (العمرى� ،)2004 ،إذ يعاين النظام
التعليمي من م�شكالت �سواء يف م�ستوى التعليم� ،أم م�ستوى �أداء
بع�ض املعلمني ،وكرثة �أعداد الطلبة يف الغرفة ال�صفية ،وعدم ر�ضا
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من الأطراف امل�ستفيدين من هذا النظام ك�أولياء الأمور والطلبة
و�أ�صحاب العمل و�أفراد املجتمع ب�شكل عام (الأردن )2025؛
فكان ال بد من �إ�صالح نظام التعليم من خالل تبني وزارة الرتبية
والتعليم مبد�أ جودة التعليم وامل�ساءلة ركيزة �أ�سا�سية يف حت�سني
نوعية الإدارة والتعليم لرفع م�ستوى جودة وحدة املنتج التعليمي،
ولإجناح العملية الرتبوية.
�إن تطبيق مبد�أ اجلودة يتطلب وجود عدد من املعايري التي
تُعنى بقيا�س جودة النظام التعليمي وم�ؤ�شرات �أداء معربة عن هذه
املعايري من منظور نظمي .وعليه ،ال بد من ت�سليط ال�ضوء على
أيلول 2019

املفاهيم الأ�سا�سية املتعلقة بجودة التعليم وامل�ساءلة.

ركز الدين احلنيف على جودة العمل و�إتقانه لقوله تعالى:

﴿�صنع اهلل الذي �أتقن كل �شيء �إنه خبري مبا تفعلون﴾ �سورة
النمل ،الآية  ،88وجاء احلديث ال�شريف مت ًّما للمعنى ،فقال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�" :إن اهلل يحب �إذا عمل �أحدكم عمال
�أن يتقنه"؛ لذا ،ميكن اعتبار الإتقان تعريفا �أعم و�أ�شمل للجودة،
فالإتقان هو �أداء العمل على �أمت وجه و�إجنازه و�إمتامه فى �أقل وقت
وب�أعلى قيمة بدقة ومهارة (القمودي .)2008 ،ويوجد تعاريف
خمتلفة ملفهوم اجلودة تعتمد على اختالف املجال� ،أو التخ�ص�ص،
�أو امل�ؤ�س�سة ،فكل ينظر �إليها من زاويته ،ويركز على اجلوانب التي
تهمه بالدرجة الأولى.
ففي املجال الرتبوي تعني جودة التعليم جملة املعايري
واخل�صائ�ص التي يجب �أن تتوافر يف عنا�صر العملية التعليمية،
�سواء منها ما يتعلق باملدخالت �أو العمليات �أو املخرجات ،لتلبي
حاجات املجتمع ومتطلباته وميول املتعلمني وحاجاتهم ،على �أن
تتحقق تلك املعايري من خالل اال�ستخدام الفعال للعنا�صر املادية
والب�شرية جميعها يف امل�ؤ�س�سة الرتبوية (اخلمي�سي1428 ،هـ).
ومن �أجل حتقيق ذلك ال بد من وجود معايري للأداء يف التعليم،
وهي عبارات و�صفية ت�صاغ يف �شروط معينة ،حتدد ال�صورة التي
ينبغي �أن تتوافر لدى امل�ؤ�س�سة الرتبوية التي تو�ضع لها املعايري� ،أو
الغاية التي ُي�سعى �إلى حتقيقها ،وهي متثل مناذج و�أدوات للقيا�س،
متفق عليها -حمليا وعامليا -ويتم �ضبطها وحتديدها للو�صول �إلى
ر�ؤية وا�ضحة ملخرجات النظام التعليمي ومدخالته ،لغاية حتقيق
�أهدافه املن�شودة والو�صول به للجودة ال�شاملة (الدريج)2007 ،؛
فهي متثل املجاالت الرئي�سة للجودة يف العملية التعليمية (الإمارات
العربية املتحدة.)2015 ،
واملدر�سة التي ت�ضمن حت�صي ًال عالي ًا لطلبتها وقادرة على
جتديد ذاتها وحل م�شكالتها الداخلية ،والتي تبحث عن تطوير

مهارات التعلم الذاتية لدى �أفرادها ،هي مدر�سة ذات �إدارة
واعية ،تنظيمها حمكم ،ر�سالتها وا�ضحة ،وحمدد فيها �صالحيات
�أفراد جمتمعها من الطلبة واملعلمني والعاملني والإداريني ،وتراجع
خططها با�ستمرار وتواكب م�ستجدات الع�صر ،وتوفر و�سائل
االت�صال والتوا�صل بني �أفرادها ولال�ستفادة من اخلربات املتاحة
لتحقيق ن�سبة عالية من اخلريجني ذوي التح�صيل العايل واملرتفع
ي�ضمن لهم فر�ص ًا جيدة للم�شاركة يف احلياة العلمية والعملية
(دياب .)2006 ،وهي التي تكفل جلميع العاملني فيها فر�ص
امل�شاركة والعمل كفرقاء مع �ضمان التعاون املثمر يف ما بينهم،
مع توفري فر�ص امل�شاركة املجتمعية الفعالة للمجتمع املحيط بها
(اخلمي�سي1428 ،هـ) فت�سمى املدر�سة الفاعلة.
�أما م�ؤ�شرات الأداء الأ�سا�سية (Key Performance
 )Indicators, KPIsفتعترب و�سائل الأداء �أو التقدم جتاه
الأهداف العملية للم�ؤ�س�سة �أو الوحدة� .إذ ی�سمح قيا�س الأداء
بتحدید طریقة عملية لتو�صيف ما یعترب �أدا ًء منا�سب ًا وما هو عك�س
كذلك .وتعترب امل�ؤ�شرات املقيا�س الرئي�س للفهم ال�صحيح للعمليات
والأن�شطة املختلفة يف امل�ؤ�س�سة الرتبوية .وعادة ما تكون طویلة املدى
على اعتبار �أن تعریفها وحتدیدها عادة ال یتغري �سریعا (مازن،
 )2016كما تو�ضح اجلوانب الرئي�سة يف كل واحد من معايري الأداء
(الإمارات العربية املتحدة.)2015 ،

مفهوم امل�ساءلة وامل�ساءلة الرتبوية:
ي�شري مفهوم امل�ساءلة بوجه عام �إلى عالقة بني طرفني :طالب
اخلدمة ،واملقدم لها ،حيث يجري االتفاق عليها بني الطرفني،
ومنها امتالك طالب اخلدمة الإمكانية واحلق يف حما�سبة مقدم
اخلدمة (باملكاف�أة �أو العقوبة) عند التزامه بال�شروط �أو الإخالل
بها (العمرى. )2004 ،
�أما مفهوم امل�ساءلة الرتبوية في�شري �إلى نظام �شامل يق�صد به
الإ�صالح الرتبوي كهدف عام يتما�شى مع طبيعة النظام الرتبوي.
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وامل�ساءلة الرتبوية كما يعرفها ي�سلدايكي وزمال�ؤه
(" )Ysseldyke, J. et alطريقة منظمة وهادفة لطم�أنة ذوي
العالقة بالنظام الرتبوي ب�أن املدار�س حتقق النتائج املرغوبة،
وهي ت�شتمل على عنا�صر عامة ،كالأهداف وامل�ؤ�شرات ،للتقدم
نحو حتقيق الأهداف واملقايي�س وطرق حتليل املعلومات وتقدميها،
والعواقب املرتتبة عليها" (العمرى .)2004 ،ومتثل امل�ساءلة
الرتبوية م�صدر ًا للمعلومات يهدف ملعرفة م�ستوى �أداء العاملني
يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية وتوجيه املمار�سات التعليمية
وت�صحيح م�ساراتها ،وقيا�س مدى كفاءة العاملني ونزاهتهم
وتقبلهم للنقد املو�ضوعي البناء ،وعدم مقاومة التغيري ،وال�سعي
�إلى الإ�صالح يف �سبيل حتقيق الأهداف املرجوة( .حبيب.)2013 ،
�إن تزايد عدد الأفراد الذين ميكنهم االنتفاع بالتعليم ،و�ضعف
م�ستوى التعليم والتح�صيل الدرا�سي ،وت�سرب الطلبة من امل�ؤ�س�سة
التعليمية ،ي�ؤدي �إلى ت�سليط ال�ضوء على مواطن ال�ضعف يف توفري
التعليم وجودته يف ما ي�سمى امل�ساءلة يف التعليم.
�إن خمرجات التعليم تعتمد على عدة �أطراف فاعلة تقوم
مب�س�ؤوليات م�شرتكة؛ لذا ،ال ميكن ح�صر امل�ساءلة يف طرف واحد
فاعل ،فم�ستوى التعليم وجودته تتطلب جهدَ ا جماعيا تت�ضافر فيه
جهود الأطراف الفاعلة للعمل على الوفاء مب�س�ؤولياتها (اليون�سكو،
.)2017
ميكن فهم امل�ساءلة على �أنها عملية تعاونية ،حيث يعمل
العاملون يف التعليم مع ًا ل�ضمان خدمة الأهداف التعليمية ( اململكة
الأردنية الها�شمية. )2017 ،
�إن امل�ساءلة حتتاج �إلى التفعيل ،وقد �أ�شار هان�سن Hansen,
 1993كما ورد يف البطاح �إلى عدد من العوامل التي تعمل على
تفعيل امل�ساءلة منها:
 -1توافر جمموعة كبرية من معايري وم�ؤ�شرات الأداء.
 -2و�ضع �أهداف ومعايري جمتمعية قابلة للتنفيذ.
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 -3التنمية املهنية والتطوير الأكادميي جلميع املعنيني يف
امليدان الرتبوي.
 -4توفري املوارد الالزمة للمدار�س لتمكينها من حتقيق الأهداف.
�إن النظام الرتبوي الناجح ال يكتفي بتفعيل امل�ساءلة بل يعمل
على م�أ�س�ستها ،وجعلها جز ًءا ال يتجز�أ من العملية التعليمية على
جميع م�ستوياتها ،بحيث ال يعتمد تطبيق امل�ساءلة على �أفراد
معينني ،وال يرتبط بوقت حمدد ،بل ي�صبح �أحد املكونات الرئي�سة
التي ال غنى عنها للنظام الرتبوي ( بطاح.)2006 ،

وحدة جودة التعليم وامل�ساءلة
خطت وزارة الرتبية والتعليم خطوات كبرية ب�إن�شاء وحدة
جودة التعليم وامل�ساءلة يف العام ،2015فقد �صدرت الإرادة امللكية
ال�سامية باملوافقة على نظام جودة التعليم وامل�ساءلة لوزارة الرتبية
والتعليم رقم ( )7ل�سنة  2016وال�صادر مبقت�ضى املادتني ()14
و( )45من قانون الرتبية والتعليم رقم ( )3ل�سنة  1994بتاريخ
2015/12/6م.
مت ت�صميم وحدة جودة التعليم وامل�ساءلة مل�ساءلة املعنيني
بالعملية التعليمية عن االلتزام بالقوانني واملعايري القائمة ،فهي
تدعم عملية تنمية امل�ساءلة يف النظام التعليمي من خالل بناء
قدرات مديريات الرتبية والتعليم ومديري املدار�س واملعلمني،
وتعمل على تعزيز ثقافة امل�ساءلة ،وو�ضع نظام �شفاف يكون جميع
املعنيني مدركني متام ًا لدورهم و�أهمية م�ساءلتهم عن �أعمالهم
(اململكة الأردنية الها�شمية.)2017 ،
متثل امل�ساءلة و�سيلة ملراجعة الأداء ،وحت�سينه ،وتطوير
املهارات الإدارية والفنية للمعلمني والعاملني (مدير ،مدر�سة،
وم�ساعد ،و�سكرتري ،)...،ولي�ست م�صد ًرا لإثارة اخلوف والقلق
والت�سلط على العاملني؛ حيث �إن هناك من ينظر �إلى امل�ساءلة على
�أنها تهديد لأمنه الوظيفي ،لذلك فقد تواجه بالرف�ض وال�سخط
من قبل العاملني يف املدار�س �أو مديريات الرتبية والتعليم �أو مركز
أيلول 2019

الوزارة ( وزارة الرتبية والتعليم )2015،؛ لذا ،ال بد من ن�شر
ثقافة جودة التعليم وامل�ساءلة لدى جميع العاملني يف التعليم من
خالل تو�ضيح مفهومها ،و�أهميتها ،و�أ�س�سها ،ومبادئها ،ومعايريها،
ومتطلبات حتقيقها ،وهذا كله من خالل عقد دورات تدريبية لبع�ض
العاملني ،وهم بدورهم يقومون بتدريب زمالئهم يف العمل ،حيث
يتمثل حتقيق اجلودة يف التعليم يف م�شاركة وحتفيز جميع العاملني
يف جمال التعليم يف التنفيذ ،وحل امل�شكالت التي قد تواجه عمليات
وخطوات تطبيق اجلودة ،ويجب �أال يقت�صر العمل وتطبيق هذه
املعايري على البع�ض ،ودون م�شاركة اجلميع (القمودي.)2008 ،
تختلف �سبل وو�سائل قيا�س اجلودة يف التعليم باختالف
املفهوم املتبنى وال�شائع يف الو�سط التعليمي ،ففي �إجنلرتا –
على �سبيل املثال – يقا�س �ضمان اجلودة النوعية من خالل
مراجعة النتائج التي حتققها املدر�سة يف االمتحانات القومية� ،أما
نيوزيلندا ،فتملك منوذجا �أكرث مرونة ،يتيح للمدار�س املحلية قدر ًا
�أكرب من احلرية يف حتديد م�ستوى الأداء وتقوميه طبق ًا مل�ؤ�شرات
قيا�س اجلودة النوعية املعتمدة من قبل اجلهات الر�سمية املخت�صة
ب�ش�ؤون الرتبية والتعليم .ويف الواليات املتحدة الأمريكية ،مييل
االجتاه ال�سائد نحو املحافظة على امل�ستويات القومية (املهارات
والكفاءات وغريها) واعتبار املدار�س م�س�ؤولة وخا�ضعة للم�ساءلة
ب�ش�أن �أداء الطالب (اخلمي�سي1428 ،هـ) .

مربرات وحدة جودة التعليم وامل�ساءلة
�إن �أي عملية تهدف �إلى التمكني ،وتفوي�ض امل�سو�ؤليات يف
املدار�س واملديريات حتتاج �إلى تطبيق نظام م�ساءلة عام ومهني
وعلى نطاق وا�سع ،بحيث يكون تقييم �أداء املدار�س واملديريات
من م�س�ؤولية وحد ٍة �شبه م�ستقلة .فجاءت احلاجة املا�سة لت�صميم
نظام للم�ساءلة م�ستند للم�ؤ�شرات النوعية الفاعلة للمدر�سة
واملديرية املعمول بها يف خطة التطوير الرتبوي ،لقيادة وتوجيه
عملية التطوير ب�شكل �أكرث قوة وفاعلية حملي ًا ودوليا ،على �أن تكون

املدر�سة هي مركز عملية التطوير ،وتنطلق منها ح�سب �أولوياتها
التطويرية التي مت حتديدها وفقا للمراجعة الذاتية التي قامت بها
املدر�سة ،وبالتايل تبني خطتها التطويرية بنا ًء على هذه الأولويات
�ضمن م�ؤ�شرات املدر�سة الفاعلة الع�شرين .وهذا يتطلب �إعطاء
�صالحيات �أكرث لكل من املدر�سة ومديرية الرتبية والتعليم ،وهذا
ما يق�صد به مبدئ ًيا بالالمركزية (وزارة الرتبية والتعليم .)2015،

�أهداف وحدة جودة التعليم وامل�ساءلة
�إن حت�سني العملية الرتبوية وتطويرها وفق معايري وم�ؤ�شرات
حمددة وعلى امل�ستويات الإدارية الثالثة :املدار�س ،واملديريات،
ومركز الوزارة؛ ميثل الهدف الرئي�س للوحدة� ،إ�ضافة �إلى �أهداف
�أخرى تتمثل يف:
.1تقييم �أداء املدار�س من خالل تقرير وا�ضح ودقيق وفق
معايري وم�ؤ�شرات حمددة بهدف حت�سني العملية الرتبوية
وتطويرها.
.2حت�سني التعليم داخل الغرفة ال�صفية من خالل تطوير:
 ثقافة التنمية املهنية بني املعلمني. اال�ستفادة من املعلومات يف �صنع القرار الرتبوي من قبل�أ�صحاب القرار من �أجل العملعلى التح�سني واالرتقاء يف العملية
التعليمية التعلمي ِة
.3التعاون على حتقيق الأهداف وابتكار طرق القيا�س اجليدة:
 توزيع امل�س�ؤولية على املتعلم واملدر�سة واملديرية (وزارةالرتبية والتعليم.)2015 ،
 الت�أكيد على هدف املدر�سة يف دعم منو القيمة امل�ضافة لدىالطلبة من �سنة �إلى �أخرى (الرا�سبي.)2017 ،
.4تبني �أف�ضل املمار�سات يف املجال التعليمي وتبادل اخلربات
املهنية.
.5االهتمام بالنتائج من �أجل تعزيز تعلم الطلبة ،وم�ساعدة
الطلبة ذوي الإعاقة ،وم�ساعدة املدر�سة على بناء مقدرتها على
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حتقيق الأهداف املتعلقة بنمو تعلم الطلبة (الرا�سبي.)2017 ،
.6تقومي الأداء ب�صورة مو�ضوعية ودقيقة (بطاح.)2006 ،
.7و�ضع �أولياء الأمور ،واملجتمع املحلي ،واملعنيني ب�صورة
وا�ضحة عن املدار�س و�أدائها التعليمي.
�.8إعداد كوادر ب�شرية �إعدادا مهنيا ذات جودة تناف�سية كف�ؤة
وقادرة على تزويد املجتمع بخربات تعليمية م�ستدامة.
.9اعتبار املدر�سة �شريكا لوحدة جودة التعليم وامل�ساءلة
للتح�سني وامل�ساءلة.
.10رفع م�ستوى تناف�سية اململكة الأدرنية الها�شمية يف
االختبارات الدولية (.)PISA) (TIMSS
.11الو�صول �إلى ن�سبة تتجاوز  %85من الطلبة الذين يجتازون املرحلة
الثانوية ب�شقيها :الأكادميي واملهني (وزارة الرتبية والتعليم.)2015 ،

�إجراءات فريق جودة التعليم وامل�ساءلة داخل املدر�سة
تقوم وحدة جودة التعليم وامل�ساءلة بعدة �أنواع من الزيارات،
منها:
 الزيارة اال�ستطالعية التي تهدف �إلى تعرف املدر�سة ون�شرالوعي بعمل وحدة جودة التعليم وامل�ساءلة فيها.
 الزيارة التقييمية ملدة من الزمن متتد من ثالثة �أيام �إلى�سبعة �أيام ،تعتمد على حجم املدر�سة وعدد الطلبة واملعلمني فيها؛
لر�سم �صورة وا�ضحة للمدر�سة والوقوف على نقاط القوة وال�ضعف.
 يقوم الفريق بعدد من الإجراءات:•مراقبة قدوم الطلبة �إلى املدر�سة وطريقة ا�ستقبال كادرها
لهم.
•يبد�أ املق ّيمون بجولة عامة داخل املدر�سة من �أجل التعرف
�إليها ،من خالل ا�صطحاب رئي�س برملان الطلبة كمر�شد
للتعريف باملدر�سة.
•مناق�شة مدير املدر�سة برتتيبات الزيارة وخطتها والتعديل
عليها �إن لزم الأمر.

158

رسالة املعلم

املجلد -56بديل العددين الأول والثاين

•درا�سة عدد من اجلداول الرئي�سة للمدر�سة ومناق�شتها
مع فريق التطوير ،وو�ضع عدد من الفر�ضيات الأولية قبل
الزيارة.
•ح�ضور ح�ص�ص درا�سية عند املعلمني وتقييم �أدائهم.
•تقييم �أن�شطة املدر�سة املتنوعة.
•التحدث �إلى الطلبة عن جتاربهم ومعرفتهم وفهمهم،
وفح�ص عينات من �أعمال الطلبة.
•عمل جمموعات تركيز مع بع�ض املعلمني ،و�أولياء الأمور،
واملجتمع املحلي وم�ؤ�س�ساته ،واجلهات الداعمة ،وجمل�س
التطوير الرتبوي.
•ر�صد �أهم املالحظات من خالل :الأدلة املبا�شرة� ،أو تفح�ص
ال�سجالت والوثائق ،ويف �أثناء املقابالت ،وذلك با�ستخدام
مناذج الأدلة و�أدوات التقومي املنا�سبة يف دليل امل�ساءلة.
•تقييم املعلومات وحتليل البيانات يف موجز ما قبل التقييم،
واالحتفاظ بقاعدة الأدلة طوال عملية التقييم وما بعدها.
•بعد االنتهاء من الزيارة التقييمية للمدر�سة ومغادرتها
يقوم رئي�س فريق التقييم باالتفاق مع �أع�ضاء الفريق بكتابة
التقرير النهائي لتقييم املدر�سة و�إخراجه ب�صورته النهائية
وت�سليمه �إلى رئي�س وحدة جودة التعليم وامل�ساءلة (وزارة
الرتبية والتعليم .)2015،
•يعتمد التقرير النهائي على ت�صنيف الأداء �إلى م�ستويات �أداء
(مثال من امل�ستوى واحد �إلى امل�ستوى خم�سة) ،وكلما اقرتبت
املدر�سة من امل�ستوى الرابع �أو اخلام�س فهذا يعني �أن لديها
برامج ذات نوعية جيدة (الرا�سبي.)2017 ،
 زيارة املتابعة :حيث يقوم فريق التقييم مبتابعة ما مت تنفيذهمن اخلطة العالجية التي و�ضعتها املدر�سة لتح�سن النقاط التي
حتتاج �إلى حت�سني والواردة يف تقرير الزيارة التقييمية.
�إن م�ستويات امل�ساءلة متتد من القاعدة �إلى القمة ،ف�إذا
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ت�صورنا النظام الرتبوي على �شكل هرم فاملعلم على م�ستوى
ال�صف يجب �أن ُي�سا َءل من قبل رئي�سه املبا�شر وهو مدير املدر�سة،
ومدير املدر�سة يجب �أن ُي�سا َءل �أمام رئي�سه املبا�شر وهو مدير
الرتبية والتعليم ،ومدير الرتبية والتعليم يجب �أن ُي�سا َءل من قبل
رئي�سه املبا�شر وهو وزير الرتبية والتعليم �أو من يفو�ضه ،وحتى وزير
الرتبية والتعليم واجلهاز الرتبوي الذي ير�أ�سه يجب �أن ُي�سا َءل �أمام
املجتمع واجلمهور (بطاح.)2006 ،
تزداد املربرات لالهتمام بجودة التعليم وامل�ساءلة ،ف�أولياء
الأمور �أ�صبحوا �أكرث اهتماما باملخرجات التعليمية وجودتها،
و�أ�صبح تطبيق مفهوم امل�ساءلة �ضرورة تفر�ض نف�سها على
جميع امل�ستويات الرتبوية بدءا باملدر�سة ممثلة بطاقمها الإداري

والتعليمي وم�ستخدميها ،مرو ًرا مبديرية الرتبية والتعليم بهيئتها
الإدارية و�أق�سامها وكوادرها الب�شرية وانتها ًء بوزارة الرتبية
والتعليم وزيرها ومديريها وموظفيها ،للو�صول �إلى الهدف الذي
وجدت من �أجله وهو حت�سني الأداء ك ًما وكي ًفا ،وت�صويب الأخطاء،
والعمل مبزيد من النزاهة وال�شفافية.
ال يتحقق مفهوم جودة التعليم وامل�ساءلة ما مل تتكون ثقافة
جمتمعية تتفهم معنى امل�ساءلة و�أهميتها و�أبعادها وو�سائل
تطبيقها ،وتنفيذ هذا اجلمهور مل�س�ؤولياته املتعلقة بعملية التعلم
والتعليم ،عندها ي�صبح تبني مفهوم امل�ساءلة وتطبيقها �أمر ًا
اعتياديا ال ن�ستغني عنه.
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•وزارة الرتبية والتعليم ( ،)2015دليل نظام وحدة جودة التعليم وامل�ساءلة ،الأردن ،عمان.
•اليون�سكو ،)2017( ،امل�ساءلة يف جمال التعليم ،التقرير العاملي لر�صد التعليم عن منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليوني�سكو)  ،مت �إ�صداره بتاريخ .2017 /11 /1
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طرق ا�ستثمار �أوقات الفراغ لدى طلبة املدار�س
باململكة الأردنية الها�شمية

د� .أحمد ح�سن �صالح القوا�سمة
ق�سم التطوير الرتبوي
وزارة الرتبية والتعليم

مقدمة
وقت الفراغ ظاهرة اجتماعية لها جوانب �إيجابية و�سلبية ،وقد
�أدت هذه الظاهرة �إلى ن�ش�أة فرع من فروع علم االجتماع هو (علم
اجتماع �أوقات الفراغ) الذي يبحث يف معطيات هذه الظاهرة ويف
جوانبها املختلفة ويف ارتباطاتها بعنا�صر البنية االجتماعية ،حيث
ُعرف علم اجتماع الفراغ ب�أنه العلم الذي يدر�س �أوقات الفراغ
وكيفية ا�ستثماره يف �أن�شطة الفراغ وا�ستغالله يف الرتويح عن
الأفراد واجلماعات .حمادين ( .) 2006
كما يعترب وقت الفراغ من الأ�سباب الهامة التي ت�ؤثر يف تطور
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ومنو ال�شخ�صية ،وهو من �أولويات امل�ؤ�س�سات الرتبوية واالجتماعية،
وذلك من خالل توجيه الطلبة وتوعيتهم ب�أهمية �إدارة وا�ستثمار
وقت الفراغ ب�صورة نافعة تعود عليهم وعلى الوطن بالفائدة .وال
ميكن اعتبار وقت الفراغ يف الوقت احلا�ضر من امل�سائل الثانوية
غري املهمة� ،أو التقليل من �أهميته وقيمته للطلبة واملجتمع ب�أية
�صورة من ال�صور� ،أو �إهماله وعدم التخطيط له؛ بغية ا�ستثماره
واال�ستفادة منه باال�شرتاك يف �أن�شطة وقت الفراغ املثمرة واجليدة.
و�أ�شار العلي (� )2000إلى �أن وقت الفراغ �سلوك اجتماعي
ميهد حلركة العمل والإبداع ،وذلك يعني �أن وقت الفراغ قد ي�أخذ
أيلول 2019

طابعا �سلبيا �أو �إيجابيا يف جمال احلياة االجتماعية .ويتحدد
ذلك بطبيعة التوجه الذي يتبناه �أفراد املجتمع يف تنظيم �سلوكهم
الرتويحي الذي يعك�س � -إلى حد كبري -طابع القيم ال�سلوكية
واالجتماعية ال�سائدة يف جمتمع من املجتمعات؛ لذا ،ف�إن درا�سة
ال�سلوك الرتويحي ت�شكل مدخال مه ّما من املداخل الأ�سا�سية يف
درا�سة املجتمع.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن لوقت الفراغ �أهمية كربى ،فهو ال يخلو
من عن�صر اللذة وال�سعادة التي يحققها الطالب حني ميار�س
ن�شاطا ي�شبع رغبته مهما كانت طبيعة هذا الن�شاط ومهما تطلب
من جهد يحقق ل�صاحبه الفائدة واملتعة؛ لأنه مت�صل بحاجات
الفرد ذاته بغ�ض النظر عن التزاماته نحو املجتمع ،وهو يحرر
الطلبة من روتني احلياة اليومية ،ويخل�صهم من التوتر الع�صبي
الناجت عن امللل الذي يعاين منه يف املجتمع (حممد .)2000 ،
وي�ؤكد (عبداحلافظ� )2008 ،أن وقت الفراغ منطلق العطاء
والإبداع واالبتكار يف تاريخ الإن�سانية الطويل ،و�أن وقت العمل
مطلب تقت�ضيه احلياة االجتماعية لإنتاج احلياة املادية و�إعادة
�إنتاجها ،ف�إن وقت الفراغ هو منطلق التكوين الذاتي و�إعادة �إنتاج
احلياة الذاتية يف م�ستوياتها الروحية واملعرفية .و�إنه ملن ال�صعوبة
مبكان �أن تف�صل اليوم بني وقت العمل ووقت الفراغ ،وكالهما
يتحول �إلى الآخر ويحتويه حينما توجد ال�شروط املو�ضوعية التي
ت�ؤدي �إلى �إزالة اله ّوة بني طريف املعادلة .وم�شكلة وقت الفراغ من
�أبرز امل�شكالت التي تواجه �شباب دول العامل حديث ًا ب�سبب الثورة
ال�صناعية الهائلة التي �أ�صبحت ت�سيطر على حياة ال�شعوب،
حيث �أدت �إلى و�صف هذا الع�صر بع�صر الأزرار .ولعل ما �أنتجته
احل�ضارة املدنية احلديثة هو زيادة �أوقات الفراغ لدى �شبابها
دومنا �إيجاد طرق بناءة وفاعلة يف ا�ستثمار هذه الأوقات املهدورة
مبا يعود بالنفع والفائدة على املجتمع والفرد على حدٍ �سواء .كما
�أن ثورة التقدم ال�صناعي والعلمي غريت حياة الإن�سان الذي كان

يبحث يف املا�ضي عن توفري وقت الفراغ له �إلى البحث عن ما ي�شغل
وقت فراغه لكرثته ب�سبب زيادة العطل الأ�سبوعية و�سيطرة الآلة
على حياة الب�شر .ومن هنا ف�إن الهدر يف �أوقات الفراغ �أمر قد
يجاوز من حيث الأهمية الهدر يف �أوقات العمل.
وي�شري(قنديل� )2003،إلى �أن وقت الفراغ يتزايد يف كل
مرحلة من مراحل التطوير االجتماعي ومع مرور الزمن ،وذلك
ب�سبب منظومة التقنيات اجلديدة (الإنرتنت ،والأقمار ال�صناعية،
ومظاهر التكنولوجيا ،واحلوا�سيب) ،وبالتايل ،ف�إن تزايد �أوقات
الفراغ يطرح م�شكالت جديدة تتعلق بعملية التوظيف واجتاهاتها،
فوجود �أوقات فراغ طويلة لدى الإن�سان ترهقه �أكرث مما ترهقه
�أوقات العمل املتوا�صلة� ،إذ يبعث الفراغ يف النف�س ال�ضجر وامللل
والهم واالهتمام ب�أ�شياء لي�س لها معنى
وال�شعور بالك�آبة واحلزن ّ
�أو قيمة ،بينما العمل هو الذي ميلأ الفراغ ويقهر ال�ضجر وامللل
ويجعل الإن�سان ي�شعر بالفرح وال�سعادة؛ لذا ،يجب ا�ستغالل وقت
الفراغ ب�أ�شياء ذات قيمة تعود بالفائدة على الإن�سان واملجتمع على
حد �سواء.
ومن هنا ف�إن الدول املتقدمة ال تهتم بتوفري �أوقات الفراغ
لأبنائها فح�سب ،بل تهتم بتوفري �آليات وو�سائل ال�ستثمار هذه
الأوقات مبا ي�ضمن عدم حتول وقت الفراغ �إلى وقت �ضائع �أو غري
م�ستفاد منه� ،أو وقت ترتكب فيه اجلرائم واالنحرافات التي تلحق
ال�ضرر والأذى بالفرد واملجتمع على حد �سواء ،كما متثل مرحلة
ال�شباب �أكرث املراحل العمرية ت�أثر ًا ب�أوقات الفراغ؛ خل�صو�صية
هذه املرحلة التي تتميز باحلما�سة والروح الثورية على الأو�ضاع
ال�سائدة ،وميلها الأكيد �إلى التغيري نحو الأف�ضل ،مما يجعل هذه
املرحلة �أهم �أدوات التغيري االجتماعي واالقت�صادي والفكري يف
املجتمعات .كما �أن ما تتميز به هذه املرحلة من حيوية وطاقة زائدة
وتغريات نف�سية وبيولوجية واجتماعية خمتلفة تزيد من ت�أثرها
بوقت الفراغ .وي�سجل تاريخ الإن�سانية ترابط ًا بني ظاهرة التقدم
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العلمي التكنولوجي وتزايد �أوقات الفراغ ،و�إذا كان جمتمعنا يعي�ش
اليوم يف �أح�ضان ثورة علمية تكنولوجية دائمة التجدد ف�إن وقت
الفراغ يطرح نف�سه كم�شكلة اجتماعية هامة ت�أخذ �أهمية خا�صة
عندما ُينظر �إليها يف �صيغتها الرتبوية؛ ذلك لأن وقت الفراغ ي�ؤدي
دور ًا تربوي ًا بالغ الأهمية واخلطورة ،حيث يبني ت�أريخ الإن�سانية
�أن الإبداع ب�أ�شكاله املختلفة يرتبط بطبيعة توظيف �أوقات الفراغ
يف جمتمع ما وخا�صة يف ميدان الأدب والفل�سفة والفن .كما ت�أخذ
هذه امل�شكلة �أهمية خا�صة لأنها تتعلق ب�شريحة الطالب التي ت�ؤدي
دور ًا حيوي ًا يف حركة احلياة االجتماعية ويف بناء الدورة الدموية
اجلديدة للمجتمع .بالإ�ضافة �إلى قلة �أعداد الطلبة امل�ستفيدين من
الربامج والأن�شطة التي تقدمها لهم وزارة الرتبية والتعليم بالرغم
من كرثتها وتنوع براجمها.

مفهوم وقت الفراغ.
يتكون م�صطلح وقت الفراغ من كلمتني :وقت ،وفراغ ،فكلمة
وقت من الناحية اللغوية تعني مقدار ًا من الزمان ( ابن منظور ،
ب .ت)� .أما كلمة الفراغ فتعني " اخلالء" ،وفرغ من العمل �أي خال
منه (املنجد يف اللغة والإعالم ،ب.ت) .ويعرف وقت الفراغ ب�أنه
الوقت املتبقي بعد ت�أدية احلاجات الأ�سا�سية للفرد من م�أكل ونوم
وعناية بال�صحة ال�شخ�صية وبعد ت�أدية الفرد للعمل املكلف به ،وهو
ما يتبقى من الأربع والع�شرين �ساعة اليومية بعد ممار�سة الأن�شطة
احلياتية للطالب .كما يعرف وقت الفراغ ب�أنه الوقت الفائ�ض بعد
خ�صم الوقت املخ�ص�ص للعمل والنوم وال�ضرورات الأخرى من
الأربع والع�شرين �ساعة ،ويعرفه دروي�ش واحلماحمي (  )1997ب�أنه
الفرتة الزمنية التي ي�ؤدي فيها الطالب جمموعة من الأن�شطة التي
ينغم�س فيها مبح�ض �إرادته.

�أنواع وقت الفراغ
يق�سم املتخ�ص�صون وقت الفراغ �إلى ثالثة �أنواع:
�أو ًال :الفراغ امل�ؤقت :هو الفراغ الذي يعقبه عمل ،وقد يطول
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الفراغ �أ�سبوع ًا ،وقد يطول �شهر ًا� ،أو �أكرث من �شهر.
ثاني ًا :الفراغ امل�ؤقت جد ًا :هو الفراغ الذي ينطبق على حاالت
الإجازات العار�ضة.
ثالثا :الفراغ الدائم :هو الفراغ الذي يعقبه فراغ وراحة تامة،
مثل املحالني على التقاعد (حممد.)2000 ،

خ�صائ�ص وقت الفراغ
 التحرر من الواجبات ،وانعدام املنفعة ،والقدرة علىالإ�شباع ،وحتقيق التكامل ال�شخ�صي.

�أهمية وقت الفراغ
لوقت الفراغ �أهمية عظيمة �إذا مت ا�ستغالله بطريقة تربوية ومنها:
-1اكت�ساب القيم واخلربات الرتبوية واالجتماعية.
-2اكت�ساب املوهبة.
-3النبوغ والإبداع واالبتكار.
-4حتقيق التوازن النف�سي.
-5الرتويح عن النف�س.
-6اكت�ساب املهارات.
�-7إ�شباع الهوايات.
-8اكت�ساب اللياقة البدنية.
-9جتديد حيوية الفرد ( دروي�ش & احلماحمي .)1997،
�أي�ضا ت�أتي �أهمية وقت الفراغ و�ضرورة ا�ستغالله واال�ستفادة
منه من حيث �إمكانية حتقيق العديد من احلاجيات الأ�سا�سية
للطلبة من خالل الأن�شطة التي ميار�سها يف وقت الفراغ ،حيث
يتمكن الطلبة من �إ�شباع حاجاتهم اجل�سمية ب�إزالة التوترات
الع�ضلية وتن�شيط الدورة الدموية ،وحاجاتهم االجتماعية بالعمل
اجلماعي والتعامل بروح اجلماعة يف العديد من الأن�شطة التي
متار�س يف وقت الفراغ ،مما يق�ضي على االنطواء والعزلة ،و�إ�شباع
حاجاتهم العملية والعقلية بك�سب املزيد من اخلربة واملعرفة
واملهارة وتعلم معلومات جديدة ،و�أخري ًا حاجاتهم االنفعالية
أيلول 2019

والدوافع الال�شعورية �أو الدوافع املكبوتة التي قد تدفع الطلبة �إلى
ال�سلوك املنحرف.

�أهمية وقت الفراغ فى الإ�سالم
�إن تنمية الوعي الديني لدى طالبنا يتطلب زيادة م�ساحة
التوعية والدر�س الديني بزيادة م�ساحة املواد الدينية ال�صحيحة
يف �أجهزة الإعالم املقروءة وامل�سموعة واملرئية ،على �أن نختار لها
التوقيت املنا�سب ،والدعاة القادرين على تو�صيل ر�سالة الدين يف
�سماحة وي�سر و�إقناع (�إبراهيم .)2002،
كما �أن الرتاث العربي والإ�سالمي زاخر بالعناية بالوقت ،ولقد
حملت �إلينا الآيات القر�آنية والأحاديث النبوية ال�شريفة العديد من
خ�صائ�ص الوقت ،والت�أكيد على قيمته ،وواجب امل�سلم نحو الوقت،
ومدى �أهميته فى حياة الإن�سان .يقول �سبحانه وتعالى فى كتابه
ن�سانَ َل ِفي ُخ ْ�س ٍر� ،إِال ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا َو َعمِ ُلوا
العزيزَ ﴿ :وا ْل َع ْ�ص ِر� ،إِ َّن الإِ َ
ال�صبرْ ِ ﴾ (�سورة الع�صر،
ال�صالحِ َ ِ
ا�ص ْوا ِبالحْ َ ِّق َو َت َو َ
ات َو َت َو َ
ا�ص ْوا ِب َّ
َّ
الآيات .)3 -1

ويذكر اهلل �سبحانه وتعالى فى القر�آن الكرمي موقفني للإن�سان
يندم فيهما �أ�شد الندم على �ضياع الوقت حيث ال ينفع الندم،
املوقف الأول عند �ساعة االحت�ضار الذي فيه يقول الكافر كما �أخرب
القر�آن الكرميَ ﴿ :ح َتّى �إِ َذا َجـا َء �أَ َحدَ هُ ْم المْ َ ْوتُ َق َال َر ِّب ارج ُعون،
َل َع ِّلى �أَ ْع َم ُل َ�صالحِ ً ا ِفي َما َت َر ْكتُ كال �إِ َّن َها َك ِل َم ٌة هُ َو َقا ِئ ُل َها َو ِمنْ َو َرائِهِ ْم
َب ْر َز ٌخ �إِ َلى َي ْو ِم ُي ْب َع ُثونَ ﴾ (امل�ؤمنون ،الآيتان  ،)100-99واملوقف
الثاين يف الآخرة ،فيقول تعالىَ ﴿ :و َي ْو َم َي ْح ُ�ش ُرهُ ْم َك�أَنْ لمَ ْ َي ْل َب ُثوا �إِال
َ�س َاع ًة ِمنْ ال َّن َها ِر َي َت َعا َر ُفونَ َب ْي َن ُه ْم﴾ (يون�س ،الآية َ ﴿ ،)45ك�أَ َّن ُه ْم
َي ْو َم َي َر ْو َن َها لمَ ْ َي ْل َب ُثوا �إِال َع ِ�ش َّي ًة �أَ ْو ُ�ض َحاهَ ا﴾ (النازعات ،الآية .)46
الَ ْر ِ�ض َعدَ َد ِ�س ِننيََ ،قا ُلوا َل ِب ْث َنا َي ْو ًما �أَ ْو َب ْع َ�ض
﴿ َق َال َك ْم َل ِب ْثت ُْم فيِ ْ أ
ا�س َ�أ ْل ا ْل َعا ِدّينَ َ ،ق َ
ال ِ�إنْ َل ِب ْثت ُْم �إِ َاّل َق ِليلاً َل ْو َ�أ َّن ُك ْم ُكنت ُْم َت ْع َل ُمونَ ﴾
َي ْو ٍم َف ْ
(امل�ؤمنون ،الآيات.)114 – 112
كما �أ�شار الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �إلى �أهمية الوقت فى
حياة الإن�سان امل�سلم ،حيث قال " :نعمتان مغبون فيهما كثري من
النا�س :ال�صحة والفراغ" رواه م�سلم ،ويف حديث �آخر �صحيح رواه
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ابن عبا�س حث على اغتنام الوقت بقوله �صلى اهلل عليه و�سلم:
"اغتنم خم�س ًا قبل خم�س" ،وذكر منها "فراغك قبل �شغلك" .وقد
حثنا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على املحافظة على الوقت حيث
قال �صلى اهلل عليه و�سلم ":ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى ي�س�أل
عن عمره فيما �أفناه ،وعن علمه فيم فعل به؟ وعن ماله من �أين
اكت�سبه؟ وفيم �أنفقه؟ وعن ج�سمه فيم �أباله؟" (رواه الرتمذي).
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن هناك جمموعة من املبادئ التي تو�ضح
م�ستوى الوعي بقيمة الوقت وا�ستخدامه بكفاءة ،ومن هذه املبادئ:
�أن يكون الطالب راغبا فى القيام باملهام ال�صعبة �أوال ،و�أال يدع
غريه يقوم بعمل ي�ستطيع هو �أن يقوم به ب�شكل �أ�سرع ،و�أن يهتم
بتو�ضيح الإر�شادات والأوامر التى توجه للآخرين ،كما يجب �أن
يكون حازما وال ي�ؤجل عمله ،و�أن ميتلك خطة عمل لتنفيذها فى
ال�صباح الباكر ،و�أن يكون حذرا من " �إغراق نف�سه " فى �أ�شياء
ميكن لغريه القيام بها ،و�أن يكون حمافظا على الوقت.

طرق اال�ستفادة من وقت الفراغ.
�إن الأن�شطة الرتويحية ب�أبعادها الرتبوية واالجتماعية وال�صحية
واالقت�صادية والنف�سية والثقافية ت�شكل �ضرورة اجتماعية ل�شغل
�أوقات فراغ الطلبة وا�ستثمارها ل�صاحلهم ،خا�صة و�أن للطلبة
ظروفهم الدرا�سية ،كما تتوفر لديهم �أوقات فراغ حمددة موزعة
بني �أوقات الدرا�سة و�أوقات العطلة الف�صلية وال�سنوية ،وحتى ال
يكون هناك فراغ يف حياتهم وحتى ن�ضمن ا�ستثمار طاقاتهم
اال�ستثمار الأمثل واملوجه ل�صاحلهم ال بد من االهتمام بالأن�شطة
الطالبية وال�شبابية دون ق�صرها على اجلانب الريا�ضي فقط ،بل
يجب تنويع هذه الأن�شطة لتلبي االهتمامات املختلفة ،فتكون هناك
الأن�شطة الثقافية والفنية كاخلطابة والتمثيل وال�صحافة والك�شافة
والت�صوير وغريها من الأن�شطة (�إبراهيم .)2002 ،
و�أوقات الفراغ عند الطالب �سالح ذو حدّين ،ف�إما �أن يح�سن
ا�ستغاللها فتنمو معها مواهبه وميوله وهواياته وقدراته العقلية،
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و�إما �أن ي�سيء ا�ستغاللها فيتعر�ض لالنحراف وامل�شكالت اخللقية،
�أو ي�ؤثر �سلبا يف عالقاته االجتماعية مع الأفراد املحيطني به� ،أو
يتعر�ض للتطرف .وح�سن ا�ستغالل �أوقات الفراغ هو �أحد مقايي�س
تقدم جمتمع من املجتمعات ،وبقدر قدرة الإن�سان على ا�ستغالل
�أوقات فراغه يكون تقدمه ،وا�ستغالل الوقت ثروة ،وح�سن �إدارته
يعود على املرء ب�أكرث الأرباح ،وكل دقيقة متر وال يحاول �صاحبها
الإفادة منها هي يف الواقع �صورة من �صور التبذير .كما ميثل
الن�شاط الذي يقوم به الفرد يف وقت الفراغ واحدا من العنا�صر
الهامة لل�شعور بالر�ضا العام عن احلياة .ويق�صد ب�أن�شطة وقت
الفراغ الأن�شطة التي يقوم بها الفرد �أثناء ال�ساعات التي ال يكون
فيها نائم ًا �أو يعمل �أو ي�أكل �أو يرعى نف�سه �أو �آخرين ،وهي �أن�شطة
يقوم بها كهدف يف حد ذاته ،ورمبا ت�ضمنت �أهداف ًا مبا�شرة مثل
املرح �أو اال�ستمتاع ب�شيء ،و�أهداف ًا بعيدة املــدى مثل بلــوغ كفاءة يف
مهارة �أو ريا�ضة� ،أو االت�ساع بنطاق املعرفة �أو التعليم.
والن�شاط الرتويحي الذي ميار�سه الطلبة يف وقت الفراغ ينبغي
�أن يتميز بالعديد من املوا�صفات التي �أهمها �أن تكون:
 يف متناول �أيدي الطلبة مهما تكن خلفياتهم االجتماعيةوالطبقية ،وال �سيما الإيجابية منها.
 متنوعة ومتالئمة مع �أذواقهم وميولهم واجتاهاتهم من كالاجلن�سني.
 قادرة على تنمية ال�شخ�صية ،حيث تكون فاعلة وم�ؤثرة يف الو�سطالذي توجد فيه.
 غري مكلفة مادي ًا وال تثقل كاهلهم املادي. جالبة للراحة وال�س ــرور واملتعة عند منفذيها.ومن �أجل تنمية الوعي بقيمة الوقت ف�إنه ال بد للطالب �أن
يعرف جيدا ما يجب عمله لرفع م�ستوى وعيه بذلك ،ولكي يحدث
ذلك بكفاءة عالية ف�إنه ينبغي عليه �أن:
 ال ي�ؤخر عمل اليوم �إلى الغد ،ويحدد �أولويات العمل.أيلول 2019

 يتعود على تدوين ما يطلب منه من �أعمال وواجبات ،وي�ضعبرنامج للعمل.
 يخ�ص�ص وقتا للراحة. ي�شغل وقت الفراغ يف عمل �أ�شياء مفيدة له وللأ�سرة. يعطي الوقت الكايف للقيام بكل مهمة. ي�سمح ببع�ض املرونة التي تتيح التعامل مع الأحداث غري املتوقعة. يخ�ص�ص لنف�سه وقتا للتفكري. ي�ضع املهام ال�صعبة يف اجلدول مع بداية اليوم. يجمع املهام والأن�شطة املت�شابهة معا ما �أمكن ذلك(كوجك.)1985,
وجتدر الإ�شارة �إلى دور الأ�سرة الهام فى توجيه ميول �أبنائها
من خالل:
•توفري البيئة التي ت�ساعد على تكوين امليول واالجتاهات يف
�أبنائها نحو الرتويح والأن�شطة الرتويحية.
•الإكثار من �سرد الق�ص�ص اخليالية لهم.
•ت�شجيعهم على تكوين �صداقات مع �أقرانهم واللعب معهم.
•�إثارة ميولهم نحو القراءة واالطالع.
•ت�شجيعهم على متابعة خمتلف الربامج الإذاعية والتلفزيونية
تقدّم ملرحلتهم العمرية.
التي َ
•تنظيم رحالت �أ�سرية �إلى مناطق متنوعة (خلوية–بالجات–
دور عر�ض �سينمائي–م�سرحي–معار�ض–متاحف� ...إلخ).
•ت�شجيعهم وتوجيههم نحو االبتكار.

�أنواع الأن�شطة الرتويحية فى وقت الفراغ
 الن�شاط الريا�ضي :ومن �أوجهه التي يتم ميار�سها الطلبة :كرةالقدم ،وكرة ال�سلة ،وكرة اليد ،وتن�س الطاولة ،والتن�س الأر�ضي،
واال�سكوا�ش ،والكرة الطائرة�....إلخ.
 الن�شاط االجتماعي :حيث ي�ساهم يف بناء �شخ�صية الطلبةمن الناحية االجتماعية؛ لأن لطبيعة الفرد ناحيتني :الناحية

االجتماعية ،والناحية الفردية ،و�إن ال�شخ�صية ال تتكامل �إال
بالتوفيق بني الناحيتني .كما �أن اجلماعة و�سيلة لإ�شباع حاجات
الفرد خا�صة حاجته �إلى االنتماء للجماعة و�إح�سا�سه ب�أنه ع�ضو له
حقوقه وعليه واجبات.
 الن�شاط الفني :يهدف هذا املجال من الأن�شطة الطالبية �إلىم�ساعدة الطلبة على تكوين الأفكار امل�ستمدة من الرتاث واالرتقاء
بالذات الإن�سانية والتعبري عن ذلك بالو�سائل املختلفة من خالل
التمثيل والتفكري.
 الن�شاط الثقايف :يعد الرتويح من املجاالت الأ�سا�سية التي تعتمدعليها الرتبية الرتويحية كاملحا�ضرات والندوات الثقافية ،و�صحف
احلائط ،و�أ�صدقاء املكتبة ،وجماعة الق�صة وال�شعر ،وامل�سرح.
(ها�شم)2003 ،
الن�شاط املرتبط باخلدمة العامة والك�شافة :يعد هذا الن�شاط
من الأن�شطة الهامة وال�ضرورية التي توليها وزارة الرتبية والتعليم
اهتماما كب ًريا؛ ملا يتمتع به هذا الن�شاط من مقومات تربوية
ً
وتطـوعية وخدمية للمجتمع والبيئة املحيطة .وي�ساهم يف �إعداد
الطلبة وفق قدراتهم ليكونوا مواطنني �أكفاء ي�ستطيعون القيام
مب�س�ؤولياتهم الفردية واجلماعية .ومن �أوجه ن�شاط اخلدمة العامة
والك�شافة التي يتم تنظيمها يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية:
• لقاءات ال�شباب.
•املهرجانات الك�شفية.
•مع�سكرات اخلدمة العامة.
•الرحالت( .عز الدين.)1993 ،

�أهمية الرتويح
الرتويح �ضرورة ال غنى عنها للإن�سان ،فهو جزء من حياته،
وجت�سمت �أهميته يف الوقت املعا�صر نتيجة ملا طر�أ على املجتمعات
من تطور مذهل �أدى �إلى الزيادة يف حدة التوتر النف�سي وانت�شار
كثري من �أمرا�ض املدنية احلديثة التي ال ميكن عالجها �إال بالتو�سع
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يف الربامج الرتويحية ،وي�سهم الرتويح يف:
�-1إك�ساب الطالب ال�صحة النف�سية والبدنية ،ويف جعل حياته
زاخرة وبهيجة.
-2توفري فر�ص متعددة للإح�سا�س باجلمال وتذوق الفنون
وممار�سة الريا�ضة واال�ستمتاع بحياة اخلالء.
�-3إذكاء روح التناف�س ال�شريف ،ويف �إ�شباع امليول واكت�شاف
املواهب و�صقلها.
-4تنمية ال�صفات اخللقية احلميدة ،وحماربة اجلرمية و�أعمال
العنف.
-5زيادة القدرة الإنتاجية بزيادة قدرة الفرد البدنية واالجتماعية.
-6تنمية (روح التطوع) و�سمة القيام بال�شيء ملجرد ال�شعور
باالرتياح والر�ضا.

الت�أثريات الإيجابية للرتويح بالن�سبة للطلبة:
-1ال�صحة واللياقة البدنية.
-2البهجة وال�سعادة واال�ستقرار.
-3املفهوم الإيجابي للذات وحتقيق الذات ومنو ال�شخ�صية.
-4منو العالقات االجتماعية ال�سليمة وتوطيد ال�صداقات.
-5منو املهارات االجتماعية والن�ضج االجتماعي.
-6التوجه االجتماعي للحياة وواجباتها ب�شكل �أف�ضل.
�-7إتاحة فر�صة لال�سرتخاء و�إزالة التوتر النف�سي.
�-8إ�شباع حب اال�ستطالع واملعرفة والفهم وزيادة الوعي.
-9احرتام البيئة الطبيعية واحلفاظ عليها.
-10تقدير اخلربات والقيم اجلمالية وتذوقها.
�-11إ�شباع احلاجة �إلى القبول واالنتماء(.دروي�ش ،واخلويل.)1990 ،

املراجع:

 القر�آن الكرمي �إبراهيم� .إ�سماعيل ( :)2002ال�شباب بني التطرف واالنحراف ،ط ،2مكتبة الدار العربية للكتاب. ابن منظور� .أبي الف�ضل جمال الدين حممد بن مكرم ( :)2004ل�سان العرب ,الطبعة الثالثة ,دار را�صد ,بريوت ,لبنان. دروي�ش  ،كمال وحممد احلماحمي( .)1997الرتويح الريا�ضي يف املجتمع املعا�صر ،ط ،1مكتبة الطالب اجلامعي ،مكة املكرمة ،ال�سعودية. دروي�ش ،كمال و�أمني اخلويل(� ،)1990أ�صول الرتويح و�أوقات الفراغ ،مدخل العلوم الإن�سانية ،دار الفكر العربي ،القاهرة. عبد احلافظ ،و�صفي ( .)2008ا�ستثمار �أوقات الفراغ لدى طلبة اجلامعة الها�شمية :درا�سة مقارنة ،جملة درا�سات ،اجلامعة الأردنية ،عمان.عز الدين .نعيم ( " :)1993تقومي الأن�شطة الريا�ضية مبراكز �شباب القرى واملدن مبحافظة الدقهلية " ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية
الريا�ضية للبنني ،جامعة حلوان.
 العلي� ،أحمد عبد اهلل (  .)2000ال�شباب والفراغ  ،ط ،1مكتبة ذات ال�سال�سل ،الكويت. قنديل� ،إبراهيم ( .)2003وقت الفراغ و�شغله يف مدينة الريا�ض ،ورقة عمل قدمت يف جامعة امللك عبد العزيز ،كلية الرتبية ،مكة املكرمة ،ال�سعودية. كوجك .كوثر ح�سني ( .)1997اجتاهات حديثة يف املناهج وطرق التدري�س ،ط ،2عامل الكتاب ،القاهرة. املحادين ،ح�سني طه ( .) 2006ا�ستثمار الأوقات عند ال�شباب الأردين ،درا�سة ميدانية يف حمافظة الكرك ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة بغداد ،العراق.حممد ،حممد علي (� .)2000أوقات الفراغ يف املجتمع احلديث ،ط ،1دار النه�ضة ،بريوت ،لبنان.
ها�شم .م�صطفي (" :)2003الأن�شطة الطالبية وعالقتها بكل من التفكري االبتكاري و�سمات ال�شخ�صية والتح�صيل الدرا�سي لدي طالب جامعة �أ�سيوط "،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،كلية الرتبية الريا�ضية ،جامعة �أ�سيوط.
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أيلول 2019

حتمل �ضغوطات احلياة (�سورة النحل �أمنوذجا)
م .فواز حممد فوزي احلموري
مدير العالقات الثقافية والدولية

حتمل ال�ضغوطات يف ط ّياتها بع�ض اجلوانب الإيجاب ّية ،حيث
ميكن �أن تقوم بك�شف قدرات الفرد وتدفعه �إلى التحدّي ،واملواجهة
من �أجل الو�صول �إلى هدفه.
تتعدد �أنواع �ضغوطات احلياة ،وت�أثرياتها� ،إ�ضافة �إلى طرق
التعامل معها .وميكن تق�سيم �أنواع ال�ضغوطات �إلى:
�.1ضغوطات احلياة اليوم ّية :وهي ال�ضغوطات التي يتعر�ض لها
الفرد ب�شكل يومي ،وتختلف ت�أثرياتها فيه ،مثل امل�شاكل العائل ّية،
وال�ضغوطات املاد ّية ،والدرا�س ّية ،واالجتماع ّية ،والعاطف ّية،
و�ضغوطات العمل.

�.2ضغوطات غري عاد ّية :وحتدث ب�شكل مفاجئ نتيجة كوارث
طبيع ّية� ،أو التع ّر�ض حلادث م�ؤمل.
�.3ضغوطات ق�صرية الأجل :وتتمثل بتعر�ض الفرد مل�شكلة ما،
ولفرتة ق�صرية ،ثم يتغلب عليها مع مرور الوقت ،كخ�سارة ماد ّية،
�أو موت �شخ�ص قريب.
�.4ضغوطات طويلة الأجل :وهي �ضغوطات يتعر�ض لها الإن�سان
وت�ؤثر فيه مدة طويلة ،كالإ�صابة ب�أمرا�ض مزمنة� ،أو خ�سارة ما ال
ميكن تعوي�ضه.
ت�ؤثر �ضغوطات احلياة على الفرد ب�أ�شكال متعددة ،وقد تكون
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هذه الت�أثريات �صعبة التحمل وت�ستمر لفرتات طويلة� ،أو ت�أثريات
ب�سيطة ت�ستمر ملدة ق�صرية من الزمن ،وتتمثل هذه الت�أثريات:
.1ت�أثريات نف�س ّية :وهي التغريات التي تت�شكل لدى الفرد ،وتعيق
قدرته على الرتكيز واالنتباه ،وتحُ دث ا�ضطرابات يف الذاكرة،
وتزيد �سرعة غ�ضبه وا�ستثارته ،وتُ�شعره باحلزن واالكتئاب ،مع
العلم �أنّ ا�ستمرار هذه الت�أثريات ملدة طويلة قد ي�ؤدي �إلى ظهور
م�شكالت �أعظم من الت�أثريات نف�سها ،كا�ضطراب العالقات
العائل ّية واالجتماع ّية ،وعدم القدرة على اكت�ساب املهارات التي
ي�سعى للح�صول عليها.
.2ت�أثريات ف�سيولوج ّية :وتعرف �أي�ض ًا بالت�أثريات اجل�سد ّية،
وهي التي حتدث يف وظائف �أع�ضاء اجل�سم ،كتح�سني عمل ّية
الغذائي التي تعمل على �إمداد اجل�سم بالطاقة؛ لتم ّكنه
التمثيل
ّ
من مواجهة ال�ضغوطات ،وحت�سني ن�شاط ع�ضلة القلب؛ لتتم ّكن
من �ضخ الدم يف �أنحاء اجل�سم ،وحت�سني مهام اجلهاز التنف�سي،
بالإ�ضافة �إلى زيادة ن�شاط الع�ضالت ،وبالتايل ي�ؤدّي ا�ستمرار هذه
الت�أثريات �إلى م�ضاعفة الأمرا�ض يف اجل�سم ،فيعاين ال�شخ�ص من
ارتفاع �ضغط الدم ،وم�ستوى ال�سكر ،وغريها من الأمرا�ض.
.3ت�أثريات �سلوك ّية :وحتدث التغريات يف ال�سلوك نتيجة حدوث
الت�أثريات ال�سابقة املتم ّثلة يف النف�س ّية واجل�سد ّية ،وي�صبح الفرد
�أق ّل دافع ّية ،وتنخف�ض قدرته على �إجناز �أعماله ،وتنق�ص رغبته يف
تناول الطعام ،تخت ّل �ساعات نومه.
كان ال بد من هذه املقدمة للدخول �إلى �سورة النحل والتي
تقدم حلوال واقعية ل�ضغوطات احلياة� .سورة النحل �آياتها،128 :
وهي �سورة مكية ،ما عدا الآيات  128-126فمدنية نزلت بعد �سورة
الكهف وقبل �سورة نوح.
ت�شكل �سورة النحل خال�صة للر�ؤية القر�آنية للعامل ،وتدعو
الإن�سان للنظر والت�أمل يف كل ما يحيط به يف احلياة ،و�إدراك ما
وفره اهلل للإن�سان لبناء “احلياة الطيبة” على الأر�ض ب�شكل عام،
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وتعطيه �إجابات �سريعة ومر ّكزة عن كل ما يحتاجه لبناء ر�ؤيته
للكون والعامل واحلياة.
تبد�أ ال�سورة باحلديث عن املدخل المتالك الإجابة ال�سليمة
عن الت�سا�ؤالت الكربى للحياة حتى ال يبقى الإن�سان حائرا �ضعيفا
�أمامها:
كيف وجدتُ يف هذه الأر�ض؟ وملاذا؟
علي �أن �أفعل؟
وماذا ّ
وما هو م�آيل بعد املوت؟
وكيف �أتعامل مع اخلري وال�شر؟
فتذكر �أن املدخل الوحيد هو الوحي والنبوة ،وال ميكن لأي
مدخل معريف �آخر �أن يوفر الإجابة ال�سليمة عن هذه الأ�سئلة�( :أَتَى
الل َف َال ت َْ�س َت ْع ِج ُلو ُه ُ�س ْب َحا َن ُه َو َت َعا َلى َع َّما ُي ْ�ش ِر ُكونَ ُ ،ي َنز ُّل المْ َلاَ ِئ َك َة
�أَ ْم ُر َهّ ِ
ِبا ْل ُ ّر ِوح ِمنْ �أَ ْم ِر ِه َع َلى َمن َي َ�ش�آء ِمنْ ِع َبا ِد ِه �أَنْ �أَ ْن ِذ ُرو ْا َ�أ َّن ُه ال ِ�إ َل َه ِ�إال
�أَ َن ْا َفا َّت ُق ِون).
ف�س�ؤال وجود اهلل و�صفاته ال ميكن الإجابة عنه ال بالعلم
التجريبي وال بالفل�سفة و�إمنا بالوحي والنبوة.
ثم تنطلق يف بيان الر�ؤية ،منذ بدايات اخللق (�س�ؤال املا�ضي
والبدايات) :فال�سماوات والأر�ض خلقتا ِبالحْ َ ِّق (يف غري عبث)..
َت َعا َلى َع َّما ُي ْ�ش ِر ُكونَ  ..والإن�سان خلق من نطفة (من قطرة ماء
�صغرية) ،ولكنه �سي�صبح تدريجيا خ�صيما مبينا ،جمادال بعقل
ول�سان ،قادرا من خاللهما على التفكري والبيان والتوا�صل مع
الآخرين.
تتحدث ال�سورة عن �أدوات احلياة التي وفرها هلل للإن�سان
(�س�ؤال الواقع) :احليوانات (الأنعام ،اخليل البغال ،احلمري)،
ووظيفتها املبا�شرة (الغذاء وامللب�س والتنقل وحمل الأ�شياء التي
ي�صعب على الإن�سان حملها بنف�سه) ووظيفتها غري املبا�شرة (ك�أداة
للت�أمل يف طريقة حياتها وحركتها؛ الخرتاع الأ�شياء على �شاكلتها،
�إلخ) ،ثم املاء والزرع ،ومظاهر التنوع واجلمال يف الطبيعة
أيلول 2019

واحلياةَ ( ،و َ�س َّخ َر َل ُك ُم ال َّل ْي َل َوال َّن َها َرَ ،و َّ
وم
ال�ش ْم َ�س َوا ْل َق َم َرَ ..وال ُّن ُج ُ
ُم َ�س َّخ َراتٌ ِب َ�أ ْم ِر ِه ِ�إ َّن فيِ َذ ِل َك َ آل َي ٍات ِّل َق ْو ٍم َي ْع ِق ُلونَ ) ..وت�سخري البحر
للطعام وا�ستخراج حلي الزينة ،و�أهمية اجلبال والأنهار وامل�سالك
والطرقات ،وعلم الفلك لالهتداء بالنجومَ ( .و�أَ ْل َقى فيِ الأَ ْر ِ�ض
الم ٍات..
َر َو ِا�س َي �أَن تمَ ِيدَ ِب ُك ْم َو َ�أ ْن َها ًرا َو ُ�س ُب ًال َّل َع َّل ُك ْم َت ْه َتدُونَ َ ..و َع َ
َو ِبال َّن ْج ِم هُ ْم َي ْه َتدُونَ ).
تتحدث ال�سورة عن �أدوات الفعل الإن�ساين التي وفرها اهلل
للإن�سان :ال�سمع والب�صر والعقل ،واملعرفةّ .
وتب�شر َمنْ �أح�سن
ا�ستخدامها (ا َّل ِذينَ َت َت َو َّفـاهُ ُم المْ َلاَ ِئ َك ُة َط ّي ِبنيَ ،)..وحت ّذر من ي�سيء
ا�ستخدامها (ا َّل ِذينَ َت َت َو َّفـاهُ ُم المْ َلاَ ِئ َك ُة َظالمِ ِي �أَن ُف ِ�سهِ م).
كما تتحدث عن دور الر�سل يف الهداية ،وت�صحيح االنحرافات
عرب التاريخ الب�شري ،و�إعادة ت�صحيح البو�صلة نحو اهلل ،والدعوة
الجتناب الطغيان املادي وال�سيا�سي واالجتماعي والإف�ساد يف
الأر�ضَ “ :و َل َق ْد َب َع ْث َنا ِفى ُك ّل �أُ َّم ٍة َّر ُ�سو ًال َ�أ ِن ْاع ُبدُو ْا اهلل َو ْاج َت ِن ُبو ْا
ا ْل َّط ُ
وحى �إِ َل ْيهِ ْم”
ـاغوتَ ”َ “ ..و َم�آ �أَ ْر َ�س ْل َنا ِمن َق ْب ِل َك �إِ َّال ر َِجا ًال ُّن ِ
وتذ ّكر بنعم اهلل ..وحق ّ
ال�شكر له واالعرتاف بف�ضله و�ضرورة
عبادتهَ “ :و َما ِب ُكم ّمن ّن ْع َم ٍة َفمِ نَ اهلل”“ .و�إن تعدّوا نعمة اهلل
ال حت�صوها” ..وتذ ّكر ب�أهمية حفظ مقام الألوهية واالعرتاف
بوجودها والإذعان لها�( :أَ َف َمن َيخْ ُلقُ َك َمن َّال َيخْ ُلقُ �أَ َفال ت ََذ َّك ُرونَ ).
ثم تعطي مناذج للم�ستكربين و�شرك الكفار و�إنكارهم للنبوة،
وحت ّذر من منوذجهم .وجتمع يف ال�سياق بني الإميان بوحدانية اهلل
والإميان بالآخرة .بل جتعل �أحدهما داال على الآخر؛ فال ميكن
الإميان بوجود اهلل دون الإميان باليوم الآخر والبعث واجلزاء:
الذينَ َال ُي�ؤ ِْم ُنونَ ِبال ِآخ َر ِة ُق ُلو ُب ُه ْم ُم ْن ِك َر ٌة َوهُ ْم
(�إِ َل ُه ُك ْم �إِ َل ٌه َو ِاح ٌد َف ِ
ُم ْ�س َت ْكبرِ ُ ونَ ).
ثم تتحدث عن امل�شيئة الإلهية ومفهوم الق�ضاء والقدر ،وتنفي
مفهوم الإجبار ،وتق ّرر �أن اهلل ي�أمر عباده باخلري وينهاهم عن
ال�شر ،ثم يرتك لهم حرية االختيار.

وت�صحح املفاهيم
ثم تتحدث عن موقع املر�أة يف املجتمع،
ّ
اخلاطئة حولها ،وتدفع الظلم الذي كانت تعانيه يف املجتمعات
الب�شرية املنحرفةَ ( :و�إِ َذا ُب ِّ�ش َر َ�أ َحدُهُ ْم ِبا ُلأن َثى َظ َّل َو ْج ُه ُه ُم ْ�س َو ًدّا
َوهُ َو َك ِظيم) .وتنبه على قيمة م�ؤ�س�سة الأ�سرة والزواج ك�إطار �سليم
للحياة.
وتنبه على �أهمية تكري�س التعاون يف �إطارين :الأول� :إطار
املجتمع مبا يوفر للجميع الرزق و�أ�سباب العي�ش الكرمي ،وت�ضرب
الأمثال ل�شرح �سبب االختالف يف الرزق ( َواللهّ ُ َف َّ�ض َل َب ْع َ�ض ُك ْم
َع َلى َب ْع ٍ�ض فيِ ا ْل ِّر ْزق َف َما ا َّل ِذينَ ُف ِّ�ض ُلو ْا ِب َرا ِدّي ِر ْزقِهِ ْم َع َلى َما
الل َي ْج َحدُونَ ) .والثاين:
َم َل َك ْت �أَيمْ َ ا ُن ُه ْم َف ُه ْم ِفي ِه َ�س َواء �أَ َف ِب ِن ْع َم ِة َهّ ِ
�إطار الزواج ،و�إجناب الأبناء ل�ضمان ا�ستمرار احلياة الب�شرية
وعمران الأر�ضَ ( :واللهّ ُ َج َع َل َل ُكم ِّمنْ �أَن ُف ِ�س ُك ْم �أَ ْز َواج ًا َو َج َع َل َل ُكم
ِّمنْ �أَ ْز َو ِاج ُكم َب ِن َني َو َح َفدَ ًة) .ثم ت�شري �إلى �أهمية البيت وامل�سكن
وامللب�س ك�ضرورات للعي�ش الكرمي ،وت�سخري الأدوات لذلك من
الطبيعة التي وفرها اهلل يف الأر�ض ،مثل �صناعة املالب�س من جلود
و�صوف احليوانات ،وا�ستعمال حجارة اجلبال يف البناء ،ثم تتحدث
ال�سورة عن �س�ؤال الفعل وال�سلوك (ال�س�ؤال اخلام�س) ،و�أهمية
الأخالق والنهي عن نق�ض الوعود .والأمر بالعدل والإح�سان و�إيتاء
ذي القربى ،والنهي عن الفح�شاء واملنكر والبغي.
وتختم ال�سورة هذه الر�ؤية القر�آنية ب�ست �إ�شارات مهمة ،وهي:
.1الإ�شارة �إلى �أن هذا الإطار العام لر�ؤية العامل هو الكفيل
بتحقيق احلياة الطيبة يف الأر�ض ،و�أن الب�شرية م�أمورة باتباع هذه
الر�ؤية لتحقيق وظيفة "عمران الأر�ض" التي ُخ ِلق الإن�سان من
(منْ َعمِ َل َ�صالحِ ً ا ِمنْ َذ َك ٍر �أَ ْو ُ�أ ْن َثى َوهُ َو ُم�ؤ ِْمنٌ َف َل ُن ْح ِي َي َّن ُه َح َيا ًة
�أجلهاَ :
َط ِّي َب ًة َو َل َن ْج ِز َي َّن ُه ْم �أَ ْج َرهُ ْم ِب َ�أ ْح َ�س ِن َما َكا ُنوا َي ْع َم ُلونَ ).
�.2أن الراف�ضني لاللتزام بهذه الر�ؤية الربانية للعامل م�آلهم
اخل�سران يف الدنيا والعقاب يف الآخرة ،باعتبار �أن �أي ر�ؤية خمالفة
�ستنحرف جزئيا �أو كليا عن املهمة الأ�سا�سية للإن�سانية يف الأر�ض:
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( َو َ�ض َر َب اللهّ ُ َم َث ًال َق ْر َي ًة َكا َن ْت � ِآم َن ًة ُّم ْط َم ِئ َّن ًة َي�أْ ِتي َها ِر ْز ُق َها َر َغد ًا ِّمن
ا�س الجْ ُ و ِع َوالخْ َ ْو ِف بمِ َ ا
ُك ِّل َم َكانٍ َف َك َف َر ْت ِب�أَ ْن ُع ِم اللهّ ِ َف�أَ َذا َق َها اللهّ ُ ِل َب َ
اب
َكا ُنو ْا َي ْ�ص َن ُعونَ َ ،و َل َق ْد َجاءهُ ْم َر ُ�سو ٌل ِّم ْن ُه ْم َف َك َّذ ُبو ُه َف�أَ َخ َذهُ ُم ا ْل َع َذ ُ
أهم مثال ب�شري على االنحراف
َوهُ ْم َظالمِ ُونَ ) .وتذكر ال�سورة �أنّ � ّ
عن هذه الر�ؤية القر�آنية هو منوذج بني �إ�سرائيل ( َو َما َظ َل ْم َناهُ ْم
َو َل ِكن َكا ُنو ْا �أَن ُف َ�س ُه ْم َي ْظ ِل ُمونَ ).
�.3أن املخالفني للر�ؤية القر�آنية للعامل نوعان :خمالف ُم ِعر�ض
جاحد متام ،وخما ِلف ُم ْك َر ٌه على ذلك ،ب�شكل من الأ�شكال ،وتبينّ
(من َك َف َر ِباللهّ ِ ِمن َب ْع ِد �إ َميا ِن ِه �إِ َّال َمنْ �أُ ْك ِر َه َو َق ْل ُب ُه
الفرق بينهماَ :
ُم ْط َم ِئ ٌّن ِبالإِ َمي ِان َو َل ِـكن َّمن َ�ش َر َح ِبا ْل ُكف ِْر َ�ص ْدر ًا َف َع َل ْيهِ ْم َغ َ�ض ٌب ِّمنَ
ا�ست ََح ُّبو ْا الحْ َ َيا َة ا ْل ُّد ْن َيا َع َلى
اللهّ ِ َو َل ُه ْم َع َذ ٌ
اب َع ِظي ٌمَ ،ذ ِل َك ِب�أَ َّن ُه ُم ْ
ال ِآخ َر ِة َو�أَ َّن اللهّ َ َال َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم ا ْل َكا ِف ِرينَ � ،أُو َلـ ِئ َك ا َّل ِذينَ َط َب َع اللهّ ُ
َع َلى ُق ُلوبِهِ ْم َو َ�س ْمعِهِ ْم َو َ�أ ْب َ�صار ِِه ْم َو�أُو َلـ ِئ َك هُ ُم ا ْل َغا ِف ُلونَ ).
�.4أن هذه الر�ؤية القر�آنية للعامل لي�ست حكرا على �أتباع
الإ�سالم ،بل هي يف الأ�صل �إعادة �إحياء لنف�س الر�ؤية التي �أوحى بها
اهلل للأنبياء ال�سابقني ،وتذكر �إبراهيم (عليه ال�سالم) كنموذج
�أمثل للإن�سان الذي عا�ش حياة طيبة ،متمثال الر�ؤية القر�آنية
كاملة ،وتطلب من حممد �صلى اهلل عليه و�سلم و�أتباعه اتّباع منوذج
�إبراهيم عليه ال�سالم�( :إِ َّن ِ�إ ْب َر ِاه َيم َكانَ �أُ َّم ًة َقا ِنتًا للِ َهّ ِ َح ِني ًفا َولمَ ْ
اط ُّم ْ�س َت ِق ٍيم،
َي ُك ِمنَ المْ ُ ْ�ش ِر ِكنيَ�َ ،ش ِاك ًرا ِّ أَل ْن ُعمِ ِه ْاج َت َبا ُه وَهَ دَ ا ُه �إِ َلى ِ�ص َر ٍ
ال�صالحِ ِ نيَُ ،ث َّم �أَ ْو َح ْي َنا
َو�آ َت ْي َنا ُه فيِ ال ُّد ْن َيا َح َ�س َن ًة َو ِ�إ َّن ُه فيِ ال ِآخ َر ِة لمَ ِنَ َّ
�إِ َل ْي َك �أَ ِن ا َّت ِب ْع ِم َّل َة ِ�إ ْب َر ِاه َيم َح ِني ًفا َو َما َكانَ ِمنَ المْ ُ ْ�ش ِر ِكنيَ).
�.5أن الب�شرية �ست�شهد اختالفا كثريا حول ر�ؤية العامل،
ونزاعا بني امللتزمني بالر�ؤية القر�آنية ،والراف�ضني لها ويكمن
احلل يف �إر�ساء احلوار ولي�س باحلرب وال�صراع( :ا ْد ُع �إِ َلى َ�س ِب ِيل
َر ِّب َك ِبالحْ ِ ْك َم ِة َوالمْ َ ْو ِع َظ ِة الحْ َ َ�س َن ِة َو َجا ِد ْل ُه ْم ِبا َّل ِتي ِه َي �أَ ْح َ�سنُ �إِ َّن
َر َّب َك هُ َو �أَ ْع َل ُم بمِ َ نْ َ�ض َّل َعنْ َ�س ِبي ِل ِه َوهُ َو َ�أ ْع َل ُم ِبالمْ ُ ْهت َِدينَ ) .وتبينّ
�أن هذا االختالف �ست�شوبه كثري من االنفعاالت وامل�شاحنات
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النف�سية التي قد ت�ؤدي لتبادل العنف والعدوان ،و�أن من املنطقي �أن
نعامل املعتدي باملثل ،ولكن ال�صرب �أف�ضل ،لأهمية �ضبط امل�شاعر
ومقاومة االنفعاالت ،وكبح النزعة نحو العنفَ ( :و َلئِنْ َ�صبرَ ْ تمُ ْ َل ُه َو
ل�صا ِب ِرينَ ).
َخيرْ ٌ ِل َّ
.6تدعو امل�ؤمن لاللتزام با�ستح�ضار القر�آن الكرمي يف حياته
اليومية؛ لأنه الكتاب الذي يلخ�ص له الر�ؤية ال�سليمة للكون والعامل
واحلياة ،وي�ساعده على حت�س�س احللول احلقيقية مل�شاكله وق�ضاياه،
ويحميه من االنحرافات املحتملة عن الطريق ،وتخربه ب�أنه
�سيتعر�ض للو�ساو�س التي ت�شككه يف �صدقية ووثاقة القر�آن ،وت�شككه
يف �صالحيته للزمن ومتغريات الواقع ،وتوهمه بعجز القر�آن عن
الإجابة عن التعقيدات اجلديدة للحياة يف كل ع�صر وكل بلد وكل
الل ِمنَ َّ
ال�ش ْي َط ِان ال َّر ِج ِيم،
ا�س َت ِع ْذ ِب َهّ ِ
جمتمعَ ( :ف�إِ َذا َق َر�أْتَ ا ْل ُق ْر�آنَ َف ْ
�إِ َّن ُه َل ْي َ�س َل ُه ُ�س ْل َطا ٌن َع َلى ا َّل ِذينَ � َآم ُنو ْا َو َع َلى َر ِّبهِ ْم َي َت َو َّك ُلونَ ).
جتدد �سورة النحل مفهوم (احلياة الطيبة) بقول اهلل تعالى:
(منْ َعمِ َل َ�صالحِ ً ا ِمنْ َذ َك ٍر �أَ ْو �أُ ْن َثى َوهُ َو ُم�ؤ ِْمنٌ َف َل ُن ْح ِي َي َّن ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة
َ
َو َل َن ْج ِز َي َّن ُه ْم �أَ ْج َرهُ ْم ِب َ�أ ْح َ�س ِن َما َكا ُنوا َي ْع َم ُلونَ ) ،حيث تقرر جملة من
القواعد ،ومنها:
�.1أن الب�شرية تتكون من جن�سني (ذكر و�أنثى).
�.2أن هذين اجلن�سني مت�ساويان يف قاعدة العمل واجلزاء ،ويف
�صلتهما باهلل ،ويف جزائهما عند اهلل.
.3وبالتايل ،ف�إن هذه امل�ساواة يف قاعدة العمل والأجر تقت�ضي
التعاون بني الرجل واملر�أة ،وال ميكنها �أن ت�ؤدي ملجتمع �أبوي/
ذكوري.
.4و�أن املطلوب يف احلياة هو �أداء الدور والوظيفة بال�شكل
ال�سليم (العمل ال�صالح) ،من �أجل البناء والإ�صالح ،ولي�س من
�أجل التدمري والإف�ساد.
.5و�أن هذا العمل ال�صالح و�أداء الدور يف احلياة يكفل ،ملن
يقوم به وللمجتمع ،حيا ًة طيبة يف هذه الأر�ض.
أيلول 2019

� .6أن احلياة الطيبة يف الدنيا ال تنق�ص من الأجر احل�سن يف
الآخرة.
لكن كيف ميكن التعامل مع �ضغوطات احلياة؟
على وجه العموم ميكن حماولة القيام مبا يلي للتخفيف من
ال�ضغوطات:
.1عدم كتمان الأمور املزعجة.
.2حماولة التكلم مع �شخ�ص قريب ي�ستطيع حلها� ،أو التخفيف
منها.
.3حماولة تثبيت الرتكيز على كيف ّية حل امل�شكلة ،ولي�س على امل�شكلة
للتو�صل �إلى احل ّل املنا�سب.
ذاتها ،وبالتايل ،العمل بطريقة جادّة ّ
.4ا�ست�شارة من لديهم خربة يف امل�شكلة؛ للح�صول على بع�ض

احللول والأفكار.
.5االبتعاد عن املركز ّية ،وتفوي�ض املهام املرتاكمة لأ�شخا�ص
�آخرين يتمتّعون بالثقة.
.6عدم العمل دون و�ضع خطة �أو هدف.
.7حماولة مواجهة القلق ،واخلوف ،واال�ضطراب ،وذلك من
خالل زيادة الثقة بالنف�س ،واحل�صول على �ساعات من الراحة
واال�سرتخاء.
.8ممار�سة هوايات معينة مثل الريا�ضة ،والكتابة ،والر�سم،
و�أية هوايات �أخرى مفيدة للج�سم والروح .
.9ممار�سة الن�شاطات االجتماعية املتنوعة.

املراجع:

 .1القر�آن الكرمي� ،سورة النحل.

,Strategies for Managing Stress 11" ,)2017-2-John H. Ostdick (22 .1
".2018-6-www.success.com, Retrieved 13
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التدخل املبكر خطوة العالج ب�ألف ميل

فار�س عي�سى القاروط
مدر�سة ال�سيفية الثانوية للبنني
مديرية تربية ال�سلط

التدخل املبكر من املوا�ضيع املهمة التي ُط ِر َح ْت على طاولة
النقا�ش �أكرث من مرة �ضمن املوا�ضيع املحورية مليدان الرتبية
اخلا�صة عامة و�صعوبات التعلم خا�صة؛ كون ن�سبة طلبة ال�صعوبات
ت�شكل الن�سبة الأكرب من بني حاالت الرتبية اخلا�صة الأخرى ،التي
تُـ َق َّـد ُر ِبـ  % 51تقري ًبا.
لذا؛ ف� َّإن اخلو�ض يف التف�صيالت الدقيقة لهذا املو�ضوع جتعله
يوجه بو�صلة االهتمام نحو احلل والعالج الفاعل ب�شكل علمي
وممنهج دون الدخول كث ًريا يف ع�شوائية مراحله وطرائقه؛ كون
الزيادة امل�ضطردة للإحاالت املقدمة من الأهل واملدر�سة والطلبة
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�أنف�سهم ملعلمي غرف امل�صادر ،و�إدخالهم يف منظومة الرتبية
اخلا�صة يحتم على املدر�سة والأهل �آثار ًا م�ستقبلية ال �سيما يف
جانب زيادة الإنفاق والتكاليف ،واحلاجة ملزيد من خدمات الرتبية
اخلا�صة والكوادر والإمكانات اخلا�صة بذلك املجال؛ حيث بينت
درا�سة �أمريكية �أن التكلفة الإجمالية ال�سنوية لذوي احلاجات
اخلا�صة تُـ َق َّـد ُر ِبـ  12000دوالر �أمريكي ،بينما تبلغ التكلفة للطالب
العادي  6500دوالر �أمريكي فقط؛ �أي مبعدل ال�ضعف تقريبا
". "fuchs&Vaughn,2003
وميكن احلديث عن الأثر الإيجابي للفرد نف�سه كونه املحور
أيلول 2019

الأهم واملركزي يف التعلم ،حيث ي�ؤدي �إحلاقه بربنامج التدخل
املبكر �إلى ت�سريع منوه املعريف واالجتماعي ،والتقليل من م�شكالته
ال�سلوكية ،فيخرج من جو الإحباطات والف�شل املتكرر �إلى االجتاه
ال�صحيح ،ويقي جمتمعه من �آثار �سلبية كارثية خطرية ،قد تنتج
جراء الإهمال والتق�صري� ،إ�ضافة �إلى الف�شل يف الو�صول �إلى
الهدف الأ�سمى للرتبية والتعليم� ،أال وهو الو�صول �إلى ال�شخ�صية
ال�سوية الإيجابية املنتجة الفاعلة لوطنها وجمتمعها ،واملت�سلحة
باملهارات واملعارف وال�سلوكات الإيجابية.

املفهوم:
تعرف خدمات التدخل املبكر ل�صعوبات التعلم ب�أنها خدمات
تربوية و�صحية ونف�سية وت�أهيلية واجتماعية ،ت�ستهدف جمموعة
من الطلبة وترتك فيهم الأثر الإيجابي للوطن والأ�سرة واملجتمع،
يف وقت حرج وح�سا�س قابل للتعلم فيه ون�ضوج ال�سلوكات امل�ستهدفة
املرغوبة �ضمن وقت الأزمات التي حتيط بالطفل منذ فرتة مبكرة
من حياته ،نظ ًرا لقابلية الت�أخر وتطور الإعاقة ،مما ي�سهم
يف احلد من تطورها والإ�سهام يف معاجلتها ،و�إحداث التغيري
الإيجابي املرغوب ب�أ�سرع وقت ممكن ،مع ت�أكيد �أنه كلما ُقدمت
هذه اخلدمات ب�شكل متقدم ومبكر منائي ًا كان العالج �أكرث فاعلية
و�أوفر يف الوقت واجلهد.
و� َّإن امل�ؤ�شرات والأعرا�ض املبكرة ل�صعوبات التعلم لدى
الأطفال يف عمر ما قبل املدر�سة ،يفرت�ض �أن تتنب�أ مبدى العالقة
بني م�ستوى الذكاء والتح�صيل املنخف�ض م�ستقب ًال مث ًال ،على
الرغم من توحيد الظروف التعلمية التعليمية بينهم وبني الطلبة
العاديني يف الأ�سرة واملدر�سة؛ كونهما بيئتني حموريتني للتعلم يف
هذه املرحلة العمرية املهمة.

املظاهر والأعرا�ض:
ونتطرق يف هذا املجال �إلى �سرد جمموعة من الأعرا�ض
وال�سلوكات التي قد تتنب�أ بوجود �صعوبة من عدمها ملرحلة عمرية

مبكرة ،وهنا يكمن جوهر برنامج التدخل املبكر؛ كون مالحظة
املعلم وتنب�ؤه �إ�ضافة للأهل واملقايي�س واالختبارات ذات العالقة،
لها الدور الأكرب والأهم يف حتديد �شكل هذه ال�سلوكات والأعرا�ض
و�أ�صنافها و�شدتها وتكرارها ،ومنها:
�أ .ال�ضعف يف متييز الأ�شكال واال�ستدعاء والت�آزر احلركي
احل�سي نظر ًا ل�ضعف منو اجلهاز الع�صبي املركزي لديه.
ب .الق�صور يف الطالقة اللفظية يف املفردات ،وهذا ناجت عن
�ضعف الت�آزر احلركي احل�سي مع عدم القدرة على ا�ستخدام اللغة
التعبريية ،واحل�صيلة اللغوية املتدنية يف حياته وواقعه احلياتي
املعا�صر.
ج .م�شكالت يف الذاكرة تتمثل يف ق�صور يف عملياتها :التنظيم
والت�صنيف والتخزين واال�ستدعاء واملعاجلة ،وهي اجلانب الأهم
لأ�صناف الذاكرة املتنوعة احل�سية والق�صرية والعاملة وطويلة
املدى ،حيث تربز الذاكرة العاملة وق�صورها يف معاجلة املعلومات
كمظهر جوهري �ضمن هذا املجال.
د .م�شكالت يف اجلانب الأكادميي بالقراءة والكتابة
واحل�ساب ،ويدخل هذا اجلانب �ضمن ال�صعوبات الأكادميية،
وفيه مظاهر كثرية ومتنوعة ،منها ال�ضعف يف الكتابة واخلط،
والقراءة املتقطعة ،و�ضعف يف �إجراء العمليات احل�سابية والتعامل
مع الأ�شكال الهند�سية واالجتاهات ،وغريها.
هـ .م�شكالت يف الوعي ال�صوتي :ولهذا اجلانب الت�أثري املحوري
والرئي�س؛ نظر ًا لفعاليته يف الك�شف املبكر عن جوانب ال�ضعف،
وما يرتتب عليها من م�ؤ�شرات و�سلوكات تنتج ب�سبب �ضعف الوعي
ال�صوتي ،حيث يعد هذا اجلانب الرابط الفطري الأ�سا�س لتعلم
الأطفال ملهارات القراءة والكتابة واحل�ساب ،ومن خالله ي�ستطيع
الطفل تطوير قدراته وخرباته ومهاراته اللغوية واملنطقية؛ كون
اللغة تتكون من �أ�صوات وفونيمات عديدة يف �أ�سا�سها البنيوي،
فال بد من حفظها وحتديدها ومتييزها وربطها على نحو هند�سي
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فطري متنا�سق للو�صول �إلى املقطع ،ثم بناء الكلمة ال�سليمة �صوتي ًا
وكتابي ًا ،حيث تتوافق عمليتا التحليل والرتكيب �ضمن منظومة
فطرية مرتابطة ونا�ضجة ميتلكها الطفل� ،إذ بينت الكثري من
الدرا�سات �أهمية الوعي ال�صوتي يف �إتقان اجلوانب املعرفية
والنمائية واالجتماعية والأكادميية للطفل ،ومنها درا�سة لريتز
و�آخرون "lerner,2004Torgesen&schatschn,2000
 "eiderوم�شكالت �سلوكية واجتماعية تكيفية متنوعة ومتباينة،
وقد تظهر قبل فرتة تعلمه �أو بعدها بفرتة وجيزة على عدة �أ�شكال،
منها العدوانية ،والتمرد ،واالنطوائية ،واخلجل ،ون�شاط فرط
احلركة امل�صحوب بنق�ص االنتباه ،و�ضعف التوا�صل مع �أفراد
املجتمع �سواء يف بيته �أو مدر�سته �أو غريها ،و�ضعف تقدير الذات،
وغريها من �سلوكات لها الأثر ال�سلبي لي�س فقط على الفرد بل على
�أ�سرته ومدر�سته وجمتمعه ب�أكمله.
و .م�شكالت يف املعاجلة الإدراكية ملنظومة املثريات الب�صرية
وال�سمعية واللم�سية واحلركية املكت�سبة من املحيط اخلارجي ،والتي
ت�ستقبلها احلوا�س ،مما ي�ؤدي �إلى �ضعف معاجلتها بال�شكل الأمثل
على �شكل معلومات مغلوطة �أو منقو�صة �أو م�شوهة ذات جودة
ونوعية رديئة ت�صل �إلى الذاكرة ،وقد يتم ا�ستدعا�ؤها بنق�صها �أو
مما ي�ؤثر يف حت�صيل الطفل وتكرار الف�شل
مغلوطيتها كما هيّ ،
لديه.

االفرتا�ضات الرئي�سة يف ميدان التدخل املبكر:
�أ.يدخل طالب ال�صعوبات يف نطاق الذكاء املتو�سط �أو فوق
املتو�سط؛ لذا ،ف�إنه يكون واعي ًا لف�شله وانخفا�ضه التح�صيلي يف
املدر�سة ،وي�صبح �أكرث ا�ست�شعار ًا لهذا الف�شل و�آثاره ال�سلبية ،وقد
يولد لديه جمموعة من الإحباطات النف�سية والت�أثريات االنفعالية
نتيجة ف�شله من اخلروج من م�أزق الف�شل والإحباطات يف حياته
املدر�سية والأ�سرية ،خا�صة �أنها ت�ستنفد اجلزء الأكرب من طاقاته
أم�س
النمائية والعقلية واجل�سمية واالنفعالية يف وقت يكون فيه ب� ّ
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احلاجة لت�سخريها الكت�ساب معارف ومهارات جديدة وتامة دون
نق�ص �أو ت�شويه يف اكت�سابها.
ب� .إن اخل�صائ�ص ال�سلوكية لذوي �صعوبات التعلم تت�سم
بالتحديد والتمييز ،حيث تتقاطع هذه اخل�صائ�ص ال�سلوكية
امل�شرتكة بينهم وترتابط بنمط ال�صعوبة النوعية؛ لذا ،ف�إنها متثل
ب�ؤرة االهتمام والتدخل والك�شف املبكر لتلك احلاالت ،خا�صة
�إذا مل نعمل على الرتكيز بتلك الربامج النوعية وتفعيلها بال�شكل
الأمثل ،فقد نهيئ لنمو تللك الإحباطات وال�سلوكات ال�سلبية ال�سابق
ذكرها ،التي قد ترتك �آثار ًا خطري ًة لي�ست على الفرد فح�سب ،بل
على املجتمع ب�أ�سره حا�ضر ًا وم�ستقب ًال �أي�ض ًا.
ج .يعد املعلم �أكرث الأ�شخا�ص وعي ًا ومالحظ ًة وبارع ًا يف معرفة
اخل�صائ�ص ال�سلوكية التي ترتبط بطلبة �صعوبات التعلم من حيث
اعتبارات عديدة؛ كالتكرار والدرجة والأمد وامل�صدر ،لذا؛ فهو
ي�سهم �إ�سهام ًا فاع ًال يف الك�شف املبكر لطلبة �صعوبات التعلم،
�إ�ضافة �إلى قدرته الكبرية على الت�شخي�ص والتقومي والتقييم
لفاعلية الربامج الرتبوية املتقدمة للطلبة ،والتي ت�سهم يف نقل
اخلربات للطلبة من عدمها لتمكينه من تقومي مدى التباعد بني
الأداء الفعلي والأداء املتوقع.
د َّ �.إن الطبيعة املتباينة غري املتجان�سة التي يت�صف بها طلبة
�صعوبات التعلم تدعم الو�صول �إلى الت�شخي�ص الفردي خا�صة
عند التقدير ال�سلوكي للطلبة من قبل املعلمني؛ كون الطالب ي�شعر
باالفتقار �إلى النجاح وف�شله املتكرر يف اخلروج من هذا الف�شل,
ويولد لديه � ً
أي�ضا امل�شاعر ال�سلبية والدونية يف تقدير الذات ب�شكل
م�ستمر وم�ضطرد ،مع ت�أكيد � َّأن الربط بني ال�سبب والنتيجة لربامج
التدخل املبكر ي�ضع القائمني عليه يف الطريق ال�صحيح ،خا�صة
يف مالحظة العالقة بني �صعوبات التعلم العامة واال�ضطرابات
املعرفية والأكادميية واالنفعالية ،مما ي�شكل ت�صور ًا غني ًا ب�أ�سباب
امل�شكلة وكيفية حلها وعالجها �ضمن الإ�سرتاتيجيات واخلطط
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والربامج الفاعلة املُ َتّـبعة يف عامل برامج التدخل العاملي .ويرتبط
برنامج التدخل املبكر يف وقاية الطفل من تطور الإعاقة وال�صعوبة،
خا�صة �إذا ترافق الربنامج يف مرحلة ح�سا�سة وحرجة يكون فيه
النمو املعريف واالجتماعي واالنفعايل يف �أوجه؛ لذا ،ف�إنه كلما مت
الك�شف عنه مبكرا و�إحلاقه بربامج التدخل املبكر ،زادت فر�ص
خروجه من امل�شاكل و�أ�صبح عالجه بطريقة �أف�ضل.

مراحل التدخل املبكر:
تتقاطع مراحل العمل يف برامج التدخل املبكر مع مراحل
برنامج �صعوبات التعلم ب�شكل كبري ،وهي كالآتي:
�أ .التحويل والإحالة :حيث يتم قبول الأطفال الذين تزيد
�أعمارهم عن �ست �سنوات ب�أغلب البلدان من م�صادر عديدة؛
كالطالب ذاته ،والأهل والأ�سرة ،واملدر�سة ممثلة باملعلم �أو املر�شد،
وهو �أكرثهم فاعلية؛ كون املعلم  -كما �أ�سلفنا� -أكرث الأ�شخا�ص
خربة ودراية ومالحظة للم�ؤ�شرات التي تتنب�أ بوجود ال�صعوبات
من عدمها ،مع عدم �إغفال �أي ع�ضو من �أع�ضاء فريق متعدد

االخت�صا�صات يف �إحالته لربنامج التدخل املبكر؛ كالطبيب
و�أخ�صائي ا�ضطرابات النطق وغريهم ،مع الأخذ يف احل�سبان
عدم الوقوع ببع�ض الأخطاء يف هذه املرحلة؛ كالع�شوائية ،والتح ُّيز،
وعدم التنظيم يف الإحالة ،وغري ذلك.
ب .الك�شف املبكر :ويتم من خالل هذه املرحلة �إجراء الك�شف
املبكر وت�شخي�ص �أويل ب�أدوات ك�شف مقننة وغري مقننة؛ لك�شف
وجود امل�ؤ�شرات امل�ستهدفة من عدمها ،وبيان مدى تكرارها و�شدتها
وحتديد جوانب الق�صور والت�أخر ،واعتبار م�صدر ال�سلوكات كفعل
ولي�س كردة فعل عابرة تختفي وتزول بزوال امل�ؤثر لمِ ُـدَ ٍد زمن َّي ٍة
تباعدَ ة .عل ًما ب�أن هذا الت�شخي�ص الأويل ال ي�شرتط فيه الدخول
ُم ِ
يف التف�صيالت الدقيقة ومراقبة �سري امل�ؤ�شرات وتطور منوها؛
كونها تدخل يف �صالحيات مرحلة الت�شخي�ص الالحق ذكرها.
الكم
ج .الت�شخي�ص :ويف هذه املرحلة تتم اال�ستفادة من ّ
الهائل من املعلومات التي مت جمعها من املراحل ال�سابق ذكرها؛
لإخ�ضاعها يف الت�شخي�ص والفح�ص العلمي الدقيق ،و�إخ�ضاعها
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ملجموعة من الإجراءات التي يتولى تطبيقها فريق متعدد
االخت�صا�صات ،ويعتمد جناح هذه املرحلة على قوة وفعالية �أدوات
الت�شخي�ص ك�أدوات ومقايي�س تربوية وطبية ونف�سية علمية ومقننة
وذات م�صداقية عالية على م�ستوى عاملي ،وعدم التح ُّيز يف �إجراء
النتائج وا�ستخراجها وتوحيد ظروف االختبارات و�إجراءاتها،
وتكمن �أهمية هذه املرحلة يف كونها حجر الأ�سا�س واملادة اخلام
للنتائج التي �سيعتمد عليها لبناء برنامج التدخل املبكر واال�ستمرار
به من عدمه يف املراحل الالحقة.
د .التقييم :ويف هذه املرحلة يتم جمع املعلومات والنتائج
امل�ستخرجة من املراحل ال�سابقة ،كاالختبارات الرتبوية والنف�سية
واالجتماعية و�سالمل التقدير واملالحظة ودرا�سة احلالة واملقابالت
الفردية والأ�سرية وغريها؛ للوقوف على مدى حاجة الطفل من
اال�ستفادة من خدمات برنامج التدخل املبكر من عدمه ،وت�أكيد
وجود امل�ؤ�شرات امل�ستهدفة يف �سلوكه ومهاراته وخرباته مع �إمكانية
التعديل ،و�إعادة �إجراء مرحلة الت�شخي�ص من جديد ،خا�صة
�إذا متت مالحظة وجود فروقات جوهرية بني النتائج الفرعية
امل�ستخرجة من كل �أداة جمع معلومات عن غريها.
هـ .االلتحاق بربنامج التدخل املبكر وبناء اخلطط التعليمية
والفردية للطفل:
ويعتمد يف هذه املرحلة على وجود ال�صعوبة وت�أكيدها من قبل
�أع�ضاء ذوي كفاءة يف فريق متعدد االخت�صا�صات ،و�ضرورة �إحلاقه
بالربنامج لتعديل ال�سلوك املرغوب �أو وقف ت�أخر الطالب وتدهور
م�ستواه التح�صيلي وال�سلوكي ،ثم البدء باالرتقاء والتغيري الإيجابي
املرغوب فيه ،وتبد�أ هذه املرحلة باملوافقة اخلطية من قبل الأهل
لإحلاق الطفل بالربنامج وم�شاركتهم الفاعلة يف كل �إجراءاته
ون�شاطاته وفعالياته ،مع بناء العالقة الطيبة و�شيوع جو من الثقة
املتبادلة بني الطفل و�أ�سرته ،مع ت�أكيد عدم تداخل �صالحيات املهام
بني �أع�ضاء الفريق الواحد على الرغم من �أن عملهم يت�سم بالعمل
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املجلد -56بديل العددين الأول والثاين

الت�شاركي التوا�صلي التفاعلي يف ما بينهم ،وبناء اخلطط الرتبوية
والفردية احلديثة ،وال �ضري يف اال�ستفادة من مناذج عاملية لتلك
اخلطط ،مع �إمكانية التعديل ح�سب املعطيات التي ميتلكها الفريق
عن الطفل امل�ستهدف كل على حدة؛ كالأهداف طويلة ومتو�سطة
وق�صرية املدى ،ومعلومات الطفل ال�شخ�صية ،ونتائج الت�شخي�ص،
والفرتة الزمنية للنتاجات املرغوب يف حتقيقها على �أكمل وجه،
وغريها من جوانب مهمة يف تلك املرحلة.
و .تنفيذ الربامج وتطبيقها:
وبتن�سيق
ويراعى يف هذه املرحلة العمل بروح الفريق الواحد
ٍ
عال �ضمن غرف امل�صادر يف املدر�سة العادية �أو املدار�س اخلا�صة
ٍ
بذوي االحتياجات اخلا�صة �أو املدار�س الداخلية ،من خالل
تطبيق �أغلب الإجراءات ووجود بع�ض التكيفات املكانية ح�سب
املرحلة العمرية وطبيعة املكان الذي يتفاعل الطالب فيه �أثناء
تعلمه واكت�سابه املهارات وال�سلوكات املن�شودة ،دون �إغفال تفعيل
دور الأ�سرة؛ من حيث املالحظة وتفعيل بع�ض الإ�سرتاتيجيات
والفعاليات والأن�شطة ،وتدريبهم بال�شكل الأمثل؛ ليمار�سوا التعليم
والتدريب ب�شكل منظم وكفاءة عالية.
وعلى الرغم من التنظيم والت�سل�سل العلمي املنهجي يف تعدد
تنفيذ املراحل و�إجراءات برنامج التدخل املبكر� ،إال �أن هنالك
عددًا من العوائق التي قد تقف يف طريق التنفيذ ال�سليم الفاعل،
خا�صة عند مراحل فرعية كالتخطيط والت�شخي�ص اجلزئي
والتقومي والتقييم ،ومن هذه العوائق:
�أ .معظم االختبارات واملقايي�س امل�ستخدمة يف نطاق برامج
التدخل املبكر تعاين من م�شكالت �سيكولوجية؛ حيث � َّإن معظمها
غري م�ؤكدة النتائج يف الدرا�سات والتقومي ،مما ي�ضعف م�صداقيتها
من حيث ال�صدق والثبات.
ب� .صعوبة ترجمة االختبارات واملقايي�س امل�ستخدمة يف برامج
التدخل املبكر �إلى �أهداف تربوية حمددة؛ ل ُبعدها عن املمار�سات
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ال�صفية يف �أغلب فقراتها� ،إ�ضافة �إلى كونها ذات تكلفة مادية
مرتفعة ،وقد ال تنا�سب بع�ض املجتمعات مع تكلفتها يف اجلهد
والوقت ،واحلاجة ملتخ�ص�صني لتطبيق النتائج وا�ستخراجها على
نحو علمي دقيق.
ج .تعد اختبارات اال�ستعداد املوجهة للطلبة ما قبل املدر�سة
غري دقيقة يف �أغلبها؛ كونها ال تقدم التنب�ؤ ال�صحيح بالتعلم
امل�ستقبلي للطلبة ،وهذا ما ظهر يف درا�سات عديدة منها درا�سة
تايلور و�آخرون؛ كتباين يف خطوط النمو والن�صح وخ�صائ�صه للفئة
امل�ستهدفة.
Agelo poulos,schatscheider,freman, " 2000
"anselmo,Tylor

الأطر والنماذج لربنامج التدخل املبكر :
مع التقدم والبحث الدقيق للدرا�سات ذات ال�صلة لربامج
التدخل املبكر يف جمال �صعوبات التعلم ،كان ال بد من ت�أكيد
وجود �أطر وطرق ت�سري عليها هذه الربامج لك�سبها ال�صفة العلمية
املنهجية ،وجعلها �أكرث م�صداقية ودقة يف نتائجها ،ومن هذه
النماذج:
�أ .النموذج النمائي :حيث يقوم هذا النموذج على نظرة �أن
الطفل كل واحد يف التطور والنمو اجل�سماين واالنفعايل والنف�سي
واللغوي واالجتماعي ككل ،دون جتزيء يف جوانب منوه ،من خالل
بع�ض التكتيكات امل�ستخدمة يف تلك النظرة؛ كالرحالت وقراءة
الق�ص�ص واحلوار وغريها.
ب .النموذج املعريف :ويتم التطرق فيه ملهارات ما وراء املعرفة
واملعرفة كالتفكري ،وي�ستند �إلى نظرية جان بياجيه املعرفية ،وتنمية
مهارات متعددة كالذاكرة ،والتمييز ،وحل امل�شكالت ،واال�ستيعاب،
وغريها.
ج .النموذج ال�سلوكي :ويت�شارك فيه الطالب واملعلم؛ حيث
يقوم املعلم بتهيئة اجلو التعليمي التعلمي من خالل توفري الظروف

امل�ؤثرة كافة؛ لت�سهيل ظهور ال�سلوك املطلوب من الطالب ،مع
الرتكيز على �أمناط التعزيز املتنوعة املادية والرمزية وغريها،
والتعلم من خالل الإتقان والتدري�س املبا�شر وغريها.
د .النموذج امل�شرتك :ويتم من خالل هذا النموذج توظيف
�أكرث من منوذج يف �آن وموقف تعليمي واحد وموحد للنماذج ال�سابق
ذكرها �أعاله ،لال�ستفادة من اجلوانب الإيجابية لأكرث من منوذج
يف �آن واحد يف ما ي�صب يف م�صلحة تعلم الطالب.
�إ�سرتاتيجيات العالج والتكنيكات الفاعلة:
يعد هذا اجلانب جان ًبا تطبيق ًّيا وظيف ًّيا يقوم فيه املعلم على
الأغلب بتطبيق الإ�سرتاتيجيات والتوجيهات التي ت�سهم يف تعلم
الطفل وحتقيق النتاجات املرغوب فيها ،والرتكيز يف برامج
التدخل املبكر على التقاطعات يف �إ�سرتاتيجياتها مع جوانب �أخرى
من الرتبية اخلا�صة� ،إال �أنها قد تتكيف بقالب يختلف قلي ًال عن
تلك املجاالت ملراعاة احلاالت والظروف املكانية والزمانية التي
حتيط بالطالب ،ومن هذه الإ�سرتاتيجيات والتكتيكات:
 االعتماد على االجتاه البيئي من خالل تقدمي اخلدماتللطالب �ضمن حتليل بيئته وخ�صائ�صها من قبل فريق متعدد
االخت�صا�صات يف العمل.
 تدري�س احلالة العامة من خالل تعميم املهارة �أثناءاكت�سابها ،والرتكيز على تفعيل دور الأ�سرة والتعزيز امل�ستمر،
وتعديل الكثري من االجتاهات واملهارات التي قد تتعار�ض مع حتقيق
الأهداف املن�شودة.
 تفعيل الإ�سرتاتيجيات والن�شاطات احلركية الكثرية؛كن�شاطات الرمي والإم�ساك واالتزان ،وكذلك الدقيقة منها التي
ت�ستهدف تف�صيالت دقيقة؛ ك�ضبط �سكب املاء وم�سك القلم
والر�سم والتلوين.
 تن�شيط الأن�شطة التي ترتكز على الوعي الفكري واجل�سماينوال�صوتي؛ كن�شاطات الأحاجي والألغاز والألعاب الريا�ضية الهادفة

177

و�ألعاب القراءة واخلطابة والأجزاء املفقودة وغريها.
 تطوير مهارات احلياة املتنوعة؛ كاالعتماد على النف�سوربطها مبهام حياتية واقعية من بيئة الطالب؛ كالو�صول �إلى
املدر�سة م�ش ًيا ومبفرده ،وا�ستخدام مرافق املدر�سة بال�شكل الأمثل،
وكيفية حت�ضري الطعام ،وارتداء الثياب وتنا�سقها ،والتعامل اللبق
مع الزمالء يف املدر�سة ومع �أفراد �أ�سرته.
 تفعيل دور الإر�شاد وتعديل ال�سلوك خا�صة عند ظهور ال�سلوكغري املرغوب فيه ،وكيفية تعديله نحو الإيجابية ،وكذلك تعزيز
ال�سلوك الإيجابي لديه وتطبيق �إ�سرتاتيجيات تعديل ال�سلوك ب�شكل
م�ستمر داخل البيئة ال�صفية وخارجها ،وتدريب الأهل و�إطالعهم

على تلك الإ�سرتاتيجيات وتفعيلها � ً
أي�ضا يف البيت على �أكمل وجه.
 تدريب الطفل على مهارة الإ�صغاء والتوا�صل اللفظي الفاعلواال�سرتخاء ِلـ ُمـدَ ٍد طويلة ب�شكل تدريجي ،مما ي�سهم يف تن�شيط
مراكز االنتباه والإدراك لديه.
 الرتكيز على جانب التغذية من حيث الكم والنوع والتنوعالغذائي املعتدل يف حياته ،وتدريبه على تفعيل املمار�سات الغذائية
ال�صحيحة يف حياته ،وممار�سة الريا�ضة ومالحظة �أثرها يف
تن�شيط النمو اجل�سماين والنف�سي االنفعايل بعد تناول الوجبات
الغذائية.
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حتت رحمة التكنولوجيا

من منا يقدر �أن ي�ستغني عن "فاي�سبوك" �أو" تويرت" �أو حتى
"�إن�ستجرام" ؟! من منا ال ينزعج �إذا مل ت�صله ر�سائل ال�صباح عرب
يحب �أن تكون الفيديوهات
"وات�ساب" �أو "فايرب" ؟! ومن الذي ال ُّ
املتابعة له تتعدى ماليني امل�شاهدات والإعجابات؟! و ُي�ستف ّز �أكرث
حينما ال يجيب �أحدهم على "ال�سكايب "�أو "الإميو" و"الالين".
مما ال �شك فيه �أن ثورة االت�صاالت احلديثة ا�ستقطبت ك ّما
هائال من امل�ستخدمني من جميع الفئات العمرية ،بل فر�ضت
نف�سها يف الواقع الإعالمي وغيرّ ت الكثري من املفاهيم والأدوار التي
يقوم بها عنا�صر العملية التوا�صلية :املت�صل ،واملتلقي ،والر�سالة،

املعلمة� :صفـاء حـ ـ ـ ــرب �أحمد
مدر�سة تبنة الثانوية ال�شاملة للبنات
مديرية تربية لواء الكورة

والو�سيلة ،م�ستفيدة من �شبكات الإنرتنت وا�سعة النطاق يف �سرعة
االنت�شار والبحث والو�صول للمعلومة ،وم�صادر اختيارها والتفاعل
معها على �شكل ن�صو�ص �أو �صور �أو ملفات �صوتية؛ ف�صار العامل
املتوا�صل فيها البعيدَ و ُيب ِعد
املرتامي الأطراف كقرية �صغرية يق ّرب
ِ
القريب �إن �شاء ذلك.
وعلى الرغم من �صغر هذه القرية املفرت�ضة ،لكنها كبرية
بحيثياتها وو�سائطها و�أخاديدها � ،اّإل �أ ّنها جاوزت بو�سائلها
وظيفة التوا�صلية ونقل الأخبار وا�ستطالع املعلوماتية وتبادلها �إلى
تو�سيع نطاق جمالها �إلى �أكرب من ذلك؛ فالغاية يف ر�أي البع�ض
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تربر الو�سيلة ،وهذا بال�ضبط ما حدا بفئات متعددة اجلن�سيات
خا�صة املتطرفة منها �إلى جتنيد التوا�صليات يف عمليات الت�ضليل
الإعالمي ،وتدلي�س الأخبار و�إيهام القارئ وامل�شاهد ب�صحة ما
ُينقل ويتداول عرب قنواتها اخلا�صة �أو فيديوهاتها املنت�شرة بعد
�إعادة دبلجتها ،ب�أفالم وتطبيقات خا�صة ت�سمى (الفوتو�شوب)،
كت�صوير عمليات ذبح احليوانات على �أنها جمازر تُنتهك يف ِّ
حق
الإن�سانية  -علما �أن معظم الفيديوهات حقيقية ال مراء فيها� -أو
تركيب ر�أ�س �شخ�ص على ج�سد �آخر ،ومنهم من ي�ستخف بالعقول
الب�شرية يف معجزات امل�شي على املاء �أو �صعود جبل يطاول عنان
ال�سماء ،وهو يف ُعقر بيته ،مل يربح خارجه �أو يجهد نف�سه عناء
تو�ضيح معجزاته ال�ساحرة !!!..
وكثريا ما نقر�أ �أخبار احلوادث ،من قتل و�سرقة وانتحار
واغت�صاب ،فيت�ضخم اخلرب تبعا جلهلنا بالتفا�صيل �أو لغمو�ض
اخلرب نف�سه ،وتداوله دون االهتمام بدقة �صحته �أو عدمها،
وبالتايل ،تف�شو الإ�شاعات والأكاذيب ،وجتتاح حالة من القلق
والتوتر تزعزع �أمن املجتمع وا�ستقراره ،كـ :وفاة عامل يف حادث
م�أ�ساوي ،ع�صابة ت�سرق م�صرفا حتت التهديد �صباح هذا اليوم،
ق�ضت حمكمة اال�ستئناف ب�سجن الفنان فالن الفالين يف تهمة
اغت�صاب وق�ضية تعاطي املخدرات.
وتتعدد الروايات يف �سبب وفاة هذا العامل ،كما تتعدد يف
قيمة الأموال امل�سروقة من امل�صرف وكيفية �سرقتها ،وقد تنفى
�أحيانا يف دح�ض الفنان مزاعم اتهاماته بعد �أنْ يمُ زّق �ش ّر ممزقٍ ،
وت�ش ّوه �صورته الإعالمية .
وي�صل ال�ضرر �أحيانا �إلى التهديد بالقتل �أو الت�شهري �إثر تداول
�صو ٍر وفيديوهات �أو ت�سجيالت ،تُ�ستغل كو�سيلة �ضغط معنوي �أو
مادي  -ويف معظم الأحيان كليهما – على �أ�صحابها؛ فذاك يهدد
بعر�ض ت�سجيالت مناوئة للي�ساري يف حزبه ،ومراقب الكامريات
ي�ضغط على �شخ�ص بف�ضحه وهو ي�سرق ملفات ها ّمة من الإدارة،
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وتلك تهدد زميلتها مبرا�سالت "وات�ساب" وفيديو خا�ص -و�صل
باخلط�أ �إليها �إلكرتونيا -مقابل مبلغ لي�س بالي�سري؛ فت�صبح
الأخرية كدمية الأراجوز حتركها ب�أ�صابعها كيف ت�شاء ومتى تريد،
وذاك ين�شر املقاطع على اليوتيوب دومنا مقابل ،فقط لف�ضح �أمر
�أحدهم يدّعي النزاهة والأمانة وامل�صداقية.
وبعدها ال ينفع الندم؛ فينتقل اللعب على امل�ضمار االفرتا�ضي
�إلى انتقام وتهديد ووعيد يف العامل احلقيقي� ..إما قتل� ،أو ت�شهري،
�أو انتحار ل�صاحب الق�ضية� ،أو ي�صاب املت�ضرر باالعتالل النف�سي؛
كالقلق مرورا باالكتئاب ،وقد يتفاقم الأمر �إلى �أمرا�ض ج�سدية
حم�سو�سة تتطلب رعاية �أطباء اخت�صا�ص.
وال �أبالغ بقولتي �أن بع�ض و�سائل التوا�صل االجتماعي تخلخل
�أوا�صر وبنيان الأ�سرة ،وتنال من �أدنى �أ�سا�س لها� ،أال وهو الت�آلف
والتواد والتالحم بني �أفرادها ،فكم من ق�ضية طالق زلزلت �أ�سوار
�أ�سرة كانت ح�صين ًة بن�شر �صورة والتعليق عليها� ،أو تقدمي �إعجاب
ملن�شور ماّ ،ثم يتطور الأمر �إلى عالقات غري م�شروعة بني طرفني
�أو عدة �أطراف ،تتقاو�ض فيها دعامات الزواج �أو اخلطبة عرب
"الوات�ساب" �أو "املا�سنجر" و"ال�سناب �شات" ،وتتنازع الأطراف،
ويتدخل الأهلون ،ويف نهاية املطاف ،ينتهي اخلالف ّ
بف�ضه يف
املحاكم ،و�إنْ ّمت ال�صلح فهو مهدّد بانعدام الثقة وقلقلة العالقات
الأ�سرية.
هذا عدا عن التعنيف اللفظي والعنف اجل�سدي الذي يكت�سبه
الأطفال واملراهقون؛ لكونهم الفئة العمرية امل�ستهدفة من معظم
الو�سائل التوا�صلية؛ فرتى الطفل يتباهى لفتح ح�ساب �شخ�صي له
على �إحداها ،وتبادل ال�صور والإعجابات وامل�شاركات ،وما يلحق
ذلك من عمليات بحث وتنقيب وتعقيب وتبادل للتحيات واملرا�سالت
وال�شتائم وال�سباب.
ومراهق يخرتق ح�سابات �شخ�صية ي�سرق خ�صو�صياتها،
وين�شرها يف �صفحات �أخرى لإحلاق ال�ضرر ب�أ�صحابها وهو ال يعلم،
أيلول 2019

وغريه يفتعل هذا الأمر" :يقر�صن ويه ّكر" -عن خربة ودراية-
املواقع واحل�سابات لغاياته يف معظم الأحايني .وتراه ي�شاهد ما ل ّذ
وطاب من فيديوهات و�صور عدوانية ج�سديا و�أخالقيا بحقّ عمره
ودينه وتقاليد جمتمعه.
وما �أدراك ما يح�صل بعدها؟؟ !! فلكم حرية الت�صور والتخيل
يف عواقب انعدام الرقابة الأبوية والذاتية يف مثل هذه احلاالت،
فيف�ضل العزلة واالنفرادية والتوا�صل من وراء �ستار ،وال يكاد يجتمع
بالأ�سرة �إال يف املنا�سبات ،فينعدم �أ�سلوب احلوار الف ّعال والنقا�ش
الب ّناء والرتبية اخللاّ قة ،وتتبلور �شخ�صية �أخرى مناق�ضة متاما
للواقع ،تخلق نف�سها يف االفرتا�ضيات وتتمحور حول اهتمامات
اجلديدة ،متمرد ًة على تقاليد املجتمع وقيود الأ�سرة� ،شخ�صية
ف�صامية مليئة باال�ضطرابات النف�سية واالختالالت الال�شعورية
والتطور العقالين والعاطفي لهذه املرحلة بالذات.
لكن هل من املمكن �أنْ ت�ؤدي التوا�صليات �إلى املوت احلتمي� ،أو
بعبارة �أخرى تكون �سب ًبا مبا�ش ًرا يف الوفاة؟
يكمن جواب ال�س�ؤال يف �صور "ال�سيلفي" وخماطرها� ،إذ
يت�سابق متباروها اللتقاط �أخطرها من �أعلى بناء �أو على طرف

واد �سحيق ،وافتعال تلك الب�سمة املرجتفة خو ًفا ،وت�صوير تلك
ٍ
اللحظات النف�سية املختلطة ،ون�شرها مبا�شرة على �صفحات
الأ�صدقاء والعامة حل�صد �أكرث امل�شاهدات و�إ�شباع غرور ال�شهرة
الدفينة.
وكذلك ابتداع رق�صات غريبة مثل :كيكي و�سكوبي دو .وبثها
مبا�شرة وما ي�صاحب فيديوهاتها بع�ض احلوادث املرورية وما ّرة
الطريق العام ،فكم من فيديوهات و ّثقت �أجل �أ�صحابها ،بل وكانت
�سب ًبا يف تعجيل قدر اهلل تعالى لهم.
لزاما علينا �أن نقف موقف احلذر يف التعامل
من هنا ،كان ً
مع مثل هذه امللحقات التكنولوجية ،بت�شريع م�س ّمى ال�شرطة
التكنولوجية وتفعيل وظائفها؛ ملالحقة املت�سببني بالأ�ضرار احلادثة
يف ف�ضاءاتها ،وتثقيف امل�ستخدمني وخا�صة الأطفال بال�ضرر قبل
االنتفاع بها ،وتقدمي ن�شرات توعوية لتبيني خماطرها وم�شاكلها؛
لأننا بجهلنا التكنولوجي ن�صبح حتت وط�أة و�سائل التوا�صل
احلديثة مامل نتدارك �سلبياتها ،وننتفع بها �أميا انتفاع .ول�ستم
ببعيدين عن منافعها اجل ّمة يف ع�صرنا احلديث.
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الكذب :دوافعه ،و�آثاره على الفرد واملجتمع

املعلمة :ر�سمية �شحادة ر�شيد ال�سمريات
مدر�سة زينب بنت الر�سول الثانوية
مديرية تربية لواء الرمثا

الل َو�أُو َل ِئ َك
ات َهّ ِ
قال تعالى�ِ ﴿ :إ َمّ َنا َيفْترَ ِ ي ا ْل َك ِذ َب ا َّل ِذينَ اَل ُي�ؤ ِْم ُنونَ ِب�آ َي ِ
هُ ُم ا ْل َك ِاذ ُبونَ ﴾ �سورة النحل ،الآية .105

تعريف الكذب
الك ْذ ُب :هو الإخبار عن ال�شيء بخالف ما هو عليه
ا ْل َك ِذ ُب �أو ِ
ما�ض �أو م�ستقبل
�سواء كان عمد ًا �أم خط�أ ,و�سواء كان الإخبار عن ٍ
مع العلم بحقيقته وواقعه ,وهو من ظواهر اجلنوح التي قد تظهر يف
الطفولة ،وقد تت�أخر وت�أخذ �أمناط ًا متعددة يف ال�سلوك مثل :الغ�ش،
واخلداع ،واخليانة ،وقول الزور ،والفرية ،والبهتان ،والإفك،
واملداهنة ،والتدلي�س ،والظن ال�سيئ ،والنفاق ،وامللق ،وجميعها
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قوالب ووجوه لعدم الن�صح والأمانة والكيدية وتزيني الكذب
والباطل ,ب�إظهار خالف ما يبطن الإن�سان ,وجميعها �ضد ال�صدق.
والكذب قلة حياء ،وي�شهد على ذلك ما رواه عبد اهلل بن م�سعود
 ر�ضي اهلل عنه – عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال:"ا�ستحيوا من اهلل حق احلياء .قال :قلنا يا ر�سول اهلل� ،إنا ن�ستحيي
واحلمد هلل .قال" :لي�س ذاك؛ ولكن اال�ستحياء من اهلل حق احلياء
�أن حتفظ الر�أ�س وما وعى ،والبطن وما حوى ،ولتذكر املوت والبلى،
ومن �أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ،فمن فعل ذلك فقد ا�ستحيا من
اهلل حق احلياء" .رواه الرتمذي.
أيلول 2019

والكذب لي�س فيه حفظ لل�سان عن املحرمات ،فيكون بذلك قلة
حياء.

دوافع الكذب
ميكن �أن تكون دوافع الكذب اجتماعية� ،أو مادية� ،أو نف�سية
حتول دون �إ�شباع النف�س الإن�سانية ،ومنها:
 �إلف الكذب من ال�صغر حتى ي�صبح عادة ,وقد قيل:اخل�شب
�إن الغ�صون �إذا قومتها اعتدلت وال يلي ـ ـ ــن �إذا قومته
ُ
أدب
قد ينفع الأدب الأحداث يف ِ�ص َغ ٍر ولي�س ينفع عند ال�شيبة ال ُ
 ال�سعي لدفع ال�ضرر ودفع احلرج. حب االنتقام. حكم اجلبابرة وظلم احلاكمني. التطلع جللب املنفعة بغري م�ؤهل �أو دون وجه حق. حب الإن�سان �أن يكون م�ستعذب احلديث وم�ستظرف ًا. -كرثة املعاذير واملواعيد.

موانع الكذب

كما �أن للكذب دوافع تدعو �إليه ف�إن له ُح ُجب ًا حتول دونه ،وهي:
الوازع الديني ،ومتام العقل ،وحب املرء �أن يكون �صادق ًا .وقد قيل
يف ما مينع الإن�سان من الرذيلة :احلد العاجل الذي يردع اجلريء
والوعيد الآجل الذي يزدجر به التقي.

م�ضار الكذب وم�ساوئه
�أ  -الكذب خطيئة يف م�صاف الكبائر عند اهلل تعالى ،فعن
عبدالرحمن بن �أبي َبكرة ،عن �أبيه ،قال :ك َّنا عند ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم فقال�" :أال �أُ َن ِّب ُئكم ب�أكرب الكبائر؟ ثال ًثا :الإ�شراك
باهلل ،وعقوق الوالدين ،و�شهادة الزور� ،أو قول الزور" .وكان
كررها،
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ُم َت ِّك ًئا ،فج َل�س ،فما زال ُي ِّ
حتى قلنا :ليتَه َ�س َكتَ  .رواه م�سلم.
ب  -الكذب يخالف الإميان ،وامل�ؤمن ال يكذب ،لقوله �صلى اهلل عليه
ال�صد َْق
و�سلم – للح�سن بن عليَ " :د ْع ما َي ِري ُب َك ِ�إ َلى َما اَل َي ِري ُب َكَ ،ف ِ�إ َّن ِّ

ُط َم�أْ ِني َن ٌةَ ،و ِ�إ َّن ا ْل َك ِذ َب ِري َب ٌة" �صححه ال�شيخ الألباين رحمه اهلل.
ج – الكذب يذهب باملروءة ،وقد قيل:
ب�أذهب للمروءة واجلمال
وما �شيء �إذا فكـ ـ ـ ـ ــرت فيه
و�أبعد بالبهاء من الرجال
من الكذب الذي ال خري فيه
فالكذب �إذن يزري بالكذوب:
ح�سب الكذوب من البلية بع�ض ما ُيحكى عليه
ف�إذا �سمعت بكذبة من غريه ُن ِ�س َب ْت �إليـه
د – فقد الثقة بني النا�س .قال �أر�سطو عن �ضرر الكذب" :من
�ضرر الكذب �أال يثق النا�س بقولك حني ت�صدق" .فالكذب جريرة
ومذمة ُينبذ �صاحبها حتى ال يكون له �صديق �أو جلي�س لكذبه:
ودع الكذوب فال يكن لك �صاحب ًا �إن الكذوب ي�شني حر ًا ُي�صحــب
ال�صحيح الأجرب
واحـ ـ ـ ـ ـ ــذر م�صاحبة ال ّلئيم ف�إنه ُيعدي كما يعدي
َ
والكذب ريبة وال�صدق طم�أنينة ,و�إن �صدر الكذوب حمفظة
قلق ،وب�ؤرة ف�ساد تفتك بالأفراد واجلماعات؛ لبثها الأزمات يف
�ساحات الق�ضاء ،ودور التعليم ،ودوائر احلكومة ،ويف البيت،
والأ�سرة ،ويف الطرق ،والأ�سواق ,ما يف�ضي �إلى ف�ساد اجتماعي
يذهب ب�أخالق النا�س وهيبتهم ,بزوال احلياء من وجه الكذوب
وقلة اخلجل بني النا�س.
�إن من �أعظم �صفات ر�سولنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم
ال�صدق ،وهو التن ُزّه عن الكذب ,و�إن درجات ال�صاحلني ال يبلغها
كذوب ,والرتقي يف مقامات الر�ضى ال يلج بابها من مل يطهر قلبه
من الكذب ويتح ّلى بال�صدق ليذوق حالوة الإميان.
والكذب من �أبرز �صفات �إبلي�س� ،إذ �إنه ي�ستخدمه لت�سهيل
تنفيذ خمططاته ,وهو انحراف وجرمية يحا�سب عليها القانون،
وهو من �صفات املنافقني ،لقوله تعالى�ِ ﴿ :إ َذا َجا َء َك المْ ُ َنا ِف ُقونَ
الل َي ْع َل ُم ِ�إ َّن َك َل َر ُ�سو ُل ُه َو َهّ ُ
الل َو َهّ ُ
َقا ُلوا َن ْ�ش َه ُد ِ�إ َّن َك َل َر ُ�س ُ
الل َي ْ�ش َه ُد ِ�إ َّن
ول َهّ ِ
المْ ُ َنا ِف ِق َني َل َك ِاذ ُبونَ ﴾ �سورة املنافقون ،الآية .1وقال �أبو هريرة ر�ضي
اهلل عنه :قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �" :آية املنافق ثالث� ،إذا
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حدث كذب ،و�إذا وعد �أخلف ،و�إذا ا�ؤمتن خان" .ويف رواية "و�إن
�صام ،و�صلى ،وزعم �أنه م�سلم" .رواه م�سلم.
هـ -الكذب َنكتة يف القلب �إلى يوم القيامة ،فعن عبد اهلل بن
�أني�س ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
"�إن من �أكرب الكبائر ال�شرك باهلل ،وعقوق الوالدين ،واليمني
الغمو�س ،وما حلف حالف باهلل ميني �صرب ،ف�أدخل فيها مثل جناح
بعو�ضة� ،إال جعلت نكتة يف قلبه �إلى يوم القيامة" .رواه الرتمذي.
حكيم عن �أبيه
هز بن ِ
و -الكذب ي�ستوجب الويل ل�صاحبه ,فعن َب ِ
بي �صلى اهلل عليه و�سلم يقولَ " :و ْي ٌل ِل َّل ِذي
عن ِ
جدّه قال� :سمعت ال َّن َّ
ُي َح ِد ُّث ِب َ
يث ِل ُي ْ�ض ِح َك ِب ِه ال َق ْو َم َف َي ْك ِذبَ ،و ْي ٌل َلهَُ ،و ْي ٌل َلهُ" .رواه
احل ِد ِ
�أبو داود والرتمذي والن�سائي ب�إ�سناد �صحيح.
ز -الكذب خزي يف الدنيا وعذاب يف الآخرة بن�ص الآيةَ ﴿ :و ِمنَ
ا َّل ِذينَ هَ ادُوا َ�س َّم ُاعونَ ِل ْل َك ِذ ِب َ�س َّم ُاعونَ ِل َق ْو ٍم � َآخ ِرينَ لمَ ْ َي�أْت َ
ُوك
ا�ض ِع ِه َي ُقو ُلونَ �إِنْ ُ�أو ِتيت ُْم هَ َذا َف ُخ ُذو ُه َو�إِن
ُي َح ِّر ُفونَ ا ْل َك ِل َم ِمن َب ْع ِد َم َو ِ
اح َذ ُروا َو َمن ُي ِر ِد َهّ ُ
الل َ�ش ْي ًئا
الل ِف ْت َن َت ُه َف َلن تمَ ْ ِل َك َل ُه ِمنَ َهّ ِ
َمّ ْل ُت�ؤْ َت ْو ُه َف ْ
�أُو َل ِئ َك ا َّل ِذينَ لمَ ْ ُي ِر ِد َهّ ُ
الل �أَن ُي َط ِّه َر ُق ُلو َب ُه ْم َل ُه ْم فيِ ال ُّد ْن َيا ِخزْ ٌي َو َل ُه ْم
اب َع ِظي ٌم ﴾�سورة املائدة ،الآية .41
فيِ ْال ِآخ َر ِة َع َذ ٌ
ح -الك ّذاب ظامل ال يهديه اهلل ,قال اهلل تعالىَ ﴿ :ف َمنْ �أَ ْظ َل ُم ممِ َّ ِن
ا�س ِب َغيرْ ِ ِع ْلم �إِ َّن َهّ َ
الل اَل َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم
افْترَ َى َع َلى َهّ ِ
الل َك ِذ ًبا ِّل ُي ِ�ض َّل ال َّن َ
ٍ
َّ
الظالمِ ِ َني﴾ �سورة الأنعام ،الآية .144
ط -الكذب مر�ض يف القلب ،لقوله تعالى﴿ :فيِ ُق ُلوبِهِ م َّم َر ٌ�ض

َفزَ ادَهُ ُم َهّ ُ
اب �أَ ِلي ٌم بمِ َ ا َكا ُنوا َي ْك ِذ ُبونَ ﴾ �سورة
الل َم َر ً�ضا َو َل ُه ْم َع َذ ٌ
البقرة ،الآية .10
ي -الكذب تُكتب به لعنة اهلل ،لقوله تعالىَ ﴿ :والخْ َ ِام َ�س ُة �أَ َّن َل ْع َنتَ
الل َع َل ْي ِه �إِن َكانَ ِمنَ ا ْل َك ِاذ ِب َني﴾ �سورة النور ،الآية . 7
َهّ ِ
�إن الدين يقي النا�س �شر الكذب والهفوات بالرتبية والقانون
�ضمن فل�سفة متكاملة لنظام احلياة؛ لذا ،فقد جعل كالم الإن�سان
كله مر�صود ًا حم�سوب ًا له �أو عليه ,لقوله تعالىَّ ﴿ :ما َي ْل ِف ُظ ِمن َق ْو ٍل
يب َع ِتي ٌد﴾ �سورة ق ،الآيه  ،18وقوله تعالىَ ﴿ :و اَل َتق ُْف
�إِ َاّل َلدَ ْي ِه َر ِق ٌ
ال�س ْم َع َوا ْل َب َ�ص َر َوا ْل ُف�ؤَا َد ُك ُّل ُ�أو َل ِئ َك َكانَ َع ْن ُه
َما َل ْي َ�س َل َك ِب ِه ِع ْل ٌم �إِ َّن َّ
َم ْ�س ُئول﴾ �سورة الإ�سراء ،الآية  .36وقوله تعالىَ ﴿ :و اَل َت َت ِّخ ُذوا
ال�سو َء بمِ َ ا
�أَيمْ َ ا َن ُك ْم د ََخلاً َب ْي َن ُك ْم َفت َِز َّل َقدَ ٌم َب ْعدَ ُث ُبو ِت َها َوت َُذو ُقوا ُّ
َ�صدَ ُمّ ْ
اب َع ِظي ٌم﴾ �سورة النحل ،الآية
دت َعن َ�س ِب ِيل َهّ ِ
الل َو َل ُك ْم َع َذ ٌ
 ،94وملا رواه �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه عن ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم �أنه قال" :من كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر ،فليقل خ ًريا
�أو لي�صمت" .متف ٌق عليه.
وللكاذب نعوت كثرية ،فهو من �شياطني الإن�س ،وهو ملعون،
وفا�سق ،وفا�سد ،ودجال ،وجاهل ،ومف ٍرت ،وظامل ،ومنافق ،وال
�أمانة له ،وال �أخالق لديه ،وهو جلي�س �سوء ،ومري�ض قلب ،وغري
طاهر ،و�ضال ،و�سارق ،وغ�شا�ش .ويوم القيامة يرد �إلى عامل الغيب
وال�شهادة حل�سابه يوم احل�ساب ,يوم ال ينفع ما ٌل وال بنون� ,إال من
�أتى اهلل بقلب �سليم.
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هل اندثرت الر�سالة الورقية؟
يا�سر �سليمان �أبو غليون
مدر�سة :حممد �إقبال الأ�سا�سية للبنني
مديرية تربية ق�صبة عمان

درجنا على �أن حتفل الر�سائل التقليدية يف طياتها ب�شحنات
مكثفة من عواطف املحبة واحلنني وال�شوق واحلزن ،غري �أنه �أطيح
بذلك كله مع �إطاللة الزمن اجلديد؛ جراء ظهور البدائل الرقمية
ذات ال�سرعة القيا�سية الكفيلة بالإف�صاح عن تلك امل�شاعر ملتلقيها
بفعل حزمة و�سائل التوا�صل االجتماعية ،ويف واقع احلال �أتت تلك
التحوالت مبثابة انتزاع لفي�ض العواطف الإن�سانية ب�صورة مقاربة
النتزاع الروح من اجل�سد ،وهذا بدوره �ساهم يف تبديد خ�صو�صية
التلقي التي الزمت الر�سالة يف القرن املا�ضي� ،آنئذ كان كبار ال�سن
يف قرى ما قبل العوملة يتح ّرون عن متعلم من متعلميها مييط

اللثام عن طال�سم �أ�سطرها ،ويذيع العواطف اجليا�شة يف ثناياها،
وهو الدور الذي �أ�سنده الطيب �صالح يف رائعته "مو�سم الهجرة
�إلى ال�شمال" �إلى حمجوب ال�صديق احلميم لبطله االفرتا�ضي
م�صطفى �سعيد.
كان �آخر عهدنا بذلك النوع من الر�سائل مع ا�ستهالل القرن
اجلديد ،و�أذكر �إذ ذاك كيف كان �أخي الأو�سط متعلق ًا بهواية
املرا�سالت الربيدية ،متلقي ًا �شهري ًا مئات الر�سائل من املغرب
العربي وبالأخ�ص اجلزائر ،مما يحتم عليه ق�ضاء يوم كامل
يف تعقب الر�سائل املكد�سة يف �صندوقه ،و�أغلبها الأعم باللغة
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الفرن�سية ،وي�ستغرقه الوقت يف تتبع البطاقات الربيدية التي تزهو
مبعامل اجلزائر و�أبرز �أبطالها الثائرين �ضد امل�ستعمر الفرن�سي
�أمثال القائد عبد القادر اجلزائري.
ويف م�سرية الإعالم العربي ،لي�س بالإمكان التغا�ضي عن
الربنامج ال�شهري "ندوة امل�ستمعني" حتفة برامج الق�سم العربي
بهيئة الإذاعة الربيطانية ،الذي زها ب�إطاللة املذيع ر�شاد رم�ضان ملا
يقارب  14عاما ،وجاء على �شاكلته برنامج "ر�سائل �شوق" الذي
اقرتن باملذيعة الأردنية كوثر الن�شا�شيبي يف ا�ستعرا�ضها للر�سائل
الإن�سانية بني الداخل الفل�سطيني ومنايف املهجر على �أثري العا�صمة
عمان ،وكان ذلك الزمن اجلميل �آخر عهدنا بالر�سائل التقليدية،
�إال �أن ما دفعنا ملعاودة ا�ستذكاره التقاط زوجني �أ�سرتاليني يف �آذار
 2018لر�سالة داخل قنينة و�سط كثبان رملية ل�شاطئ �أ�سرتايل،
يتجاوز عمرها  132عاما ،وتبني للزوجني �أنها مكتوبة باللغة
الأملانية بتاريخ  12يونيو عام  ،1886وا�ستدال على �صحة تاريخها
عرب متحف �أ�سرتايل ،وات�ضح �أنها �ألقيت يف البحر منذ العام 1886
من ال�سفينة الأملانية "باوال" �إبان عبورها للمحيط الهندي يف رحلة
علمية بهدف حتديد تيارات املحيطات.

الر�سالة املفهوم والن�ش�أة
الر�سالة فن �أدبي نرثي عرف قدميا ،يقوم على نقل املعلومة
ب�أ�سلوب حمدد عرب و�سيلة تتطور مب�ضي الزمن ،والقت اهتمام ًا
يف ح�ضارات العامل القدمي ،لدى الفراعنة والفر�س والأ�شوريني
وح�ضارة �أوغاريت ،لتتحقق عرب �إ�شعال النار وعرب احلمام الزاجل
ونظام فر�سان التتابع وقوافل التجار� ،إلى �أن �أن�شئ ديوان الربيد
يف عهد اخلليفة معاوية بن �أبي �سفيان ،وكان خا�ص ًا بالدولة ،ويف
عهد اخلليفة عمر بن عبد العزيز �أ�صبح متاح ًا لعامة النا�س .وما
يدلل على �أهمية الربيد �أن حمطاته قد ناهزت الألف حمطة يف
الدولة الأموية .ويف الت�أ�صيل اللغوي لكلمة بريد يقول الزخم�شري:
"كلمة بريد عربية ،معناها الر�سول امل�ستعجل ،ويقال هي من�سوبة
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للربدة ،وهي العباءة احلمراء يلب�سها ال�ساعي".
فيما �أ�شار اجلاحظ �إلى احلمام الزاجل فقال� " :إن العرب
تعرف �أنواع احلمام الزاجل كما تعرف �أن�ساب اخليل" ،وقد
تطورت الكتابة و�أخذت �أبعاد ًا جديدة على يد عبد احلميد الكاتب
الذي تفنن يف كتابة الر�سالة ومزجها بالأدب والفل�سفة يف الع�صر
الأموي.
يف الع�صر احلديث �أدخلت القطارات والبواخر يف اخلدمة
الربيدية ،وما لبثت �أن حلقتها اخلدمة اجلوية ،ففي العام 1910
ظهر الربيد اجلوي .ويف الواقع العربي ت�أخر ت�أ�سي�س �أول بريد
يف العراق� إلى العام  ،1874ومت �إن�شاء احتاد الربيد العربي عام
 .1952وتطورت الر�سالة يف القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين مع
تطور و�سائل التكنولوجيا والنقل ،فظهر جهاز النا�سوخ ،و�أخري ًا
الربيد الإلكرتوين الذي تعود جذوره للعام  ،1973و�سرعان ما حلق
تطبيق ( )WHATS APPبالربيد الإلكرتوين عام  ،2009على يد
املخرتع الأمريكي بريان �أكتون وزميله الأوكراين جان كوم.
تنوعت الر�سالة بني ر�سمية ،و�شخ�ص ّية ،و�أدبية ،وجتارية� .أما
عنا�صرها :فالعنوان ب�شقيه؛ املر�سل واملر�سل �إليه ،والن�ص املكون
من مقدمة وعر�ض وخامتة ،والتوقيع ،والت�أريخ� .أما مكتب الربيد
فيتكون من موظفني يعملون �ضمن فريق عمل من عدة �أفراد
يتوزعون بني اال�ستقبال و�إل�صاق الطوابع ،التي كانت يف الغالب
الأعم حتمل �صورة احلاكم الفرد ،ويف املرتبة الثانية معامل البالد
ال�سياحية والأثرية .وكان �إل�صاق الطوابع �إلزامي ًا لكل ر�سالة يتم
�إر�سالها للخارج �أو حتى للداخل ،و�أ�صدرت بريطانيا �أول طابع
بريدي عام � ،1840أما يف م�صر فقد �صدر فيها عام  ،1866وقد
�شملت الطوابع تخليد ذكرى الأبطال واملخرتعني والرموز الوطنية.
ومع �شروق �شم�س القرن اجلديد ما لبثت هواية جمع الطوابع
الربيدية� أن انقر�ضت .وال نن�سى موظفي الفرز والت�صنيف ومتابعة
ال�صناديق الربيدية� ،أما �أدوات الكتابة فعلى ر�أ�سها القلم الذي
أيلول 2019

ي�أتي بعدة �أ�صناف و�ألوان موزعة بني العادية والفاخرة ،و�إن كان قلم
احلرب الفرن�سي ماركة ( )Bic cristalالقى رواج ًا يف كتابة الر�سائل
واال�ستخدامات احلكومية واملدر�سية يف العقود الثالثة بعيد منت�صف
القرن املا�ضي ،وتطلبت الر�سائل �إتقان اخلط اجليد امل�ؤثر يف القارئ.
�أما جودة الورق فتنوعت بني العادي وامل�صقول وامللون ،ومعلوم �أن
الوزن له ت�أثريه يف مقدار الر�سوم املدفوعة لقاء �إر�سالها .وكان عنوان
املر�سل �إليه يرفق بعبارات ودودة ،من مثل �شكر ًا ل�ساعي الربيد.
وكانت الر�سوم تبنى على م�سار خطوط الطريان املحلية يف بلد
الإر�سال نحو بقية بلدان العامل ،عالوة على ت�صنيفات الإر�سال بني
ر�سالة عادية وم�سجلة وممتازة ،وعدد الرحالت ال�شهرية والن�صف
�سنوية عرب قارات العامل .و�أما مهلة و�صول الربيد العادي فمهلة
طويلة بطبيعة احلال .ولعله من املفارقات �أنه ما زالت الر�سالة الورقية
التقليدية يف طور اال�ستخدام يف �أرياف م�صر و�سرييالنكا ،وبالأخ�ص
الفئة العمالية ،فللح�صول على وثيقة و�إ�صدار �شهادة �أو جواز �سفر

ت�صبح املرا�سالت التقليدية هي اخليار الأن�سب يف التخل�ص من ارتفاع
ر�سوم �إ�صدار الوثائق وت�صديق ال�شهادة يف املوطن الأ�صلي للمغرتب،
بكلفة �أقل مما لو مت ت�صديقها يف ال�سفارة �أو ملحقياتها.
كما �أن الر�سائل الورقية �ضرورية يف املرا�سالت التجارية التي
تتطلب الورق� .أما الر�سالة ال�شفوية فقد ا�شتهرت من خالل قيام
اجلواري بنقل فحواها بني ذوي املودة والإلهام ،وقد روجت الق�صائد
ال�شعرية لأدب الرت�سل والر�سالة يف الع�صور الأدبية ال�سابقة ،و�أذكر يف
هذا ال�سياق �أن� أول ر�سالة �شخ�صية و�صلت لعائلتي من الأخ الأكرب حني
كان يقيم يف �سكنه الداخلي على �أطراف العا�صمة عمان.

الر�سالة بني املا�ضي واحلا�ضر
كان اخليالة وفر�سان التتابع يقومون بدور �ساعي الربيد لإي�صال
�أخبار اجلي�ش و�أحواله يف تقدمه وتراجعه ،و�أحوال املمالك والواليات
والأم�صار ،و�إي�صال املعلومات للحكام وما من �ش�أنه بث الطم�أنينة يف
نفو�س حكام احلوا�ضر والأم�صار ،وكذا احلال مع الر�سائل التي كانت
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تنقل بني ر�ؤ�ساء الدول �سواء �شفوية �أم كتابية عرب مبعوث خا�ص يتم
�إر�ساله لهذه الغاية ،كما يف ق�صة ال�شاعر اجلاهلي طرفة بن العبد؛ حني
طلب منه ملك احلرية عمرو بن هند حمل ر�سالته �إلى املكعرب عامله
على البحرين ي�أمره فيها بقتل طرفة �إثر �أبيات هجا فيها امللك ،ويف
�صدر الإ�سالم بعد �صلح احلديبية كاتب الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
هرق ًال وك�سرى والنجا�شي واملقوق�س يف عدة ر�سائل يدعوهم فيها �إلى
الإ�سالم ،وا�شتهرت ق�صة ال�صحابي حاطب بن �أبي بلتعة اللخمي الذي
�أر�سل امر�أة لقري�ش تخربهم بعزم الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم على
فتح مكة ،فو�ضعت املر�أة الر�سالة يف �ضفائر �شعرها ،وما �إن و�صلت
رو�ضة خاخ حتى �أم�سك بها علي بن �أبي طالب والزبري بن العوام .ويف
الع�صر العبا�سي و�ضع �إخوان ال�صفا ر�سائلهم الأدبية ،ومنهم عبد اهلل
بن املق ّفــع ،والتي كانت تدور حول التقريب بني الفل�سفة والدين.
بظهور الهاتف الأر�ضي بد�أت الر�سالة التقليدية تنح�صر يف دائرة
�أ�ضيق ،وما �إن ظهرت تطبيقات الهواتف حتى مت البدء يف �إعالن نعي
الر�سالة الكتابية ،وحل حملها مفهوم جديد �ضمن م�سمى ()SMS
والذي يعني الر�سالة الن�صية الإلكرتونية الق�صرية ،بل �إن الر�سالة
ال�صوتية انقر�ضت هي الأخرى مع �أنها البديل الأن�سب لفئة الأميني ممن
مل يلحقوا بركب التعليم يف بلدانهم ،والتي اعتمدت على الت�سجيالت
ال�صوتية الكفيلة ب�إعطاء انطباع �شامل للأهل عن �أحوال �أقربائهم.
كان موظف الربيد ي�ستعني يف تنقالته بكبار احلي ووجهائه
لال�ستدالل على املواقع والأ�شخا�ص  املراد �إي�صال الر�سائل �إليهم،
متجو ًال �إما على دراجة هوائية �أو نارية ،و�إما م�شي ًا على الأقدام يف �سبيل

الو�صول للوجهة التي تق�صدها الر�سالة .وجتمع الآراء وال�شواهد على
�أنه بعيد الألفية بقليل توقفت الر�سائل الورقية ،وحلت حملها التطبيقات
الإلكرتونية ممثلة يف عائلة ( )whats appو()facebook
و�صناديق الربيد الإلكرتونية االفرتا�ضية ب�أنواعها.
ومن املعلوم �أن الربيد الأبرز متثل يف الربيد الأوروبي ،فقد كان
�سريع ًا مقارنة ببلدان العامل الأخرى؛ لأن �أوروبا كانت -على الدوام-
حتوي �شبكات ال�سكك احلديدية املتطورة ،وبعيد �أحداث احلادي ع�شر
من �سبتمرب انت�شرت هجمات جرثومية عرب ر�سائل حتمل البكترييا
امل�سببة ملر�ض اجلمرة اخلبيثة ( ،)anthraxوتبني يف ما بعد �أن العامل
الأمريكي برو�س �إيفانز املنتحر عام  2008كان وراء ذلك كله .ويف حرب
اخلليج الأولى يف مطلع الت�سعينيات انت�شرت الر�سائل امل�سمومة التي
زعم البع�ض �أنها حتوي عدة مواد �شديدة ال�سمية وذات مفعول كبري.
�إزاء كل ما �سبق يبدو لنا مقدار احتياج مالك بن الريب للربيد
لإبالغ �أهله بدنو �أجله ،حينما �شارك يف جيو�ش الفتح الإ�سالمي يف
خالفة �سيدنا عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه يف مدينة مرو الإيرانية:
علي فلم �أجد
تفقدت من يبكي ّ
�سوى ال�سيف والرمح الردين ـ ـ ـ ـ ـ ــي باكيا
و�أ�شق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر حمبوك يجر عنانه
�إلى املاء مل يرتك له املوت �س ـ ـ ـ ـ ــاقيا
تخيل معي� ،أخي القارئ� ،أن مالك بن الريب ميتلك ()whatsapp
�إلكرتوني ًا ،ينرث من خالله رائعته يف النزع الأخري ،حينها كيف �سيكون
تو�صيف جمريات الأمور؟
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امل�سرح املدر�سي ودوره يف �إثراء العملية الرتبوية
د.نهى عو�ض حممد النواي�سة
مدر�سة اجلعفرية املهنية الثانوية ال�شاملة
مديرية تربية لواء املزار اجلنوبي

ُي َع ّد الطفل يف مراحل تكوينه العمرية الأولى� ،سواء يف البيت �أو
يف املدر�سة ،جز ًءا من عملية بناء وتكوين املجتمع الإن�ساين وممن
ميتلكون زمام عامل الغد ،وعليه ،فاملجتمعات التي تنحو �أو تخطط
لبناء جمتمعات راقية ومتطورة ن�سبيا عليها و�ضع �إ�سرتاتيجيات
لإعداد الطفل �إعدادا كام ًال؛ ليحيا حياة الئقة يف املجتمع ،ولكي
تتفتح �شخ�صيته وتتكامل ب�صورة طبيعية متناغمة؛ لذا ،ينبغي
�أن تكون تربيته م�شبعة بروح القيم والأخالق واملثل العليا جمالية
وفكرية يف �أجواء �صحيحة ت�سودها ال�سعادة واملحبة طبقا لهذه
الر�ؤيا ،ول َّأن الأطفال ميثلون الفئة الأكرث �ضعفا من حيث الن�ضج

البدين والعقلي .وال بد هنا من �إجماع يف رعاية �ش�ؤون الأطفال
من �إجراءات رعاية خا�صة ،ومن ال�سبل الناجعة للرعاية الفكرية
واجلمالية والأخالقية ما تتم بو�سائل ت�ؤثر يف بناء ال�شخ�صية
بطريقه جميلة لدى الطفل ،وهنا �سيكون امل�سرح النموذج الأمثل
لهذه الطريقة الرتبوية يف الإعداد ،ويف مراحله الأولى للطفل
�سيكون امل�سرح املدر�سي (.)1
امل�سرح املدر�سي �أحد �أوجه الن�شاط املدر�سي الهامة ،وهو
بطبيعته يعد مكون ًا من مكونات املنهج مبفهومه العام ،وت�سمو
�أهميته من كونه فن ًا �أو �أدب ًا قيم ًا ،و�إذا ما مت اختيار ن�صو�صه
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بطريقة مقننة ومنظمة ولغر�ض تقدميها ،ف�إنه يفعل ال�شيء الكثري
للتالميذ الذين يعملون �أو يتمرنون فيه �أو يكونون متلقيه .وامل�سرح
املدر�سي جزء هام من الن�شاط الثقايف ،ي�ستهدف تطوير الأوليات
الإبداعية ال�ضرورية ل�صحة اجليل اجلديد و�سالمته ،وتكاد تتفق
معظم �آراء العلماء واملتخ�ص�صني على �أهميته يف تطوير الطالب
�أدبي ًا وذوقي ًا)2( .
وي�سهم امل�سرح املدر�سي يف تثقيف الطفل ،و�إغناء معلوماته
وتنمية �شخ�صيته ،وتو�سيع مداركه ،كما يدرب امل�ساهمني يف تقدمي
امل�سرحيات على الف�صاحة والإلقاء ال�سليم و�سرعة البديهة وح�سن
الت�صرف ومواجهة املتلقني .)3(.وميتلك امل�سرح خا�صية مهمة مبا
يطرحه من �أفكا ٍر كونه ميتلك الإمكانية يف التغيري ب�صورة �سل�سة
وب�سيطة لدى املتلقي ،ف�ضال عن قدرته على تغيري نظرة النا�س
�إلى العامل من حولهم ،وتغيري املواقف واالجتاهات وبع�ض القيم
و�أمناط ال�سلوك ،وذلك مبا تبثه من معلومات ،فكثري ًا ما يتخلى
النا�س عن قيم را�سخة لديهم وي�ستبدلونها بقيم �أخرى نتيجة
تعر�ضهم لو�سائل الإعالم)4( .
ويعد امل�سرح املدر�سي دعامة هامة من دعائم الرتبية والتعليم؛
لأنه يحقق الأهداف العديدة التي هي من �أهداف املناهج الرتبوية
املر�سومة ،ومنها:
�أ  -تكوين ال�شخ�صية� :إن هذا النوع من الن�شاط ي�ساعد
املدر�سة على تكوين ال�شخ�صية ،تلك ال�شخ�صية التي تعاين كثريا
من خالل املناهج املتداولة يف الأنظمة املدر�سية يف �أغلب البلدان
مما ي�صيبها بالت�سطيح ،ويجعل التلميذ قالب ًا حمدد ًا يعك�س منط ًا
مكرر ًا ،ولي�س فرد ًا قائم ًا بذاته يعك�س �شخ�صية م�ستقلة متكافئة
مع الآخرين)5(.
ب  -تنمية الثقافة� :إن الهدف الذي يرمي �إليه هذا النوع
من امل�سرح هو تنمية ثقافة التلميذ جلهة عدد من امل�سائل الهامة
التي تتعلق ب�شخ�صيته وبنائه بطريقة قومية ،وتطوير قدرته على
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التعبري ،ورفع م�ستوى ملكة التذوق الفني لديه ،وتعليمه فن التمثيل.
واملدر�سة -كما نعلم -هي امل�ؤ�س�سة الفاعلة املكلفة برتبيته بعد
الأ�سرة ،وهي التي تقع عليها م�س�ؤولية �إعطاء التالميذ ال�صغار
الفر�صة ملمار�سة خرباتهم التخيلية ،و�ألعابهم االبتكارية التي تعد
الأ�سا�س حلياة طبيعية �سعيدة يتمتعون فيها باخلربة واحل�سا�سية
الفنية)6(.
ج  -غايات تعليمية :للم�سرح املدر�سي وظائف تربوية وغايات
تعليمية ي�سعى �إلى طرحها وتقدميها للتالميذ بو�ساطة عر�ض
امل�سرحيات ،فهم يتوجهون مب�سرحياتهم تلك ب�صفة خا�صة �إلى
تالميذ مرحلة التعليم (االبتدائية واملتو�سطة والإعدادية) ،وميكن
تق�سيمها �إلى نوعني:
-1م�سرحيات تربوية :ي�سعى هذا النوع من امل�سرحيات �إلى ِّ
بث
قيم ُخلقية معينة يف نفو�س التالميذ ،مثل وجوب اتباع احلق ،وقول
ال�صدق ،والف�صل بني العاطفة والواجب ،ومثال ذلك م�سرحية
بعنوان (�أحالم /عمار نعمة جابر) التي تتناول مواقف �سلوكية
ومنط �شخ�صية تطرحها امل�سرحية ( بارين ،ميكي ماو�س البطة،
الغنمة ال�شونا �شيب ،الكلب ال�شونا �شيب).
-2امل�سرحيات التعليمية :تفرتق �أهداف هذه امل�سرحيات
عن امل�سرحيات الرتبوية ،فتقت�صر على "�إ�شباع الدوافع الفردية
و�إحالل ال�سلوك االجتماعي ال�سوي حمل ال�سلوك غري االجتماعي،
وامل�ساعدة على ت�صريف طاقة الفرد الزائدة وتوجيهها وح�سن
ا�ستثمارها ،وحتقيق التوازن النف�سي للتالميذ " ،وعلى الغايات
التعليمية �أو الوظيفية فقط(.)3
د � -شكل م�سرحي ب�سيط :فامل�سرحيات التعليمية تكتب لتقدمي
املادة العلمية للأطفال يف �شكل م�سرحي ب�سيط ،ي�ستطيعون من
خالله فهم الأحداث التاريخية �أو املعامل اجلغرافية �أو العلوم
الطبيعية �أو غريها( ،وهذا النوع من امل�سرح ميكن ا�ستخدامه
على �أو�سع نطاق لتقدمي خمتلف املواد واملناهج الدرا�سية ،وقد
أيلول 2019

احتل التمثيل وامل�سرح يف هرم ( ديل ) املرتبة الثالثة يف �أهميتها
الرتبوية بعد التجارب املبا�شرة من خالل ممار�سة الأ�شياء ذاتها،
بطريقة تربط التلميذ بالتعليم وبالدرا�سة؛ ملا فيها من ت�شويق،
وللدور الإيجابي الذي تعطيه للتلميذ يف العملية التعليمية .وميكن يف
هذا النوع من امل�سرح اال�ستعانة بتقدمي املو�ضوع ب�شرائح الفانو�س
ال�سحري ،وبالأفالم ،وبالراوي ،ف�ضال عن امل�شاهد التمثيلية التي
ي�ؤديها الأطفال �أنف�سهم ،وهو ما ن�سميه (م�سرحة املناهج) ،وحتى
يجد املدر�سون ملختلف املواد ن�صو�ص ًا ي�ؤديها تالميذ ال�صفوف
داخل �صفوفهم كجزء من العملية التعليمية .ويالحظ �أن هناك
نق�ص ًا وا�ضح ًا يف الن�صو�ص املن�شورة ملثل هذا امل�سرح ،لذلك ال
بد �أن تعمل اجلهة امل�شرفة على ثقافة الطفل على ت�شجيع ك َتّابه،
وت�أليف هذا النوع من امل�سرحيات بتكليف كتّاب الأطفال بكتابتها،
�أو بعقد م�سابقات لهذا الغر�ض مع ن�شر الن�صو�ص ال�صاحلة)5(.

معايري عملية اختيار الن�صو�ص:
يعد اختيار الن�ص امل�سرحي املالئم عملية �صعبة ،ال بد للقيام
بها من الإملام ب�أمور كثرية(  )6منها:
 -1مالءمة الن�ص للمرحلة التي يقدم فيها م�ضمونا و�شكال،
تتحقق املتعة فيها للأطفال ال للكبار ،والقدرة على تفجري طاقات
الأطفال ،وامل�ساعدة على ك�شف م�ستوى ذكائهم ،كما ينبغي �أن
يكون م�ضمون الن�ص قادرا على ك�سب ثقة الأطفال واحرتامهم
و�إميانهم بفائدتها ،بحيث يكون عامال على الإفادة تربويا
واجتماعيا وترفيهيا.
 -2مالءمة الن�ص لقدرات الفريق وعددهم ،وال بد من مراعاة
الإمكانات املادية والب�شرية ،ولي�س من ال�ضرورة اختيار ن�ص فوق
القدرات الذاتية لفريق العمل �أو دون هذه القدرات ،وال بد من
تال�ؤم الن�ص مع �شروط الإنتاج والعر�ض :مكان التمثيل ،واملناظر،
وامللحقات.
 -3تال�ؤم الن�ص مع العملية الرتبوية؛ منهجا و�سلوكا ،بطريقة

التوازي �أو التكميل �أو التطوير.
� -4ضرورة تنا�سب الأ�سلوب وامل�ضمون مع قدرات الأطفال
العقلية والنف�سية واالجتماعية.
 -5ا�ستخدام لغة ب�سيطة جميلة تتوازى مع املرحلة ،وترثيها.
 -6مراعاة امل�ضامني ح�سب �سني العمر ،والبعد عن الإقحام
واملبا�شرة واخلطب والن�صائح؛ �إذ ال ي�ستطيع الطفل �إدراكها
بال�شكل الفج.
 -7املحافظة على وحدة املو�ضوع ،مما ي�ساعد على عدم ت�شتيت
�أذهانهم ،كما ي�ساعد على جت�سيد �أفكار وقيم ومفاهيم �ضرورية.
 -8الن�ص امل�سرحي الناجح يقوم على الكوميديا والأجواء
اخليالية واملو�ضوع الواقعي.
 -9عدم طول امل�سرحية حتى ال جتهد التالميذ املنتجني وت�ؤدي
�إلى عدم تركيزهم ،وحتى ال جتهد التالميذ امل�شاهدين وت�ؤدي �إلى
مللهم.
 -10اعتماد امل�شاهد ال�صامتة التي ال حتتاج �إلى حوار كبري،
�إذ ي�صعب على الأطفال حفظه.
 -11حتريك م�شاعر الطفل :اجلد والفرح ،واحلزن وال�شفقة،
وال�صراع ،والتوتر ،وال�صدام ،واملفارقات؛ يف لغة ف�صيحة مب�سطة
خالية من الأخطاء ،ولغة تنمي عندهم القدرة على التفكري
واالبتكار واخليال.
� -12أن يت�ضمن الن�ص فكرة قومية ،لي�ست بال�ضرورة �أفكارا
�سيا�سية جمردة ،بل �سيا�سة مرتبطة بفل�سفة التعليم.
� -13أن يت�ضمن الن�ص معايري �أخالقية :الإخال�ص ،والنبل،
وال�شجاعة ،والت�ضامن ،والأمانة ،والبطولة ،والعمل ،والعدالة،
من خالل �سرية الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،وال�صحابة ،وكبار
القادة ،والأبطال القوميني.
�أ�شكال الن�ص:
 -1الن�ص امل�ؤلف ،وهو �إما ن�ص م�ؤلف للم�سرح املدر�سي،
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م�ستمد من احلياة العامة� ،أو حمادثة تعالج مفردات املنهج.
 -2الن�ص املرجتل ،وهو ق�صة ي�سردها املعلم ويرجتل الطالب
متثيلها.
 -3الن�ص املع ّد عن الق�ص�ص واملغامرات� ،أو التاريخ� ،أو ال�سري
الذاتية� ،أو احلكايات (.)3
تطوير منابع الن�صو�ص:
 -1ت�شجيع الكتّاب امل�سرحيني طالبا و�أ�ساتذة.
 -2ت�شجيع الكتّاب على الرتجمة �أو الإعداد.
� -3إعداد م�سابقات لأح�سن ن�ص ور�صد مكاف�آت لذلك.
 -4ن�شر وتعميم امل�سرحيات الفائزة واجليدة.
 -5درا�سة وحتقيق امل�سرحيات القدمية واحلديثة ،والعمل على
توفريها ليختار امل�شرف منها ما ينا�سبه (.)6
مو�ضوعات امل�سرحيات املدر�سية:
 -1مو�ضوعات حول الطبيعة :املطر ،والثلوج ،واجلفاف،
واجلبال ،والوديان ،واحليوانات�...إلخ.
 -2مو�ضوعات تاريخية.
 -3مو�ضوعات �أدبية تراثية :حكايات ،وخرافات ،و�أ�ساطري.
 -4مو�ضوعات اجتماعية :احلب ،والعالقات البيتية،
وال�صداقة.
 -5مو�ضوعات تنمي املعايري اجلمالية ،من خالل امل�سرحيات
ال�شعرية.
 -6مو�ضوعات م�أخوذة من ق�ص�ص الأطفال �أو �شخ�صيات

يعرفونها يف احلياة �أو يف الق�ص�ص(.)5
جتربة عملية (يف ظل املعطيات القائمة حاليا):
 اال�ستفادة من امل�ساحة الزمنية املمنوحة للإذاعةاملدر�سية �صباح كل يوم من �أجل تقدمي م�شاهد م�سرحية ق�صرية
(�إ�سكت�شات).
 اال�ستفادة من الأيام الوطنية والدينية التي يخ�ص�ص لهاجمموعة من احل�ص�ص من �أجل تقدمي امل�سرحيات الطويلة ن�سبيا.
 اعتماد الأ�سلوب امل�سرحي يف تقدمي بع�ض جوانب املنهاجاملالئمة مع �إ�شراك التالميذ يف الإعداد والتنفيذ ،مع مراعاة
التنويع يف �أ�ساليب التدري�س؛ مثل :التعليم الزمري ،واملعلم البديل،
واال�ستق�صاء والتوجيه ،وغريها من الطرق احلديثة.
 اال�ستفادة من ح�ص�ص التعبري املاثلة يف جميع ال�سنواتالدرا�سية؛ لتنمية موهبة الكتابة والتذوق الفني لعنا�صر العمل
امل�سرحي.
 �إعادة االهتمام بحفالت نهاية العام وتكرمي التالميذالأوائل ،واخلروج عن النمط التقليدي يف اعتماد الكلمات اخلطابية
ملثل هذه املنا�سبات.
 اال�ستفادة من جهود بع�ض الفرق املحلية التي تهتم مب�سرحالأطفال ،من خالل ا�ست�ضافتها يف املدار�س� ،أو تنظيم وفود
التالميذ مل�شاهدة عرو�ضها على خ�شبة امل�سرح خارج �أ�سوار
املدر�سة.

املراجع :

-1اكويندي� ،سامل . )1989( .امل�سرح املدر�سي ،املغرب :جمعية تنمية التعاون املدر�سي ،فرع ا�سفي ،ط. 1
�-2أماين ،الدو�سري .)2002(.الدور التثقيفي مل�سرح وعرائ�س الطفل قطر :وزارة الرتبية والتعليم.
-3ثامر ،مهدي ( ،)1985يف امل�سرح املدر�سي ،بغداد :دار ال�ش�ؤون الثقافية املو�سوعة ال�صغرية ،ع. 165:
-4ح�سن مرعي .)1993( .امل�سرح املدر�سي ،بريوت :دار مكتبة الهالل.
-5عبد اهلل� ،أبو هيف .)1981( .ق�ضية م�سرح الطفل دم�شق احتاد الكتاب العرب.
-6حممد� ،إ�سماعيل الطائي .)2012( .درا�سات يف امل�سرح الرتبوي ،املو�صل ،دار ابن الأثري للطباعة والن�شر.
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ر�سالة �إلى كل �شاب طموح
د .عطا اهلل حممد القطعان
مديرية تربية لواء البادية ال�شمالية ال�شرقية

�أبارك لكل طالب يجتاز امتحان الثانوية العامة و�أمتنى ،لهم
جميعا التوفيق يف م�سريتهم العلمية و�أقول لهم :ام�ضوا يف طريق
العلم واملعرفة بال تقاع�س.
�أخي الناجح يف الثانوية العامة:
قال نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم( :من �سلك طريق ًا
يلتم�س فيه علم ًا �سهل اهلل له به طريق ًا �إلى اجلنة ) رواه م�سلم.
ان�سجاما مع الر�ؤية العلمية والرتبوية يف احلديث ال�شريف ،ف�إنه
من الواجب علينا طلب العلم وال�سعي له ب�شتى الو�سائل ،ويف ظل
غياب دور امل�ؤ�س�سات االجتماعية والدينية يف تقدمي العلم واملعرفة

املمنهجة لأبنائنا ،فال بد لنا االلتحاق يف اجلامعات والكليات ومراكز
التدريب لتلقي العلم واملعرفة ،كل ح�سب اهتماماته ورغباته قدر
امل�ستطاع ،فما عليك �سوى اختيار التخ�ص�ص الذي ينا�سب ميولك
واهتماماتك ،لأن اختيار التخ�ص�ص املنا�سب �سيكون اخلطوة الأولى
على طريق النجاح ،وكلما كان التخ�ص�ص يلبي طموحاتك و�أهدافك
امل�ستقبلية� ،أبدعت ومتيزت يف جمال تخ�ص�صك.
علم كمن هو ُ
جاهل.
تع َّل ْم فلي�س املر ُء يول ُد عامل ًا ولي�س �أخو ٍ
�أخي العزيز :ال تنظر �إلى ال�صعوبات التي �ستواجهك بقدر
النظر واال�ستب�صار مبا �ستح�صل عليه يف نهاية املطاف باحل�صول
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ْ
العلم وال ْ
على ال�شهادة العلمية التي �ست�شق لك طريق ًا جديد ًا ،وال ت�سمع من
الك�سل
أهل
تك�سل فما
� ِ
�أبعدَ اخل َري على � ِ
أطلب َ
الأحاديث املثبطة بعدم اجلدوى من الدرا�سة وعدم الفائدة منها.
قم وانه�ض وانف�ض غبار التخاذل والي�أ�س وانطلق من جديد،
لذا ،عليك االنطالق يف طريق العلم دون النظر �إلى الوراء ،فاملجال ما زال مفتوحا �أمامك والهدف ي�سهل حتقيقه مع قليل من
عليك �أن تغري من طريقة تفكريك و�أ�سلوبك يف احلياة حتى تتح�صل الإ�صرار والتحدي مع نف�سك وذاتك.
على ما تريد ،وال يغرنك جتارب الآخرين وف�شلهم يف بع�ض الأحيان،
ال تلم نف�سك كثري ًا وال تعاتبها �سنني طويلة ،بل اجعل من هذه
لأنهم عا�شوا يف زمان غري زمانك وبيئة غري بيئتكم احلالية ،حتى املرحلة فر�صة لك لالهتمام بذاتك وتقديرها من حيث حتقيق
تفكريهم يختلف عن طريقة تفكريك ،فع�ش ب�شخ�صك وكن �أنت �أهافك امل�ستقبلية.
وال تقلد الآخرين ب�أ�سلوبهم وطريقة تفكريهم ،فنحن ال نلومهم بل
ال�شخ�ص الذي مل يحقق النجاح هو �شخ�ص مل ي�صر على
نلوم �أنف�سنا يف حال تق�صرينا بطلب العلم وال�سعي له.
�إكمال الطريق وتخلى عن حتقيق �أحالمه و�أهدافه ب�سهولة وقرر
ولنتمعن قول ال�شاعر:
الرتاجع عن الطريق ال�صحيح ,تخلى عن حلمه ملجرد �أنه تعرث مرة
ُ
ُ
ترك
أدب
ترك
طب وال � ِآ�س �أو مرتني.
املري�ض بال ٍ
علم وال � ٍ
ِ
ِ
النفو�س بال ٍ
عليك �أن تعرف ب�أننا ب�شر عاديون وال ينق�صنا �شيء فلي�س منا
�أخي املتعرث يف الثانوية العامة:
�ستجد من املثبطات و�ست�سمع من الكلمات اجلارحة ب�أنك من ميلك قوة خارقة للعادة �أو ع�صا �سحرية يلبي رغباته ،كلنا لدينا
�إن�سان فا�شل ،و�ست�ستغرب من نظرات من حولك لك ،و�ست�سمع نف�س الأيام وال�ساعات للعي�ش من خاللها ،والفرق الوحيد بيننا هو
من الفا�شلني ب�أنك �أنت ومن جنح يف نهاية واحدة ومطاف واحد طريقة التفكري وطريقة ا�ستغالل الوقت والثقة بالنف�س والإ�صرار
ب�سبب عدم الفائدة من ال�شهادة وعدم وجود وظائف وكرثة ن�سبة والعزمية وحتديد الهدف وال�سعي لتحقيقه مهما كلف الأمر.
�أخي املتعرث:
البطالة ،لذا ،من حبي لك وغريتي على �أبناء وطننا الغايل �أحببت
انظر �إلى جتارب كثري من العلماء واملتميزين كيف كانت
�أن �أب�شرك ب�أ�شياء قد تكون غفلت عنها ،وهي:
هل تعلم ب�أن �إخفاقك يف هذه املرحة �سيكون مبثابة �صحوتك من جديد .بداياتهم وال�صعوبات التي واجهتهم والفقر الذي عا�شوه يف
هل تعلم ب�أن �إخفاقك يف مادة ما هو فر�صة لإعادة التفكري مب�ستقبلك .بدايات حياتهم ،رغم ذلك مل يتقاع�سوا يف طلب العلم واملعرفة ومل
وهل تعلم ب�أن الف�شل يف مرحلة ما قد يكون اخلطوة الأولى على طريق يتخاذلوا يف �شق طريقهم ب�أنف�سهم وحتقيق �أحالمهم و�أهدافهم.
النجاح.
ف�ألربت �أين�شتاين مل يكن عبقريا منذ �صغره فقد بد�أ بالتكلم عندما
وهل تعلم ب�أن جمرد خو�ضك لهذه التجربة وحماولتك النجاح بها هو بلغ الرابعة من عمره ،و مل يعرف القراءة �إال يف �سن ال�سابعة،
جناح بحد ذاته.
وو�صفه �أ�ساتذته باملعاق ذهنيا ،ولكنه يف النهاية ح�صل على جائزة
وهل تعلم ب�أن �إعادة املحاولة مرار ًا وتكرار ًا دليل على جناحك نوبل يف الفيزياء.
و�إ�صرارك لتحقيق هدفك.
و�أختم بقول ال�شاعر:
ْ
العلم حيثُ وجدتَها و�س ْلها وال يخج ْل َك � َ
آراب �أخ ْر
العلم ال
أنك ت�س ـ� ُأل
ٍ
ل�شهادات و� ٍ
العلم ِ
اطلبوا َ
لذات ِ
تلقط �شذو َر ِ
َ
املال فا�ض ًال ف�إِ َ
�إِذا كنتَ يف �إِعطا ِئ َك َ
العلم �أف�ض ُل.
�أخي املتعرث:
عطائك َ
نك يف �إِ
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دور امل�سرح املدر�سي يف �إثراء العملية الرتبوية
�سفيان عادل عبداهلل ال�ضمور
مدر�سة بتري الثانوية للبنني
مديرية تربية لواء ق�صبة الكرك

تهتّم وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن بالأن�شطة املدر�سية التي
تُن ّم���ي املواهب والقدرات الذهنية واجل�سمية ل���دى الطلبة ،بل �إنها
ت�ش���ارك م�شاركة ف ّعالة يف الكثري من الأن�شط���ة واملنا�سبات املحلية
والوطني���ة من خ�ل�ال امل�س���رح املدر�سي ،وه���ذا االهتم���ام نابع من
قناع���ة تامة واهتمام �أكيد من وزارة الرتبي���ة والتعليم واملـ�س�ؤولني؛
نظ���ر ًا لأن امل�س���رح املدر�سي من �أق���وى الأنـ�شط���ة املدر�سـية فاعليـّة
وجاذب ّي���ة للتالمي���ذ واملدر�سني و�أولياء الأمور؛ ل���ذا ،تهدف الوزارة
�إلى اال�ستفادة من امل�سرح لتن�شئ���ة الطالب املواطن ذي ال�شخ�صية

ال�سوية املتكاملة نف�سيا وخلقيا واجتماعيا.
���رح املدر�سي نوع ًا م���ن �أنواع م�سرح الطف���ل ،و ُي ّعرف
ُيع���د امل�س ُ
ب�أن���ه " ل ��ون من �ألوان الن�ش ��اط الذي ي�ؤديه الط�ل�اب يف مدار�سهم
حتت �إ�شراف معلميهم داخ���ل الغرفة ال�صفية �أو خارجها يف �صالة
امل�سرح املدر�سي وعلى خ�شبته� ،أو خارج ال�صالة يف حديقة املدر�سة
�أو �ساحته���ا ،و�إذا كان امل�س���رح املدر�س���ي يقرتب كث�ي�ر ًا من امل�سرح
باعتب���اره فن ًا م���ن الفنون الأ�سا�سية التي عرفه���ا الإن�سان ومار�سها
منذ العهود القدمية ف�إن امل�سرح املدر�سي يحتفظ بفل�سفة و�أهداف
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خا�ص���ة تتنا�سب م���ع طبيعته ووظيفته الأ�سا�سي���ة "(�صقر .)2011
وال ميك���ن �أن يق���ف امل�س���رح عند ه���دف واحد فقط لأي���ة م�سرحية
ناجحة؛ لأننا قد جند يف م�سرحية ترفيهية قيما �أخالقية ،وجند يف
م�سرحية تعليمية مفاهيم �سيا�سية وقومية.
يلح���ظ املتتب���ع لتاري���خ احلرك���ة الثقافي���ة وخا�ص���ة البداي���ات
التعليمي���ة �أن الأردن كان يفتق���ر �إل���ى املدار����س االبتدائية يف بداية
ن�ش���وء الدول���ة ،وكان���ت احلرك���ة امل�سرحي���ة يف الأردن تنم���و ببطء
وحذر؛ لأن �أولياء الأمور ينظرون �إلى التمثيـل نظـرة املرتاب ،فكانوا
ينظ���رون �إلى التمثيل على �أ ّنه و�سيل���ة للمتعة والت�سلية فقط ،وغـاب
عنه���م �أن للم�سرح ر�سالة تعليمي���ة واجتماعية وفكرية وتثقيفية� ،أي
ر�سالة ح�ضارية.
لذلك احت���ل االهتمام بامل�س���رح يف املدار�س الثانوي���ة والتعليم
الأ�سا�سي ركن ًا �ضـئي ًال� ،إذا مـا قورن باالهتمام يف العلوم الأ�سا�سية،
حيث يو�ض���ح الدكتور حممد املج���ايل يف كتابه درا�س���ات يف الأدب
الأردين املعا�ص���ر �أنه "مع تقدم ال�سنوات كانت الأديرة تقدم بع�ض
اخلدم���ات التعليمية ومب�ستوى �أك�ث�ر تقدما من املدار�س احلكومية،
وبع���د ازدياد انت�ش���ار املدار����س� ,أخ���ذت الهيئ���ات التدري�سية فيها
باالهتمام بالن�شاط الالمنهجي و�إقامة االحتفاالت مبنا�سبة انتهاء
الع���ام الدرا�س���ي ،فكانت امل�سرحي���ات ت�شكل عن�ص���را جاذبا و�أهم
فعاليات تلك الن�شاطات"(املجايل .)2008
ومن منطلق ك���ون امل�سرح املدر�سي جزءا م���ن �أدب الطفل فهو
ج���زء من عامل الأدب الأكرب ،وميكن كتابته وقراءته وحتليله بنف�س
الطريق���ة ك�أدب الكب���ار ،على �أن يك���ون ه���ذا الأدب منا�سبا له�ؤالء
الط�ل�اب ومرتبط���ا بتطورهم الفك���ري وخربته املحتمل���ة بالأماكن
والنا�س والأح���داث وامل�شاعر .ومهمة الكاتب امل�سرحي ال تقف عند
العر����ض ،بل �إنه���ا عالوة على ذل���ك تقوية لإدراك الطف���ل و�إميانه
وتعلقه بالوطن واخلري والعدالة والإن�سانية ،وحتى ال يخدع الطالب
حيث يواج���ه احلياة ،يجب على الكاتب �أن ي�ص���ور له ال�شر والظلم
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واال�ستغ�ل�ال ب�صوره���ا املوج���ودة يف املجتمع ،وجنب���ا �إلى جنب مع
احلق واخلري والعدالة.
ل���ذا ،فقد �ساهم امل�سرح املدر�سي يف نقل املعرفة �إلى الطالب،
ومل يقت�ص���ر دوره على �أن يكون جم���رد و�سيلة للرتفيه وقتل الوقت؛
ب���ل قدّم جت���ارب الب�شرية يف قوالب من املتع���ة وال�سرور �شاركت يف
تنمي���ة الإح�سا�س بجمال امل�شاهد وق���وة ت�أثريها ،ولهذا ف�إن امل�سرح
يبن���ي الطال���ب بنا ًء �سليم���ا عن طري���ق تنمية �شخ�صيت���ه و�صقلها،
وي�شع���ره باال�ستق���رار والأمن ،ويك�سبه مه���ارات خمتلفة ت�سانده يف
الإنت���اج وك�سب الثقة بالنف�س ،وين ّم���ي لديه حب املغامرات والقدرة
عل���ى التعبري اخلالق ،وي�ؤدي �إلى تقوية روح الت�ضامن والتعاون بني
الطالب وزمالئه.
يع���د امل�س���رح املدر�س���ي يف هذا الع�ص���ر م�صدرا م���ن م�صادر
�سع���ادة وانبه���ار ومتعة للطالب ،وه���م يحبونه لأنهم ق���ادرون على
القيام ببع�ض الأدوار ،بل بكلها �أحيانا ،فهي وعاء خ�صب لن�شاطهم
اليومي وبلورة لهواياته���م ،وي�ستطيعون تقدمي �ألوان من التمثيليات
وامل�سرحي���ات داخل حج���رات ال�صف و�ساحات املدر�س���ة وامليادين
العام���ة واحل���واري .لذلك يحق���ق امل�س���رح املدر�سي جوان���ب املتعة
احل�سي���ة ،بل �أكرث م���ن ذلك� ،إذ يزي���ل بع�ض املعوق���ات النف�سية �أو
االجتماعي���ة اخلا�ص���ة بالطال���ب ،ويهذب �سلوكه ويه���ذب الطاقات
الزائدة لديه التي قد تت�صف بالعنف �أو العدوانية .وي�ساهم امل�سرح
�أي�ض���ا يف تنمي���ة ق���درات الطال���ب التخيلي���ة وازدي���اد قدراته على
الإدراك واملالحظة.
ويج���ب �أن ت�ص���اغ كل الأف���كار وامل�ش���كالت االجتماعي���ة واملُثل
الأخالقي���ة من خالل امل�سرح �صياغة تبعث يف نفو�س الطالب املتعة
بعي���دا عن ال�صي���غ التعليمي���ة ال�صريحة؛ لأنه���ا يف احلالة الأخرية
تقود التلميذ �إلى امللل وتثري �شكوكه ،ومن املنا�سب عند احلديث عن
مو�ضوع���ات امل�سرح املدر�سي �ضرورة توخي غر�س الأفكار والعادات
اجلي���دة ،وحماربة الأوه���ام واخلرافات والتقالي���د البالية ،وتنمية
أيلول 2019

�أذواق الطالب وترغيبهم باملثل العليا والقيم ،كال�شجاعة الوطنية،
مع االهتمام مبا يحفزهم على التفكري اخلالق.
وينبغ����ي الت�أك����د عند كتاب����ة امل�سرحي����ات من مراعاته����ا ملراحل
منوه����م وقدراته����م و خرباته����م ،من حيث اللغ����ة والأف����كار والأخيلة
والعواطف ،و�أن تخلو كتابة ومتثيال من التكلف والت�صنع والإغراق يف
العاطفة املهزوم����ة ،و�أن تكون ال�شخو�ص ذات توجهات عامة وخا�صة
ي�ستفي����د منه����ا الطالب معلومات ع����ن نف�سه وعامل����ه ،و�أبناء جمتمعه
وعاملهم ،والوطن وهمومه و�آماله وف�ضائله و�شخ�صياته العظيمة.
ومن هذا املنطل���ق وجب تدريب وا�ستثم���ار طاقات الطالب يف
كتابة امل�سرحية ،و�إعطائهم مفاتيح الكتابة ،واختيار التالميذ الذين
يتفـ���ق ُبعـدهم اجلـ�سم���ي والنف�سي وميولهم ،م���ع الأدوار املر�سومة
للم�سرحية ،ومن امله���م �أن يتح�س�س امل�شرف على امل�سرحية مراحل

النم���و عند الأطفال وال�شب���اب؛ لي�ستطيع تق���دمي م�سرحية منا�سبة
لأعمارهم ،وقادرة على �إحداث الأثر املطلوب ،والت�أكد من حما�سة
التالميـ���ذ للمـ�ش���روع ،وتـ���رك املج���ال للأف���كار واالقرتاحات مهما
كان���ت طريفة �أو غيـ���ر عمليـة ،وبنـاء الـديك���ور واخللفيات بالتعاون
بني املعلم وتالميذه.
و�أخ�ي�را ن�ستطيع القول �إن امل�سرح املدر�سي و�سيلة تربوية مهمة
ذات فائ���دة كب�ي�رة وجناح وا�س���ع� ،إذ تقوم على ت�ألي���ف م�سرحيات
�صغ�ي�رة وتقدميها ب�شكل �إبداعي واح�ت�رايف متقن ،فاملجتمع حاليا
يف �أ�ش���د احلاج���ة للم�سرح بكاف���ة �أ�شكاله ليعبرّ ع���ن �أفكار ع�صره
وجتارب���ه ،وي�سه���م يف ت�شكيله���ا �أي�ض���ا ،فق���د �أ�صب���ح �ض���رورة من
�ضرورات احلي���اة �ش�أنه �ش�أن املن�ش�آت وامليادين الأخرى التي تخدم
املجتمع.

املراجع :

� .1صقر� ,أحمد .)2011( .امل�سرح املدر�سي تعريفه �أهميته م�صادره ومقوماته الفكرية اجلمالية ,3283 ,احلوار املتمدن.1 ,
.2املجايل ,حممد .)2008( .درا�سات يف الأدب الأردين املعا�صر .دار يافا العلمية للن�شر والتوزيع.
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رجال الأمن فخر الوطن

ي�ؤكد جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني دائما اعتزازه
مبنت�سبي جهاز الأمن العام ،بو�صفهم خط الدفاع الأول عن
املواطن ،ويثمن جاللته �أي�ضا الدور الذي يقومون به يف خدمة
املواطنني وحماية حقوقهم وحرياتهم ،و�صون مكت�سبات الوطن،
وتر�سيخ مبد�أ �سيادة القانون يف ظل الدولة املدنية باحرتافية
ومهنية عالية ،واحلفاظ على ما ميتاز به الأردن من �أمن
و�أمان وطم�أنينة ،وتقدمي جميع اخلدمات الأمنية واالجتماعية
والإن�سانية ال�شاملة للمواطنني واملقيمني على الأرا�ضي الأردنية،
ان�سجاما مع ر�سالة الأمن العام التي تتطلب �أداء العمل والواجبات
ً

198

رسالة املعلم

املجلد -56بديل العددين الأول والثاين

هند حممد ال�صمادي
مديرة مدر�سة �أبو �سيدو الأ�سا�سية للبنات
مديرية تربية الأغوار ال�شمالية

ب�أعلى درجات املهنية واحلرفية ال�شرطية .وي�شدد جاللة امللك
� ً
أي�ضا على �أهمية �أن تعك�س �أجهزة الأمن العام �صورة الأردن
احل�ضارية ،و�أن تكون العالقة بني رجل الأمن العام واملواطن
مبنية على االحرتام املتبادل ،وتوزيع الأدوار وتبادلها مبا يخدم
م�صلحة الوطن ومواطنيه ،وكل من تط�أ �أرجلهم تراب وطننا
العزيز الغايل.
وي�شكل رجل الأمن يف �أردن العزم خط الدفاع الأول عن
املواطن ،وهو اجلهة املخولة بحماية احلقوق واحلريات و�صون
مكت�سبات الوطن بحرفية ومهنية عالية وتاريخه النا�صع البيا�ض؛
أيلول 2019

لهذا توجب �أن تكون العالقة بني املواطن ورجل الأمن عالقة
احرتام متبادل ،و�أن تكون الثقة عنوانا للتعامل بني الطرفني،
فاملواطن ي�سند الأجهزة الأمنية يف كل املجاالت ويف جميع
الظروف ملواجهة التحديات التي تواجه الوطن وحلمايته من
الفنت ما ظهر منها وما بطن.
�إن التدريب الذي يتلقاه رجل الأمن يف �أردن العزة واملجد
يبدو جليا وا�ضحا عند املح ّكات ،ونلم�س جميعا -مواطنني
وم�س�ؤولني -نتائج ذلك التدريب الفائق اجلودة الذي يتلقاه رجل
الأمن لرفع قدرته االحرتافية ومتكينه من �أداء واجبه بكل ج ّدية
ونزاهة وم�س�ؤولية.
�إن التن�سيق بني �أركان املنظومة الأمنية ي�ؤدي �إلى تكامل
ال�صورة وات�ضاح معاملها ،وهذا ين�سجم متاما مع توجيهات
�صاحب اجلاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل و رعاه
الذي طاملا حر�ص على املتابعة الدائمة والت�شجيع والدعم امل�ستمر
للأجهزة الأمنية ،وكانت توجيهاته وما تزال املحفز للعمل اجلاد،
�إذ بف�ضل توجيهات جاللته �صرنا نلمح الأداء الراقي واملحرتف
لرجال الأمن ،لذا؛ ت�شهد بالدنا اليوم ت�شاركية وا�ضحة املعامل
بني الأجهزة الأمنية وم�ؤ�س�سات الدولة ،واملواطنني واملقيمني؛
مما �أدى �إظهار ال�صورة احلقيقية لرجل الأمن بو�صفه حار�سا
للأمن ومدافعا عن احلريات ،يقف جنبا �إلى جنب مع املواطن
م�ساندا وداعما للوطن يف الظروف كافة.

وتت�سم اخلدمات التي تقدمها الأجهزة الأمنية ب�سرعة
اال�ستجابة واملهنية العالية ،والذي مييز رجل الأمن الأردين
النخوة وال�شهامة ،فهو يتجاوز الدور املوكول �إليه بو�صفه رجل
�أمن� ،إلى دوره بو�صفه مواطنا و�إن�سانا ،يقدم �أكرث من املطلوب
منه بكثري حتى خارج �أوقات الدوام الر�سمي ،فهو على �أهبة
اال�ستعداد دائما لأداء الواجب ،وقد يتعر�ض للخطر ،وقد يواجه
املوت من خالل تنفيذ املطاردات �أو املداهمات للخارجني على
القانون؛ ممن �سولت لهم �أنف�سهم العبث ب�أمن الوطن وا�ستقراره.
ويقع على عاتق قوات الدرك ب�شكل خا�ص مهمة �صعبة للغاية
فهم يقفون وجها لوجه مع املواطن يف بع�ض حاالت ال�شغب ،فتجد
رجال الأمن ي�ضبطون النظام ،ويتعامون مع الو�ضع بحرفية
و�إن�سانية دون امل�سا�س ب�أي مواطن وهذا يحتاج �إلى �ضبط نف�س
و�سرعة يف التنفيذ وان�ضباطية عالية امل�ستوى يف �أثناء التنفيذ
والتطبيق.
�إن هاج�س رجل الأمن على الدوام مكافحة اجلرمية ب�شتى
�أنواعها ،ومالحقة كل من ت�سول له نف�سه العبث مبقدرات الوطن
ومكت�سباته ،و�أمن املواطن� ،سيما و�أن املحيط الإقليمي وما يح�صل
فيه من �أحداث وا�ضطرابات ،يتطلب من اجلميع املزيد من العمل
ال�ستدامة الأمن واال�ستقرار يف وطننا احلبيب الأردن .حفظ اهلل
هذا الوطن وقيادته و�أجهزته الأمنية وال�شرطية والع�سكرية كافة
ومواطنيه واملقيمني فيه من كل �سوء ومكروه.
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بذرة املوهبة والإبداع
فاطمة حممد �سامل هالالت
ق�سم م�صادر التعلم
مديرية تربية لواء البرتاء

ومرب ونربا�س م�ضيء  ...واملعلم لي�س �صاحب
املعلم � ٌأب و�أ ٌم ٍ
مهنة بل هو ر�سول لر�سالة العلم والرتبية ،وهو خمرج كل �أ�صحاب
وقا�ض
وحمام و�صحفي
احلرف واملهن من طبيب ومهند�س
ٍ
ٍ
و�سيا�سي  ...واملعلم �صانع كل معلم  ...فلنمعن النظر جيد ًا �إذن
يف �أهمية وخطورة دور املعلم يف كل ركن ،ويف كل جماالت احلياة:
ال�سيا�سية وال�صحية واالجتماعية والثقافية وال�صناعية وغريها.
فعندما يكون املعلم هو اللبنة الأ�سا�سية لهذا البناء املتالحم
الذي ي�شكل الوطن ،ف�إنه علينا فعلي ًا العناية اجليدة بهذه اللبنة
التي يعني �صالحها �سمو الوطن؛ ليواكب هذا العامل الذي تدور
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عجلة التطور والتقدم فيه ب�سرعة ال يت�صورها عقل ،بينما ت�أخرنا
نحن عنه وب�صورة تبعث على الإحباط ،بل و�أ�صبحنا نتقزم �أكرث
و�أكرث على مر�أى من عا ٍمل طويل.
وحني يكون للمعلم الدور الأول والأكرب يف �صناعة الإن�سان
املبدع واملفكر واملنتج ،ويف كل جمال ،ف�إنه بذلك يحمل العبء
الأعظم يف بناء هذا الإن�سان روحي ًا وتعليمي ًا ومهني ًا؛ ليكون بعد
ذلك �إن�سان ًا مبدع ًا .
وحني يفوح عبري زهور الإبداع ف�إنه ال يفوح عن زهر ٍة منت
ب�سهولة ،دومنا عناية وتعب و�صرب� ،إن الأمر لي�س بتلك ال�سهولة بل
أيلول 2019

هو عظيم ودقيق �إذا رغبنا �أن نخرج ُه كما ينبغي �أن يكون ،وكما
ينبغي �أن يكون له.
فالإبداع لي�س وليد اللحظة وال�ساعة ،و�إمنا هو زهر ُة لنبت ٍة
�سقيت جذورها حتى منت �سيقانها وتطاولت �أغ�صانها ف�أزهرت.
ومن هنا نت�ساءل " :ملاذا ند َر الإبداع يف جمتمعاتنا العربية
ب�شكل عام ؟ "
و�إين �أرى �أن بذرة املوهبة وامليول التي يحملها كل واحدٍ منا
مل تُ�سقَ بعناية منذ ال�صغر ،ولي�س ذلك فح�سب و�إمنا مل يتم
مالحظتها مطلق ًا ،ومل تكن هناك حماولة الكت�شافها بالأ�صل.
�ألي�ست �سقاية بذور املوهبة هي �أقرب و�أف�ضل و�سيلة للإبداع ؟
فالإن�سان بفطرته مييل �إلى �إم�ضاء �أغلب وقته يف �أمر مييل
�إليه ،فرتاه يبذل جهده فيه؛ ليخرجه كما يرغب �أن يراه مهما كلفه
من وقت وجهد ومال ومهما بدا للنا�س متعب ًا و�شاق ًا؛ لأن فرحة
النجاح بالنتيجة التي و�صل �إليها بنف�سه يف ذاك املجال فرح ٌة ال
ي�ست�شعرها �أح ٌد �سواه.
ملاذا ننبهر بوجود بع�ض املبدعني -وهم قلة  -هنا وهناك؟
ال َّبد من �أنهم �أنا�س ت�أملوا يف مواهبهم ورغباتهم وميولهم
وبدرجات متفاوتة ويف القطاعات
التي تختلف من �إن�سان �إلى �آخر
ٍ
واملجاالت كافة.
وهذا لي�س خيا ًال فنحن نعرف عن كثريين من املبدعني العرب
–ومنهم علماء يف علم الذرة -تبناهم الغرب و�أ�صبحوا هناك
علماء عظماء يتم�سكون بهم ويرف�ضون رجوعهم �إلى بالدهم.
�أل�سنا �أولى مبثل هذه العقول النرية لتتقدم بهم �أمتنا؟
وملاذا نرى هاوي ميكانيك ال�سيارات مهند�س ًا معماري ًا ؟ وملاذا
نرى املهند�س كاتب �شعر؟
هل كان عليه �أن يلبي رغبة ذويه ونظرة املجتمع اخلاطئة
امللزمة ب�إعطائه القيمة املجتمعية الكربى – يف نظرهم طبيب ًا
�أو مهند�س ًا – حتى و�إن مل يجد عم ًال فيما بعد؛ الكتفاء املجتمع

وامل�ؤ�س�سات من ذاك التخ�ص�ص؟
هل علينا �أن نكون جميع ًا �أطباء ومهند�سني وحمامني ومعلمني؛
كي ير�ضى عنا املجتمع؟
لننظر حولنا يف الكم الهائل من خريجي التخ�ص�صات
العاطلني عن العمل؛ لأنهم جميع ًا توجهوا نحو ذاك التخ�ص�ص،
�ألي�س من املنايف للعقل �أن يتهافت الأغلبية على تخ�ص�ص واحد؟!
حقيقة �أين �أحزن عندما �أرى �إحدى طالباتي املبدعات يف
الر�سم حمامي ًة ذابلة يف حمكمة ،بينما كانت تتطاير كفرا�شة وهي
تعر�ض ر�سوماتها �أمام الطالبات ومعلماتها يف املدر�سة.
ف� ُّأي �إنتاج ذاك و� ّأي �إبداع ننتظره حني مي�ضي كل منا؛ لينجز
عم ًال دفعه �إليه التخ�ص�ص الذي در�سه بال تفكري مبدى قربه من
ميوله مرغم ًا عليه من قبل الأهل� ،أو دفعته �إليه احلياة جمرب ًا؛
ليجني قوت يومه فقط ؟!
را�ض عنه ،ورمبا
فتجده يعمل متذمر ًا متكا�س ًال غري ٍ
راغب وال ٍ
ينجزه يف �أحيانٍ كثرية مب�ستوى �أقل من املطلوب بكثري.
فكونك منتج ًا �أو قائم ًا بعملك ال يعني �أن تكون مبدع ًا.
هل علينا جميع ًا �أن من�ضي يف طريق واحد ونرتك الطرق
الأخرى خالية ؟!
هل على املجاالت التي تتطلب �أ�صحاب املهن كامليكانيك
وال�صناعة ،والكثري من املهن واحلرف اليدوية – والتي ُي�شهد
لها �أي�ض ًا باملردود املادي الأف�ضل – �أن تبقى م�ستبعدة عن تفكري
هواتها وحمبيها؛ خوف ًا من نظرة املجتمع لهم ب�أنهم �أدنى و�أقل قيمة
– يف نظرهم – من مهنة الطبيب واملهند�س؟ ومثلهم املبدعون
يف الر�سم والأدب والفنون الذين يعني لهم احرتاف هذه املواهب
وامتهانها يف جمتمعاتنا " الفقر " ال حمالة ؛ لأنهم يدركون متاما
�أنهم �سيعجزون عند ت�سويق منتجاتهم بل و�سيعجزون عن �إنتاجها.
�أما �آن الأوان �أن نلغي ثقافة العيب من قامو�سنا؟
ملاذا على هواة اجلمال كالر�سم وال�شعر والأدب والفنون
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املختلفة� ،أن تكون �أرواحهم املرهفة الإح�سا�س حبي�سة تخ�ص�صات
بعيدة كل البعد عما ميكن �أن ي�سعدوا به �أنف�سهم والعامل كله
ب�إبداعاتهم املختلفة؟!
و�أي �إبداع ميكن �أن نراه منه يف جماالت امتهنوها ،ولكنها
لي�ست من �ضمن اهتماماتهم بالأ�صل؟
�أما �آن الأوان يف كل هذا التغيري الذي �شهده العامل وعلى
خمتلف ال�صعد �أن نتغري؟!
�إذا كان اجلواب بالنفي لأن جمتمعاتنا – يف الغالب – هي
جمتمعات ترف�ض التغيري ،ف�إن من واجبنا نحن الرتبويني وخا�ص ًة
املعلمني  -حيث �إنهم الأكرث تعاي�شا مع الطالب و�أكرث قربا منه
– �أن نكون القدوة والنموذج وامل�صدر واملر�شد والدليل للطريق
والتخ�ص�ص املنا�سب لقدراته ومواهبه بعد �إنهاء املرحلة املدر�سية؛
لإخراج الطالب من قوقعة الذات والعائلة واملجتمع �إلى االنفتاح
الفكري الواعي على العامل وح�ضارته ،ويف كل جمال ليدرك الطالب
�أن �إبداعه فيما يحب ،ومبا ينفعه ،وينفع به وطنه و�أمته هو ال�سبيل
لتكوين تلك القيمة التي يتحدث عنها املجتمع ،ال �أن يكون رقما
�ضمن جمموعة �أرقام مت�شابهة -وبد ًال من �أن يجد نف�سه نادما على
�سعيه يف طريق ال ينا�سبه وال عودة منه -لعلنا بذلك نكون �شيئا �آخر
مع مرور الزمن ب�أبنائنا من الأجيال القادمة.
�أت�ساءل:
ما الذي ميكن �أن يتغري فينا ومن حولنا ؟ وكيف ميكن �أن يتغري
واقعنا الفردي ثم الوطني يف نظر هذا العامل �إذا �صنع م�شروع خا�ص
يف املدار�س؛ ملتابعة ميول الطفل  -مب�شاركة الأهل  -من املرحلة

الأ�سا�سية وحتى الثانوية وبكل طرق الإح�صاء ومنها املالحظة -
وهي �أمر ب�سيط و�سهل  -ليكون الرتكيز على موهبة هذا الطفل،
والعناية مبيوله ثم تطويرها و�إر�شاده؛ الختيار التخ�ص�ص املالئم
للدرا�سة يف املجال الدرا�سي املالئم ملواهبه بعد ذلك يف اجلامعات
والكليات ،ومعاهد التدريب وغريها؟
وحني يكون املعلم هو امل�ستك�شف الأمهر لتلك املوهبة التي قد ال
ينتبه �إليها الطالب نف�سه – ح�سب قدراته الإدراكية – فلم يعطها
االهتمام الذي ت�ستحقه فع ًال� ،إ�ضافة �إلى املحيطني به يف املدر�سة
واملجتمع ف�إن العبء امللقى على كتفه عبء ثقيل ،والق�ضية كبرية
ولي�ست �سهلة ،و�إنه يف �سبيل ذلك عليه �أن يجد الدعم الالزم من
ذوي الطالب واملجتمع وم�ؤ�س�سات الدولة؛ لي�سقي هو " بذرة الإبداع
" التي عليه اكت�شافها ومالحظتها ،ثم تغذيتها باملطالعة والبحث
واملتابعة ،ثم دعمها بالأن�شطة و�إثارة تفكريه للإبداع والت�شجيع
ومبختلف الو�سائل الأخرى ،ك�أن ي�صمم يوم ن�شاط خا�ص ًا؛ لعر�ض
�إبداعات الطلبة يف كل املجاالت وحتفيزهم بكل ما ميكن؛ لتنمو
تلك املواهب؛ فت ُِبدع وال تُك َب ْت.
فالزهرة الناجتة هي نتاج عملية ت�شاركية تبد�أ من املعلم
الواعي وتدعم مب�ؤ�س�سات الدولة واملجتمع املحلي ،فتت�شابك
الأيدي؛ لتتبنى املواهب مبا يلزمها وما ي�شجعها على اال�ستمرار
والتقدم �أكرث؛ لتكون النتيجة  -مع مرور الزمن  -مبدعا عظيما
ُيفتَخر به ،ولت�ستثمر طاقات و�إبداعات �أبنائنا لي�ؤتي هذا الإبداع
ثماره يف املجال واملكان املنا�سب.
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قراءة يف كتاب (مرثية العرب) لل�شاعر الأردين الدكتور
مح�سن العزوبي

ماجد م�صطفى الدبي�س
ق�سم م�صادر التعلم
مديرية تربية الأغوار ال�شمالية

عا�ش حم�سن العزوبي يف منطقة نائية بعيدة عن الواجهات الثقافية
والأدبية يف غور �شمال الأردن ،لكنه كان يت�صف بالذكاء العلمي والأدبي،
فقد حاز على درجة الدكتوراه يف الفيزياء النووية ،وتعلم اللغة العربية
و�أبحر يف ال�شعر العربي ،وجتاوز يف نظمه ال�شعر الكثري من ال�شعراء يف
الع�صر احلديث ،فيما �أ�ضاف بحر ًا جديد ًا �إلى بحور ال�شعر و�أ�سماه بحر
العزوبي.
تعر�ض العزوبي للتعذيب وال�ضرب �أثناء درا�سته خارج البالد
ب�سبب املعادالت العلمية التي ح�صل عليها �أثناء درا�سته للفيزياء النووية
وحماولة �سرقة هذه املعادالت ،كما تعر�ض هنا يف موطنه �إلى معاناة

�شديدة من احلرمان والفقر وعدم ح�صوله على وظيفة منا�سبة يقتات
منها ،مع �أنه كان جاد ًا يف البحث عن عمل ال يتجاوز اخت�صا�صه ،غري
�أنه مل يكن حمظوظ ًا.
عا�ش العزوبي هذه املراحل امل�ؤملة من حياته �شاهد ًا على املعاناة التي
القتها �أخته من �ضنك العي�ش والفقر� ،إلى �أن توفاها اهلل عز وجل ،ف�ألف
ال�شاعر العزوبي كتابه "مرثية العرب" بق�صيدة مكونة من مائتني و�سبعة
وع�شرين بيت ًا رثى فيها �أخته (�شهية) ،وا�صف ًا مناقبها ،و�صفاتها ،وقوة
حتملها ،و�صربها ،على ما القت من ال�ضنك واملعاناة.
اعتمد ال�شاعر يف ق�صيدته على �إحياء الألفاظ امل�ستخدمة يف ال�شعر
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العربي القدمي ،وذلك ب�شرح الق�صيدة كاملة يف احلوا�شي وعلى ل�سانه،
ذاكر ًا الدليل على ا�ستخدام هذه الألفاظ يف �أبيات من ال�شعر العربي لعدد
من فحول ال�شعراء العرب ،ح�سب ما وردت هذه الألفاظ يف ق�صائدهم،
بالإ�ضافة ل�شرح املعنى املراد من الأبيات وتو�ضيح مراميها ،ويعتمد �أي�ض ًا
على ذكر بع�ض الآيات القر�آنية ،والأحاديث النبوية ال�شريفة؛ يف تو�ضيح
بع�ض ما يذهب �إليه ال�شاعر من مكنونات وا�ستخدام للألفاظ.
�أطلق ال�شاعر العزوبي على هذه الق�صائد ا�سم "الق�صائد املئينية"،
وهي التي تتكون من مئة بيت من ال�شعر �أو �أكرث ،حيث متتاز بالنف�س
الطويل يف هذا املجال ،بالإ�ضافة �إلى املعاين اجلزلة ،والألفاظ الر�صينة،
وال�صور ال�شعرية اجلميلة ،والن�صو�ص املتما�سكة.
�أما الق�صيدة "مرثية العرب" والتي يرثي فيها �شقيقته فمطلعها:
الرحيم
احلبيب �إلى
فقد ُر ّد
ُفجعنا بامل�صاب امل�ستدي ـ ِـم
ُ
ِ

احلميم
و�أتبعنا ال�صالة على
احلبيب
�أقمنا بال�صال ِة على
ِ
ِ
يذهب ال�شاعر بنا بعيد ًا �أثناء �شرحه للأبيات ال�شعرية ،حيث يربط كل
بيت من ق�صيدته مبا ينا�سبه من �آيات كرمية �أو �أحاديث نبوية �شريفة� ،أو
من ن�صو�ص �شعرية لفحول ال�شعراء العرب ،فيما يُربز يف ذلك قوة دليله
على ا�ستخدام الألفاظ وال�صور ال�شعرية املنتقاة؛ لكي ت�صل �إلى القارئ
ب�شكل مقنع و�سهل ،في�ستمتع القارئ بالأ�سلوب اجلميل وامل�سرت�سل يف
الق�صيدة ب�أوزانها وقوافيها.
وبعد �أن تل ّقى خرب وفاة �شقيقت ِه �أ�صابه ا ُ
حلزن وملأت عينيه الدموع
على فراقها؛ التي تركت فراغ ًا كبري ًا يف حياته فيقول:
ال�سليم
فهل يبدو ال�سقيمُ كمـا
وقد ُنه ِنهتُ حتى تاه خطوي
ِ
العتيم
وبتنا وال�سما ُء بها �صف ـ ــا ٌء
و�أ�صبحنا ك�أع�شى يف ِ
مدلهيم
ف�أ�ضحينا بليـ ـ ـ ـ ـ ٍـل
ال�ص َبح َ�ص َّبحنا ُك�سوفـ ًا
ك�أن ُّ
ِ
�إلى �أن يقول:
وودعنـ ـ ـ ــا ُبجمع ِتنا حبيب ـ ـ ـ ًا وكبرّ لل�صالة على الكريـم
جلي�س خ ٍري وكان ُ
الربق يطربُ للهز ِمي
و َو ِ
دعت ال�سمـ ــا ُء َ
ف�أُ ْب ِدلت ال�سعــادَة بال�ش ـ�ؤُ ِوم
قلب
لقد وارى التــراب َ
حبيب ٍ
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وقد و�صف ال�شاعر �أخته ب�أنها الظل الذي كان ي�أوي �إليه عندما
يزداد اخلطب فيقول:
و�إ َّن ِك يـ ـ ــا "�شهي ـ ُة" َخ ُري ظ ٍ ّـل �إذا ما ا َ
�ضرم باله�شي ِـم
حل ُّر �أُ َ
ـوم
ال�شم�س جتلي اللي َل ع ّني وتهـ ــدي
فكنت
ِ
َ
بالظالم ُّ
وبال�سحـ ِ
ِ
كنت بدي ًال عن �أبينـ ـ ــا وكان ا َ
حل ْن ُو كال ِّأم ال ـ ـ ــر�ؤوم
لق ـ ـ ــد ِ
ويتحدث ال�شاعر عن الذين كرهوا �أهل العلم واملبدعني لدرجة �أنه
يتمنى �أن يُلقى بهم وب�أفعالهم يف جهنم فيقول:
الفعل �آتون اخلطــوم
كرهتَ املبدع َني فعدتَ تلقى
كرمي ِ
ف�صيرّ ت املود َة َ
وت�صبح كالغر ِمي
لكي تن�أى
فيك غيظـ ـ ًا
َ
ثم ي�صف ال�شاعر نف�سه عميد ًا للعلم بني �أقرانه ،و�أن عليهم
�أن يدعموه لنبوغه العلمي والأدبي ،لكنهم الحقوه بجهلهم وحقدهم
وح�سدهم ،ولكن �شاعرنا َت َر ّف َع عن ذلك حيث يقول:
بالعقيم
فجاءتن ــا اجلهال ـ ـ ُة
بعلم
ترفعن ـ ــا عن الدني ــا ٍ
ِ
لق ــد عقوا َ
بالعلوم
يجنح
جله ِلهِمُ عمي ــد ًا
لأهل العل ـ ــم ُ
ِ
هيم
فحكمُ احلا�سدينَ يجي ُء ذ ّم ًا َكحكـ ِـم اجلاهل َني على ال َف ِ
كما �أنّ ال�شاعر الذي �سافر �إلى �أوروبا ليبتغي العلم وجد كثري ًا من
ال�صعاب والأمرا�ض واخلبث وال�شرا�سة ،ولكن الذي القاه من املقربني
منه كان �أكرث من ذلك ح�سب و�صفه فيقول:
ـروم
وخا َلطتُ الفرجن َة يف بال ٍد
بها الآفاتُ تزخ ُر بال ُع ـ ـ ِ
روم
فلم � َألق �شبيـ َه �سفي ِه قومي
ْ
مبن عاي�شتُ ِمنْ عُ ْر ٍب َو ِ
�أما املرثية "�شهية" فقد ذكر لها من امل�آثر واملحامد التي ي�شهد لها
اجلريان من كل العائالت يف تلك القرية ،حيث يذكر يف ق�صيدته �أ�سماء
العائالت ب�شكل �صريح (العبيدي ،والزبيدي ،والدعوم) داللة على ح�سن
املع�شر واجلرية والتفافهم حوله وم�ساندتهم له فيقول:
ـوم
أخت
و� ِإنك يا �شهي ُة خ ُري � ٍ
�إذا ما اجل ُّو ُل ِّب َد بال ُغيـ ـ ـ ـ ـ ِ
لقد َح َم َد امل�آث َر كـ ُّل جا ٍر
ـومي
عب ْي ٍ ّ
دي ُزب ْي ٍ ّ
دي دعُ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
كما َ�ش ِهد الكرا ُم ِّ
للحكيم
ب�أن ُقد ِْت الن�صيحـ ـ ـ َة
بكل َح ّي
ِ
فلوال ُ
ي�صوم متى َت ُ�صومي
بحكم
ل َ
أق�سم �أن َ
الغيث َي�سقيـه ٍ
أيلول 2019

ظيم
رائعات
هديك القوايف
َّ
ٍ
َ�سُ�أ ِ
مر�صع ًة كم ـ ـ ــا ال ِع ِقد ال َن ِ
للزعيم
�أ�ضاعوه ـ ــا فـ ـ ــدا ًء
رثيك كمــا �أ ْر ِثي بالد ًا
�س�أَ ِ
ِ
اعتاد العزوبي على حنان �أخته وعطفها ،حيث ترتاح نف�سه عند
لقائها ،وهذا دليل على التقاء الأرواح املت�آلفة والقلوب ال�سليمة املفطورة
على احلب واملودة واحلنان ،فيقول:
أليم
ومن ي�ألف ُحن َّو ال ْأخ ِت ي ْن َ�س
�شدي َد الب ِ
ـرح واجلرح ال ِ
الفطيم
كمر�ضع ٍة حتـ ُّـن �إلى
ـوق
�إذا ما غبتُ تطلبني ب�ش ـ ٍ
ِ
فك ق ْد تل َّب َ�س يف هُ دومي
زمام روحي
ملكت َ
ف� ِإنك قـد ِ
وط ْي ِ
وكان العزوبي قد َ
حدث له �أم ٌر �أثناء درا�سته يف جامعة ميونخ
التكنولوجية ب�أملانيا ،حيث تعر�ضت بع�ض �أعماله العلمية لل�سرقة من قبل
�أحد الأ�ساتذة اليهود وزميل له �أملاين  -ح�سب ما ورد يف كتابه -وهي
معادالت تتعلق بالفيزياء النووية ،ثم اعتقل وو�ضع يف �سجن "�شتادلهامي"
يف مدينة ميونخ ،حيث تعر�ض للتعذيب ،ومل يجد من ينا�صره يف بلده ،وال
من املقربني منه وال حتى من امل�س�ؤولني يف الدولة� ،سوى �شقيقته املرثية،
هذا رغم تناول ال�صحف املحلية لق�ضيته وب�إ�سهاب ورغم معرفة القا�صي
والداين مبا جرى له ،حيث يقول:
ـوم
�أرحتُ
َ
النف�س حني عرفتُ �أختي تفوق القائمني على احلك ـ ِ
املطرخيم
�إلى ما ع�شتُ فوق
�سال ٌم يا �أخ ّية �س ــوف �أبـق ــى
ِ
وينهي ق�صيدته معرب ًا عن الآالم ال�شديدة التي بداخله والتي خرجت
بهذا ال�شعر اجلميل النابع من تلك اجلروح الدامية الدائمة ،التي خ ّلفها
فقده ل�شقيقته املرثية ،حيث يقول:
لوم
يعلم ب� َّأن ال�شع َر
ُ
فمنْ يقر�أ جمي َل ال�شعر ْ
يف�صح عن ُك ِ
اجلنات يا �أختَ اليتيـ ِـم
ـوم ويف
ِ
�س�ألتُ اهلل يجمعن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بي ـ ٍ
ولكن ال�شاعر مل ْ
يع�ش طويال بعد ذلك ،فقد حلق ب�أخته املرثية بعد
�أن �أ�صيب مبر�ض ع�ضال.
يروي بع�ض ممن كانت عالقتهم بالعزوبي عن قرب ت�صل �إلى
درجة الأخوة وال�صداقة ،حيث تبادل الأفكار يف كثري من الق�ضايا
العامة ،وق�ضايا الأدب وال�شعر وغريها ،يروي الدكتور جمال �أبو نعاج

�أحد �أ�صدقائه باحلي الذي عا�ش فيه عن بع�ض جوانب �شخ�صية الدكتور
العزوبي فيقول:
"احلديث عن �شخ�صية الدكتور حم�سن العزوبي من جوانب
خمتلفة ،ففي اجلانب العلمي كان كثري االعتزاز بامل�ستوى العلمي الذي
حققه يف جمال تخ�ص�صه يف الفيزياء النووية التي كانت عليه وبا ًال
يف �أملانيا ،حيث كان �ضحية �أ�ستاذه من �أ�صل يهودي ،وقد اع ُتقل ُ
رب
و�ض َ
على ر�أ�سه وعُ ِّذب َج ّراء نظرياته يف الفيزياء النووية ،تخوف ًا من انعكا�س
فائدتها على الوطن العربي .وقد �أقر�أين  -رحمه اهلل -بع�ض ال�صحف
التي حتدثت عن االعتقال والتعذيب .وقد ُخ ِرّ َي بني �إقامة دائمة يف �أمريكا
والعمل فيها يف جمال تخ�ص�صه� ،أو م�ستقبل جمهول حمفوف باملخاطر،
وكان ما كان وذكرته �سابق ًا.
كما كان الدكتور العزوبي �سخي ًا يف الكتابة والإبداع ،والت�أليف،
وقد ترك بع�ض �آثاره الأدبية ،منها مرثية العرب ،والتي ت�ضمنت رثا ًء
خا�ص ًا وعام ًا يف �آن ،جتلت يف املرثية لغة �إبداعية عالية حاكى فيها فحول
ال�شعراء لغ ًة و�أ�سلوب ًا.
�أما يف اجلانب االقت�صادي فعا�ش الرجل فقري ًا زاهد ًا ال ميلك قوت
يومه ،وكان له بع�ض �أقربائه املغرتبني ي�ساعدونه فيما يلزم من كفاف
العي�ش.
يف اجلانب ال�سيا�سي فمذهب الدكتور قومي ،حمب لدينه ووطنه.
ويف اجلانب االجتماعي فلدى الدكتور من ال�صفات ا ُ
خللقية والذكاء
االجتماعي ما جعله حمبوب ًا وقريب ًا من جميع حمبيه.
وقد كانت يل مع الدكتور حم�سن� ،صحبة و�صداقة وبالغ الود،
انعك�ست يف دوام الزيارات العائلية واحلوارات العلمية والثقافية
واال�ست�شارات اللغوية ،يف جمال الت�أليف والإبداع .ويف كلمة �أخرية �أقول:
�إن املرحوم الدكتور حم�سن العزوبي مل ين�صف حي ًا وال م ّيت ًا ،رغم �أنه
قامة علمية و�إبداعية".
رحم اهلل ال�شاعر والعامل الفيزيائي الأردين الدكتور حم�سن
العزوبي.
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بــيــتــ ُـــنا :م�سرحية للأطفال

هذي �أنا فرح ا�سمي ،وهذا بيتي  ،نور ...دفء ...و�أمان وو ّد
 ...رفق ...ووئام ،و�إخوة جد رائعون ...يكربين ها�شم ...وت�صغرين
مي�سون ،يل �أم برة ر�ؤوم ...تفرح بعافيتنا  ..وتغتم ب�شكايتنا ،و� ٌأب
حانٍ رحيم ..علينا �شغوف ...وبنا ر�ؤوف ،ي�سعى ...يكد ...يجد
..لننعم بالرزق الكبري واخلري الوفري ،وجدة �أدامها اهلل لنا
و�أبقاها تعبق �أجواء ليالينا بطيب حكاياها.
ذئب ي�أكل �شاة �إذ تبتعد
حزمة �أعواد ت�شتد حني تتحد
وعود ينثني ينك�سر �إذ ينفرد
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حياة عبد اهلل عبيدات
مدر�سة اليوبيل الذهبي الثانوية
مديرية تربية وتعليم لواء ماركا

�أن�صار يت�آخون مع �أهل مكة
نابليون تدحره �أ�سوار عكا
حمامة متد يد العون لنملة
�أقزام ت�ؤوي يف كوخها فلة
فئران تقر�ض �شبكة ,حترر طريا من �صياد
ومئات احلكايا عن ق�ص�ص عون غوث وحبل وداد
متتد من تطوان �إلى م�صر ..ومن جند �إلى بغداد
اجلدة تروي ونحن ن�ستخل�ص العرب:
* يف االحتاد قوة ويف الفرقة �ضعف
أيلول 2019

* ال�صديق وقت ال�ضيق
*اهلل يف عون العبد ما دام العبد يف عون �أخيه
* من يفعل اخلري ال يعدم جوازيه
* بيت ال�ضيق يت�سع ملئة �صديق
* اجتماع ال�سواعد يبني الوطن واجتماع القلوب يخفف املحن
* رب �أخ لك مل تلده �أمك وكم من �صديق مبثابة الأخ
هذا هو عاملنا ,وهكذا كنا نحيا
�إلى �أن دارت يوما بنا الدنيا
فكما تعلمون:
�إن دوام احلال من املحال
لذا هلموا معي لرنى
ون�سمع
كل ما جرى
يدخل الأب يقتاد بيده فتاة �صغريه ،ينادي �أوالده:
الأب :تعالوا يا �صغاري ..رحبوا بابنة عمكم (�سارة)
يتحلق ال�صغار حول �سارة فرحني حمتفني بقدومها
ي�ضيف الأب:
ولكن �أ�صغوا �إيل جيدا يا �أعزائي� ،إن �إقامة ابنة عمكم عندنا
�ستطول هذه املرة
ي�صرخ الأطفال مهللني:
�أحد الأبناء :يعني �أ�سبوعا
الأخرى :بل �شهرا
الثالثة :قويل �شهرين
الأب� :إلى �أجل غري معلوم ،ا�سمعوين جيدا ،الق�صة وما فيها �أن
هناك من ادعى ظلما وزورا ملكية بيت عمكم ،وح�صل على حكم
جائر يق�ضي ب�إخالء البيت ل�صاحله ،وها هو عمكم قد ا�ست�أنف
احلكم ،و�سيظل يتابع الق�ضية �إلى �أن ي�صدر حكم املحكمة الأكيد
ب�إعادة احلق �إلى �أ�صحابه ،و�إلى ذلك احلني ف�إن ابنة عمكم �ستظل

يف �ضيافتنا ...فهال �أح�سنتم وفادتها؟
اجلميع  :بالطبع يا �أبي
فرح � :أهال بك يا ابنة العم الغالية.
ترتقرق الدمعات يف عيني �سارة وهي تقول  :ال زلت �أعجب
كيف ا�ستطاع هذا الرجل الأفاق �أن يزور الوثائق واحلقائق ويدعي
�أنه �صاحب احلق يف البيت ،مع �أن �أبي ورث هذا البيت عن �أبيه
الذي ورثه هو الآخر عن �أبيه.
ها�شم :ال حتزين يا �سارة ..فكلنا �إميان ب�أن الباطل مهما
متادى وتكرب ف�إن احلق ال بد �سيظهر ..كوين على يقني من ذلك
يابنة عمي.
�سارة� :أتدرون ماذا يدعي هذا املعتدي �أي�ضا ؟يزعم �أن جلده
قربا يف حديقة املنزل حتت �شجرة الزيتون التي زرعها جدي
بيديه...تلك ال�شجرة ال�سامقة ال�شاخمة التي ظل جدي ومن بعده
�أبي ي�ستظل بفيئها وينعم بطيب ثمرها �سنني طوا ًال ،واليوم ي�أتي
هذا الظامل الغا�شم ليعلن عن نيته باجتثاث هذه ال�شجرة� ،إين
لأكاد �أ�سمع �صوت �شجرتي احلبيبة ت�ستنجد...ت�ستغيث ،وها �أنا
اليوم قد غدوت مبعدة عنها بال حول يل وال قوة .
ها�شم :ال ت�ستبقي الأحداث يا �سارة ،وال تكوين مت�شائمة،
�ستبقى �شجرتك �صامدة �شاخمة ،و�سيعود البيت لأ�صحابه وكما
يقولون  (:ما ب�ضيع حق وراه مطالب ).
فرح :هدئي من روعك الآن ،ودعينا نحتفي بقدومك على
طريقتنا.
يلتفون حولها يغنون مهللني:
يا هال بال�ضيف �ضيف اهلل
ع ح�ساب الروح �أي واهلل
ما برن�ضى تروح من عنا
ما برن�ضى تروح ال واهلل
وهكذا مت�ضي الأيام و�سارة بيننا كواحدة منا...نحبها ونخاف
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عليها �أكرث مما نخاف على �أنف�سنا
نلعب معا...ن�أكل معا...ن�سهر معا...نق�ضي �أوقاتنا بفرح
و�سرور ..حتى لقد باتت �سارة تقول :حني �س�أعود �إلى بيتي ف�إين
�س�أجترع مرة �أخرى مرارة البعد عن الأهل والبيت ف�أنا حينها
�س�أغادر بيتي �إلى بيتي.
توالت الأيام ترتى ،ويف يوم من تيك الأيام عدنا من املدر�سة
لنجد ابن عمتي (ع�صام ) يف البيت عندنا � ،سررنا بر�ؤيته كثريا ،
ولكن �سحابة من احلزن غ�شيتنا حني �أخربنا �أبي �أن بيت عمتي قد
�أمل به حريق عظيم � ،أبدينا جميعنا �أ�سفنا لهذا امل�صاب اجللل ،ثم
بادرنا كلنا قائلني� :إذن فليبق ابن عمتنا يف �ضيافتنا.
ف�أجاب �أبي :هذا ما كنت �س�أخربكم به ،فع�صام �سيكون معنا
يف �ضيافتنا �إلى �أن يكمل والده ترميم البيت و�إعادته �إلى �سابق
عهده.
علقت �أختي ال�صغرية برباءة :ولكن بيتنا �صغري كيف �سيت�سع
لنا جميعا؟!
ف�أ�سرع ها�شم يرد� :سيت�سع بيتنا وتت�سع قلوبنا � ،س�أذهب لأعد
البن عمتي العزيز مكانا يف غرفتي ،ولكن هل يل يا ع�صام �أن
�أ�س�ألك كيف ح�صل احلريق يف بيتكم؟
رد ع�صام بلوعة � :أنا ال�سبب...ال...ال...بل هو ال�سبب...نعم
هو ال�سبب.
 هو؟ من هو؟ �إنه �أخي. تق�صد همام؟ �صحيح �أين هو همام الآن؟ �إنه يف �ضيافة بيت عمتي. ومل مل ي�أت معك؟داعي لذلك ..هكذا �أف�ضل�...أوال :لأننا ال نريد �أن نزيد
 ال َاحلمل عليكم ،وثانيا :نحن بحاجة �إلى �أن نبتعد قليال عن بع�ضنا
حتى يكف �أحدنا عن �إلقاء اللوم على الآخر يف ما ح�صل.
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 ح�سنا وكيف حدث احلريق؟...هال �أخربتنا؟ لقد دخلت البيت فا�ست�شعرت الربد و�أردت �إ�شعال املدف�أة...فتحت جرة الغاز و�أ�شعلت املدف�أة ،وهنا �سمعت جر�س هاتفي يرن،
فذهبت متعجال لأرد دون �أن �أنتبه �أن �شعلة املدف�أة قد انطف�أت فبد�أ
الغاز يت�سرب يف املكان...وبعد قليل و�صل �أخي للمنزل و�سمعته
ينادي� :أ�شتم رائحة غاز كثيفة�...أين �أنتم؟ ومل املكان مظلم
هكذا؟ ثم مد يده و�أ�ضاء النور وهنا حدثت الكارثة:
كنت �ألتم�س الدفء ولكن بالكيفية اخلط�أ،
و�أخي كان يلتم�س النور ولكن يف الوقت اخلط�أ،
وبدال من �أن ن�سارع �إلى �إخماد النريان ان�شغلنا بتبادل اللوم
حتى امتدت النريان ومل يعد مبقدورنا ال�سيطرة عليها...وما
�أ�سرع ذلك!...مل �أكن �أح�سب �أن النار متتد بهذه ال�سرعة�...شيء
كاحللم...بل هو كابو�س فظيع...فظيع ...
 ما ح�صل قد ح�صل...وكالكما م�س�ؤول ،لكن املهم الآن �أن ت�ضعيدك يف يد �أخيك لت�ساعدا والدكما على �إ�صالح البيت ..و�إلى ذلك
احلني �أنت يف �ضيافتنا معزز ًا مكرم ًا.
وهكذا ع�شنا جميعنا معا �أ�سرة واحدة ،عملنا جاهدين �أن
ي�شعر اجلميع ب�أنه يف بيته و�أن ال فرق بيننا و�أننا مت�ساوون يف كل
�شيء ،لوال بع�ض التعليقات العفوية الربيئة التي كانت ت�صدر من
�أختي ال�صغرية مي�سون بني حني و�آخر :
كانت مثال حتتج �أحيانا ب�أن ابنة عمي قد �أخذت مكانها يف
م�ساعدة �أمي يف بع�ض �أعمال املنزل ومن ثم ف�إنها ا�ست�أثرت دونها
بعبارات الإطراء والثناء ،فكنا منازحها قائلني :وما املانع من �أن
ت�شاركي �سارة م�ساعدة �أمك لتحظيا معا بعبارات ال�شكر والثناء؟
لكن يبدو �أن �سارة قد �أراحتك من بع�ض الأعباء .
و�أحيانا كانت مي�سون تبدي ا�ستياءها مدعية �أنها كانت تفهم
درو�سها ب�شكل �أف�ضل حني كان �أبي ي�شرح لها الدر�س وحدها� ،أي
بدون وجود �سارة ،لكن �أبي كان ي�ستغل كل فر�صة ليمرر لأختي
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ر�سائل ال يود قولها لها ب�شكل مبا�شر.
�أذكر مثال يوما �أنه كان ي�شرح ملي�سون و�سارة در�س العلوم
فكنت �أ�سمعه يحكي لهما بطريقة ق�ص�صية حمببة :يحكى �أن
هناك ذرتني من الهيدروجني ظلتا ترف�ضان �صداقة ذرة �أك�سجني
بحجة �أن �شكلها خمتلف عنهما فهي ذات �شكل كروي م�ضحك،
وظلت الذرتان م�صممتني على موقفهما الراف�ض هذا �إلى �أن ا�شتد
بهما العط�ش يوما ،حزنت ذرة الأك�سجني لأجلهما وقالت لهما :لن
ت�ستطيعا �أن حت�صال على قطرة ماء واحدة من دوين ،ما ر�أيكما �أن
نتحد جميعا لنح�صل على املاء الوفري ،وبعد طول مكابرة وافقت
ذرتا الهيدروجني على االحتاد مع ذرة الأك�سجني ،وفوجئتا حينها
باملاء يتفجر حولهما ويروي عط�شهما ،ومن ذلك احلني و�صداقة
وطيدة تربط بني ذرتي الهيدروجني وذرة الأك�سجني� ،صداقة يتولد
عنها ذاك ال�شيء الذي يبعث احلياة يف كل �أرجاء الأر�ض ...
الأب :والآن من منكما الأ�سرع يف كتابة املعادلة الكيميائية التي
تعرب عنها هذه الق�صة ؟
تهم الفتاتان بالكتابة ،لكنهما ال جتدان �سوى قلم واحد
ُّ
تتنازعان ملكيته ،فتحتكمان �إلى الأب الذي يق�ضي ب�أن القلم
ل�سارة.
حينها ت�صرخ مي�سون حمتجة :تقف يف �صفها وحتكم
ل�صاحلها؟!
فريد �أالب :لأن القلم لها و�أنت من اعتديت على حقها.
مي�سون :ولكني �أنا ابنتك ولي�ست هي ،والر�سول عليه ال�سالم
يقول :ان�صر ابنك ظاملا �أو مظلوما.
الأب :يا عزيزتي� ،أو ًال :الر�سول عليه ال�سالم يقول ان�صر
�أخاك ظاملا �أو مظلوما ،ومل يقل ان�صر ابنك.
ثاني ًا� :إن معنى ان�صر �أخاك �أي ان�صحه و�أر�شده �إذا كان
خمطئا ال �أن حتكم له يف كل الأحوال.

وثالث ًا وهو الأهم :اعلمي �أنكم كلكم �أبنائي وكلكم بالن�سبة �إيل
مبنزلة واحدة .
مي�سون :ال يا �أبي هذا الكالم غري دقيق و�س�أثبت لك ذلك ..هيا
جرب �أن تنادي علينا.
ينادي الأب :تعالوا يا �صغاري.
ترد �سارة :نعم يا عمي.
يرد ع�صام :نعم يا خايل.
ترد مي�سون :نعم يا �أبي ،ثم تعلق قائلة� :أر�أيت �أنا الوحيدة التي
نعتتك ب�أبي �إذا �أنا وحدي ابنتك...
هنا تنادي اجلدة التي كانت تراقب امل�شهد من بعيد :تعالوا
يا �صغاري.
ترد �سارة :نعم يا جدتي
يرد ع�صام :نعم يا جدتي
ترد مي�سون :نعم يا جدتي
اجلدة :ها�...إذن �أنا جدة اجلميع ...وكلكم بالن�سبة �إيل
مت�ساوون ،وكلكم عندي مبنزلة واحدة .ومبا �أين جدة اجلميع ،ومبا
�أن �أباكم هو ابني� ،إذن فابني هو �أب للجميع ،هذا �أمر حم�سوم ،ال
جمال للخو�ض فيه مرة �أخرى ...مفهوم؟
والآن هيا يا �أحبائي حان وقت احلكاية :
كان يا ما كان يف قدمي الزمان.
يكمل الأطفال :وكل ما كان� ،سيظل كما كان جذر و�ساق
و�أغ�صان.
*******
ر�ؤية :يقف املمثلون على هيئة �شجرة ...جتل�س اجلدة ممثلة
اجلذر ...يقف الأب خلفها ممثال ال�ساق ...ميد ذراعيه لتم�سك
بها �أذرع الأطفال املمدودة ممثلة الأغ�صان(يحييون اجلمهور)...
النهاية.
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راكان ويومه الدرا�سي

والق�صيب ،والتي تك ّيف
تلك البيوت املبنية من الطني واحل�صى ّ
فيها �أبو راكان و�أهل قريته مع حرارة ال�صيف وبرد ال�شتاء ،يتخللها
�صباحا �سري الإبل وثغاء الأغنام واملاعز ،وتقافز خرافها �أمامها،
و�صياح الديكة فوق تلك احلجارة ال�سوداء ،و�شم�س ال�صباح
تنري ال�سماء والرثى� ،إذ ي�صعد �أبو راكان فوق بيته على حجار ٍة
كبري ٍة كان قد و�ضعها ووراءه ابناه راكان و�صالح ،فينظرون �إلى
الأفق البعيد ف�إذا بحقول القمح الفتية ،وحوا�شي ال�سنابل الغ�ضة
يح ّفها ريح ال�صباح الندي ،والف�ضاء الرحب با�سط ًا ذراعيه على
�أطراف قريتهم ي�ضاهي البحر ال�ساجي ،فيتن�سمون عبري الزعرت
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جميلة عوي�صي ال�سرحان
مدر�سة زملة الطرقي الثانوية للبنات
مديرية تربية لواء البادية ال�شمالية الغربية

بخيال على ذلك الطريق الرتابي البعيد،
وال�شيح والقي�صوم ،و�إذا ٍ
قد خلف وراءه خيط ًا من الغبار ،ففرحوا كثريا �إذ ال بد �أنه معلم
فيبت�سم راكان ابت�سامة بدت منها نواجذه لذلك الفرح
املدر�سة،
ُ
الذي دغدغ روحه ،وتلك النظرة للبعيد في�سرعان مع �أبيهما للنزول
على �أجنحة وردية.
فينطلق راكان و�صالح وي�أخذان حقيبتهما امل�صنوعة من
القما�ش  ،ليذهبا �إلى املدر�سة فتح ّفهما ع�صافري ال�صباح بتغاريدها
العذبة ،في�أخذ �صالح يف طريقه الغنم ويخرجها من احلو�ش ويه�ش
عليها بع�صا �إلى �أن يو�صلها �إلى الراعي الذي يجمع لديه بع�ض
أيلول 2019

الأغنام فريعاها بتلك املراعي ففيها (العرار وال�شيح والقي�صوم
واحلزار واملليح والدهما وامل�صيع والعي�صالن وال�ضري�سة ،)...ثم
حمارب قد
يناوله الع�صا بكل قوة وينطلق م�سرعا ملدر�سته ،وك�أنه
ٌ
�س ّلم زميله �سالحه لق�ضاء حاجة.
�أما راكان ف�أخذ �سطل املاء وربطه على ذراع عود احلراثة
(ال�شعبة) الذي و�ضعه �أبوه على ظهر الفر�س ،ثم �صعد على
ظهرها و�أم�سك بر�سنها كقائدٍ مغوار ،وذهب مع �أبيه �إلى بئر املاء،
فهناك قد زرع �أبوه �شتلة زيتونٍ و�أحاطها بحجارة كبرية حتى ال
ت�أكلها الدواب ،يرفع راكان غطاء البئر وميلأ ال�سطل باملاء.
ميت عط�ش ًا يف
ع ِلم حينها �أنّ من مل ي�شرب من بئر التجربة ْ
بحور اجلهل ،فانطلق يعيده لأبيه لي�سقي النبتة وخياله ي�أخذه �إلى
قول اهلل عز وجل ( َو َج َع ْل َنا ِمنَ المْ َا ِء ُك َّل َ�ش ْيءٍ َح ٍ ّي )� ،سورة الأنبياء،
�آية( .)30فيناوله �أبوه حقيبته املدر�سية لينطلق م�سرعا مت�سلحا
بعطاء الأ�شجار متنف�س ًا �أريج اخلزامى والبخرتي وك�أنه يو�شك على
الطريان �إلى مدر�سته.
في�سمع كبقية الأوالد قرع جر�س املدر�سة اليدوي ،الذي
�أم�سك به املعلم ببدلته ال�سوداء املهندمة و(ق�ضا�ضته) البي�ضاء
في�سرعون اخلطى ور�ؤو�سهم مرفوعة يحدوها
و�صالبته وقوته،
ِّ
الأمل والأماين ،وكل منهم على ر�أ�سه (ق�ضا�ضة بي�ضاء) وعقال
ي�ضعونها يف حقائبهم ب�سرعة متناهية لأنها ممنوعة ،وكان كل
منهم قد لب�س جاكيتا وبنطاال ق�صريا ،يدخلون ال�صف ،ف�إذا بتلك
ال�سبورة ال�سوداء اللون ،وتلك املقاعد اخل�شبية ،والطب�شورة يف
يد الأ�ستاذ ،وتلك النظرات القوية ال�صارمة من الأ�ستاذ ،وبدلته
وربطة عنقه و�شعره امل�صفوف ،وعينا راكان متحلقة بتلك ال�سبورة
فريدد ما يقول الأ�ستاذ مع البقية ب�أعلى ما عنده من �صوت وب�شغف
وفرح كبريين ( :العلم نور اهلل يف �أكوانه) ،ف ُيخيل لهم �أنّ اجلدران
والأبواب وال�سقوف تردد معهم فرح ًا.
وبينما هم يف املدر�سة تذهب �أختهم التي تكربهم قليال

(الهنوف) �إلى بئر املاء ،حاملة تلك اجلرة الفخارية فت�ضعها
بالقرب من باب البئر ومت�سك بحبل دلو البئر لت�سقطه بقوة
فت�ستمع ل�صوت �سقوطه ،ف�إن �سقط �سقطة خفيفة لن ميتلئ دلوها
جيدا باملاء ،ثم مت�سك احلبل وتهزه ف�إذا به ثقيل فتبد�أ برفع الدلو
بيديها ال�صغريتني ،فتُعبئ ج ّرتها وتقوم بو�ضع قطعة من القما�ش
وتكورها جيدا فوق ر�أ�سها ،ثم ت�ضع اجلرة على ر�أ�سها فال مت�سكها
بيدها و�إمنا ت�سري بخطوات ثابتة وقوية ،وك�أنها ملكة تتفقد �أحوال
الرعية.
تعود للبيت و�إذا برائحة اخلبز قد ملأت الأرجاء ،ف�إذا ب�أمها
تخبز على فرن الطابون الذي �صنعته من الطني وقليل من التنب
واحل�صى(الر�ضف) ،ورائحة اخلبز تعبق بالأرواح فتع�شقها� ،أم
راكان ال تعرف الراحة ،فتتناول طبق الق�ش  -من فوق تلك الطاولة
بزاوية البيت وعليها ذاك ال�شر�شف الأبي�ض املزرك�ش بتطريزات
جميلة ،وعليه فانو�س منرة - 3الذي �صنعته بتلك الكفوف املت�شققة،
فت�أتي الهنوف بقربها ومعها قطعة قما�ش بي�ضاء اللون وكبة تطريز
و�إبرتها فت�أخذ بالتطريز ،فتقول لها �أمها وهي مبت�سمة( :عفية
بنيتي عفية) فتبت�سم لها احلياة فت�أخذ بالتطريز ب�سرعة �أكرب.
وعلى بعد ثبت �أبو راكان عود احلراثة على الفر�س و�أخذ يحرث
الأر�ض ،احل ّر �شديد وهو مي�سك باملحراث من جهة وي�ضغطه من
جهة �أخرى بالأر�ض ،وي�سري مع الناقة �شيئا ف�شيئا ،و�أمواج ال�سراب
ترتاق�ص رق�صتها الواهية ،في�أخذ (�إبريق املاء الفخاري) ويجل�س
بقرب �صخرة كبرية يتفي�أ ِظلها من ح ّر ال�شم�س الالهبة.
وبالقرب منه �أخذت الأغنام بالتجمع مع بع�ضها من �شدة
احل ّر ،فت�أخذ (باملقيل) وهي قيلولتها وقت الظهرية.
�أما راكان و�أخوه �صالح فقد �أنهيا درو�سهما ،ف�أ�سرعا �إلى
الدكان تلك ذات احلجارة ال�سوداء وبابها اخل�شبي ال�صغري،
يتخللها روائح امللب�س والعد�س ودخان الهي�شي ووراءه م�ساحيق
غ�سيل التايد وحبات النيلة ،وتلك املرطبانات التي امتلأت بامللب�س

211

والفي�صلية واحلثان والكعيكبان ،ف�ألقيا التحية على (�أبو �سامل)
�صاحب الكوفية والوجه الب�شو�ش ،ف�أعطاه راكان قطعة نقود لي�ضع
لهما قليال من امللب�س يف قطع ٍة من الورق ،ثم انطلقا يتقا َفزان
من الفرح وهما يتناوالن حبة حبة من امللب�س ويعي�شان �أحالما مع
ذلك الطعم احللو ويتمنيا �أال تنتهي حبات امللب�س ،وهما ي�سريان
يف طريقهما �إذا ب�صوت الأوالد قد ن�صبوا (�سبع حجارة) فكانت
فلكل
لعبتهم ف�أ�سرعوا لي�شاركوهم اللعب وك�أنهم ي�سرقونها �سرقة ِ ،
واحدٍ منهم عم ٌل ينتظره.
ذهب راكان لأبيه ف�أخذ �سطل املاء وربطه فوق الناقة وركب
عائدا للبيت مع �أبيه حني بد�أ ،فو�شاح �سواد الليل يلف تلك البيوت

كالب �آتية من بعيد ،وفواني�س قد �أُ�شعلت ،وكل يعود
الطينية ،ونباح ٍ
مل�سكنه� ،أما �صالح ف�أخذ الأغنام للحو�ش ،وما �أنْ و�صال حتى خلعا
�أحذيتهما وخلعا معهما تعب يومهما� ،أما الأب فيجد ذاك الوعاء
احلديدي(املغ�سال) وبجانبه �إبريق املاء الفخاري ليتو�ض�أ وي�صلي.
وما هي �إال حلظات وت�ضع الأم الطعام ،فيبد�أ راكان و�صالح
يق�صان على والديهما يومهم املدر�سي في�ستمعان �إليهما ب�شغف
ّ
وحب يف ذلك البيت الطيني فتح ّفهم الألفة واملحبة واحلميمية،
�إلى �أن يذهبا �إلى النوم وهما يحمالن �أحالما كبرية يف التع ّلم
وحب املعرفة متف ِّيئينْ �أ�سطورة العلم ( ابن �سينا).
ّ
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ذاكرة الوطن

فرحا م�سرو ًرا ،ودخل بيته وهو يحت�ضن
عاد ق�صي من مدر�سته ً
جمموعة من الكتب والق�ص�ص امللونة ،فح ّيا والده ،الذي ا�ستقبله
ً
منده�شا:
يف �صالة اجللو�س .ت�ساءل الوالد
 �أراك �سعيدً ا جدّا يا ق�صي ،ما �س ّر هذه ال�سعادة يا ترى؟ وماَ
تلك الكتب التي حتت�ضنها بني يديك؟
 �إ ّنها هد ّية يل يا �أبي. هد ّية! َمن الذي � َأهداك �إياها يا ق�صي؟
 دائرة املكتبة الوطنية ،فقد ن ّفذت حملة "كتابك �صديقك"يف مدر�ستنا ،اليوم.

راية �أحمد الدبا�س
املكتبة الوطنية

�أثار الكالم ف�ضول والده؛ ف�س�أله متعج ًبا :حملة "كتابك
�صديقك"؟!
 نعم يا �أبي ،لقد ح�ضر موظفو املكتبة الوطنية �إلى مدر�ستنا،اليوم ،ومعهم �صناديق كتب كبرية ،و�شرحوا لنا عن هذه املبادرة،
وقاموا بتوزيع �أكرث من �ألف كتاب على طالب املدر�سة.
قال الأب:
 ماذا؟! �ألف كتاب؟!قال ق�صي:
 لي�س هذا فقط ،بل �أهدوا جمموعة كتب � ًأي�ضا �إلى املكتبة
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يوما حافلاً
املدر�س ّية ،لو تعلم يا �أبي كم �سررنا اليوم! لقد كان ً
جميلاً وممت ًعا.
 عظيم يا بني� ،س ّرين �سماع ذلك� ،سوف �أتوا�صل معهم ،غدً ا؛لتنفيذ حملة م�شابهة يف مدر�ستنا � ً
أي�ضا.
 لكن على �شرط يا �أبي� ..أن ت�أخذين معك لأح�صل على مزيدمن الكتب ،ف�أنا �صاحب الفكرة ،و�ضحك م�سرورا.
يف اليوم التّايل ذهب ق�صي ب�صحبة والده �إلى مبنى املكتبة
الوطن ّية ،ليتفاج�أ بعدم وجود املكتبة يف املبنى ،والحظ ق�صي
نظرات القلق واال�ستغراب على وجه والده؛ الذي �أخربه باختفاء
املكتبة.
 �أبي ،كيف تختفي املكتبة؟! هل �أنت مت�أكد من �أن هذا هوموقعها ال�صحيح؟ لعلك ن�سيت.
بني� ،أنا مت�أكد ،لقد ح�ضرت �إلى هنا قبل ع�شر �سنوات،
 ال يا ّو�أخذت رقم �إيداع لكتابي ،كما �أودعت منه ثالثَ ن�سخ هناك؛
لتحفظ يف املكتبة.
 هل يعني هذا �أنني �سوف �أرى كتابك على رفوف املكتبة؟ نعم يا ق�صي ،ولكن دعنا الآن ن�س�أل� ،أين اختفت املكتبةالوطنية؟
اكت�شف ق�صي ووالده �أنّ املكتبة الوطن ّية قد انتقلت �إلى موقع
جديد ،يف العا�صمة عمان� ،شارع هارون الر�شيد ،مقابل وزارة
الداخلية ،مبنطقة ت�سمى َعرجان.
ق�صي:
عندما و�صال �إلى املبنى ،قال ّ
انظر يا �أبي� ،إنها هناك ،يا �إلهي ،ما � َ
أجمل هذا البناء!..
جدّاّ ،
ومنظم ،وتتوافر فيه مواقف
 نعم يا بني� ،إ ّنه جميل ًال�سابق.
لل�س ّيارات ،وفيه حديقة جميلة ،بخالف املبنى ّ
ت�ساءل ق�صي:
ال�سابق يا �أبي؟
وكيف كان املبنى ّ-مل يكن منا�س ًبا فقد كان مب ًنى قد ًميا ،وال توجد مواقف
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لل�سيارات ،وكانت م�ساحة املبنى �صغرية.
عند دخولهما �إلى املبنى ،ا�ستقبلهما موظف اال�ستقبال ُم َرح ًبا
بهما ،و�أر�شدهم �إلى مكان وجود املوظف املخت�ص للإجابة عن
ا�ستف�ساراتهما ،وهناك التقيا مدير مديرية اخلدمات املكتبية،
ف�شرح لهما عن املكتبة و�أهميتها ،و�أجاب عن ا�ستف�ساراتهما حول
اخلدمات التي تقدمها املكتبة :من خدمات الإيداع� ،إلى الإعارة
الداخلية� ،إلى البث االنتقائي للمعلومات ،والإحاطة اجلارية،
واخلدمات املرجع ّية.
�شكر والد ق�صي املوظف ،وقال له:
 �شك ًرا على ح�سن ا�ستقبالك و�سعة �صدرك ،ولكن �أخربينمن ف�ضلك ،هل لديكم خدمات �أخرى غري اخلدمات اخلا�صة
مبواد الكتب؟
 نعم لدينا خدمات خا�صة بالوثائق والتوثيق ،والدرا�ساتوالتقارير ،واخلدمات ال�سمعية والب�صرية تقدمها مديرية الوثائق
والتوثيق.
 وكم عدد الكتب املوجودة لديكم؟ �س�أل ق�صي. ما يزيد على مئة وخم�سني �ألف ن�سخة كتاب باللغة العربية،وخم�س ع�شرة �ألف ن�سخة باللغات الأخرى ،وع�شرين �ألف ن�سخة يف
مكتبة الطفل.
ه ّز ق�صي ر�أ�سه قائلاً :
 �إنها �أكرب من مكتبة مدر�ستنا .و�ضحك م�ست�أن ًفا كالمه:وهل �أ�ستطيع احل�ضور �إلى املكتبة �أنا وزمالئي لال�ستفادة من هذه
الكتب؟
بكل �سرور� ،أهلاً و�سهلاً بكم يف �أي وقت. وكم تبلغ ر�سوم اال�شرتاك للطالب؟وال�سعة.
 خدماتنا جميعها جما ًنا ،وعلى ال ّرحب ّفقاطعه الأب قائلاً :
 من هول مفاج�أتي باملكتبة والقفزة احل�ضار ّية لها ،كدتأيلول 2019

�أن�سى �سبب زيارتي اليوم �إلى املكتبة ،من ف�ضلك� ،أخربين ابني
ق�صي ب�أنكم نفذمت حملة كتابك �صديقك يف مدر�ستهم ،و�أرغب يف
�أن تنفذوا حملة م�شابهة يف مدر�ستي � ً
أي�ضا ،فما هي الإجراءات �أو
الوثائق املطلوبة.
 ال �شيء �سوى �أن تقوم بتعبئة طلب لتنفيذ احلملة لديكم،وتذكر عدد طالب املدر�سة؛ حتى ن�ستطيع �أن نعطي جميع الطلبة
كل ح�سب فئته العمرية.
 �إنه عمل رائع وجميل! وعلى ما �أعتقد ب�أن هذه اخلدمات ملتكن متوافرة يف ال�سابق.
 نعم ،هذا �صحيح ،ولوال انتقالنا �إلى هذا املبنى ملا ا�ستطعناتقدمي كل هذه اخلدمات.
 �إنه فعلاً اختيار موفق للموقع ،فهو متو�سط يخدم اجلميع،وي�سهل الو�صول �إليه ،بالإ�ضافة �إلى ت�صميمه الرائع.
 �صدقت� ،إنه كذلك ،وهو من مكارم جاللة امللك عبداهللالثاين ،الذي قام بزيارة مفاجئة �إلى مبنى املكتبة القدمي ،ومل
يعجبه احلال التي كان عليها ،ف�أ�صدر قراره فو ًرا ،و�أمر باملبا�شرة
بنقل املكتبة الوطنية يف احلال ،وب�أن يبنى لها مبنى مبوا�صفات

عاملية ،تباهي به مثيالتها من املكتبات الوطنية يف العامل ،ويليق
بذاكرة الوطن.
ق�صي:
َ
�صاح ّ
اهلل ،هكذا يكونُ القائد!متعج ًبا :ذاكرة الوطن؟!
ت�ساءل الأب ّ
 نعم ،املكتبة الوطنية لها ميزة تختلف عن املكتبات يف العامل،فهي جتمع وحتفظ كل ما يكتب يف البالد وعن البالد ،يف الداخل
واخلارج ،ومن يهملها يتخبط يف ظالم اجلهل ،لذلك ولأهميتها
�سميت بـ "ذاكرة الوطن وهويته".
قال ق�صي:
 �إذنْ  ،لوال زيارة جاللة امللك ملا كنا هنا الآن. نعم �صحيح. لذلك �أقرتح �إ�ضافة وجه ال�سعد �إلى ا�سم املكتبة الوطنية� ،أواملكتبة الوطنية بحلتها اجلديدة.
و�ضحك ق�صي مغاد ًرا م َع والده بعد �أن �أخذ موعدا لتنفيذ
حملة "كتابك �صديقك" يف املدر�سة.
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اللغة العرب َيّة
َمع ًا َف ْلم ُن ِعر ا ْن ِت َبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاها
َّ
ال�ش ْم ُ�س ت َْ�ص ِر ُف ُك َّل َع ـ ـ ــي
َت َرى ال ُعيونُ َج َم َال �أخ ـ ـ ـ َرى

ظ َه ْرنَ
َك َ
ذاك
َوك ْي َف

َفال �إ ْث ٌم َعل ْي َنا �إنْ

هُ َي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاما

َوال ل ْو ٌم َعلى َمنْ َه َام ِفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها
َوال َح َر ٌج َعل ْينا �إنْ �أ َب ْح َنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ـديث
ري ِمنْ
َحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
َو�أ ْث َم َل َنا َعب ٌ
َو َكحل َنا
َف ْلم
َه ِنيئ ًا

ال ُعيونَ

بمِ َ ا

ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َرا ُه

� ْأم ِل ْك ِ�س َوى �أنْ ُق ْل ُت لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّما
ِل َرّ َ
لثى لمَ َّــا َع َل ْيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِه
� ِيّ ْ
وح ـ ـ ـ ْـي
أن َق ِد ْرتُ َف َر ْ�ش ُت ُر ِ

َول ْو
َفل ْي َت َد ِم ْي َي ُكونُ لهـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ َـدا ًء
َك َف َاها َما ِب ِه َ�ش ُر َف ْت َكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َف َاها
َاب هُ َدىً َو ُن ـ ـ ـ ــور ًا
ِب َها َنزَ َل
ِ
الكت ُ
وحى ِو َعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ًء
َف َكا َن ْت ِل ْ
لذي ُي َ
َكذ ِل َك َفال َّنفا ِئ ُ�س ِحي ـ ـ ـ ـ ــنَ
َعلى َكثي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـر
ت ََخ َرّ َيها الإل ُه
َ�س َت ْب َقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
آيات
َو َخ َّل َدها
ِب� ٍ

ُت ْق َنى
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�شعر� :سعيد يعقوب

لمِ َنْ َم َعها َو ْمل ُن ْب ِ�ص ْر
الح ْت ل َها َع َّما َعـ ـ ـ ـ ـ ـ َـداها
�إذا
َ
ُت َ�ص ِاح ُب َها �إذا َكا َن ْت تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َراها
ل َث ْم َنا فيِ ِخ َ�ض ِّم َّ
ف ـ ـ ـ ـَاها
ال�ش ْوق
َه َواه ـ ـ ــا
َغ َرام ًا �أ ْو ت ََ�ص َّو َف فيِ
ِ�س ـ ـ ـ ـ َواها

لوب
ال ُق َ

َو� ْأح َن ْي َنا

ل َها

ازج ُه
يمُ َ ُ

َرحي ٌق

َو َ�ض َّم ْخ َنا
تجَ َ َّلـ ـ ـ ـ ْـت

ِب ِذ ْك َرا ُه
يمَ ْ لأُ الد ْنيا

ِمنْ

اجلـ ـ ـ ـ ـِ َباها
َمل ـ ـ ـ ـ ـ ــاها
ِّ
ال�ش َفاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َ�سناه ـ ـ ـ ــا

َم َ�ش ْت ِتي َه ًا
ِب َ�ساط ًا َك ْي تَ�س َري ِب ِه ُخطـ ـ ـ ـ ـ ــاها
�إذا َك ُّف ال َأذى َم َّ�س ْت ِح َماه ـ ـ ـ ـ ــا
َيــداهـ ـ ـ ـ ـ ــا
َو َما َ�ض َّم ْت ُه ِمنْ ُد َرر
�إل ـ ــى � َأمــم
َقـ ـ ِـد ا َّتبـ ـ َع ْت هـَ ـ َواها
َف َع ّط َر ُه

َف َع َّز

َعلى

ِ�س َوا ُه

ِب ِه

َ�شذاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

َو َتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاها

ُت َ�صانُ بمِ َ ا َيـ ـ ـ ــليقُ بمِ ُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـح َت َواها
ات َق ِد ا�ص ـ ـ ـ ـ ـ َـطفاها
َو ِمنْ َبينْ
اللـ َغ ِ
�إذا َه ِر َم ْت َت ـ ـ ـ ـ ـ ُر ُّد ل َها ِ�ص ـ ـ ـ ـ َباها
أيلول 2019

ُح ٌ
روف ِمنْ

روف ال ّن ـ ــا�س
ِلكنْ
ُح ِ
َت َع َّط َر ُكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّل َث ْغر
لوب فيِ �صـ ـ ـ ـ ـ ــدور
ُق ٌ

َبعـ ـ ــي ٌد
ـروف �إذا تَالها
ِب� ْأ�شذا ِء احل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
َك ِم ْاحت ََد َم ْت َو َ�ضـ ـ ـ ــا َق ْت ِمنْ َ�ش َجاها

هم
تحَ َ َدّاهُ ْم ف� ْأع َجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزَ ْ
تَتي ُه بمِ َ ا ا ْكت ََ�سـ ـ ـ ـ ْـت َز ْه َو ًا َو َي ْبق ـَى
َو�إنْ َزانَ ال َغ َوان ـ ـ ـ ـ َـي َما َعل ْي َها
ِدال
َو ُر ْحنَ يمَ ِ ْ�سنَ َكال ْأغ�ص ـ ـ ــان

ِب َها الآياتُ ُت ْعجـ ـ ـ ـ ُز َمنْ َو َعاهـ ـ ـ ــا
هلل � ْأجم ـ ـ ـ ـ َـل َما َك�سـ ـ ـ ـ ــاها
تاب ا ِ
ِك ُ
ـيد َو ِمنْ ُحالها
ِمنَ ال ّدر ال َّن�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ

ِف�إنْ
ِب َها

ُت ِل َي ْت
َق َّر ْت

َو َت ْبـ ـ َقى

َب َد ْت
َو ُحـ ِّل َي

َف ُك ِ�س ْفنَ ِم ْث َل َّ
ال�ش ْم ـ ـ ــ�س
ـقات
ِجي ـد َُها
بمِ ُ َع َّلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ري َ�صا َغ ِفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي َها
ِمنْ َع ْب َق ٍ ّ
ِم ْن َها

َو َك ْم
َف ُم الأ َّيام َر َّد َد َه ـ ـ ـ ــا َف ُخ ـ ـ ـ ـ ــور ًا
ِحـ ـ ـ ـ ـ َني ُيج ـ ـ ــلى
َو َك ْم َف ٍ ّن َبديع
َب َيا ٌن َرا ِئ ٌع َكا َّلل ـ ـ ـ ـ ْـحن
ال�ش ْه ِد �أ ْو ريح ا ُ
َك َط ْع ِم ُّ
خل ـ ـ ــزَ َامى
لـ ـ ـ ـ َـدى ُنـ ـ ُفو�س
�أ ِو ا َملا ِء ال ُق َراح
�أ ِو ا َ
خلـ ْم َر ا ْن ِت�شــا ًء َوا ْر ِت�ش ـ ـ ـ ـ ــافا
َف�إنْ َي ْن ِز ْل َعل ـ ـ ــى َق ْل ٍب َ�س َب ـ ـ ـ ــا ُه
َيـ ـ ـ ـ ـ ْـجلو

ّ
َو َك ْم لفـ ـ ـْ ٍظ َت َو ُّد
الط ـ ـ ـ ـ ـَيرْ ُ

َملّ ـ ــا

َعنْ

هم
َتنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُو ِل ْ

َم َداها

الذي َل ِب�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَ ْت
َو ُك ـ ـ ـ ـ ٌّل ِب ْ
بمِ َ ا ا ْز َدا َن ْت بـ ـ ـ ـ ـ ِه ِمنْ ل ْف ِظ طـ ـ َه
ُعيونُ ال َّنج ـ ـ ـ ـ ــم تجَ ْ َه ُد َك ْي َت َراها
َت َب َاهى

َق َ�ص ــا ِئ َد َر َّن ِف ـ ـ ـ ـ ْـي ال ُّد ْنيا َ�ص َداها
َر َواهـ ـ ـ ـ ــا
ُغـ ـ ــرو ٌر � ْإذ
َو�أ ْد َر َكـ ـ ُه
َت َرى الأ ْق َما َر ت َْ�س َط ُع فيِ ْ د َُج ـ ـ ـ ــاها
َعن ال َّن ْف�س ال َكئيب ِة َما ْاعت ـ ـ ـ ـ َراها
�إذا َه َّب ْت َع ِ�ش ـ ـ ـ ـ َّي ًا فيِ ْ ُر َب ـ ـ ـ ــاهـ ــا
ـواد َكا َد َي ْق ُت ُل َها َ�ص َداه ـ ــا
َ�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ا�ست ـَـقاها
ل ـِ ـ َمنْ َ�سا َقـ ــى ال َّندام َـ ــى َو ْ
َو�إنْ َي ْن ـ ـ ْ
ـفذ �إلى � ُأذن �سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َباها
َت َغ َّن ْت �أنْ ُي�ضـ ـ ـ ـَ َّمنَ فيِ ْ ِغـ ـ ـ ـ ـ َناها
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َو�آ َمل ِن ْي ُعز ُ
ُوف ال َّنـ ـ ــا�س
يوب َو َك ـ ـ ـ ـ ـ ــانَ �أ ْولى
َر َم َاها ِبال ُع ِ
َو َي�أ َن ُف �أنْ َي ُ�س َ
وق ِب َها َح ـ ـ ـ ـ ـ ــديث ًا

َو َمنْ ِم ْنهـ ـ ـ ْـم ُي َبا ِل ُغ فـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـي � َأذاها
بمِ َ ا هُ َو ِمنْ َج َها َل ِت ِه َرمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاها
َو�أ ْن َك َر َها َوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـال �إلى ِ�س ـ ـ َواها

� ْأعج ـ ـ ـ ـ ـَ ِم ٍ ّي
ِبلف ـ ـ ـ ـْ ٍظ
ُيحـ ـ ـ ِّـد ُثــنا
َي ـ ـ ـ ـ ـ ُـظ ُّن ِب ِفعـ ـ ـ ـ ـْ ِل ِه َيزْ دا ُد ق ـ ْـدر ًا
َو ْمل َيع ـ ـ ـ ـ ـ َل ْم ِب� َّأن ا َمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْر َء �إ ّمـا

َك� َّأن الل ْف َظ ِمنْ َعـ ـ ـ ـ ـينْ
ال�س ِامع َني َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزي ُد
َو ِع ْن َد
َّ

َع ْن ـ ـ ـ َها

� َأ�ضا َع ال ْأ�ص َل َب ْع َد الأ�صـ ـ ـ ــل
َف� ْأه َونُ َما َت ُكونُ َعلى ِعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـداها
ا�ضي َها َو ْمل تحَ ْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َف ْظ ُل َغ َاهــا
بمِ َ ِ
يهم ُب َن َاهــا
�أ َقا ُموا ف ـ ـ ـ ـ ْو َق َما�ضـ ـ ـ ـ ـِ ْ
َ
الز َّمـ ـ ـ ــانُ َف َمـ ـ ـ ـ ــا َط َواهـا
َت َه َّي َب َها
ِب َها ا ُ
ـاهى
حل ْ�سنَ
الذي ِفـ ـ ـ ــي َها َتنـ ـ ـ ـ َ
ْ

َو َها ُتوا مثلهـ َا ُل َغـ ـ ـ ـ ـ ًة ُتـ ـ ـ ـ ـ َـح ِاك ْي
َو َك ْم فـ ـ ـ ــي َها َت َوا َف َر ِمنْ �صـ ـ ـ ـ َف ٍات
ِب َق ْد ِر َها َو ْاحـ ِـر ْ�ص َعل ْي ـ ـ ـ َها
َف َغال

َو َع ِّل ْم َها

َو� ْأظه ـ ـ ـ ْر
َر ْمزَ � َّأم ِت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َنا
َما

�أل ْي َ�س ْت
َوتجَ ْ م ُع َنا َعلى َن ْه ـ ـ ـ ـ ـ ٍـج
َو َن ْب ُل ُغ َما يـ ـ ـ ـ ـ ُع ُّز ِمنَ

َو َت ْب َقى
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َي ُع ُّز

ُو ُجود َُها

ِفي ـ ـ ـ ـ ـ َما

اله ـ ـ ـ ـ ــا
َخ َ

اله ــا
ـاذ ْر َمنْ ُي�سـ ـ ـ ـ ـ ــي ُء �إلى ُع َ
َوحـ ِ
مـ ــنَ ال ـ ُّد َرر ا َ
خل ِف ـ ـ َّي ِة ِفـ ــي َح َ�شاها
ُت َو ِّح ـد َُها �إذا ا ْن َف�صـ ـ ـ ـ ـ َم ْت ُع َر َاه ـ ــا

َق ـ ـ ـ ــو ٍمي
الأمـ ـ ـ ـ ـانيِ ْ

َح َم َاها الــل ُه ِمنْ َك ْي ِد ال َأعـ ـ ـ ـ ــا ِد ْي

َجاها
َاها
ت َ

�إذا َن ْف ُ�س ال َفتَى َها َن ـ ـ ـ ْـت َعل ـ ـ ـ ـ ْي ِه
ا�س َت ـ َـخ َّف ْت
َو َك ْم أ�ُمـَ ٌم
َتـ ـ ـ ـ ِـذ ُّل �إذا ْ
َتـ ـ ـ ـ ـ ـ ِع ُّز �إذا َب ـ ـ ـ ـ ـ ُن َها
َو َك ْم �أُم ـَ ٌم
�أ ُرونيِ ْ
ِم ْث َل َها ُل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َغـ ـ ًة ِلق ـ ـ ـ ـ ْو ٍم

َتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َوا َرى

َق َذاهـ ـ ـ ــا
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�إذا �س ـ ـ ـ ـ ـ ْر َنا ِب ِه ُن ْر�ض ـ ـ ـ ـ ـ ْـي الإل َه
ـ�ص ُقور َعل ــى ُذ َراهـ ـ ـ ـ ــا
َو َن ْ�ش ُمخُ َكال ـ ُّ
َو ُظ ْل ِم الأقـ ـ ـ ـ ـ َرب َني ل ـ ـ ـ ـ َها َح ـ ـ َم َاها
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َنب ُ
ْ�ض َّ
عم ْان
ُ
َج ُ
اجلمال
مال ال يباريه
فيا عمانُ �أين تراي �أم�ضي
هواك يا عمانُ �شوق ًا
�أ�س ُري
ِ
ُ
اخليل نادت
عروبي �إذا ما
ك�أين حني ُجزتك عن مييني
وما �سارت بي الركبانُ يوما
ال�صباح �إلى م�سا ٍء
لمك
ُي ّ�س ِ
ُ
جفونك كال�سهول رواه �شي ٌخ
بفخر
ي�سري بيو�س مزهوا
ٍ
هواك يا لياله فجر ًا
أتاك
ِ
� ِ
�صرح
و�أ�صدر �أمره ببناء
ٍ
ُ
جيو�ش الروم يوم ًا
هنا �سهرت
وخا�ضت يف الدماء تروم ن�صر ًا
ك�أّنا حني جئناها م�سا ًء
ر�أيت الليل ي�سرع من بعيد
طيب
نفح
ك�أن الأ�شرفية
ٍ
ُ
وحني تكون يف خلدا ف�أهل
ويف عبدون بع�ض �شذاك ي�أتي
لر�أ�س العني حتملني �شجو ٌن
ومت�ضي ال تطاولها حدو ٌد
ُ
ك� َ
مت�سك يف يديها
أنك حني
ب�سحر
وحني ُتطل م�أخوذ ًا
ٍ
تركت قلب ًا
كنت
ففي عمانَ
ُ
ُ
أكتم من الآهات �شعر ًا
ومل � ْ



�شعر :م�صطفى ال ُقرنة
احتاد الكتاب الأردنيني

ُ
واحتمال
وا�شتيا ٌق
جال ٌل
وعنك مالوا
غاب اجلمي ُع
ولو
ِ
َ
ُ
وخال
ويحملني �إليك � ُأب
ُ
اعتالل
علي ولي�س يعجزُين
َّ
ُ
ال�شمال
بذكراك
حتدثني
ِ
ُ
رحال
اجتهت
حماك ما
لغ ِري
ْ
ِ
ُ
والزوال
الظهري ُة
وجتفوين
ُ
احلجال
يحبك لي�س تغريه
ُ
والرجال
الكتائب
ت�سانده
ُ
ُ
والتالل
تعانده
امل�ساكنُ
ُ
واجلالل
البطولة
تغ ّلفه
ُ
والن�ضال
التحر ُر
و�أخرجها
ُ
القتال
ومل تهد�أ �إذا هد�أ
ُ
والطالل
املدرج
يتاب ُعنا
ُ
ُ
والظالل
الإ�ضاء ُة
فتغم ُرنا
ويف ليل اجلب ْيه ِة ما ُي ُ
قال
َ
يغنيك ال�س� ُؤال
وقرب الدير
ُ
وانهمال
بواد ال�سري ط ٌّل
ُ
�شال
ك�أن الغيم يف البي�ضاء
ُ
اجلبال
وت�أ�س ُرك
م�آذنها
ُ
مثال
فتاة اخلدر لي�س لها
ُ
واخليال
اخلراف ُة
حتا�صرك
ُ
املجال
ف�أذكره �إذا �ضاق
ُي ُ
قال
ولكني وبع�ض هوىً
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�صخو ُر َ
كنعان
القض ِم
صخور ُ كنعا َن تستقوي على
ْ
مغروس بـموطنـــهِ
ٌ
وشع ُبـها احلـــر ُّ
فـقلْ ملـن يشـحذ ُ
األنيـاب قاطعـــ ًة
َ
ت بــــــــهِ
ال تـرْكَ نَن َّ إلى َجـوْرٍ وُ ِص ْم َ
َف
صـــــل ٍ
وقلْ لمِ نْ ميتطي التَّاريخَ في َ
ال تفْـرَحـن َّ إذا ما
كــنت ذا عَ
َ
َ
ـــــــورٍ
ت الغـدرِ نشوتَـها
قـدْ أر ْ َشفتْ َ
ك كُ َم ْي ُ
أحالم ملـــونـــــــ ٌة
ك
تغري فـــؤادَ َ
ٌ
أحمق َخــــــ ِر ٍق
ال ت ْغ َتـــ ِرر ْ بسـفي ٍه
ٍ
غ ًدا تفيــق ُ أسـودٌ من عـــرائِ ِنــــها
أنت تعـــرفُــــ ُه
ـالم طريـــق ٌ
ّ
وللس ِ
َ
األرض قاطــــبـ ًة
ألهل
ـو احليـاةُ
ِ
ِ
ف َْه َ
ظلمـ ٍة
بـأ
بنفس َ
ِ
ك ذي عنْ كلِّ َم َ
فـار ْ َ
العدل ال تقبـل بـهِ ب َدل
واع َْمدْ إلـى
ِ
ليس ينــــكره
رَدُّ
َ
احلقـــوق قــــرار ٌ
ِ
فاحلق ُّ والعـدلُ في ال ّدنيا إذا اجتمعا
فــــات فال
تصنْ ُه املُر ْ َه
لم ُ
ُ
واحلـق ُّ إ ْن ْ
الور ْ ِق شـاديــ ًة
هـديـل
ت
وما بصو ِ
ِ
ُ
قـ ٍة
وليس منْ يُطْ ِفئ ُ األحقادَ في ِم َ
مـذموم عواقـ ُبهــــا
الضغائـ َن
ّ
إنَّ
ٌ
ْ
إبليس عـنْ وطني
رحالك يـا
َ
فاش ُددْ
ُ
ــك يا ملعو ُن ُمندحرًا
مـت
بغيظ َ
ِ
ْ
أو ْ
ض منذ ُ
البــدْ ِء ِظـئْـر ُ أبي
فهـذ ِه األر ُ
َ
م
َـض أبنائي الّذي َن أح ُّب ُه ْ
زيتونُها الغ ُّ
أبوح ب ِـ ِه
تـرابُها الب ِـك ْــر ُ حلمــي ال
ُ
ب
كم في
ألعجب
إنّي
الكون منْ عَ َ
ُ
ج ٍ
ْ
ِ
فأسـألُ
النفـس واألكدار ُ متـلـؤهــا
َ
األقارب واألهليـــــ َن إذ ْ قطعـوا
عَ ِن
ِ
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ـــم
وتُرْبُها املر ُّ يستعصي على
ْ
الهض ِ
ّحم
عظام
استقرت
كما
اجلسم في الل ِ
ِ
ْ
ُ
الظـفـر َ في مكـ ٍر وفي لـؤ ْ ِم
نش ُب
ُّ
وي ُ ِ
شـر ُّ الورى من يســـاوي العدلَ
بالظلم
ِ
ـــم
ص َهوا ِ
ت األغْـر ُ ِب ُ
ص ِ
ويعتــــلي َ
الع ْ
ْــــم
والعميــان وال ُبك
ـم
في
ِ
الص ِ
ِ
عالم ُّ
ِ
الكـــر ْ ِم
بــــا البنــــ ِة
َ
هـذا الغـرور َ ف َت ًّ
ــم
وفــي حقيقتِهـا ضـــر ْ ٌب ِمـ َن الو ْه ِ
ْــــم
حلل
شـ ّتا َن بني َ ِ
أي وا ِ
ِ
ســـفا ِه الــــر َّ ِ
ــــوم
وتـرتـقـي العيــ ُن منْ دوّامــ ِة النّ
ِ
نكيــل والهـــــدْ ِم
ص َنــ ُع بال ّت
وليـس ي ُ ْ
َ
ِ
ـــم
ت
وهـو النّـجــاةُ ِمـ َن احليـّــا ِ
ُّ
والس ِّ
َ
َّ
والشــــتْ ِم
ّعن وال ّتحقـي ِر
ل
ال
من
تسلم
ْ
ِ
لم
لـم ال يسـعى إلى ُّ
مـنْ جــر َّ َب ُّ
الظ ِ
الظ َ
كـلُّ
ــم
رب ومنْ عُ ْ
ج ِ
اخلـالئـق منْ عُ ــــْ ٍ
ِ
والغم
الهـم
الم بديل
عــم
َّ
الس ُ
ِّ
ِّ
َّ
الظـلـم
ة
غـابـ
فـي
َـــر
ث
أ
ه
لــ
يـبـقـى
ِ
ِ
ُ
ٌ
ح ِم
فــوقَ الــرُّبى
الس ْ
كنعيــق األغْر ُ ِب ُّ
ِ
بالفحـــــم
كَ َمـنْ ي ُ َس ِّ
ِ
ـعــر ُ نار َ القلـبِ
تُعمــي البصـائــر َ بالغـِّـلِّ الّذي يُدمـي
عشـت بالــرّجـْ ِم
أقمـت طــريــ ًدا
وإ ْن
َ
َ
ُّ
والشـــؤ ْ ِم
حـس
فـأنت
أنـت نـذيـــر ُ النّ ِ
َ
َ
طـولَ
أمـــــي
املـدى
ـها
أقداس
وقـدس
ِ
ُ
ّ
عمـي
وكـلُّ َمنْ قـارعـوا البـاغـي بنــو ّ
حتـت الثـَّـــرى عظــمـي
ألنَّ ما يسـتوي
َ
ــــم
العقـل بالفَ ْه
لبيـب
يـحـار ُ فيــهِ
ِ
ُ
ِ
َ
والســــقْ ِم
ـن
ه
بالو
ـــت
ي
ل
ب
ة
أمــ
ن
ُّ
ٍ ُِ َ ْ
ع ْ
َ ْ ِ
رم
جـران
باله
ُ
والصـــْ ِ
ــج الـودِّ
وشـــائِ َ
َّ
ِ
أيلول 2019

الي ْعرُبـيِّ غدا
ت
فما لِهذا الك َُميـْ ِ
َ
ألم
حــزن وفــي
يبكي املواق َع في
ٍ
ٍ
ويحــي على ُّ
شـكائمها
الشــقْ ِر قـدْ أر ْ َخـوا
َ
لقـــرع العـوالــي فـوقَ أسـْـر ُ ِجـهـا
ت
حن َّ ْ
ِ
القــدس ،إنـّا صامــدون هنــا
يا عاشق َ
ِ
راض بقسـمـتـ ِه
لـمصـطـب ٍر
طـوبـى
ٍ
ُ
هــيهـات تنـفــ ُع شــكوى قـد يــردّدُهـا
َ
هـم صـاحــبـ ِـهـا
جتـلي
ة
الـنـدامـ
وما
ُ
ّ
ســهـام َ
أنـصـلَها
راش
تـصيـب
فـقـدْ
ُ
ُ
ٌ
كـانـت ُم َســـــوَّمــ ًة
تكبــو اجلِيــادُ وإ ْن
ْ
فكنْ لهـا البطـلَ املـغــوار َ يُســ ِر ُجهـا
للـجـلَّـى ُمفَ ـــرِّجـهــــا
زلــت
فأنت ال
ُ
َ
َ
عـزيـمـتــه
(ابـن احلـسـينـن)،ما كـلّــت
ُ
الـوصـي علـــى األقـصـى وجارته
أنـت
ُّ
ســاح الوغـى علنًا
فــض فـي
ِ
أدِر ْ رحـى الر ّ
ِ
ـم
وادفـ ْع على امل َ أَ ِ
هـ ْ
ـل األعـلـى مكائـ َد ُ
بالغـــر ْ ِم ال نبغـي علــى أحـ ٍد
الغُــر ْ ُم
ُ
عيـف بــ ِه
إنّا لفــي
الض ُ
زمــن يعنــــو ّ
ٍ
ـقـــــ ٍة
فَقُ دْ سـفي َن َتنا للنّصــ ِر فــي ث ِـ َ
فأمــ ُة احلـق ِّ ال تَبْـلــــى أروم ُتهـــا
املـعـراج سـالك ٌة
الطــريق َ إلى
إ ّن
ّ
ِ
وطـن
الســراةَ وإ ْن تاهـــوا إلى
تهـدي
ٍ
ُّ
أمــــل؟
ماذا أقــولُ ؟ وهلْ فـي
القـــول مـنْ
ٍ
ِ
ـج ِّ
الشــعر َ فــي أل ْ ِم
اجلــــراح وقــدْ
أُدَبــِّ ُ
ِ
ــم
أبغـي
صـالح أولي قُــربـى وذي رَح ِـ ٍ
َ
ـــــم
قـلـوبـ ُه
ــت
أدم ْ
إلــى األحبـ ِة َمــنْ َ
ُ
َ
ُ
اخلـالف؟ وإنـّا ال
فيــم
نبــــوء بــــهِ
ُ
َ
إ ْن فـرقـتْـنـا بنـــودُ املـكـــ ِر و ّحـ َدنــا
ُّهــاث علــــى
إنّـي ليحــزُنُـني هــذا الل
ُ
معا
الوثــاقَ وســيروا ُمهطـعـيـ َن ً
شـ ّدوا ِ

ـــــم
ِ
ُمكبَّـلاً بقيـودِ الــــذ ُّلِّ والـــرّغ ْ
وجـرحـ ُه الثـَّـر ُّ منْ أجفـانِــ ِه ي َ ْهمـــي
ُ
ـــم
وجــرّدوهـا ِم َن التَّ
صهــال والل َّْج ِ
ِ
ــهم
للس
يـوم النـِّـزال حـنـيـ َن
ِ
القـوس ّ
ِ
َ
ْــــم
بالظل
وقــدْتـطـولُ ليــالـي القهــــ ِر ُّ
ِ
كــــم
ب وال ُح
ِ
وليـــس يـجـــز ُع مـن خـطـ ٍ
رســـم
بــاك علـى
شـــاك مـن الهجــ ِر أو
ٍ
ٍ
ِ
ّــــوم
مبشــف قـتـــادُ الـعــتْــبِ والـل
وال
ٍ
ِ
واحلــزم
أي
ِ
نـذلٌ  ،وتـنـبـو ســيوف الـر ّ ِ
ِم َن ّ
ـــــم
والســـبَّاقـــ ِة الـــ ُّد ْه
ِ
الشـوازِ ِب َّ
يُقيــــلُ عث ْــــرَتَهـــا باحلـــز ْ ِم والعـــــز ْ ِم
ـم
فيـــــكنـــرا ُه
واحلـسـ ُن
َ
اســماعلى ْ
رس ِ
ً
ـم
ض
َّ
ـي ِ
طــوْد اإلبـا ِء الّـذي لــم ير َ
بالض ْ
ث والقــوْ ِم
ت
بـيــ ِ
املسـيح ورمــ ِز البعـ ِ
ِ
ـــــم
باحلس
ك لـألعـــدا ِء
ــم ِجــالدَ َ
ِ
ْ
واخــتِ ْ
القــــرن أو ْقـوميــَّـــة ِالــــدَّ ِّم
بصفقـــ ِة
ِ
ـــــــم
وال نبادِ ُ
ِ
ئــه ْ
ُ
ـــــم بالغُنـْ
ــم ،والغُنـْ
بالفــارس َّ
ـــم
ويستعني ُ الـــورى
الش ْ
ـــه ِ
ِ
ْـــم
بالصبــــ ِر ِ
والعل ِ
وســر ْ بنــا قُــ ُد ًمـــا ّ
والعقْ
ــــم
ولــنْ ت ُ
صـــاب بــدا ِء العجـــ ِز ُ
ِ
َ
جــم
ما
ِ
دمـت تـشـرقُ فـي العلـيــا ِء كالـنّ
َ
ــم
ـض اخل ُـل ِ
ْـف والكَـلـْ ِ
نسـمو ب ِه فـوقَ َم ِّ
الوسـمـي
ـن ْ
لعـلّ قطْ ــر َ النّــدى يُنبــي عَ ِ
ـم
تعلـــوالك
ُلــومعلــىاألشــعارِوالنّـظـْ ِ
ُ
مــــدح وال ذ ِّم
ولســـت أســـعــى إلـى
ُ
ٍ
ـــــم
صـ
والـو
باآلالم
ر
نـاحـ
الـتـ
ُمــدى
ِ
ِ
ِ
ّ
َ ْ
ــــم
ِ
بغيـــ ِر ُمــر ِّ الـرّدى والــوي ْ ِ
ـــل واإلثـْ
ســـل ِْم
دم األ ُ ُخــــوَّ ِة فــي
حـــرب وفـي ِ
ُ
ٍ
ــــم
األرامـل في
ْـم
ِ
حك ِ
ِ
ٍ
صحـــو وفـــي ُحلـْ
ــــم
اخلص
اخلـالص هنـا مـنْ رِبْقـــ ِة
نحـو
ِ
ِ
ْ
َ
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َ
القد�س والأق�صى
�أُ ِح ُّب

القدس واألقصى
أ ُ ِح ُّب
َ
َجرا
ومنْ صلَّى ب ِه ف ْ
َ
حى َل ُه عُ ْمرا
ض َّ
ومنْ َ
َ
ومنْ أَفنى َل ُه دَ ْهرا
َ
سالح ُه َح َجرا
وكا َن
ُ
طرا
لِيدف َع ظاملا ً ب َ ِ
ومنْ أرسى َل ُه ُج ُدرَا
ومزَّقَ أرضنا َ ُجزُرَا
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ك بُيوتَها َشرَرا
ود َّ
فما أبقى لها أثرَا
وطالَ بفعلهِ َّ
الش َجرا
سرا
وقَتَّلَ أهلَها ق َ ْ
ْتخرا
وصالَ و جالَ ُمف ِ
ت ثُلَّ ٌة ز ُ َمرَا
فَهبَّ ْ
َخرا
فكان دفاعُ ها ف ْ
صبْرا
وكان ث َباتُها َ
صرا
وكان ِعراكُها ن َ ْ
ودَوَّى دُعاؤها َس َحرا
يَ ُ
صرا
شق ُّ َّ
الس ْم َع و الْ َب َ
سرى
ص ٌة َح ْ
وكانت غُ َّ
ْ
وكانت زَفْرةٌ َحرَّى
ْ
م ذُعْرا
تُ ُ
خيف ُجموعَ ُه ْ
ك ما أدرى
وما أدرا َ
كتائب أُخرى
لتأتي
ٌ
صر َ وال ُب ْ
شرى
تَز ُ ُّف الن َّ ْ
صرى
صر ُ ِمنْ ب ُ ْ
ويأتي الن َّ ْ
* * *
َسلُوا َمنْ أحرقَ األقصى
سرا
ومنْ َ
عاث بهِ ُخ ْ
َ
ومنْ أجرى بهِ َحفْرا
َ
جرا
رام بهِ َه ْ
َ
ومنْ َ
س املسرى
َسلُوا َمنْ دَن َّ َ
رام بهِ ِحك ْرا
َ
ومنْ َ
َسلُوا عَ َّمنْ بهِ أدرى
َسلُوا التاريخَ للذ ِّكرى
َسلُوا أطفالَنا األسرى
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َسلُوا َمنْ أزهق َ ال ُّدرَّا
* * *
البيت واملسرى
أ ُ ِح ُّب
َ
أ ُ ِح ُّب نَبيَّنا َج ْهرا
أ ُ ِح ُّب خديج َة الكبرى
الط ْهرا
أ ُ ِح ُّب عَ فافَها ُّ
أ ُ ِح ُّب مرمي َ ال َْعذ ْرا
الستْرا
أ ُ ِح ُّب حياتَها ِّ
أ ُ ِح ُّب َشهي َدنا يَرْقى
وأ ْن يبقى لنا ذُ ْخرا
فوح دما ُؤ ُه ِعطْ را
تَ ُ
خرا
ض
والص ْ
َّ
تُروِّي األر َ
بت مرَّةً أُخرى
وَتنْ ُ
على أمجاد ِه الْغرَّا
* * *
أرضنا غَدْرا
ُس ِلبْنا َ
قهرا
وعانى َش ْع ُبها ْ
م َمك ْرا
وكا َن َحديثُ ُه ْ
َّ
َفذ ُقْنا الويلَ
والشرَّا
وع ْ
سرا
ِ
شنا عيش ًة عُ ْ
صبْرا
وما أجدى لنا َ
وكا َن دفاعُ نا ُمرَّا
وكانت َحرْبُنا َح ْمرا
ْ
وكا َن القتلُ و األسرى
وَ ِصرْنا أ ُ َّم ًة ِصفْرا
فَيا ربّاه أك ْ ِر ْمنا
صرا
بِعز ٍّ ب َ ْع َد ُه ن َ ْ
* * *
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يَا َر َب َّة الحْ ُ �سْ ِن
اك
يع فِ َد ِ
يَا رَب َّ َة الحْ ُ ْ
س ِن الْ َب ِد ِ
َسرَّنِي
الص ُدودِ ف َ
اءنِي ُطولُ ُّ
ِإ ْن َس َ
اب الْفُ ؤَادُ عَ ِن الجْ َ َوى
أَو ْ ِغبْ ُ
ت َما غَ َ
م أَو ْ َسنًا
َما لاَ َح فِي عَ َّما َن جَن ْ ٌ

�شعر :حممود ح�سني عبيد �أبو �صعيليك

فاك
قَل ٌْب تَقَ ل ََّب فِي َج ِ
يم َج ِ
ح ِ
أَنِّي غَ َدو ْ ُت ال َْيوْ َم ِمنْ قَتْلاَ ِ ِك
اك
وَكَفَ ى بِأَنِّي فِي المْ َن ِام أَر َ ِ

ك
إال و َ َهز َّ الْقَ ل ُْب ِمنْ ذِكْرَاِ َ
اء بواكي
وَالدَّ ُّم يَنْ ِز ُف وَالنِّ َس ُ
اك
ك الْفَ تَّ ِ
ميت ب ِ َطرْفِ ِ
َحتَّى ر ُ ُ
اك
صرُوعًا بِغ َْي ِر ِحر َ ِ
ت َم ْ
وَ َه َوي ْ ُ
قاك
لحَ َمل ُْت أَكْفَ انِي ق ُ َبيلَ لِ ِ
ْتاك
كهِ أَف ِ
ف ََم ِن ال َّ ِذي فِي َس ْف ِ
اك
ت عَ ْي َن ِ
ُوب لحَ و ِك َم ْ
تحَ ْ ِمي الْقُ ل َ

راح تمُ ِي ُت ِني
وَلقَ دْ ذَكرت ُ ِ
ك وَالجْ ِ ُ
ت أع ُ
ك َها
ون و َ َفتْ ِ
َما كُنْ ُ
ْرف فِي ال ُْع ُي ِ
ك يَا َج ِمي َل ُة َمقْ َت ِلي
َفأ َ َ
اب َس ْه ُم ِ
ص َ
حر َ ِك قَاتِلي
َم أَنَّ ِ
س ْ
لَوْ كُنْ ُ
ت أ ْعل ُ

ام َس ْفكُ ُه
الد َّ ُّم آن ِ َس َتي َحر َ ٌ
لَوْ كَا َن فِي َشر ْ ِع الْغَر َ ِام عَ َدا َل ٌة
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ملا تب ّقى
أرد ُّن واحدةُ َّ
الش ِآم وحص ُنها
نيخو َن اجلِمالَ على بَوادِيها
قدْ كا َن أجدادي ي ُ ُ
باح
ويَغتسلو َن في ِعط ِر النَّدى عن َد َّ
الص ِ
وَيو ِق ُدو َن الليلَ قنديال ً على تعليل ٍة في خيم ِة املخُتار...
كانت قوافِلُهم تسير ُ بال حدودٍ
ْ
بأصابع امل حُتلِّ والدَّجال...
أو جوازٍ للعبورِ ُمطرَّزٍ
ِ
أرد ُّن آخر ُ ما تبقَّى من قَوافِينا
وعلي..
مبحم ٍد
ك ستلتقي
هنا َ
َّ
ّ
ي...
ك كلُّ بي ٍ
وسيس َت ِ
ضيفُ َ
ت ي َ ْعرب ُ ّ
قسم اإلله ...
وستنتخي كلُّ الرِّجال لكي تشاركها على الزَّادِ ال َّذي
َ
سقف ال ي َ ِزلُّ نشي ُد ُه
أرد ُّن
ٌ
أو يَنثني
األردني :
صيح
ُ
ً
دوما ي َ
ُّ
أنا املعالي كلُّها
أنشودةُ األحرارِ والثُّوار...
وأنا املدين ُة ِعزُّها وفَخارُها
وأنا البالدُ
وإ ْن نَستني
أو جتاهلني النَّدى
أمشي إلى حلمي
وأمضي للحياة...
فأنا البقيَّ ُة من خريطتِنا
حيط مبركبي
أظلُّ وإ ْن أ ُ َ
طوق
النَّجاة...
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ِّ
ال�شريف
النبوي
املولد
يف ذكرى
ِ
ِ

خالد �إبراهيم اجلدوع
�إدارة املناهج والكتب املدر�سية

يـوم مـيالدِ النبيِّ الهادي
في
ِ
أُ
هــديـك يــــا خــير َ البريّـ ِة راغـ ًبـا
َ
َم ال ُّتقى
صلّى
عـليك ا ُ
َ
هلل يــا عل َ
إنَّ الصالةَ على
الرسول وآلهِ
ِ
دائـــــم
ســالم
وعليهِ منْ ربّي
ٌ
ٌ
الـكـرام
ســل
ِ
يــا خــامت َ الـر ّ
ِ
ت الدنيا سنًا
فاض ِ
وجـه َ
ك َ
منْ نورِ
ِ
والكــو ُن أشــرقَ بـهج ًة ومســرَّةً
أعــظم خيمــ ٍة
لإلسـالم
ت
ف
ِ
َــأقم َ
ْ
َ
يـــا سيَّ َد الثقَ َلينْ ِ يا نور َ الهـــدى
كم خــســـرْنا رحم ًة
إنّا بـفقْ ــ ِد َ
ك ْ
منك الشـفاع ُة يـا حبيبي تُرْتجَ ى
َ
جـاء يحملُ ِشرع ًة
فــاملصطـفى قدْ َ
واملصطفى خــير ُالذيــ َن تــكلَّمــوا
رب فــاجم ْعنا بهِ في جــنَّــ ٍة
يا ِّ

واســتهام فـــؤادي
ازدادَ شــوقي
َ
طاب منْ شعري ومنْ إنشـادي
ما
َ
ــم شـــادي
مـا طـار َ طـيــر ٌ أو ْ تــرن َّ َ
ُ
شرف الل
ّسـان وهــدأةُ األجـسـادِ
ِ
بــاق عـــلى
األزمــان واآلبـــــــادِ
ٍ
ِ
خ واألمجادِ
محم ًدا يـا صـانـ َع التـّاري ِ
َّ
الصـحرا ِء في األجنادِ
في ّ
ـهل في ّ
الس ِ
ض وجــ ُه
األرض بعــ َد ســـوادِ
ِ
واب ْ َي َّ
مـشهود ٍة ومـنــيــعـــ ِة األوتـادِ
ــت إلى
سبـيل رشــادِ
يـا َمنْ َه َدي ْ َ
ِ
وكذا فــقـدْنا قــــدوةَ الــز ُّ ّهـادِ
الضـيـاء البادي
أنــت
ســيدي
يــا
َ
ُ
ِّ
واإلســالم ظـلَّ ينــــادي
للديــن
ِ
ِ
الطريق الهادي
األنام إلى
يدعو
َ
ِ
الـع ّبــــادِ
نحـيا بها َمـ َع صفــو ِة ُ
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ُّ
الطفـــــــــــــــــــــــولة
أسمى معانيها
ي ُّ
الطفو َل ُة في ْ
ِه َ
أخ ُّط إلى عمر الزُّهورِ وما
ماذا ُ
فس عيشتها
هي ّ
الطفولة َسعد النّ ِ
َ
الصغار ُ هموا روحي أُخايلُهم
ُه ُم ّ
العصافير إ ْن غابوا وإ ْن حضروا
ُه ُم َ
َ
عيش ُتنا
م تَزدا ُن
ُه ُم
ِّ
به ْ
الصغار ُ ِ
فل في دنيا الورى فَرَحا ً
براءة ّ
الط ِ
ت
ي
ّ
السعادَةُ ِمنْ أعمارِنا ذَ َه َب ْ
ِه َ
للطفولَة ما أ ْحلى نَسائمها
يا
ّ
وتأخذ ُني
أعودُ لو عُ دْ ُت أيامي
ُ
يُعي ُدني الطير ُ عالي الدوح زقْزَق َ ًة
رأيت
إذا
ّ
ُ
الطفولة شاقني زمنٌ
ّ
الشع ِر أنثرُها
اخلتام قوافي
وفي
ِ
فيها احلنني ُ لعه ٍد َمر َّ من زمني

ح ّبيها
ماذا ي َ ُخ ُّط فؤادي يا ُم ِ
ْطفل يا أغلى غواليها
أبْديهِ لِل ِ
العني عيني بل مآقيها
يا بَهج َة
ِ
األيك يُبهيها
م ِمث ْلَ طير
ح ُ
ض ْ
َ
ِ
كاته ْ
السما تيها
فس َم ْع ُهم في َّ
تحُ َلِّق ُ النّ ُ
البراءةُ في أسمى معانيها
هي
َ
القلب يُخفيها
كيف
السعادةُ َ
هي ّ
ُ
َ
صحب يَحويها
قلب الوفا يا
َ
ُ
فكيف َ
فس تشتاقُ أيامي َخواليها
والنّ ُ
الطفو َل ِة أيامي وأرويها
إلى
ّ
حيث الطفولة يشدو في أعاليها
كالعني تشتاق دنيانا مآقيها
فيها شذى الورد والريحا ُن شاذيها
األطفال أزجيها
باقات شع ٍر إلى
ِ
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ق�صتان ق�صريتان

الطالبة :ورد عمار �أحمد ال�سليمان
مدر�سة "�أبو طالب النموذجية" /ال�سلط

الإرادة طريق النجاح
مي فتاة تبلغ من العمر ع�شر �سنوات ،يف ال�صف الرابع ،حتب اللعب كثريا ،ومل تكن تهتم بدرو�سها ،فهي لي�ست جمتهدة ،ويف نهاية
ّ
العام الدرا�سي ذهبت والدتها ال�ستالم ال�شهادة املدر�سية ،فلما ر�أت الفتاة ال�شهادة بكت ..وبكت ..وانهارت....لأنها مل تنجح!
مي لأمها وهي تبكي� :أمي ال �أريد �أن �أبقى يف تلك املدر�سة� ،ست�سخر الفتيات مني؛ لأين مل �أح�صل على عالمة النجاح.
قالت ّ
ثم ذهبت �إلى غرفتها ودموعها تنهمر!
مل تعرف الأم ماذا تفعل ،فتوجهت �إلى غرفة ابنتها لتحفزها ،فقالت الأم :حبيبتي ،مل �أنت حزينة؟ ال ت�ست�سلمي بهذه ال�سرعة.
مي �أمها وقالت� :أمي ،قويل يل ملاذا مل �أجنح؟ �أجابت الأم� :أوال� ..أنت مل ت�ستمعي �إلى كالمي ،ثانيا ..كنت تهملني درو�سك كل يوم،
فقاطعت ّ
احلي وحدك و�صديقاتك يف املنزل يدر�سن� ..أفهمت؟
ثالثا ..كنت تلعبني دائما يف ّ
مي :نعم� ،أمي ،فهمت.
�أجابت ّ
مي حتاول بكل جهدها �أن تنجح ،فكانت تدر�س كل يوم ،وحتاول �أن تلعب مع �صديقاتها بعد �أن تنهي الدرا�سة،
يف العام اجلديد كانت ّ
وكانت تطيع والدتها.
ملي،
مي تتظر �إلى �أمها وهي خائفة� ،أعطت الأم ال�شهادة ّ
مي ،وعادت للمنزل ،كانت ّ
يف نهاية العام الدرا�سي ذهبت الأم ال�ستالم �شهادة ّ
مي فرحا وعانقت �أمها ،ثم نظرت �إلى ال�شهادة مرة �أخرى و�س�ألت �أمها� :أمي� ،أح�س �أن معديل جيد فهو ( ،)85لكني �أردت (.)95
فبكت ّ
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قالت الأم :ما هذا يا ابنتي؟ �إن معدلك رائع� ،أنت مل تنجحي فقط ،بل تفوقت� ،أنا فخورة بك!
مي وهي ت�ضحك :هههه ،ح�سنا يا �أمي ،لقد �أقنعتني� ،أنا �سعيدة ،و�س�أدر�س دائما ،ولن �أ�ست�سلم لأي �شيء يف حياتي مهما كان،
قالت ّ
ماما�...أنا �أحبك.

يا�سمني والقطط
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كان يا مكان يف قدمي الزمان ،كان هناك طفلة ا�سمها يا�سمني حتب القطط ،ف�أح�ضر لها والدها قط ًا جمي ًال ،فرحت يا�سمني و�أ�سمته
ومرحت معه ،كانت هذه الفتاة حتبه جد ًا جد ًا.
(ب�سيط) ،وربت ُه �شهور ًا عدة،
ْ
كربت يا�سمني ،وكرب القط معها وازداد حبها له ،ف�أخذت حتممه وتعتني به كثري ًا كـ�أنه �أخ �صغري لها.
يحب الطعام كثري ًا وي�أكل با�ستمرار داخل املنزل ,ويف يوم من الأيام وبينما كانت يا�سمني تدر�س درو�سها �شاهد
كرب ب�سيط حتى �أ�صبح ُ
والدها القط ي�أكل فوق طاولة الطعام.
االب جد ًا وقال البنته :ال �أريد القط يف املنزل� ،س�أر�سله �إلى ال�شارع .فحزنت يا�سمني لذلك.
غ�ضب ُ
كانت الأم حتب ب�سيط ًا �أي�ض ًا ،وحاولت �إقناع زوجها ب�أن يبقي القط يف املنزل ،فقالت له� :إن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أو�صانا
بالرفق باحليوان ,و�إن امر�أة دخلت النار يف قطة!
مل يغري الأب ر�أيه ،فقالت يا�سمني :يا بابا ،كان �أبو هريرة يروي �أحاديث الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�أخربتنا معلمة الرتبية
الإ�سالمية ب�أنه كان يربي قطة ويعتني بها دائم ًا .و�أخذت يا�سمني تبكي بحرقة.
اقتنع الأب �أخري ًا وقال :موافق ،ولكن ب�شرط؛ �أال يدخل القط �إلى املنزل.
فرحت يا�سمني لأنها �أقنعت والدها وقالت :احلمد هلل� ،أحبك يا ر�سول اهلل ،فقد �أمرتنا بالرفق باحليوان.
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حتت تراب الوطن

الطالبة :مهد �سفني الرب�ضي
مدر�سة عجلون الثانوية للبنات

ال�صرب �أن ت�سكت ويف قلبك جرح يتك ّلم ،وق ّمة الق ّوة �أن تبت�سم ويف عينك �ألف دمعة" ,هذا ما كان يقوله ل�سان طفل يف
"ق ّمة ّ
التا�سعة من عمره ا�سمه �سعيد.
"�صحيح �أنّ احلياة قا�سية بع�ض ال�شيء علينا ,ولك ّنها تع ّلمنا كيف نكون �أقوياء ,كيف نواجه �صعوباتنا ,وكيف نتح ّمل الأمل لنداري
به احلياة" ,هذا ما كان يقوله �أي�ضا.
�أتى �سعيد من بيئة متل�ؤها امل�شكالت ,امل�صاعب ,الدّمار ...واحلرب.
كان يتم ّنى �أن ينه�ض على �صوت زقزقة الع�صافري ,ولك ّنه كان ينه�ض ك ّل يوم على �صوت املدافع ,مت ّنى �أن يلعب وميرح مع �أ�صدقائه
حظي مل � َ
بني الع�شب الأخ�ضر ,ولك ّنه كان مي�شي على �أر�ض من رماد� .س�أل �أ ّمه و�أباه يوما� ":أ ّمي� ,أبي ,ملاذا �أ�سميتموين �سعيدً ا؟ فل�سوء ّ
أحظ
يوما" ,قالت له �أ ّمه ":نعم يا عزيزي ,والدك على حقّ ".
ال�سعادة ً
بني� ,أ ّنك �ستلقى ّ
بال�سعادة يوما" ,قال له والده" :ت�أ ّكد يا ّ
وي�شتم رائحة الدّماء ,و ي�أكل قطعة
�أ�شغل �سعيد حوا�سه على ك ّل ما كان حوله ،فكان ي�سمع �صوت ق�صف املدافع ,ويرى نريا ًنا م�شتعلة,
ّ
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خبز من على الأر�ض ,ويتل ّم�س تراب وطنه ب�أنامله.
يف �صباح اليوم التايل ,ومل يكن ك� ّأي يوم ,نادى �سعيد والديه�" :أ ّمي� ,أبي� ,أين �أنتما؟ انظرا لقد ر�سمت �شي ًئا لكما�...أوه يا �إلهي,"...
فتح �سعيد الباب ,و�إذ به يرى �أمواتًا ,وجرحى على الأر�ض� ,صدمه املنظر �صدمة كبرية جعلت قلبه يخفق �سري ًعا� .أخذ �سعيد مي�شي بني تلك
اجلثث الهامدة يبحث هنا وهناك برعب �شديد ,وقد بدت على وجهه مالمح احلزن التي دفعته للبكاء.
وبعد دقائق ,وقعت عيناه على رجل ينازع املوت ,ذهب �إليه �سعيد لريى من ذاك ال�شخ�ص ,و�إذ به يرى يده ويحمل لعبة له ,رك�ض م�سرعا
نحوه ,تعثرّ م ّرات عدّة بني اجلثث بينما كان يحاول الو�صول �إلى ذلك الرجل.
حلظة و�صول �سعيد �إلى هناك �سقط � ً
أر�ضا ,وبد�أت عيناه تذرفان دم ًعا ال ينتهي.
تك ّلم الرجل مع �سعيد ب�صوت �ضعيف قائلاً " :ب...بن...بني� ...آه ,تعال"� ,صعق �سعيد عندما عرف ب�أن ذلك الرجل الذي كان يحمل
م�سرعا �إلى ح�ضن والده ,و�ض ّمه �ض ّمة قو ّية وقال له وهو يبكي�" :أبي�...أبي ,ماذا ح ّل بك؟ ,و�أين هي
لعبته هو للأ�سف والده .رك�ض �سعيد
ً
�أ ّمي؟" ,و�أخذ ينادي �أ ّمه بلهفة�" :أ ّمي�...أ ّمي�...أين �أنت؟ �أنا �أدري �أ ّنك هنا ,ولك ّنك تريدين �أن تلعبي معي" ,ثم قال باكيا�" :أ ّمي�...أ ّمي",
عيني ,ومل �أكن قادرا على �إنقاذها"� ,صدم �سعيد مبا �سمعه ,وقال ب�صوت عال:
قاطعه والده" :ماتت ,لقد ماتت يا ب ّني  ,ر�أيتها متوت �أمام ّ
"ال".
عندما كانا يبكيان معا على فقدان الأم ,ا�ستلقى الأب على الأر�ض؛ لأ ّنه �شعر ب�أنّ �ساعته قد اقرتبت� ,أم�سك بيد ابنه وقال له ":يا ب ّني,
حلمي �أن �أخرج من احلياة بنف�س النقاء الذي جئت به �إليها".
بني,
قال له �سعيد باكيا" :ما...م...ماذا تقول يا �أبي؟"� ,أجابه والده باكيا وبكل فخر�" :أعني�...آه�...أ ّنني �أ�شعر ب�أن �ساعتي قد حانت يا ّ
تبك ,ف�أنا �سعيد ...هه  ,مثل ا�سمك�,...سعيد �أنيّ فديت وطني بدمي" ,قال �سعيد باكيا" :ال يا �أبي ,ال تقل ذلك ,لقد خ�سرت
ال يا ب ّني ,ال ِ
�أ ّمي ,وال �أريد �أن �أخ�سرك �أنت �أي�ضا" ,قال له والده مبت�سما" :ما �أراد اهلل فليكن يا بني ,ا�سمعني :حياتي قد انتهت ومل تنت ِه حياتك بعد,
فاجعلها حياة جميلة بنقاء قولك وجمال �أفعالك" ,قال له �سعيد باك ًيا" :حياتي انتهت عندما انتهت حياتك �أنت و�أ ّمي".
ويف �أثناء كالم �سعيد ,مات والده ,كان ذلك بعد �أن �أنهى �سعيد كالمه ,نظر �سعيد �إلى عيني والده وعيناه غارقتان بالدّموع  ,وقال:
"�أحبك يا �أبي" ,ثم احت�ضنه ,وبعد ذلك وجد �أ ّمه بني املوتى ,وفعل ال�شيء نف�سه.
يائ�سا ,و�إذ به يرى طائرات الإغاثة تنقذ املوجودين ,م ّد يديه عال ًيا يل ّوح لها� ,أنزلوا له حبال لكي ي�صعد� ,صعد �سعيد
غادر �سعيد املكان ً
�إلى الطائرة وقلبه يعت�صره احلزن� ,س�أله واحد من رجال الإنقاذ" :ما بك يا عزيزي؟"� ,أجابه" :والداي...لقد فقدت والدي"� ,ض ّمه الرجل
وت�شجع ,كي ت�ستطيع �أن تكمل حياتك قو ّيا".
�إلى ح�ضنه وقال له" :كن قو ّيا يا بنيّ ,
تن ّبه �سعيد ملا �سمعه ,وراوده �شعور غامر بامل�س�ؤول ّية جتاه ّ
حظه العاثر وحياته البائ�سة...ثم ابت�سم وقال� :س�أكون قو ّيا".
ناجحا ,وك ّون عائلة �صغرية ,ل ّبى وعده لذاته ,وعندما كان ي�س�أله �أوالده وزوجته عن مكان والديه ,كان
الآن �أ�صبح �سعيد رجل �أعمال ً
يقول لهم" :مدفونان...حتت تراب الوطن".
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مهند والع�صفور

دانية يا�سر �أبو �شعرية
مدر�سة الكرامة الأ�سا�سية املختلطة

احلي ،كانت احلديقة جميلة جدا ،فيها �أنواع كثرية من الأ�شجار والزهور� .أخذ مهند
اعتاد مهند �أن يذهب مع والدته �إلى حديقة ِّ
فطرية اجلنب ،وكوب الع�صري ،وجل�س حتت �شجرة �أوراقها خ�ضراء جميلة ،بد�أ مهند ي�أكل الفطرية ،وي�شرب ع�صري التفاح اللذيذ ،يف �أثناء ذلك،
�سقطت من فطرية اجلنب قطعة خبز �صغرية على الع�شب الأخ�ضر ،م ّد مهن ٌد يده ليلتقطها ،ف�أ�سرع ع�صفور و�أخذ قطعة اخلبز وطار بها بعيدا.
نظر مهند �إلى الع�صفور وهو يطري يف ال�سماء ،ورك�ض يف احلديقة يريد �أن يلحقه ،ولكنه مل ي�ستطع .حزن مهند كثريا ،وعاد وجل�س حتت
ال�شجرة ،فهو مل يكن يريد �إطعام الع�صفور.
بني� ،إذا نظرت �إلى �أعلى تلك ال�شجرة ،ف�سرتى ًّ
ع�شا فيه
�شاهد رجل عجوز ما ح�صل مع مهند والع�صفور ،و�أقبل �إلى مهند ،وقال له :يا َّ
فراخ �صغرية جائعة ،وقد �أخذت الع�صفورة قطعة اخلبز التي �سقطت من فطريتك حتى تطعم �صغارها اجلائعني .يا بني :لقد �أمرنا اهلل �سبحانه
وتعالى ور�سوله الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم �أن نح�سن �إلى الطيور واحليوانات ال�ضعيفة ،ونعطف عليها.
خجل مهند واحم ّر وجهه ،و�صار ينظر �إلى الأر�ض ،وكاد �أن يبكي ،فقد عرف خط�أه ،فندم ،وقال للرجل العجوز� :شكرا لك يا عمي ،فقد
علمتني اليوم در�سا مفيدا لن �أن�ساه� .سوف �أكون كرميا ،و�أطعم الع�صافري ال�صغرية اجلائعة.
ذهب مهند �إلى �أمه ،و�أح�ضر فطرية جنب �أخرى ،و�صار يقطع منها ويرمي على الع�شب الأخ�ضر ،وهو مبت�سم �سعيد� .شاهدت الع�صافري قطع
اخلبز الكثرية ،فنزلت عن الأ�شجار ،و�صارت ت�أكل منها ،وحتمل قطعا �أخرى ،وتطري بها �إلى الأ�شجار القريبة.
فرح مهند مبا فعل ،و�أ�سرع �إلى �أمه التي �شاهدته وهو يطعم الع�صافري ،وقال لها :ما �أجمل �أن نح�سن �إلى الطيور ونطعمها! ويف كل مرة
نح�ضر �إلى احلديقة� ،سوف �أطعم الع�صافري ،و�أ�ستمتع باللعب معها.
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كتابي وهاتفي النقال

الطالب :حممد �أنور احلديدي
مدر�سة وادي ال�سلط الأ�سا�سية للبنني

عاد حمم ٌد من املدر�سة يحمل ك�شف عالماته املدر�سية ،وكان خائف ًا من اطالع والده عليه؛ لأن عالماته �أ�صبحت متدنية ،فالحظ الأب
مالمح اخلوف على وجه ابنه و�س�أله :ما بك يا بني ،مل �أنت خائف؟
مل يتكلم حممد ،وناول �أباه ك�شف عالماته وهو ينظر نحو الأر�ض خج ًال .بدا الغ�ضب على الأب ،ثم نظر �إلى ابنه قائال :هذه العالمات
املتدنية �سببها هذا الهاتف النقال الذي حتمله ،كنتُ �أراك من�شغ ًال به وقت ًا طوي ًال ،وعندما �أطلب منك �أن تدر�س تقول يل ب�أنك �أنهيت درا�ستك،
وعقاب ًا لك �سوف �آخد الهاتف النقال منك ،ولن �أعيده �إليك �إال �إذا ح�صلت على عالمات عالية وخ�ص�صت معظم وقتك للدرا�سة والكتاب ،وبع�ضه
للهاتف النقال.
�صرخ االبن :يا للم�صيبة! �أ�صبح �أبي وكتابي غا�ضبني مني! ُذهل الأب من �صراخ ابنه و�ضم ُه ل�صدره ،وقال له :ما بك يا بني؟ الكتاب جماد،
فكيف يغ�ضب منك؟
قال حممد :بالأم�س وقف كتابي غا�ضب ًا يحاور ويعاتب هاتفي النقال ،وي�س�أله :ملاذا �أبعدتَ حممد ًا عني؟ فرد عليه الهاتف� :أنا مل �أبعده عنك،
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يا �صديقي الكتاب ،ومل �أقل له �شيئا عنك.
قال الكتاب :لكنه مل يعد يحملني ،ال بل مل يعد ُيطيقني ،وال يقر�أ ما �أحمله له من معلومات مفيدة له ،و�أراه دائم ًا مم�سك ًا بك �ساعات طويلة،
ومل تعد تفارقه �صباح ًا وم�ساء.
�أجابه الهاتف :وهل ن�سيتَ يا �صديقي الكتاب ب�أنني �أنا �أي�ضا �أحمل يف داخلي املعلومة املفيدة واملتعة ،وي�ستطيع �أن يت�صفحني من خالل
الإنرتنت ،ويلعب الألعاب الإلكرتونية� ،إ�ضافة لإمكانية التحدث مع �أ�صدقائه من خالل املواقع االجتماعية.
أن�س �أيها اخللوي ،ولكن ال بد �أن يكون هناك عدل بيني وبينك ،فمعظم الوقت يل وبع�ضه لك.
رد الكتاب :ال ،مل � َ
وافق الهاتف و�س�أله :كيف نقنعه بذلك؟ ف�أنا �أ�شعر بالتعب ال�شديد ،ويرهقني كرثة ا�ستخدامه يل دون راحة ،و�سوف �أ�ضر عينيه ب�ضوئي،
�إ�ضافة للأمل الدائم يف رقبته وظهره.
قال الكتاب :ح�سنا� ،سوف �أخرب حممد ًا �أال يتجاهلني؛ لأنني م�ستقبله الذي ينري له حياته ،وتخربه �أنت بالأ�ضرار اجل�سدية و�أنك �سبب لتدين
عالماته نتيجة الإفراط با�ستخدامك.
قال حممد لأبيه :وبعد الذي �سمعت ُه منك ومنهما يا �أبي� ،أعدك و�أعدهما ب�أن يكون معظم وقتي للدرا�سة وبع�ضه للهاتف اخللوي.
بد�أت عالمات حممد ترتفع ،وعاد جمتهد ًا مثلما كان �سابقا.
ويف نهاية ال�سنة الدرا�سية وقف حمم ٌد �أمام �أبيه فخور ًا بعالماته العالية ،و�أدرك �أن م�ستقبله يكمن يف تفوقه.
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able to recognize the improvements which made to planes from Wright's plane till the jet modern
plane. In other words, if a plane designer creates a more comfortable plane, he builds on all the
changes done by the designers in past.
Creativity is not only about creating or making new things. One may change the usual function
of an idea. For example, the invention of the cinema camera made by Laumére Brothers made a
great revolution in the world of movies. But in medical field, if a small tube with a camera is sent
into a person's body, he can be treated from the inside, rather than a surgical operations involving
cutting the patient.
Another example, doctors in hospitals use X-rays to look for broken bones. Amazingly, X-rays
are not only used in this field, but also at airports on luggage to detect mineral objects and in
factories to check for small faults.
As has been said earlier, everyone in this world can be creative and make new things. One
may not be a good student at school, but he's creative in other fields such as repairing machines.
Let's take Thomas Edison as an example, the greatest inventor of all time, was not a good student
at school, since his teachers thought that he was stupid!! He never stopped asking questions at
all. But when he left for New York for wanting a job, he helped repair a counting machine at the
age of sixteen!! Because of this he got a job.
After all, Creativity exists in all fields of life: science, maths, sports, teaching, repairing
machines...etc. It helps you make your brain flexible and learn new things daily. Creativity keeps
your mind illuminated. Consider the proverb which says: "Necessity is the mother of invention".
The invention here is a sort of creativity.
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Creativity

Khaldoun Ali Ahmad Al-Janaydeh
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Creativity is the ability to make or produce new things, especially using skill or imagination.
All people in this world are creative. But some people are able to act on their ideas, but others
don't. Creativity is a flow of variable ideas from human brain, besides it can also help us solve
problems.
Creativity helps human think of new things or make improvements. The concept of development
of ideas is not new matter, but it's an ancient one. It's about gradual improvements to existing
new ideas. For example, consider the development of planes from past to present, you will be
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