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يف هذا
العـدد

∗  الذكرى الع�شرون جللو�س جاللة امللك عبداهلل الثاين على العر�س

∗ اإجنازات جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني خالل 20 عاماً

∗  عيد اجللو�س امللكي  الع�شرون طموحات واإجنازات

الإجنازات التعليمية يف عهد جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني  ∗

اإجناز وعطاء يف عيدك امليمون  ∗

∗  الدفاع املدين م�شرية اإجنازات

∗  النزاهة ومكافحة الف�شاد  من منظوٍر ملكٍي
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كلمة العدد

الأمني العام لل�شوؤون الإدارية واملالية

�شامي ال�شاليطة

منذ اأن تولى جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم 
التعليم عناية  اأولى جاللته  �سلطاته الد�ستورية قبل ع�سرين عاًما 
اإل  يكون  ل  امل�سرق  املجتمعات  م�ستقبل  اأن  الثاقبة  لروؤيته  فائقة؛ 
بالتعليم النوعي العايل اجلودة املواكب لركب احل�سارة الإن�سانية، 

وامل�ساير للتطورات العاملية يف �ستى املجالت التعليمية. 
وقد جتلت هذه الروؤية امللكية للتعليم يف كتب التكليف ال�سامية 
التي وجهها جاللة امللك للحكومات املتعاقبة، ويف الورقة النقا�سية 
الب�سرية  الوطن  قدرات  بناء  اإلى  فيها  جاللته  دعا  التي  ال�سابعة 
وتطوير العملية التعليمية؛ بح�سبان اأن ال�ستثمار يف م�ستقبل اأبنائنا 
الطلبة هو جوهر نه�سة الأمة وعمادها، واأن الطريق للو�سول اإلى 
هذا امل�ستقبل الزاهر ياأتي من اإميان املوؤ�س�سات التعليمية مبا يتمتع 

به الأردنيون من طاقات هائلة، وقدرات كبرية، ومواهب متنوعة.
وداأبت وزارة الرتبية والتعليم منذ ت�سلم جاللته مقاليد احلكم 
العملية  حماور  ملختلف  ال�ساملة  امللكية  الروؤية  هذه  حتقيق  يف 
روؤى  تنفيذ  يف  �سعيها  عن  الوزارة  وعربت  ومفا�سلها،  الرتبوية 
منتم،  ريادي،  باأنه جمتمع  الرتبوي  املجتمع  بروؤيتها حول  جاللته 
الداعية  وبر�سالتها  والتميز،  العلم  نهجه  بالقيم،  ملتزم  م�سارك، 
اإلى توفري فر�س متكافئة للح�سول على تعليم عايل اجلودة، والعمل 
والقيم؛  باملهارات  والتزود  احلياة،  مدى  والتعلم  الفريق،  بروح 
اإلى وطنهم وم�ساهمني يف  ليكون الطلبة مواطنني فاعلني منتمني 

رفعة العامل والإن�سانية. 
منهج  التزام  عينيها  ن�سب  والتعليم  الرتبية  وزارة  ت�سع 
وا�ستثمار  الرتبوية  بالعملية  للنهو�س  ال�سرتاتيجي  التخطيط 
الوزارة  التعليم يف الأردن، كما حتر�س  الإمكانات الكبرية لنظام 

التعليم،  يف  العالية  اجلودة  ل�سمان  امل�ساءلة  نظام  تفعيل  على 
والتعامل  املتميز،  الأداء  مب�ستوى  والرتقاء  النجاحات،  وتعزيز 
اأجل جتاوز  باإيجابية وحتٍدّ من  مع اجلوانب التي حتتاج للتح�سني 

املعوقات والعقبات التي تواجه العملية التعلمية والتعليمية.
ا  مهنًيّ فيها  العاملني  بتنمية  بالًغا  اهتماًما  الوزارة  وتويل 
جائزة  واإطالق  املتنوعة،  التدريبية  الربامج  خالل  من  واأكادميًيّا 
يف  للعاملني  الرتب  نظام  وتفعيل  الرتبوي،  للتميز  رانيا  امللكة 
الوزارة، وتوظيف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف التعليم. كما 
بناء مدار�س جديدة جمهزة مبختربات علمية  الوزارة على  تعمل 
مبرحلة  كبرًيا  اهتماًما  وتعطي  امل�ستويات،  اأعلى  على  وحا�سوبية 
الطفولة املبكرة، وتوفري البيئة املدر�سية الآمنة للتعلم، وقد نفذت 
اقت�ساد  التعليم نحو  يقوم على تطوير  ا  ا�ستثمارًيّ ا  تربوًيّ م�سروًعا 
املعرفة مبرحلتيه، الأولى يف العام 2003، والثانية يف العام 2013، 

وغريها الكثري من املنجزات الكبرية يف التعليم.
العدد  هذا  القراء  يدي  بني  والتعليم  الرتبية  وزارة  ت�سع  واإذ 
اجلديد من جملة ر�سالة املعلم لرتجو اأن ي�ساهم يف تر�سيخ معاين 
اإ�سافة  يقدم  واأن  ملكه،  اأدام اهلل  والقائد  للوطن  والنتماء  الولء 
القيم  غر�س  يف  ي�سهم  مبا  الرتبوية  وخرباتهم  ملعارفهم  جديدة 
واقع  يف  بها  والعمل  التزامها  اإلى  الوزارة  تدعو  التي  اجلوهرية 

احلياة.
وفقنا اهلل جميًعا ملا فيه م�سلحة وطننا العزيز يف ظل ح�سرة 
احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  الها�سمية  اجلاللة  �ساحب 

املعظم -حفظه اهلل ورعاه-.
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اأعزاءنا القراء

هيئة التحرير

تكون  باأن  املعلم  ر�سالة  جملة  اختطه  الذي  للنهج  ا�ستمرارا 
داعمة لتحقيق اأهداف وزارة الرتبية والتعليم يف غر�س قيم الولء 
والنتماء للوطن وقائده، ويف ورعاية املبدعني واملتميزين فقد جاء 
هذا العدد متزامنا مع منا�سبة عزيزة على قلوب الأردنيني جميعا، 
عبداهلل  امللك  جلاللة  الع�سرين  امللكي  اجللو�س  ذكرى  وهي  األ 
هذه  على  ال�سوء  لي�سلط  ورعاه،  اهلل  حفظه  احل�سني  ابن  الثاين 
املنا�سبة وليحت�سن بني طياته امل�ساعر النبيلة التي يكنها الأردنيون 
والرتبويون ملقام �ساحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني 
بت�سطري  الدولة  موؤ�س�سات  خمتلف  من  الكاتبون  عنها  عرب  التي 
والعربي  املحلي  امل�ستوى  على  املجالت  �ستى  يف  جاللته  منجزات 
والإقليمي والعاملي، �سواء العلمية منها، اأو الرتبوية، اأو ال�سيا�سية، 

اأو الع�سكرية، اأو الق�سائية، اأو الثقافية، اأو الجتماعية.
ابن  الثاين  امللك عبد اهلل  اإجنازات جاللة  العدد  تناول ملف 
واأبرز  والرتبوية،  التعليمية  العملية  يف  عاما  الع�سرين  يف  احل�سني 
ورعايته  امليمون،  عهده  يف  املدنية  اخلدمة  ديوان  يف  التطورات 
جمال  يف  اململكة  اإجنازات  امللف  يعر�س  كما  ال�سبابي،  للقطاع 
جلهاز  املو�سولة  امللكية  والرعاية  الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�س  حقوق 
الأمن العام، واإ�ساءات على قطاع التعليم العايل يف الأردن، وتفعيل 
واإجنازات  الف�ساد،  ومكافحة  النزاهة  وهيئة  املحا�سبة  ديوان  دور 
بالق�ساء  امللك  جاللة  واهتمام  الت�سالت،  قطاع  تنظيم  هيئة 
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 
وروائع  فكرهم  بع�سارة  املجلة  لريفدوا  وخارجها  الوزارة  داخل 
العملية الرتبوية، فقد  اأدبهم حول جمموعة من املحاور املهمة يف 
الواقع  تالم�س  تربوية  ق�سايا  ومقالت  ودرا�سات  بحوث  تناولت 
الرتبوي مالم�سة مبا�سرة، منها ما يتعلق با�سرتاتيجيات التدري�س 
واأ�ساليب التقومي احلديثة، واأهمية املكتبة املدر�سية، ومنها ما يعنى 
بالبيئة املدر�سية املحفزة على الإبداع و�سناعة الإن�سان املبدع ودور 
امل�سكالت  مع  التعامل  طرق  يقدم  ما  ومنها  ذلك،  يف  اجلامعات 
قيم  وتنمية  الطلبة،  نفو�س  يف  الإيجابية  القيم  وغر�س  الرتبوية 

امل�سوؤولية الجتماعية لدى املتعلمني.
متنوعة  تربوية  مو�سوعات  على  ال�سوء  اأي�سا  العدد  و�سلط 
اأخرى، من اأهمها حتليل م�سمون الورقة النقا�سية ال�سابعة جلاللة 
للتعليم غري  روؤية وطنية  ابن احل�سني، ونحو  الثاين  امللك عبداهلل 
النظامي يف اإطار التعلم مدى احلياة، وطرق ا�ستثمار وقت الفراغ 
امل�سرح  ودور  الها�سمية،  الأردنية  اململكة  مدار�س  يف  الطلبة  لدى 

املدر�سي يف اإثراء العملية الرتبوية.
كما ت�سمن العدد جمموعة من م�ساركات املبدعني من ال�سعراء 
دور  لها  كان  �سعرية  وق�سائد  بق�س�س ق�سرية  والطلبة  واملعلمني 
والتميز.  الإبداع  رعاية  يف  هدفها  وحتقيق  املجلة  اإغناء  يف  كبري 
واإننا  اإذ ن�سع املجلة بني اأيدي قرائها ومتابعيها لناأمل اأن ت�سيف 
لطرائق  جديدة  اآفاقا  وتفتح  وفكريا،  وثقافيا  معرفيا  كنزا  اإليهم 

تفكريهم وتقدم لهم كل جديد ومفيد. 
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عيد اجللو�س امللكي الع�شرون، طموحات واإجنازات

ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  جلو�س  بعيد  الأردن  يحتفل 
وقبل  حزيران  من  التا�سع  ففي  العر�س،  على  املعظم   احل�سني 
م�سرية  ليكمل  الد�ستورية  �سلطاته  جاللته  ت�سلم  عامًا  ع�سرين 
الها�سميني يف العطاء والإجناز، فانتقلت الراية الها�سمية من خري 
�سلف اإلى خري خلف، هذه الراية اخلفاقة التي ت�سكل امتداد الثورة 
العربية الكربى وم�سرية الها�سميني الذين قادوا الأمة وقدموا مثاًل 

للت�سحية والدفاع عن اإميانهم العربي.

اإجنازات جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم:

التنمية امل�ستدامة

القت�سادي  النمو  ل�سمان  امل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  تقع 
عبداهلل  امللك  جاللة  اأولويات  مقدمة  يف  الجتماعية  والرعاية 
الثاين، وقد وجه جاللته لتوفري البيئة املنا�سبة مبا يكفل حتقيقها 
لتزويد  والجتماعية،  والقت�سادية  ال�سيا�سية  اأبعادها  مبختلف 
اأنف�سهم  امل�ساهمة يف تطوير  التي متّكنهم من  بالأدوات  الأردنيني 

وبلدهم.

املعلمة اأجماد �سالمة علي املحاميد 

مدر�سة القاد�سية الأ�سا�سية املختلطة

مديرية الرتبية والتعليم للواء املزار اجلنوبي
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ظل   ،1999 عام  الد�ستورية  �سلطاته  امللك  جاللة  تولى  ومنذ 
وتوا�سلت  والجتماعية،  القت�سادية  التنمية  حتقيق  اإلى  ي�سعى 
هذا  حتقيق  اإلى  ت�سعى  عديدة  برامج  خالل  من  جاللته  جهود 

الهدف يف تاأمني م�ستوى معي�سي اأف�سل لالأردنيني.
الروؤية، منها: حترير  وحّدد جاللته حماور عّدة لتحقيق هذه 
الأردنيني،  جميع  معي�سة  م�ستوى  وحت�سني  وحتديثه،  القت�ساد 
وي�سمل ذلك تخفي�س عبء املديونية، وتقلي�س عجز املوازنة، وتبّني 
�سيا�سة اقت�سادية حتررية، والندماج يف القت�ساد العاملي، وتعزيز 
العالقات القت�سادية مع الدول العربية، وحماربة م�سكلتي البطالة 

والفقر.
القت�سادية  التنمية  لإحداث  امللك  جاللة  روؤية  وتنطلق 
يف  القوة  َمواطن  تبّني  من  وامل�ستدامة،  ال�ساملة  والجتماعية 
الإجنازات،  على  والبناء  بالقيم،  اللتزام  اأ�سا�س  على  املجتمع، 
وبناء  ال�ساملة  التنمية  حتقيق  لأن  املتاحة؛  الفر�س  نحو  وال�سعي 
بالعلم  املت�سلحة  الب�سرية  املوارد  على  يعتمدان  قوي  اقت�ساد 
بهّمة  واملعيقات  التحديات  جتاوز  من  �ستمّكن  والتي  والتدريب، 

وعزمية وبالعمل اجلاد املخل�س لتحقيق الطموحات.
وا�ستنادًا اإلى هذه الروؤية الوا�سحة، اأطلق جاللته �سل�سلة من 
اخلطط والربامج، لبناء جمتمع مدين ع�سري ت�سوده روح العدالة، 
وامل�ساواة، وتكافوؤ الفر�س، واحرتام حقوق الإن�سان، �ِسَمُته امل�ساركة 
اأن يكون منوذجًا متقدمًا وقياديًا يف  البناء، وغاياته  والإ�سهام يف 

املنطقة.
مع  التعامل  يف  الوطنية  الأهداف  حتقيق  اأن  جاللته  واأدرك 
بني  حقيقية  �سراكة  بناء  دون  من  يتّم  اأن  ميكن  ل  الق�سايا  هذه 
املحّرك  هو  مبوجبها  الأخري  يكون  واخلا�س،  العام  القطاعني 
بناء  يف  احليوي  دوره  ويلعب  القت�سادية،  للن�ساطات  الرئي�س 
جوانبه  مبختلف  القت�سادي  الإ�سالح  واإ�سرتاتيجيات  �سيا�سات 

املالية والقت�سادية والت�سريعية والق�سائية والتعليمية.

وينطلق جاللته يف دعمه امل�ستمر للنهو�س بالتجارة وال�ستثمار، 
اأن  حقيقة  من  التكنولوجيا،  واأدوات  للمعرفة  الأمثل  وال�ستخدام 
للتجارة وال�ستثمار العامليني اأثرًا اإيجابيا يف النمو القت�سادي، واأن 
جناح الدول يف القت�ساد العاملي اجلديد يعتمد على قدرتها على 
عاملي  �سوق  يف  جديد  مدخل  وتبني  القت�سادية،  عالقاتها  تنويع 

متناٍم.
القت�ساد  يف  بالندماج  ا�سرتاتيجيًا  خيارًا  الأردن  واتخذ 
الدولية  البلدان واملجموعات  اقت�سادية مع  العاملي، عرب �سراكات 
من  جزءًا  لت�سبح  القت�سادي  التحرر  مبادئ  وتبني  املوؤثرة، 
اإ�سرتاتيجية اململكة للتناف�س الفّعال يف القت�ساد العاملي اجلديد، 
ونتيجة لذلك مت اإدخال اإ�سالحات اقت�سادية وبنيوية رئي�سة لدمج 
توقيع  العاملي، وجرى  بالقت�ساد  فّعالة  الأردين ب�سورة  القت�ساد 

اتفاقيات اقت�سادية مهمة على ال�سعيدين العربي والدويل.
اتفاقية  الأردن:  وّقعها  التي  القت�سادية  التفاقيات  من 
اإقامة  واتفاقية  العاملية،  التجارة  منظمة  ع�سوية  اإلى  الن�سمام 
واتفاقية  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  مع  حرة  جتارة  منطقة 
ال�سراكة مع دول الحتاد الأوروبي، واتفاقية اإقامة منطقة التبادل 
اأغادير(،  )اتفاقية  املتو�سطية  العربية  الدول  بني  احلّر  التجاري 
اإقامة  واتفاقية  )الفتا(،  الأوروبية  الدول  رابطة  مع  واتفاقية 
منطقة جتارة حرة مع �سنغافورة. وكان الأردن من اأوائل الدول التي 

تن�سم اإلى اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية.
ق�سَة  بو�سفه  العاملي  القت�سادي  املنتدى  يف  الأردن  برز  كما 
اقت�سادية  اإ�سالحات  بف�سل  امل�ستقبل  اإلى  بثقة  ينظر  جناح 
و�سيا�سية واجتماعية قادها جاللة امللك، وجعلت الأردن اأمنوذجًا 

متقدمًا يف املنطقة.
القت�سادي  املنتدى  يف  امل�ساركة  على  جاللته  حر�س  و�ساهم 
اأ�ّس�س  ما  اأو�ساطه،  يف  بارزة  مكانة  الأردن  يتبواأ  اأن  يف  العاملي 
ل�سراكة قوية بينهما جعلت الأردن موطنًا ثانيًا لهذا املنتدى الذي 
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�سيا�سية  قيادات  ملخاطبة  املنا�سب  املنرب  يوفر  اأنه  جاللته  راأى 
وفكرية واقت�سادية، ومن خلفهم ماليني النا�س حول العامل.

من  جاللته  باهتمام  حظيت  فقد  الجتماعية،  الرعاية  اأما 
والجتماعية  القت�سادية  الظروف  حت�سني  على  حر�سه  خالل 
اأهمية  على  وتاأكيده  دخله،  م�ستوى  وحت�سني  للمواطن،  واملعي�سية 
يجري  التي  التنموية  للم�ساريع  الإيجابي  الأثر  املواطن  يلم�س  اأن 
للحكومات  جاللته  من  الدائم  التوجيه  جاء  هنا  ومن  تنفيذها. 
حياة  م�ستوى  حت�سني  يف  ت�سهم  تنفيذية  اآليات  لإيجاد  املتعاقبة، 
القت�سادية  والتحديات  الظروف  مواجهة  على  وتعينه  املواطن 

ال�سعبة.
املواطنني  حياة  م�ستوى  لتح�سني  برامج  لو�سع  جاللته  وجه 
الجتماعي،  الأمان  �سبكة  خالل  من  والفقراء،  الدخل  حمدودي 
متكني  وبرامج  امل�ستهدفة،  الجتماعية  لل�سرائح  امل�ساكن  وت�سييد 
الفقراء من خالل التدريب والتاأهيل، وم�ساندة الأ�سر الفقرية عرب 

طرود اخلري الها�سمية.
التح�سن  ُتظهر  التي  الإيجابية  النتائج  باأن  قناعته  وحي  ومن 

باخلري  املواطن  على  تعود  اأن  ينبغي  الأردين  القت�ساد  و�سع  يف 
لالنتقال  املتاحة  الإمكانيات  كل  جاللته  ا�ستثمر  والرفاهة، 
وجتاوزه  الكتفاء،  نحو  الأردين  املجتمع  يف  حظًا  الأقل  بال�سرائح 
نحو الإنتاجية، وذلك �سمن حماور متعددة تتمثل يف حت�سني واقع 
اخلدمات التعليمية وال�سحية، وتقدمي امل�ساعدات العاجلة للحالت 
الأكرث اإحلاحًا، وتوفري احلاجات الأ�سا�سية مثل امل�سكن، وبعد ذلك 

ال�سعي لتوفري فر�س العمل عرب امل�ساريع الإنتاجية.
العقبة  منطقة  اإطالق  يف  امللك  جاللة  مبادرات  وتاأتي 
واإربد،  املفرق،  من  كّل  يف  تنموية  ومناطق  اخلا�سة،  القت�سادية 
العا�سمة عمان، �سمن  ومعان، والبحر امليت، وجممع الأعمال يف 
�سل�سلة من املبادرات الرامية اإلى حتقيق نه�سة اقت�سادية حقيقية، 
مبداأ  لتكري�س  الأردين،  الإن�سان  معي�سة  حت�سني  واأ�سا�سها  هدفها 

التوزيع العادل ملكت�سبات التنمية.
روؤية 2025

وفق التوجيهات امللكية ال�سامية مت اإعداد روؤية الأردن 2025، 
الذي  املتكامل  العام  الإطار  وحتدد  للم�ستقبل  طريقا  لرت�سم 
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اإتاحة  على  القائمة  والجتماعية  القت�سادية  ال�سيا�سات  �سيحكم 
القانون،  �سيادة  تعزيز  الأ�سا�سية  مبادئها  ومن  للجميع.  الفر�س 
وتكافوؤ الفر�س، وزيادة الت�ساركية يف �سياغة ال�سيا�سات، وحتقيق 
ال�ستدامة املالية وتقوية املوؤ�س�سات. ولكي يتحقق ذلك، ل بد من 
رفع م�ستوى البنية التحتية، ورفع �سوية التعليم وال�سحة، بالإ�سافة 
اإلى تعزيز دور القطاع اخلا�س وموؤ�س�سات املجتمع املدين للم�ساهمة 

يف العملية التنموية.
طريق  خارطة  الروؤية  تقرتح  املبادئ،  هذه  من  وانطالقا 
للم�ستقبل ت�ستلزم توافقًا من فئات عري�سة يف املجتمع حول معامل 
وامل�ستثمرين،  املعنية  اجلهات  بكافة  املنوطة  والأدوار  الطريق 
بارزا  دورا  يلعب  اأن  يجب  الذي  اخلا�س  القطاع  مقدمتهم  ويف 
البيئة  توفري  اأن على احلكومة  كما  املن�سودة.  الأهداف  يف حتقيق 
التمكينية لتلك الغاية. كذلك فاإن الروؤية تعول على اأن النجاح يف 
التزام  يتطلب  فيها  الواردة  ال�سيا�سات  وتنفيذ  حمتواها  حتقيق 
املواطن واحلكومة والقطاع اخلا�س واملجتمع املدين، وذلك ترجمة 
ل�سعار املواطنة الفاعلة الذي اأ�سار اإليه �ساحب اجلاللة يف اأوراقه 

النقا�سية.
جمل�س ال�سيا�سات القت�سادية

وجه جاللة امللك عبداهلل الثاين يف ر�سالة بعث بها اإلى رئي�س 
بت�سكيل   ،2016 حزيران/يونيو  يف  امللقي  هاين  الدكتور  الوزراء 
ال�سيا�سات  مناق�سة  مهمته  تكون  القت�سادية،  لل�سيا�سات  جمل�س 
القطاعات،  خمتلف  يف  التنمية  وخطط  القت�سادية  والربامج 
وحتديد اأبرز املعوقات التي تقف يف وجه النمو القت�سادي، واقرتاح 
احلكومة  جلهود  م�ساندا  املجل�س  هذا  ليكون  لتجاوزها،  احللول 
الفر�س،  وا�ستثمار  القت�سادية  ال�سعوبات  جتاوز  اإلى  الهادفة 
وحتقيق معدلت منو اأعلى، وتعزيز تناف�سية القت�ساد الوطني، من 

خالل �سراكة فاعلة بني القطاعني العام واخلا�س.
الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية

وجه جاللة امللك عبداهلل الثاين، يف ر�سالة بعث بها اإلى رئي�س 
الوزراء يف اآذار 2015، اإلى �سرورة تطوير منظومة متكاملة للتعليم 
مبختلف مراحله وقطاعاته؛ ملواكبة اأحدث املعايري الدولية، وتكامل 
جهود تنمية القوى الب�سرية وفق اإطار عمل واحد، من خالل ت�سكيل 
لتنمية  املعامل  ووا�سحة  �ساملة  اإ�سرتاتيجية  اأعدت  وطنية  جلنة 
القطاعات  عمل  توؤطر  لالأعوام )2025-2016(،  الب�سرية  املوارد 
 ،2025 الأردن  روؤية  خمرجات  مع  وتن�سجم  بالتعليم،  املعنية 
على  والبناء  للت�سغيل،  الوطنية  لالإ�سرتاتيجية  التنفيذية  واخلطة 
اإلى تنمية ب�سرية متكننا من  اجلهود والدرا�سات ال�سابقة، و�سوًل 
اأدوات  اأجيال احلا�سر وامل�ستقبل، وت�سليحهم باأف�سل  بناء قدرات 
ليكون  والإبداع،  التميز  على  وي�سجع  يحفز  ومبا  واملعرفة،  العلم 
على  لي�س  عالية،  بكفاءة  املناف�سة  على  وقادرين  موؤهلني  ال�سباب 
وفتح  والدويل،  الإقليمي  امل�ستوى  على  بل  الوطن فح�سب،  م�ستوى 
اآفاق الفر�س اأمام ال�سباب الأردين، واإطالق اإمكاناتهم وقدراتهم.

املوارد  لتنمية  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  تنفيذ  جهود  وحتظى 
اأيلول  ال�سامية يف  امللكية  الرعاية  اإطالقها حتت  التي مت  الب�سرية 
الثاين،  اهلل  عبد  امللك  جاللة  قبل  من  م�ستمرة  مبتابعة   2016
ودعمه املو�سول، لتحقيق نتائج ملمو�سة على اأر�س الواقع، تنعك�س 
اإيجابا على روؤية وم�سرية التنمية والتطوير التي ي�سبو لها اجلميع 

يف الأردن، خدمة للوطن واملواطن.
الأردين،  املجتمع  �سرائح  جلميع  اأف�سل  حياة  تاأمني  وبهدف 
ويف  املنا�سب،  ال�سكن  لتاأمني  املبادرات  من  عددًا  جاللته  اأطلق 
مقدمتها اإ�سكان اأبناء القوات امل�سلحة الأردنية – اجلي�س العربي، 
والأجهزة الأمنية، واإ�سكان املعلمني، وم�سروع امللك عبداهلل الثاين 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  ومدينة  العفيفة،  الأ�سر  لإ�سكان 

عبداهلل بن عبد العزيز اآل �سعود ال�سكنية يف الزرقاء.
للنمو  ال�سيا�سي �سريك حيوّي  "النمو  اأن  وانطالقًا من قاعدة 
القت�سادي"، فاإن روؤية جاللة امللك لبناء الأردن احلديث تنطلق 
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من ثوابت را�سخة، فالأردن عربي الهوى والنتماء، و�ساحب ر�سالة 
و�سرعية تاريخية ودينية، يوفر لأبنائه وبناته فر�س احلياة الكرمية 
من  منهم  كاًلّ  متّكن  التي  والدميقراطية  احلرية  من  مناخ  يف 

امل�ساركة يف �سنع القرارات التي توؤثر يف حياته وم�ستقبل اأبنائه.
اأ�سا�سية،  مرتكزات  على  لالإعالم  امللك  جاللة  روؤية  وتقوم 
هي: اأن يكون اإعالمًا �سادقًا وم�سوؤوًل، دميقراطيًا ومهنيًا، يج�سد 

التغيري بكل فاعلية و�سجاعة وُيربز دور الأردن اإقليميًا ودوليًا.
كما جتّلى دعم جاللة امللك للثقافة عندما اأمر جاللته باإن�ساء 
ورفع  والإبداع،  والن�سر  الثقافية  احلركة  لدعم  م�ستقل  �سندوق 
التاريخية  الآثار واملعامل  الثقافية، واحلفاظ على  م�ستوى اخلدمة 
القدمية  املخطوطات  وحماية  املتاحف،  واإن�ساء  و�سيانتها، 

وترميمها.
اأ�سا�س  "العدل  مبداأ  لتحقيق  امللك  جاللة  �سعي  منطلق  ومن 
وتعزيز  الق�سائي  اجلهاز  لتطوير  امللكية  اللجنة  ت�سكلت  امللك" 
واإدارية  "ل تنمية �سيا�سية  باأن  القانون و�سط قناعة ملكية  �سيادة 
جميع  ت�سمل  جذرية"  اإ�سالحات  دون  من  واقت�سادية  وتعليمية 

حماور عملية التقا�سي.
عناية  جاللته  اأولى  ال�سمويل،  مبفهومها  التنمية  ولتحقيق 
خا�سة لتاأ�سي�س العديد من �سناديق الدعم، ويف مقدمتها �سندوق 
الإنتاجية  زيادة  ي�ستهدف  الذي  للتنمية  الثاين  عبداهلل  امللك 
القت�سادية والجتماعية من خالل تاأ�سي�س م�ساريع تنموية اإنتاجية 

يف مناطق اململكة.
املوؤ�س�سات  جهود  ت�سافر  اإلى  يحتاج  التنمية  حتقيق  ولأن 
الوطنية يف القطاعني العام واخلا�س، �سعت روؤية جاللة امللك اإلى 
التي  اجلوائز،  من  عدد  اإطالق  خالل  من  املوؤ�س�سات  هذه  حتفيز 
احلكومي  الأداء  لتميز  الثاين  عبداهلل  امللك  جائزة  يف:  متثلت 
وال�سفافية، وجائزة امللك عبداهلل الثاين للتميز جلمعيات الأعمال، 
وجائزة  اخلا�س،  للتميز-القطاع  الثاين  عبداهلل  امللك  وجائزة 

امللك عبداهلل الثاين لّلياقة البدنية.
اإلى اأهمية م�ساركتهم  اأما ال�سباب، فت�ستند روؤية جاللة امللك 
الثقة  جذور  وتر�سيخ  ورعايتهم  قدراتهم  وتنمية  معهم  والتوا�سل 
لديهم، وانطالقًا من اأن هذا ركيزٌة اأ�سا�سية لبناء الأردن احلديث، 
اأطلق جاللته جمموعة من املبادرات الرامية اإلى تعزيز دور ال�سباب 
بال�ستثمار  بدءًا  وال�سيا�سية،  والجتماعية  القت�سادية  التنمية  يف 
والتحليل  التفكري  على  وحّثهم  وتاأهيلهم،  وتدريبهم  تعليمهم  يف 
والإبداع والتمّيز، مرورًا بتوفري البيئة املنا�سبة مل�ساركتهم يف العمل 
والبناء، وانتهاء بتعزيز انتمائهم الوطني وممار�سة دورهم الفاعل 

واجلاّد يف احلياة العامة.
واأولى جاللة امللك عناية خا�سة لتوفري فر�س العمل لالأردنيني، 
البطالة،  من  للحد  والتاأهيل  التدريب  م�سروعات  على  والرتكيز 
والجتماعية،  القت�سادية  التنمية  لإحداث  جهوده  �سمن  وذلك 
بهذا  جاللته  اهتمام  ثمرة  املهني  للتدريب  الوطني  املجل�ُس  فكان 
املجال. وبداأ املجل�س عمله بخطة طموحة هدفها تاأهيل الآلف من 

ال�سباب الأردين وتدريبهم متهيدًا لإدخالهم �سوق العمل.
َجت كل هذه اجلهود مب�سروع ال�سركة الأردنية للت�سغيل  وقد ُتِوّ

والتدريب، الذي اأطلق جاللة امللك املرحلة الأولى منه.
الأردن  جعل  على  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  روؤية  وحر�ست 
والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  جمايل  يف  للمنطقة  بوابة 
اإلى جمتمع معلوماتي يتمتع  الأردن  الإلكرتونية، وحتويل  والتجارة 

بكل ما يتطلبه القت�ساد املعريف العاملي من اإمكانيات وقدرات.
ولتحقيق هذه الروؤية، اأطلق جاللته م�سروع "تطوير التعليم نحو 
اململكة  يف  التعليمي  النظام  مب�ستوى  املعريف" لالرتقاء  القت�ساد 

ومواكبة املتطلبات والحتياجات املحلية والإقليمية والدولية.
وقد مّتت حو�سبة جميع املدار�س احلكومية وربطها اإلكرتونيًا، 
وغدا الأردن منوذجًا متقدمًا ا�ستفادت من جتربته يف هذا املجال 

بلدان كثرية يف ال�سرق الأو�سط واخلليج العربي.
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و�سع  عندما  التعليمية  للعملية  امللك  جاللة  رعاية  وتوا�سلت 
اأبرز  اأحد  اأكادميي" لتكون  "ِكنجز  الأ�سا�س ملدر�سة  جاللته حجر 
امل�سروعات التعليمية الطموحة يف الأردن، واأن�سئت الأكادميية على 
"اأكادميية ديرفيلد" يف الوليات املتحدة التي �سبق جلاللته  ن�سق 
درا�سية  مناهج  بت�سميم  واملعنية  الثانوية،  املرحلة  فيها  در�س  اأن 
ل م�سوؤوليات القيادة يف املجالت املختلفة. وعملية ُتِعّد طلبتها لتحُمّ
خدمات  م�ستوى  بتح�سني  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  واهتّم 
الرعاية ال�سحية املقدمة للمواطنني، واأوعز ب�سرورة تو�سيع مظلة 

التاأمني ال�سحي لت�سمل �سرائح اأو�سع من املجتمع.
برنامج حكيم

تنفيذا لروؤية جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني حفظه 
العام  من  الأول  ت�سرين  يف  حكيم  برنامج  اإطالق  مت  ورعاه  اهلل 
الأردن  يف  ال�سحّية  الرعاية  قطاع  وتعزيز  دعم  بهدف   ،2009
ومواكبة التطور يف القطاع ال�سحي يف الدول املتقدمة، وذلك عن 

طريق اإدخال التكنولوجيا يف القطاع ال�سحي وحو�سبته.
الإ�سالم

احلادي  احلفيد  وهو  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  جعل 
مبادئ  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  حممد  النبي  �سبط  من  والأربعون 
الإ�سالم النبيلة يف العدالة وال�سالم والتناغم والن�سجام الجتماعي 

والت�سامح، ُمرتكزات اأ�سا�سية يف روؤيته لواقع الأردن وم�ستقبله.
بغ�ّس  الأردنيني،  بني  م�سرتكة  بقيم  الأردين  املجتمع  ويرتبط 
النظر عن ديانتهم. وهذه التجربة ت�سيء اأي�سًا روؤية جاللة امللك 
الديانات  واأتباع  العامل،  اأمم  جْمِع  خالل  فمن  والعامل.  للمنطقة 
احلوار،  طاولة  على  املتنوعة،  الثقافات  اإلى  واملنتمني  املختلفة، 
ي�سعى جاللة امللك اإلى التقّدم بفهم م�سرتك لهموم الإن�سانية وما 

يربط بينها من عرى.
يف  للها�سميني  التاريخي  بالدور  القيام  امللك  جاللة  ويوا�سل 
يف  ي�سارك  وهو  العامل،  يف  الإ�سالمية  الأمة  م�سالح  عن  الدفاع 

التحّركات العاملية ليكون للم�سلمني، وبخا�سة جيل ال�سباب منهم، 
�سوٌت يف ال�سوؤون الدولية ُيربز وزنهم وقدراتهم واإجنازاتهم.

ر�سالة عمان

يف عام 2004، ويف اأواخر �سهر رم�سان املبارك من عام 1425 
للهجرة، ُولدت "ر�سالة عّمان" يف ليلة مباركة، عندما اأحيا جاللة 
امللك عبداهلل الثاين ليلة القدر املباركة يف م�سجد الها�سميني، من 
بعدها اأعلن الأردن عزمه عقد املوؤمتر الإ�سالمي الدويل يف عّمان 

عام 2005.
اآل  موؤ�س�سة  اإعدادها  يف  �سارك  التي  عّمان"  "ر�سالة  وُتقّدم 
امل�سلمني،  علماء  كبار  من  وعدد  الإ�سالمي،  للفكر  امللكية  البيت 
واحرتام  والرحمة  التعاطف  لقيم  التاأويل  يحتمل  ل  تو�سيحًا 
املبادئ  تعّد  التي  القيم  وهي  الأديان،  وحرية  والت�سامح  الآخرين 

الهادية يف الإ�سالم.
مل تقف جهود جاللة امللك عند هذا احلّد، فقد اأطلق جاللته 
اأي�سًا حملة عاملية تت�سمن حوارات متنوعة �سملت جميع الأطياف 
وال�سرائح داخل املجتمعات املختلفة التي يلتقيها من اأجل تو�سيح 

ال�سورة احلقيقية لالإ�سالم.
الإن�سان  بناء �سخ�سية  امللك ب�سرورة  اإميان جاللة  اإطار  ويف 
امل�سلم الواعي لأمور دينه ودنياه، وبناء قيادات واعية وموؤهلة من 
الدعاة والأئمة القادرين على التعبري ال�سحيح عن ر�سالة الإ�سالم 
تاأ�سي�س  جاللته  اأعلن  الدين،  يف  والغلو  التطرف  وعدم  ال�سمحة 
وتدريبهم"  وتاأهيلهم  الدعاة  لإعداد  الثاين  امللك عبداهلل  "معهد 

يف املركز التابع مل�سجد اأهل الكهف يف منطقة الرقيم بعّمان.
ال�سالم

بال�سالم  النار  حاجز  لخرتاق  با�ستمرار  الأردن  �سعى  لقد 
والعتدال، و�سط حالة عدم ال�ستقرار يف منطقة ال�سرق الأو�سط. 
ولعل مقولة اإن الأردن "بيت هادئ يف حي م�سطرب" متثل اإ�سقاطًا 

تاريخيًا واقعيًا ملثل هذه احلالة.
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واأملًا، فكان  اأماًل  الأردن  ومنذ �سارت فل�سطني ق�سيًة، لَزَمها 
)الأول(  عبداهلل  امللك  املوؤ�س�س  ال�سهيد  بدٍم  الثمَن  دفع  من  اأول 
ذلك  ليزكي  املبارك،  الأق�سى  امل�سجد  باحة  يف  ثراه  اهلل  طيب 
�ألُف  �أر�ضها  على  �لعربي  يومًا، وجلي�ضه  �نف�ضم  ما  �لذي  �لرباط 
التي خا�سها بحكمة  انتهاًء مبعركة ال�سالم  �ساهد و�ساهد، ولي�س 
واقتدار املغفور له باإذن اهلل جاللُة امللك احل�سني بن طالل طيب 

اهلل ثراه لتثبيت احلق والعدالة.
�سيادة القانون واملواطنة

يحر�س الأردن بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين على حتقيق 
وتطبيق  املواطنني  حقوق  حماية  خالل  من  وامل�ساواة  العدالة 
تهاون  اأي  وبدون  وال�سفافية  احلزم  مبنتهى  اجلميع  على  القانون 
التي  املظلة  هي  القانون  �سيادة  اأن  جاللته  اأكد  فلقد  حماباة.  اأو 
حتمي م�سرية الدميقراطية والإ�سالح يف الأردن وعن�سر اأ�سا�سي 
لإحداث التنمية والتطوير.  ومن هذا املنطلق، اأولى جاللته حماربة 
الوا�سطة واملح�سوبية والف�ساد باأ�سكالها كافة اأولوية خا�سة، داعيًا 
جميع موؤ�س�سات الدولة اإلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة للق�ساء على 

هذه الظواهر.
�سيادة  مو�سوع  ال�ساد�سة  النقا�سية  الورقة  يف  جاللته  وتناول 
القانون كاأ�سا�س للدولة املدنية، وقال "اإن مبداأ �سيادة القانون هو 
خ�سوع اجلميع، اأفرادًا وموؤ�س�سات و�سلطات، حلكم القانون. وكما 
م�سوؤول  كل  عمل   يف  ركيزة  واأهم  مواطن  كل  واجب  فاإن  ذكرت، 
وكل موؤ�س�سة هو حماية وتعزيز �سيادة القانون.  فهو اأ�سا�س الإدارة 
احل�سيفة التي تعتمد العدالة وامل�ساواة وتكافوؤ الفر�س اأ�سا�سا يف 
نهجها. فال ميكننا حتقيق التنمية امل�ستدامة ومتكني �سبابنا املبدع 
وحتقيق خططنا التنموية اإن مل ن�سمن تطوير اإدارة الدولة وتعزيز 
وامل�ساواة  العدالة  مبادئ  برت�سيخ  وذلك  القانون،  �سيادة  مبداأ 
وال�سفافية؛ هذه املبادئ ال�سامية التي قامت من اأجلها وجاءت بها 

نه�ستنا العربية الكربى التي نحتفل بذكراها املئوية هذا العام".

وقد عمل الأردن يف ال�سنوات الأخرية على ا�ستحداث موؤ�س�سات 
وتطبيق  القانون  �سيادة  تعزيز  �ساأنها  من  جديدة  دميقراطية 
اأهمها: املحكمة الد�ستورية، والهيئة امل�ستقلة  العدالة على اجلميع 
امللكية  واللجنة  الف�ساد،  ومكافحة  النزاهة  وهيئة  لالنتخاب، 

لتطوير اجلهاز الق�سائي وتعزيز �سيادة القانون.
الأوراق النقا�سية

منذ اأن ت�سلم جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني �سلطاته 
لالإ�سالح  وا�سحة  روؤية  جاللته  اأر�سى   ،1999 عام  يف  الد�ستورية 
ال�سامل وم�ستقبل الدميقراطية يف الأردن. ومن خالل �سل�سلة من 
الأوراق النقا�سية ي�سعى جاللة امللك اإلى حتفيز حوار وطني حول 
م�سرية الإ�سالح وعملية التحول الدميوقراطي التي مير بها الأردن، 
القرار،  �سنع  يف  ال�سعبية  امل�ساركة  وتعزيز  التوافق،  بناء  بهدف 
واإدامة الزخم البناء حول عملية الإ�سالح. وكانت الأوراق النقا�سية 
وعددها �سبعة كالآتي: م�سريتنا نحو بناء الدميقراطية املتجددة، 
واأدوار  الأردنيني،  جميع  خلدمة  الدميقراطي  نظامنا  وتطوير 
دميقراطي  متكني  ونحو  املتجددة،  دميقراطيتنا  لنجاح  تنتظرنا 
ومواطنة فاعلة، وتعميق التحول الدميقراطي الأهداف واملنجزات، 
الدولة املدنية، وبناء  اأ�سا�س  القانون  ال�سيا�سية و�سيادة  والأعراف 

قدراتنا الب�سرية، وتطوير العملية جوهر نه�سة الأمة.
املبادرات امللكية

انطلقت مبادرات جاللة امللك عبداهلل الثاين مع توليه �سلطاته 
املنجزات  على  لتبني   ،1999 فرب�ير  �ضباط/   7 يف  الد�ستورية 
معي�سة  وم�ستوى  ظروف  حت�سني  يف  جاللته  لروؤية  وحتقيقًا 
وقد  الفقر(.  )جيوب  فقرًا  الأ�سد  املناطق  يف  خا�سة  املواطنني، 
ال�سحة،  منها:  خمتلفة  قطاعات  لت�سمل  املبادرات  هذه  جاءت 
والتنمية  الإ�سالمية،  املقد�سات  ورعاية  وال�سباب،  والتعليم، 

الجتماعية، وامل�ساريع الإنتاجية.
عبداهلل  امللك  �سندوق  القائمة:  امللكية  املبادرات  اأبرز  ومن 
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والتطوير  للت�سميم  الثاين  عبداهلل  امللك  ومركز  للتنمية  الثاين 
الثاين  عبداهلل  امللك  وجائزة  للتميز  الثاين  عبداهلل  امللك  ومركز 

للياقة البدنية.
امللك عبداهلل الثاين والقد�س

القد�س  مدينة  يف  وامل�سيحية  الإ�سالمية  املقد�سات  حظيت 
باهتمام بالغ يف عهد جاللة امللك عبداهلل الثاين، واأ�سحت جزءا 
اأ�سار  فقد  جاللته،  عهد  يف  احلكومات  عمل  برامج  من  يتجزاأ  ل 
والتعهد  مبرافقها  والعناية  بها  الهتمام  �سرورة  اإلى  جاللته 
ت�سكلت حتى  التي  للحكومات  ال�سامي  التكليف  بحمايتها، يف كتب 

الآن يف عهد جاللته.
اأن  فمنذ  ملليكهم،  امل�سيئة  باملحطات  الأردنيون  يفخر  واليوم 
اأوتي من  ما  بكل  دوؤوب  بعمل  يقوم  وهو  الد�ستورية  �سلطاته  ت�سلم 

جهد لتعزيز مكانة اململكة، حتى غدت دولة متميزة يف هذا الإقليم 
ي�سار اإليها بالبنان. 

واحلرية  العدالة  لتحقيق  الثاين  عبداهلل  امللك  وي�سعى جاللة 
وامل�ساواة وحماربة الف�ساد، وير�سخ جاللته مفهوم الوحدة الوطنية 
والعي�س امل�سرتك والتفاهم والتعاي�س لكي يبقى الوطن مبناأى عن 

النق�سامات والتجزئة. 
يف  وتربوا  الها�سميني،  حب  على  الأردنيون  ترعرع  لقد 
مدر�ستهم مدر�سة العز واملجد والوفاء، ولن نر�سى اإل بهم �سادة 
�سعار اجلي�س  و�سيبقى  كابر،  كابرًا عن  اأهلها  فهم  وقادة،  وملوكًا 
العربي يزين جباهنا بلونه الذهبي ومعانيه ال�سامية، ومنه ن�ستمد 

العزمية والإقبال على العمل وحب الوطن.

� � �
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املهند�سة اأماين ر�سمي النواي�سة 

مديرية تربية املزار اجلنوبي

الذكرى الع�شرون جللو�س جاللة امللك عبداهلل الثاين على 

العر�س والإجنازات املتحققة يف عهدة امليمون 

يف اليوم الـ 30 من �سهر كانون الثاين من عام 1962م اأ�سرقت 
ملكه،  اأعز اهلل  ابن احل�سني  الثاين  الوطن مبيالد عبداهلل  �سماء 
املنا�سب  الرجل  ال�ساب  بالأمري  يرى  رحيله  قبل  احل�سني  وكان 
لتويل امل�سوؤولية من بعده، وقد ا�ستلم جاللة امللك عبداهلل الثاين 
وما زال منذ  �ضباط م1999م،  �ل�ضابع من  �لد�ضتورية يف  �ضلطاته 
التقّدم  نحو  واملواطن  للوطن  اخلرّية  امل�سرية  يقود  التاريخ  ذلك 

والزدهار، ليكمل ما بداأه �سقور بني ها�سم من قبله.
بداأ جاللة امللك عبداهلل الثاين درا�سته البتدائية يف مدار�س 
الكلية العلمية الإ�سالمية يف عّمان، ثم �سافر اإلى اململكة للمتحدة 

لإكمال تعليمه، ثم تابع درا�سته يف الوليات املتحدة. وقد تزوج من 
امللكة رانيا يف عام 1993، وهي من اأ�سول فل�سطينية، ورزقه اهلل 
تعالى من الأبناء الأمري احل�سني، وهو ويل العهد، والأمري ها�سم، 

والأمرية �سلمى، والأمرية اإميان.
كبري  ب�سكل  الثاين  اهلل  عبد  امللك  عهد  يف  الأردن  ازدهر 
حر�س  وقد  الد�ستورية،  �سلطاته  جاللته  لت�سلم  الأول  اليوم  منذ 
على  قائمة  وقانون  موؤ�س�سات  كدولة  الأردن  تكري�س  على  جاللته 
العدل وامل�ساواة والنفتاح، وتوفري فر�س العي�س الكرمي، وحماربة 
و�سيا�سية  اقت�سادية  تنمية  حتقيق  على  والعمل  والبطالة،  الفقر 
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وم�ستوى  املواطنني  على  اإيجابية  اآثار  له  كان  مما  واجتماعية، 
معي�ستهم.

ونبذ  املدرو�س  والنفتاح  والتوازن  العتدال  اأن  جاللته  اأدرك 
املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  كافة  ودعوة  والنعزال  والعنف  التطرف 
والنفتاح  والتنمية  البناء  عمليات  يف  للم�ساركة  واخلا�سة  الأهلية 
ركز  اإذ  احل�سارية،  الأردن  م�سرية  يعزز  العامل  اقت�ساديات  على 
جاللته على اإعداد وتهيئة البيئة املنا�سبة والبنى الأ�سا�سية لنطالقة 
امل�سرية  ال�ساملة جلميع جوانب  املراجعة  واإجناز  تنموية حقيقية، 
الوطنية، وحتديد امل�سكالت التي تعيق هذه امل�سرية، وو�سع اخلطط 
الدوؤوب من  بالعمل  لها  اإيجاد احللول  ت�ساعد على  التي  والربامج 
والقائم  اجلميع  م�ساركة  �سمان  على  املبني  احلديث  الأردن  اأجل 

على اأ�س�س احلرية والدميقراطية والتعددية والت�سامح.
اإن جاللة امللك عبداهلل الثاين اأحد اأهم ال�سخ�سيات يف منطقة 
اأن  ا�ستطاعت  التي  الفذة  ال�سيا�سية  وال�سخ�سية  الأو�سط،  ال�سرق 
تربهن على اأنها حتظى مبركز مرموق يف كل الدول العربية والدول 
الغربية على حد �سواء. فقد اأخذ على عاتقه زمام املبادرة لتهيئة 
اآثارها  تنعك�س  �ساملة  تنموية  لنطالقة  املنا�سبة  والبيئة  الأر�سية 
الإيجابية على حياة املواطن، ومتكنه من توفري �سبل العي�س الكرمي 
لأ�سرته، وجتعله اآمنا مطمئنا يف امل�ستقبل. وجتلت جهود جاللته يف 
زياراته ملختلف دول العامل ولقاءاته مع الدول ال�سديقة وال�سقيقة 
ورجال ال�سناعة والقت�ساد فيها، وقد اأثمرت جهود جاللته تعزيز 
وحققت  واقت�ساديا،  �سيا�سيا  الدولية  املحافل  يف  الأردن  مكانة 
القت�ساد  على  ملمو�س  ب�سكل  اآثارها  انعك�ست  اقت�سادية  مكا�سب 
حيث  املنطقة،  يف  لال�ستثمارات  كجاذب  الأردن  وترويج  الوطني 
اأف�ست جهوده احلثيثة اإلى ا�ست�سافة املنتدى القت�سادي العاملي يف 
منطقة البحر امليت الذي اأ�سبح عقده يف الأردن ب�سكل دوري، كما 
وال�سالم  الأمن  حتقيق  يف  وجلية  وا�سحة  ب�سمات  جلاللته  كانت 
املنتديات  يف  م�ساركته  خالل  من  الإن�ساين  للمجتمع  وال�ستقرار 

القت�سادية العاملية والتي كانت مو�سع تقدير واحرتام قادة العامل.
على ال�سعيد املحلي عمل جاللته على تعزيز وتعميق التجربة 
الدميقراطية ورفع �سقف احلريات العامة، وتاأكيد �سيادة القانون، 
وتعزيز الوحدة الوطنية، ورفع �سوية اخلدمات املقدمة للمواطنني، 
وتعزيز م�ساركة القطاع اخلا�س يف عملية التنمية. وقد �سهدت كافة 
القطاعات منوا ملحوظا يف عهد جاللته ونالت كل اهتمام ورعاية، 
ف�سهد الأردن نه�سة علمية و�سحية وتربوية بف�سل اهتمام جاللته 
ومتابعته لعملية التنمية والإ�سالح الإداري وزياراته امل�ستمرة لكافة 
الأردين  املجتمع  فعاليات  كافة  مع  املتوا�سلة  ولقاءاته  املوؤ�س�سات 
التنمية  ومبادرات جاللته امل�ستمرة، وخا�سة يف ما يتعلق بتحقيق 
الإداري  والإ�سالح  والبطالة  الفقر  م�سكلتي  من  واحلد  امل�ستدامة 

وال�سيا�سي.
اإن ذكرى ت�سلم جاللة امللك عبداهلل الثاين ل�سلطاته الد�ستورية 
احلكم  دعائم  جاللته  اأر�سى  حيث  لالأردن،  تاريخيا  منعطفا  كان 
احتياجات  بتلم�س  وبداأ  الها�سمية،  الأردنية  اململكة  يف  الر�سيد 
املواطنني على اأر�س الواقع ومتابعتها �سخ�سيا، واأ�سدر توجيهاته 
باملواطن  لالهتمام  مبا�سرة  احلكومة  يف  امل�سوؤولني  اإلى  ال�سامية 
وتلبية احتياجاته، وكان ذلك اأكرب دليل على حكمة وحنكة القيادة 
الها�سمية التي كانت وما تزال تعترب اأن "الإن�سان اأغلى ما منلك".

امللك  جاللة  عهد  يف  حتققت  التي  الإجنازات  اأبرز  ومن 
عبداهلل الثاين:

1 - عقد اخللوات القت�سادية يف البحر امليت بهدف تعزيز العالقة 
بني القطاعني العام واخلا�س يف عام )1999(.

2 - عقد املوؤمترات القت�سادية يف الأردن وتنظيمها.
امللك  جاللة  برعاية  القت�سادي  ال�ست�ساري  املجل�س  ت�سكيل   -  3

وعدد من ممثلي القطاعني العام واخلا�س.
4 - ان�سمام الأردن اإلى منظمة التجارة العاملية عام )2002(.

التنفيذ  حيز  الأوروبية   - الأردنية  ال�سراكة  اتفاقية  دخول   -  5
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بحدود عام2002م.
6 - حو�سبة التعليم )بدءًا من عام 1999( واملتمثلة بحو�سبة املناهج 
الإجنليزية  اللغة  مادة  اإدخال  اإلى  بالإ�سافة  للمدار�س،  واإدخالها 
يف املنهاج منذ ال�سفوف الأولى، وزيادة قدرات املعلمني واأ�ساتذة 

اجلامعات حا�سوبيًا.
7 - اإن�ساء منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة كمنطقة حرة، وياأتي 
اإن�ساوؤها �سمن اإ�سرتاتيجية لتكون منطقة تنموية متعددة الأن�سطة 

القت�سادية.
املركز  وكان  اململكة،  املعلومات يف  تكنولوجيا  مراكز  تاأ�سي�س   -  8
 75 بعدها  تاأ�س�س  ثم   ،  2002 عام  ال�سفاوي  مركز  منها  الأول 

مركزًا لتكنولوجيا املعلومات حتى كانون الثاين 2003.
�سامية  ملكية  باإرادة  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املركز  اإن�ساء   -  9

.)2002(
للحّد  للتنمية )2001(  الثاين  امللك عبداهلل  اإن�ساء �سندوق   - 10

من ظاهرتي الفقر والبطالة، وحت�سني م�ستوى معي�سة املواطنني.
تكنولوجيا  ندوة  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  ا�ست�سافة   -  11

املعلومات على �ساطئ البحر امليت يف 24 اآذار 2000.
لتقوية   )2002( عام  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  مبادرة   -  12
الرتويج  بهدف  اخلارج  يف  الأردنيني  لل�سفراء  القت�سادي  الدور 
ال�سفراء  )مبلتقى  واملعروف  وثقافيًا  واقت�ساديًا  �سيا�سيًا  لالأردن 

الأردنيني(.
يف  الفقرية  الأ�سر  لإ�سكان  الثاين  عبداهلل  امللك  م�سروع   -  13

خمتلف املحافظات )عام 2005(.
ل�سورة  اإبرازًا  اأجمع  للعامل   )2004( عمان  ر�سالة  اإطالق   -  14
بعد  له  تعر�س  الذي  الفهم اخلاطئ  وت�سحيح  ال�سمحة،  الإ�سالم 

اأحداث 11 �سبتمرب 2001.
والإرهاب،  العنف  ترف�س  التي  املوؤمترات  من  العديد  عقد   -  15

ونقل �سورة الإ�سالم احلقيقية.

16 - الإيعاز ب�سرورة اإيجاد اأجندة وطنية �ساملة لالأردن للو�سول 
العام  القطاعني  جهود  فيه  تت�سافر  ومتقدم  مزدهر  اأردن  اإلى 
لرئي�س  كلمة  توجيه  اإثر  وجاء ذلك  لتحقيقها )2005(،  واخلا�س 
الأجندة  هذه  ل�سياغة  ودعوته  الفايز(  )في�سل  اآنذاك  الوزراء 

وحتديد بنودها.
17 - ا�ستحداث عدة جوائز يف اململكة:

- جائزة الطالب املتميز.
- جائزة املعلم املتميز )جائزة امللكة رانيا العبداهلل(.

- جائزة امللك عبداهلل الثاين للتميز.
18 - الإيعاز باإن�ساء منطقة املفرق التنموية القت�سادية.

19 - الإعمار الها�سمي يف امل�سجد الأق�سى، ومتثل مبا ياأتي:
- الإيعاز ببناء مئذنة خام�سة للم�سجد الأق�سى.

- اإن�ساء �سندوق خا�س يعنى باملقد�سات.
جامعة  يف  الأيوبي  الدين  �سالح  منرب  عن  ال�ستار  اإزاحة   -

البلقاء التطبيقية متهيدًا لنقله للم�سجد الأق�سى.
20 - اإن�ساء هيئة مكافحة الف�ساد.

ال�ساأن  يف  وخا�سة  املجالت  خمتلف  يف  املراأة  دور  دعم   -  21
النواب،  جمل�س  يف  ن�سائية  كوتا  باإ�سافة  وا�سحًا  وبدا  ال�سيا�سي، 

والبلديات اأي�سًا.
22 - ا�ستحداث وزارة التنمية ال�سيا�سية لتحقيق مزيد من التعددية 

ال�سيا�سية والدميقراطية.
املوؤ�س�سات  لعدد من  برامج اخل�سخ�سة  العديد من  اإجناز   -  23

الوطنية.
24 - تكثيف اجلهود ال�سخ�سية جلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن 
احل�سني لإيجاد حالة توافق وم�ساحلة عربية - عربية، ومتثل جليًا 

عند الأ�سقاء الفل�سطينيني والعراقيني.
ومتثل  وحنانه،  وعطفه  جاللته  عناية  املدار�س  طلبة  اإيالء   -  25
رانيا  امللكة  وجلاللة  جلاللته  امليدانية  بالزيارات  وا�سحًا  ذلك 
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العبداهلل، ومواكبتهما لالإجنازات على اأر�س الواقع متمثلة مبا يلي:
- الر�سائل امللكية التوجيهية للطلبة مع بداية كل عام درا�سي.

- توزيع الفيتامينات والفاكهة على الطلبة.
- حملة املعاطف ال�ستوية.

- توزيع املدافئ على الغرف ال�سفية يف خمتلف مدار�س اململكة.
وقد مت تنفيذ تلك التوجيهات امللكية ال�سامية من خالل عمل 
يف  التعليم  اأ�سبح  حتى  والتعليم،  الرتبية  لوزارة  وم�ستمر  دوؤوب 

الأردن يف عهد جاللته ميزًة ل ت�ساهى يف اأرجاء الوطن العربي. 
وم�ستقبل  ال�سامل  لالإ�سالح  وا�سحة  روؤية  امللك  اأر�سى جاللة 
التي  النقا�سية،  الأوراق  من  �سل�سلة  الأردن، عرب  الدميقراطية يف 
م�سرية  حول  وطني  حوار  حتفيز  اإلى  خاللها  من  جاللته  �سعى 
الأردن،  بها  مير  التي  الدميقراطي  التحول  وعملية  الإ�سالح 
القرار،  �سنع  يف  ال�سعبية  امل�ساركة  وتعزيز  التوافق،  بناء  بهدف 
اأ�سدر  حيث  ال�سامل،  الإ�سالح  عملية  حول  البناء  الزخم  واإدامة 
جاللته �سبع اأوراق نقا�سية تناولت امل�سرية نحو بناء الدميقراطية 
الأردنيني،  جميع  خلدمة  الدميقراطي  نظامنا  وتطوير  املتجددة، 
متكني  ونحو  املتجددة،  دميقراطيتنا  لنجاح  تنتظرنا  واأدوار 
الدميقراطي:  التحول  وتعميق  فاعلة،  ومواطنة  دميقراطي 
الأهداف، واملنجزات والأعراف ال�سيا�سية، و�سيادة القانون اأ�سا�س 
التعليمية  العملية  وتطوير  الب�سرية،  قدراتنا  وبناء  املدنية،  الدولة 

جوهر نه�سة الأمة. 
القت�سادية  املجالت  يف  الإجناز  تلو  الإجناز  الأردن  وحقق 
والتعليمية وال�سحية والتنموية، ومي�سي الأردن يف م�سرية الإ�سالح 
ال�سامل التي ت�ستهدف حت�سني امل�ستوى املعي�سي للمواطن، وتو�سع من 
م�ساركته يف �سنع القرار، بالإ�سافة اإلى تعزيز دور القطاع اخلا�س 
وموؤ�س�سات املجتمع املدين وال�سباب للم�ساهمة يف العملية التنموية 
اإلى  ال�ستماع  عرب  ال�سباب،  بقطاع  جاللته  اهتم  كما  ال�ساملة. 
املقدمة  بالرتقاء مب�ستوى اخلدمات  واأوعز  وهمومهم،  ق�ساياهم 

لهم، ف�ساًل عن اإطالق العديد من املبادرات الهادفة لتفعيل دورهم 
يف احلياة العامة، من خالل اإعطائهم الفر�س وتاأهيلهم واإعدادهم 

كقادة للم�ستقبل، عرب برامج علمية وعملية نوعية.
وم�ساركتها،  جاللته  عهد  يف  املراأة  بواقع  النهو�س  كان  كما 
نوعية  خطوات  حقوقها،  جميع  ممار�سة  على  قدرتها  وتكري�س 
خا�سة، ا�ستهدفت تفعيل م�ساركتها يف احلياة ال�سيا�سية والعامة، 
توؤّمن  التي  الالزمة  الت�سريعات  ب�سّن  جاللته  اهتمام  جانب  اإلى 
للمراأة دورًا كاماًل غري منقو�س يف احلياة الجتماعية والقت�سادية 
للجمعيات  الجتماعي  التمكني  �سياق  ويف  اململكة.  يف  وال�سيا�سية 
يف  اخلا�سة  الحتياجات  وذوي  بامل�سنني  تعنى  التي  الرعاية  ودور 
الدعم  بتقدمي  امللكية  التوجيهات  جاءت  اململكة،  مناطق  خمتلف 
املايل املبا�سر لهذه اجلمعيات ورفدها مبا حتتاجه من جتهيزات، 
لهذه  خدماتها  تقدمي  يف  وال�ستمرار  مبهامها  القيام  من  لتتمكن 

الفئة، والرتقاء بنوعية هذه اخلدمات.
التطورات  من  جملة  جاللته  عهد  يف  للق�ساء  كان   وكذلك 
اأ�سهمت يف تعزيز دور الق�ساء النزيه والعادل،  الإ�سالحية املهمة 
تر�سيخ  يف  ودوره  الق�ساء  اأهمية  على  دومًا  جاللته  يوؤكد  حيث 
وحماية  الف�ساد  اأ�سكال  جميع  ومكافحة  القانون  و�سيادة  العدالة 
دعم  على  حر�سه  جانب  اإلى  الإ�سالحي،  النهج  وتعزيز  املجتمع 
بالكفاءات  ورفده  اإمكاناته  وتعزيز  وا�ستقالليته  الق�سائي  اجلهاز 

املوؤهلة ل�سمان القيام مبهامه وواجباته على اأكمل وجه.
القائد  امللك،  جاللة  اأولى  فقد  امل�سلحة  القوات  �سعيد  وعلى 
جل  الأمنية  والأجهزة  العربي  اجلي�س  امل�سلحة/  للقوات  الأعلى 
اهتمامه، وحر�س على اأن تكون هذه املوؤ�س�سات يف الطليعة اإعدادًا 
�سلطاته  جاللته  لت�سلم  الأولى  اللحظة  فمنذ  وتاأهياًل،  وتدريبًا 
الأمنية  والأجهزة  امل�سلحة  القوات  تطوير  اإلى  �سعى  الد�ستورية، 
والقيام  ومكت�سباته  الوطن  حماية  على  قادرة  لتكون  وحتديثها 
منت�سبيها  اأو�ساع  حت�سني  اإلى  اإ�سافة  وجه،  اأكمل  على  مبهامها 
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الأداء  يف  ومنوذجًا  مثاًل  اأ�سبحت  حيث  واملتقاعدين،  العاملني 
العالية، من خالل  القتالية  وكفاءتها  وقدرتها  والت�سليح  والتدريب 
توفري خمتلف املتطلبات التي متكنها من تنفيذ مهامها وواجباتها 

داخل الوطن وخارجه.
كر�س  فقد  الفل�سطينية،  والق�سية  القد�س  عن  الدفاع  وحول 
على  للتاأكيد  الفاعلة  الدول  مع  الدوؤوبة  جهوده  امللك  جاللة 
مركزية الق�سية الفل�سطينية، و�سرورة اإنهاء ال�سراع الفل�سطيني 
الإ�سرائيلي وفق حل الدولتني ومبا ي�سمن اإقامة الدولة الفل�سطينية 
وعا�سمتها   1967 عام  حزير�ن  من  �لر�بع  خطوط  على  �مل�ضتقلة 
متوا�سل  ملكي  دعم  مع  ترافقت  جهود  وهي  ال�سرقية،  القد�س 
لالأ�سقاء الفل�سطينيني لنيل حقوقهم العادلة على ترابهم الوطني. 
وراعيًا  وحاميًا  و�سّيًا  باعتباره  كبرية  جهودًا  جاللته  يبذل  كما 
للحفاظ  ال�سريف،  القد�س  يف  وامل�سيحية  الإ�سالمية  للمقد�سات 
وامل�سيحية،  الإ�سالمية  ومقد�ساتها  العربية  وهويتها  عروبتها  على 
يف  وجودهم  وتعزيز  وم�سيحيني،  م�سلمني  �سكانها،  وتثبيت  ودعم 
مدينتهم. كما يوؤكد جاللته يف خمتلف اللقاءات واملحافل الدولية 
اأن اإنكار احلق الإ�سالمي وامل�سيحي يف القد�س �سيعزز العنف، واأن 
ما ي�سهده العامل العربي والعامل من انت�سار العنف والتطرف، هو 
نتيجة لغياب حل عادل و�سامل للق�سية الفل�سطينية، وما ترتب على 
ذلك من ظلم و�إحباط، �إلى جانب ت�ضديد جاللته على �أن منطقتنا 
الفل�سطيني  لل�سراع  بحل  اإل  ال�سامل،  بال�سالم  تنعم  اأن  ميكن  ل 
من  العديد  مع  املتوا�سلة  جاللته  لقاءات  حتمل  كما  الإ�سرائيلي. 
القد�س،  وامل�سيحية يف  الإ�سالمية  والقيادات  الدين  ورجال  علماء 
اإذ  املقد�سة،  الأر�س  كنائ�س  ل�سمود  دعمه  على  وا�سحًا  تاأكيدًا 
القد�س  يف  وامل�سيحيني  امل�سلمني  حق  اأن  على  دومًا  جاللته  ي�سدد 
اأبدي وخالد، واأن الأردن �سيوا�سل دوره بحمايته. ولأن دور جاللة 

عاملي،  وتقدير  باهتمام  يحظى  املنطقة  يف  الكبرية  وجهوده  امللك 
ح�سور  و�سط  جاللته  ت�سلمها  التي   2018 متبلتون  جائزة  جاءت 
والفكرية  ال�سيا�سية  والقيادات  العاملية،  ال�سخ�سيات  من  عدد 
والدينية، لتعك�س التقدير واملكانة جلهود جاللته يف حتقيق الوئام 

بني الأديان، وحماية املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س.
ويف ال�ساأن الدويل؛ فقد ر�سمت لقاءات ومباحثات جاللة امللك 
التعاطي مع خمتلف  وا�سحًا يف  نهجًا  الدولية  املحافل  يف خمتلف 
يف  جاللته  مل�ساركات  كان  حيث  والعامل،  املنطقة  واأزمات  ق�سايا 
البارز  ال�سدى  وعامليًا  واإقليميًا  عربيًا  الدولية،  املحافل  خمتلف 
والأثر الوا�سح يف تو�سيح �سورة الإ�سالم ال�سمحة، والعمل بتن�سيق 
الإرهاب  ملكافحة  الفاعلة  الأطراف  خمتلف  مع  م�ستمر  وت�ساور 

والت�سدي لع�ساباته املتطرفة، حفظًا لالأمن وال�سلم العامليني.
وجاءت املكانة املتميزة التي يحظى الأردن بها يف جميع املحافل 
خمتلف  اإزاء  ينتهجها  التي  املعتدلة  ال�سيا�سات  نتيجة  الدولية 
الق�سايا الإقليمية والدولية التي يقوم بها جاللة امللك، اإ�سافة اإلى 
دوره املحوري يف التعامل مع هذه الق�سايا، وجهوده لتحقيق ال�سالم 
جاللته  ويدعو  والعامل،  املنطقة  يف  وال�ستقرار  الأمن  وتعزيز 
با�ستمرار اإلى اإيجاد حلول �سيا�سية لالأزمات التي متر بها املنطقة، 

ومبا ينهي معاناة �سعوبها ويحقق الأمن وال�ستقرار فيها.
فاإنهم  والبيعة،  الوفاء  ذكرى  يحيون  وهم  اليوم،  والأردنيون 
يوا�سلون م�سرية البناء والتنمية والتحديث والإجناز التي يقودها 
ترتقي  التي  والأهداف  الطموحات  خمتلف  لتحقيق  امللك،  جاللة 
وحتديات؛  اأزمات  من  بهم  يحيط  ما  رغم  واملواطن،  بالوطن 
اإلى فر�س،  التحديات  العميق بقدرتهم على حتويل هذه  لإميانهم 

للم�سي قدمًا نحو م�ستقبل اأف�سل وغد م�سرق.

� � �
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الـــدكـــــتورة: اأ�ســمـــــى فرحـــــــان ال�ســــراب 

اإدارة املنــــاهـــــج والكتــب املــدر�سيـــــة

اإجناز وعطاء يف عيدك امليمون

ولد امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني يف 30 كانون الثاين عام 

بداأ جاللته  بن طالل،  احل�سني  للملك  الأكرب  البن  وهو  1962م، 

حياته الع�سكرية يف اجلي�س العربي قائدا ل�سرية يف كتيبة الدبابات 

امللكية )17( عام 1989م، وترقى يف �سفوف القوات امل�سلحة حتى 

باإعادة  وقام  1994م،  عام  امللكية  اخلا�سة  للقوات  قائدًا  اأ�سبح 

تنظيم هذه القوات وفق اأحدث املعايري الع�سكرية الدولية. 

اإن امل�ستوى املتميز من التعليم والتدريب الذي حظي به جاللة 

�سعبه  اأبناء  لتمكني  القوي  الدافع  لديه  الثاين �سكل  امللك عبداهلل 

من احل�سول على تعليم متقدم وحديث، وقد عرب عن هذا بقوله: 

التعليم،  من  نوعية  باأف�سل  اأردين  كل  يحظى  اأن  هو  "طموحي 
فالإن�سان الأردين ميزته الإبداع، وطريق الإبداع يبداأ بالتعليم".  

لقد تولى امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني �سلطاته الد�ستورية 

بعد  1999م،  عام  �ضباط   7 يف  الها�سمية  الأردنية  للمملكة  ملكا 

وفاة امللك احل�سني بن طالل لتبداأ مرحلة جديدة  وهامة يف تاريخ 

الأردن املعا�سر.

فقد �سهد الأردن تطورات واإجنازات �سيا�سية نابعة من النهج 

بتوجيه  املتعاقبة  الأردنية  احلكومات  انتهجته  الذي  الدميقراطي 

من امللك عبداهلل الثاين، ومن اأبرز ما حتقق من اإجنازات �سيا�سية 
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الد�ستور  يعد  حيث  الد�ستورية،  التطورات  الداخلي  امل�ستوى  على 

الأردين من الد�ساتري املرنة يف العامل التي ت�سمح باإجراء التعديالت 

ال�سامية  امللكية  الإرادة  �سدرت  وقد  امل�ستجدات،  وفق  الد�ستورية 

بتعيني جلنة ملكية لتعديل بع�س مواد الد�ستور، ومت املوافقة على 

والنواب يف 30  الأعيان  اإقرارها من جمل�سي  بعد  التعديالت  هذه 

اأيلول عام 2011م، ومن اأبرز هذه التعديالت:

- تاأ�سي�س هيئة م�ستقلة لالإ�سراف على النتخابات واإدارتها، با�سم 

الهيئة امل�ستقلة لالنتخابات.

على  للرقابة  م�ستقلة  ق�سائية  كجهة  د�ستورية  حمكمة  اإن�ساء   -

د�ستورية القوانني والأنظمة وتف�سري الن�سو�س الد�ستورية.

وخ�سو�سا  ال�سيا�سي  للعمل  الناظمة  القوانني  يف  النظر  اإعادة   -

العامة  والجتماعات  ال�سيا�سية  والأحزاب  النتخاب  قوانني 

واملطبوعات. 

عام  الأول  16كانون  يف  ال�سامية،  امللكية  الإرادة  �سدرت  وقد 

قرره  ما  على  بناًء  الالمركزية  قانون  على  بامل�سادقة  2015م، 

لكل  جمل�س  انتخاب  على  يقوم  والذي  والنواب،  الأعيان  جمل�سا 

حمافظة يف الأردن ي�سمى جمل�س املحافظة، وجاء القانون لتفعيل 

مب�ستقبلهم  املتعلقة  القرارات  �سناعة  يف  املواطنني  م�ساركة 

اليومية  احتياجاتهم  مع  يتوافق  مبا  اأولوياتهم  وترتيب  وحياتهم 

خالل  من  املحلية،  املجتمعات  اأداء  بكفاءة  والرتقاء  واملعي�سية، 

الرتكيز على البعد الدميقراطي، ومتكني موؤ�س�سات املجتمع املدين 

من اأداء دورها يف عمليات الإ�سالح والتنمية.

املبادرات  من  العديد  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اأطلق  كما 

قال  حيث  القادمة،  للمرحلة  روؤيته  عن  عربت  والتي  ال�سيا�سية 

"يف املجال  الأردن"،27 متوز 20:  "كلنا  يف كلمته يف ختام ملتقى 

ال�سيا�سي هناك اتفاق على احلفاظ على الوحدة الوطنية، وتعزيز 

بال�سالم،  يوؤمن  الذي  الو�سطي،  املعتدل  امل�سلم  الأردن  مفهوم 

والتعاي�س والت�سامح، والتعددية الفكرية وال�سيا�سية، وامل�ساركة يف 

الوطنية  والأحزاب  املدين،  املجتمع  موؤ�س�سات  وبناء  القرار،  �سنع 

والإنتاجية  والعمل  للوطن،  النتماء  مفهوم  تر�سيخ  على  القادرة 

والكفاءة".

اأوًل" عام 2002م من  "الأردن  اإطالق �سعار  اأوًل:  الأردن  - �سعار 

الدميقراطية  الأ�س�س  وتعزيز  للوطن،  النتماء  روح  تر�سيخ  اأجل 

الحرتام  ثقافة  ون�سر  وامل�ساواة،  والعدالة  القانون،  و�سيادة 

الوحدوي  والنهج  القومية  ال�سيا�سة  مع  يتعار�س  ل  والت�سامح، مبا 

للمملكة الأردنية الها�سمية. 

متوز  الأردن" يف  "كلنا  مبادرة  اأطلقت  الأردن":  "كلنا  مبادرة   -

اإلى روؤى  تاأ�سي�س منظور وطني �سامل ي�ستند  عام 2006م؛ بهدف 

م�سرتكة بني مكونات املجتمع الأردين، عرب م�ساركة وا�سعة وفاعلة 

يف �سياغة بنية القرارات ومتابعتها.

- الأجندة الوطنية: مت ت�سكيل جلنة الأجندة الوطنية كاإ�سرتاتيجية 

�سرائح  معظم  متثل  حيث  احلياة  نواحي  لكافة  �ساملة  اإ�سالحية 

على  الرتكيز  مع  الأردن،  مل�ستقبل  ت�سور  لو�سع  الأردين  املجتمع 

القانون،  و�سيادة  الإن�سان  وحقوق  والعدالة  الدميقراطية  ق�سايا 

جمالت  ثالثة  يف  الوطنية  الأجندة  مبادرات  تطوير  جرى  وقد 

احلقوق  وجمال  وال�سيا�سات،  احلكومة  جمال  ت�سمل  رئي�سة 

واحلريات ال�سيا�سية، وجمال اخلدمات والبنى التحتية والقطاعات 

القت�سادية.

امل�ساركة  زيادة  منها:  عديدة،  اأهداف  الوطنية  ولالأجندة 

وتعزيز  القانون،  �سيادة  مبداأ  وتاأكيد  القرار،  �سنع  يف  ال�سعبية 

مبداأ العدالة الجتماعية، بالإ�سافة اإلى بناء الثقة بني املوؤ�س�سات 

واملواطنني. 

اإ�سدار الأوراق النقا�سية عام 2012م،  الأوراق النقا�سية: بداأ 

الدولة  اإلى  و�سول  ال�سامل  بالإ�سالح  الأردن  التزام  اأكدت  حيث 

يف  للم�ساركة  ال�سيا�سية  للقوى  قويا  وحافزا  احلديثة،  املدنية 

ملكية  اأفكار  من  احتوته  ملا  وذلك  ال�سيا�سية،  واحلياة  النتخابات 
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ال�سلطة  وتداول  الدميقراطية  تعزيز  اأجل  من  و�ساملة  متقدمة 
الأحزاب  بدور  والعرتاف  الربملانية،  واحلكومات  التنفيذية 
النهج  على  النقا�سية  الأوراق  وركزت  ال�سيا�سي.  النظام  يف 
النقا�سية  الأوراق  من  �سبع  جاللته  عن  �سدر  وقد  الدميقراطي، 
ت�سمنت املوا�سيع الآتية: م�سريتنا نحو بناء الدميقراطية املتجددة، 
تطوير نظامنا الدميقراطي خلدمة جميع الأردنيني، اأدوار تنتظرنا 
ومواطنة  دميقراطي  متكني  نحو  املتجددة،  دميقراطيتنا  لنجاح 
اأ�سا�س الدولة  فاعلة، تعميق التحول الدميقراطي، �سيادة القانون 

املدنية، تطور التعليم اأ�سا�س الإ�سالح ال�سامل.
من  العديد  تاأ�سي�س  الأردن  يف  ال�سيا�سية  احلياة  �سهدت  لقد 
املوؤ�س�سات ال�سيا�سية الداعمة ملبادئ الدميقراطية، كوزارة ال�سوؤون 
ال�سيا�سية والربملانية التي مت ا�ستحداثها عام 2003م ، وكان اأبرز 
مهامها الإ�سراف على الإ�سالحات ال�سيا�سية وتنفيذها ومتابعتها، 
بالإ�سافة  ال�سيا�سية،  للحياة  الناظمة  بالت�سريعات  النظر  واإعادة 
و�حلزبي،  �ل�ضيا�ضي  �لعمل  يف  لالنخر�ط  �ملو�طنني  حتفيز  �إلى 
العمل  يف  ال�سعبية  امل�ساركة  من  حتد  التي  العقبات  كافة  واإزالة 

ال�سيا�سي.  
كما تاأ�س�ست الهيئة امل�ستقلة لالنتخابات عام 2011م، وتتمتع 
با�ستقالل مايل واإداري، ومهمتها الإ�سراف على العملية النتخابية 
النيابية واإدارتها يف كل مراحلها، والإ�سراف اأي�سا على النتخابات 
البلدية واأي انتخابات اأخرى يقررها جمل�س الوزراء. وتقوم الهيئة 
باتخاذ القرارات والإجراءات الالزمة لتمكينها من اإدارة العملية 
مبادئ  اإلى  ت�ستند  وحيادية  نزيهة  ب�سورة   وتنفيذها  النتخابية 

العدالة وامل�ساواة وتكافوؤ الفر�س و�سيادة القانون.
بارزة بني  الأردن مكانة  ال�سيا�سية اخلارجية حقق  ويف جمال 
دول العامل بف�سل الدور الذي قام به امللك عبداهلل الثاين يف دعم 
التي  ال�سيا�سية  الإجنازات  اأبرز  ومن  والدولية،  العربية  الق�سايا 

العودة  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  حق  دعم  املجال:  هذا  يف  حتققت 
اإلى اأر�سه واإقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�سمتها القد�س، 
عنها،  والدفاع  وامل�سيحية  الإ�سالمية  املقد�سات  اأهمية  وتاأكيد 
واإعالن  الدولية،  املحافل  ال�سمحة يف كافة  الإ�سالم  واإبراز �سورة 
ر�سالة عمان يف2004م للم�ساهمة يف حماربة التطرف والإرهاب، 
عن  والدفاع  الدولية  واللقاءات  املوؤمترات  يف  الفاعلة  وامل�ساركة 
للمحافظة  العربية  الدول  جانب  اإلى  والوقوف  العربية،  الق�سايا 
البيت  �سمن  العربية  الق�سايا  وحل  وا�ستقرارها،  اأمنها  على 
التي  والقت�سادية  والأمنية  ال�سيا�سية  التحديات  واإبراز  العربي، 

مير بها الأردن يف اللقاءات الدولية واملوؤمترات العاملية.
م�ستوى  اإلى  الثاين  عبداهلل  امللك  عهد  يف  الإجنازات  ارتقت 
نواحي احلياة،  كافة  اأمنوذجا ح�ساريا يف  الأردن  اأظهرت  متقدم 
التحديث  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  عهد  يف  الإجنازات  ومتثلت 
الثاين  للملك عبداهلل  الإ�سالحية  الروؤية  تنطلق  والإ�سالح، حيث 
نتاج  الوطنية، وهي  الربامج  لتطوير و�سياغة  ال�سلبة  الإرادة  من 
اإبداع  الفكر  القيادي الإن�ساين للملك عبداهلل الثاين لبناء م�ستقبل 
الأجيال. يقول جاللة امللك يف خطابه يف عيد ال�ستقالل بـ25ايار 
الأ�سا�سية  احلريات  و�سمان  ال�سيا�سية  التنمية  "اإن  2008م: 
للمواطنني وموؤ�س�سات املجتمع املدين، وتعزيز م�ساركتهم يف اتخاذ 
القرار، هي حق مكفول يف الد�ستور، وهي متطلب رئي�س، لتحقيق 
التنمية ال�ساملة امل�ستدامة. وهذا ل ميكن اأن يكون اإل بوجود بيئة 
ت�سودها قيم احلرية والتعددية والت�سامح، واحرتام الراأي والراأي 

الآخر، و�سيادة القانون وتكافوؤ الفر�س".
بكافة  احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اهتم  لذا، 
فقام  الها�سمية،  الأردنية  اململكة  حمافظات  كل  يف  املجتمع  فئات 
جاللته بالعديد من الزيارات التفقديةملختلف املناطق  يف البوادي 

والأرياف واملدن.

� � �
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جربين عطية امل�ساعلة 

مديرية تربية الأغوار اجلنوبية 

اإجنازات جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني يف 

الع�شرين عاماً

يحتفل الأردنيون بالعيد الع�سرين جللو�س جاللة امللك عبداهلل 
الثـــاين ابن احل�سني على عر�س اململكة الأردنية الها�سمية، موؤكدين 
-على الـــدوام- حر�سهم على موا�سلة م�ســـرية العطاء والذود عن 
الوطن واحلفاظ على مكت�سباته واإجنازاته، ويطمحون -وبعون اهلل 
وبحكمتهم وانتمائهم لالأردن الغـــايل وولئهم للمليك املفدى- اإلى 

املزيد من التميز.
اآمـــن جاللة امللـــك عبداهلل الثـــاين ومنذ اأن اعتلـــى العر�س يف 
التا�ســـع من حزيران عـــام 1999 بقـــدرات �سعبنـــا العظيم، ومتيز 

ح�ســـوره بالعلـــم واملعرفـــة والأخـــالق الكرميـــة املنبثقة عـــن ديننا 
احلنيـــف وعروبتنا ومبادئنا وعاداتنـــا وتقاليدنا الكرمية ال�سمحة، 
و�سار الأردن بقيادة وحكمة جاللته قويا منيعا يف ظل ظروف اإقليمية 
ودوليـــة دقيقة و�سائكة، فبقي الوطن فاعـــال وموؤثرا وحمافظا على 
وحدتـــه وثباته يف وجه كل التحديـــات، ليكون منوذجا يف ال�ستقرار 

والأمن والت�سامح والإيثار يف منطقة غري م�ستقرة.
وتولـــى جاللته يف هـــذا التاريـــخ م�سوؤولياته جتـــاه �سعبه الذي 
اعتـــربه عائلته، موائمـــًا بني حما�ســـة وحيوية ال�سبـــاب املتكئ على 
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العلـــم والثقافـــة واحلداثـــة، وبني احلكمـــة والأ�سالة التـــي �سقلتها 
اخلـــربات العلمية والعملية ب�سفة عامـــة، اإلى جانب تركيز جاللته 
علـــى �سرورة العمل برت�سيخ �سيادة القانون واإدارة �سوؤون الوطن يف 
منـــاخ من العدالة والنزاهة وال�سفافيـــة، ومواكبة خمتلف متطلبات 
الع�ســـر التي تفر�س اإطالق طاقات الأردنيني ومتكينهم من اأدوات 

العلم واملعرفة والتاأهيل والتدريب.
و�ســـّكل رفـــع م�ستـــوى معي�ســـة املواطـــن، والرتقـــاء مب�ستـــوى 
اخلدمات املقدمـــة له، اأبرز اهتمامات جاللة امللـــك واأولوياته منذ 
ت�سلمه �سلطاته الد�ستورية، فقد انطلقت م�سرية الإ�سالح بخطوات 
مت�سارعـــة عرب تو�سيع قاعدة امل�ساركـــة ال�سعبية واإ�سراك املواطنني 

يف �سنع القرار.
ويوؤمـــن جاللة امللـــك، كما اآمن والـــده جاللة املغفـــور له امللك 
احل�ســـني بن طـــالل -طيب اهلل ثـــراه- باأن ثـــروة الأردن احلقيقية 
هـــي املواطن، واأنه العامل الرئي�س يف عمليـــة التنمية والتقدم، وهو 
هدفهـــا وحمورها، كما يوؤكد جاللتـــه �سرورة ال�ستثمار يف املواطن 
مـــن خالل تطويـــر التعليم يف خمتلـــف مراحلـــه وم�ستوياته، وو�سع 
الربامـــج والإ�سرتاتيجيـــات الهادفـــة، لتزويـــده باملعرفـــة واملهـــارة 

واخلربة للدخول اإلى �سوق العمل.
وعـــرب جهود مكثفـــة ودوؤوبـــة يف خمتلـــف املجـــالت ال�سيا�سية 
املحليـــة  امل�ستويـــات  والقت�ساديـــة والجتماعيـــة وعلـــى خمتلـــف 
والإقليميـــة والدولية، عمـــل جاللته على حتقيـــق الأف�سل للمواطن 

الأردين ومل�ستوى دخله ومعي�سته.
ويبذل جاللة امللـــك جهودًا كبرية يف تو�سيح املفاهيم ال�سمحة 
التي ينطلـــق منها الدين الإ�سالمي احلنيف، كمـــا يوا�سل م�ساعيه 
من اأجل حتقيق الأمن وال�ستقرار يف املنطقة، وتعزيز اآفاق التعاون 

مع دول العامل.
ويوؤكد جاللـــة امللك اأهمية تكري�ـــس مبداأ ال�سفافيـــة وامل�ساءلة 
و�سيادة القانـــون وحتقيق العدالة وتكافوؤ الفر�ـــس وتعزيز منظومة 

مكافحـــة الف�ساد، وي�سدد دومـــًا على اأهمية التعـــاون والتن�سيق بني 
جميع املوؤ�س�سات الرقابية وتفعيل اأنظمة امل�ساءلة على اأ�س�س �سفافة 

ونزيهة ومو�سوعية، ووفقًا لأف�سل املعايري واملمار�سات الدولية.
وتنطلق روؤية جاللته يف اإحداث التنمية القت�سادية امل�ستدامة، 
مـــن تبني َمواطـــن القوة يف املجتمـــع، على اأ�سا�س اللتـــزام بالقيم 
والبنـــاء على الإجنازات وال�سعي نحو الفر�ـــس املتاحة وا�ستغاللها؛ 
لأن حتقيق التنمية ال�ساملة وبناء اقت�ساد قوي يعتمدان على املوارد 
الب�سريـــة املت�سلحـــة بالعلـــم والتدريـــب، اللذين ميّكنـــان من جتاوز 
التحديات واملعيقات بهمة وعزمية، وبالعمل اجلاد املخل�س لتحقيق 

خمتلف الطموحات.
ويحقـــق الأردن الإجنـــاز تلو الإجناز يف املجـــالت القت�سادية 
والتعليمية وال�سحية والتنموية، ومي�سي الأردن يف م�سرية الإ�سالح 
ال�سامـــل التي ت�ستهدف حت�سني امل�ستـــوى املعي�سي للمواطن، وتو�سع 
مـــن م�ساركتـــه يف �سنع القـــرار، بالإ�سافة اإلى تعزيـــز دور القطاع 
اخلا�س وموؤ�س�سات املجتمع املـــدين وال�سباب للم�ساهمة يف العملية 

التنموية ال�ساملة.
وحتظى جهـــود تنفيـــذ الإ�سرتاتيجيـــة الوطنية لتنميـــة املوارد 
الب�سريـــة التـــي مت اإطالقها حتت الرعاية امللكيـــة ال�سامية يف العام 
2016، مبتابعـــة م�ستمـــرة ودعـــم مو�سول مـــن قبل جاللـــة امللك، 
لتحقيـــق نتائـــج ملمو�سة علـــى اأر�س الواقـــع، تنعك�ـــس اإيجابيًا على 
روؤيـــة وم�سرية التنمية والتطوير والإجناز التي ي�سبو اجلميع اإليها، 

خدمة للوطن واملواطن ب�سورة �ساملة.
وا�ستمرارًا لنهج جاللة امللك يف التوا�سل املبا�سر مع املواطنني، 
حر�ـــس جاللتـــه علـــى زيـــارة العديد مـــن مناطـــق اململكـــة، ولقاء 
املواطنـــني فيها. فيما �سهد الديوان امللكي، بيـــت الأردنيني جميعًا، 
لقـــاءات عديدة مع ممثلي الفاعليات ال�سعبية والر�سمية، ركزت يف 
جمملها على �سبل حت�سني وتطوير الأو�ساع القت�سادية للمواطنني، 
وهـــي لقاءات تعك�س حر�س جاللة امللك على ال�ستماع مبا�سرة من 
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املواطنني والطالع على التحديات التي تواجههم.
ولأن دور جاللـــة امللـــك وجهـــوده الكبـــرية يف املنطقـــة يحظى 
باهتمـــام وتقدير عاملي، جاءت جائزة متبلتـــون 2018 التي ت�سلمها 
جاللتـــه و�سط ح�ســـور عدد مـــن ال�سخ�سيات العامليـــة، والقيادات 
ال�سيا�سيـــة والفكريـــة والدينيـــة، لتعك�ـــس التقديـــر واملكانة جلهود 
جاللته يف حتقيق الوئام بني الأديان، وحماية املقد�سات الإ�سالمية 

وامل�سيحية يف القد�س.
واهتـــم جاللته بقطـــاع ال�سباب، عرب ال�ستمـــاع اإلى ق�ساياهم 
وهمومهم، واأوعز بالرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدمة لهم، ف�ساًل 

عن اإطالق العديد مـــن املبادرات الهادفة لتفعيل دورهم يف احلياة 
العامـــة، من خالل اإعطائهـــم الفر�س وتاأهيلهـــم واإعدادهم كقادة 

للم�ستقبل، عرب برامج علمية وعملية نوعية.
كمـــا �سهد النهو�س بواقـــع املراأة يف عهد جاللتـــه وم�ساركتها، 
وتكري�ـــس قدرتهـــا على ممار�ســـة جميـــع حقوقها، خطـــوات نوعية 
خا�ســـة، ا�ستهدفت تفعيل م�ساركتهـــا يف احلياة ال�سيا�سية والعامة، 
اإلـــى جانب اهتمـــام جاللته ب�ســـّن الت�سريعات الالزمـــة التي توؤّمن 
للمراأة دورًا كاماًل غري منقو�س يف احلياة الجتماعية والقت�سادية 

وال�سيا�سية يف اململكة.

� � �
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منى علي الفالحات

مديرة مدر�سة فاطمة الزهراء الأ�سا�سية 

مديرية تربية البرتاء

الإجنازات التعليمية يف عهد جاللة امللك 

عبداهلل الثاين ابن احل�شني

كان جلاللة امللك منذ ت�سلمه �سلطاته الد�ستورية روئ وا�سحة 
املعريف  التطور  �سغل  وقد  متميزة،  تعليمية  نه�سة  حتقيق  يف 
امللك  له  املغفور  والده  نهج  �سار على  الذي  والتعليمي فكر جاللته 
كتب  يف  جليا  ذلك  وظهر  ثراه-،  اهلل  -طيب  طالل  بن  احل�سني 
التكليف ال�سامية للحكوماته املتعاقبة والتي تدعو اإلى �سرورة تطوير 
يف  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  وتوظيف  وجتويده،  التعليم 
التعليم، اإميانا منه باأن التعليم حمرك اأ�سا�سي للنمو القت�سادي، 
للطلبة حيث يحفزهم على  بداية كل عام  يقدمها  التي  والر�سائل 

الإبداع والتميز.

بد�أ �الهتمام يف مرحلة ريا�ض �الأطفال باالنخر�ط يف بر�مج 
تهيئة بيئات تعلم منا�سبة وداعمة لهذه الفئة من الطلبة، وقد قطع 
الأهل؛  وم�ساركة  الأطفال  ريا�س  مرحلة  يف  كبريا  �سوطا  الأردن 
اأهمية يف بناء �سخ�سية الطفل وتكوين التوازن  ملا لهذه الفئة من 
العقلي لديه، باعتبارها احللقة الأولى يف م�سرية الطالب. وقد اأمر 
على  بالرتكيز  موعزا  حكومية  اأطفال  ريا�س  با�ستحداث  جاللته 
املناطق الأقل حظا حتقيقا ملبداأ العدالة وتكافوؤ الفر�س ورفع درجة 

ا�ستعداد الطلبة للتعليم.
تكنولوجيا  توظيف  خالل  من  التعليم  بنوعية  جاللته  اهتم 
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املعلومات والت�سالت يف التعليم، فاأطلق مبادرة التعليم الأردنية 
املدار�س،  اإلى  احلوا�سيب  اإدخال  خاللها  من  مت  التي   2003 عام 
وربطها على بوابة التعلم الإلكرتونية للوزارة وعلى �سبكة الإنرتنت، 
يف  يحتذى  اأمنوذجا  بذلك  الأردن  لي�سبح  با�ستمرار  وحتديثها 

التحديث والتطوير.
برفع  واأكادمييا  مهنيا  املعلمني  تنمية  اإلى  اأي�سا  جاللته  �سعى  وقد 
ا�ستخدام  على  املعلمني  تاأهيل  منها  تدريبية،  لربامج  اإخ�ساعهم  فر�س 
 Icdl،Wordlinks،Intel،(:مثل التدريبية  الدورات  وعقد  احلا�سوب، 
للحوافز،  نظام  وا�ستحداث   ،)Eduwave،Winises،Cisco،Mos

خا�س  نظام  وا�ستحداث  الرتبوي،  للتميز  رانيا  امللكة  جائزة  واإطالق 
للمعلمني  اإ�سكانات  واإن�ساء  والإ�سكان،  ال�سمان  �سندوقي  ودعم  للرتب، 

�سملت جميع حمافظات اململكة. 
الإمنائي يف  املتحدة  لالأمم  الب�سرية  التنمية  تقرير  �سهد  وقد 
من   90 املرتبة  احتل  الأردن  اأن  العامل  يف  ع�سر  اخلام�س  تقريره 
على  وا�سحا  موؤ�سرا  يعطي  وهذا  التقرير،  �سملها  دولة   177 بني 
�سرعة التقدم يف جمال تنمية التعليم. وبح�سب املوؤ�سرات اخلا�سة 
الأردن  فاإن  نيويورك،  من  اأطلق  الذي  العاملي  التقرير  يف  بالأردن 

احتل املرتبة الأولى بني الدول العربية يف جمال التعليم.
اإيعازه  والتعليم  التعلم  ملنظومة  جاللته  اهتمام  مظاهر  ومن 
على  وحا�سوبية  علمية  مبختربات  جمهزة  جديدة  مدار�س  ببناء 
وريا�س  وم�سارح،  وقاعات،  مهنية،  وم�ساغل  امل�ستويات،  اأعلى 
ريا�سية؛  �سالت  باإن�ساء  كذلك  جاللته  واأمر  ومالعب،  اأطفال، 
م�ستودعات  واإن�ساء  للطالب،  البدنية  الرتبية  باأهمية  منه  اإميانا 
للكتب، والتعليم املهني وم�ستودع الأجهزة املخربية. بالإ�سافة اإلى 
عمل �سيانة ملدار�س من�ساأة ما بني خفيفة و�ساملة؛ وذلك لتح�سني 
البيئة التعليمية واإيجاد فر�س لالإبداع والتميز، وحت�سني خمرجات 
اإحدى  تربوية يف  اأكون قائدة  اأن  ال�سرف يف  التعليم، وقد كان يل 
مدار�س مكارمه يف حمافظة معان. اإ�سافة اإلى مكارم اأخرى قدمها 

جعل  وقد  املدر�سية،  واحلقائب  ال�ستاء،  كمعاطف  الطلبة،  اإلى 
التعليم الإلزامي جمانيا باإعفاء الطلبة الأردنيني من دفع الر�سوم 

املدر�سية.
     ومن اأبرز اإجنازات جاللته اأنه اأطلق مبادرة ال�سراكة بني 
وكان  التعليم،  تكنولوجيا  توظيف  يف  واخلا�س  العام  القطاعني 
الأردن اأول دولة نفذت هذه املبادرة لتمكني املعلمني من ا�ستخدام 
اأ�ساليب جديدة تزيد من فر�س الإبداع والتجديد وامل�ساركة الفاعلة 

يف التنمية القت�سادية.
�سامل  ا�ستثماري  برنامج  اأ�سخم  جاللته  عهد  �سهد  وقد 
لعنا�سر العملية التعليمية الذي نفذته الوزارة �سمن م�سروع تطوير 
حيث   ،)2009-2003()Erfke1(املعرفة اقت�ساد  نحو  التعليم 
والأهداف  الرتبوية  ال�سيا�سة  توجيه  �سملت  مكونات  اأربعة  ت�سمن 
لتحقيق  الرتبوية  واملمار�سات  الربامج  وتطوير  الإ�سرتاتيجية، 
بيئات  وتوفري  املعرفة،  اقت�ساد  مع  تن�سجم  تعليمية  خمرجات 
تعليمية مالئمة، وتنمية ال�ستعداد للتعلم من خالل تنمية الطفولة 

املبكرة، وكانت املرحلة الثانية من امل�سروع عام 2013.
والتغذوي  ال�سحي  بامل�ستوى  بالرتقاء  جاللته  من  واهتماما 
اأطلق م�سروع التغذية املدر�سية وجائزة امللك  لطلبة املدار�س فقد 
وقد  الريا�سية،  والبطولت  وال�سحية،  البدنية  للياقة  عبداهلل 
خمتلف  يف  متقدمة  مراكز  املدر�سية  الريا�سية  الفرق  اأحرزت 

الألعاب العربية والإقليمية.
على  تاأكيدا  النظامي؛  غري  التعليم  بفئة  جاللته  اهتم  وقد 
التغريات  مواكبة  التعلم مدى احلياة، ومتكينهم من  توفري فر�س 
النمو  عملية  يدعم  مما  ال�سريعة،  والتكنولوجية  الجتماعية 

القت�سادي وحت�سني امل�ستوى املعي�سي لهم.
مع  الرتبوية  العدالة  لتحقيق  اإن�سانية  ب�سمات  جلاللته  وكان 
�سرورة  جاللته  اأكد  فقد  اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي  الطلبة  فئة 
العناية بهم وتوفري م�سادر الدعم النف�سي والجتماعي لهم، من 
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خالل اإن�ساء مدار�س للمكفوفني ومدار�س لل�سم، وزيادة عدد غرف 
م�سادر �سعوبات التعلم يف املدار�س احلكومية، وزيادة عدد املراكز 

الريادية للطلبة املتفوقني واملوهوبني.
واهتم جاللته بال�ستقرار النف�سي للمعلمني من خالل املكرمة 
جمال  ويف  العلمية،  والبعثات  املعلمني  لأبناء  ال�سامية  امللكية 
وتطوير  بتعديل  اهتم  فقد  املدر�سية  والختبارات  المتحانات 
الأ�ساليب  تطوير  عملية  لتواكب  العامة  الثانوية  �سهادة  امتحان 

الرتبوية احلديثة التي تنتهجها الوزارة.

وقد فتح املجال اأمام املعلمني والرتبويني للم�ساركة يف العديد 
من املوؤمترات وور�س العمل العربية والإقليمية بالتعاون مع اليون�سكو 

واملنظمات العربية والإ�سالمية والعاملية.
وكان جلاللته الأثر الطيب يف نفو�س الرتبويني بامل�سادقة على 

قانون نقابة املعلمني مما يوؤكد دعمه ورعايته لهم.
حفظ اهلل جاللة امللك، وحفظ الأردن راعيا وحا�سنا لإبداعات 

الرتبويني. 

� � �
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 بلقي�س اإبراهيم ال�سوبكي

مدر�سة �سلبود الأ�سا�سية املختلطة 

مديرية تربية لواء �سحاب 

ع�شرون عاما وي�شتمر الإجناز

العليل،  الن�سيم  وهبوب  ومع  اإ�سراقة ال�سم�س،  �سباح  كل  يف 
للذهاب اإلى دار  متلهفني  اجلميع  جتد  الع�سافري  وزقزقة 
والآخرون يرك�سون  ِم�سية واثٍق،  العلوم واملعرفة، فبع�سهم مي�سون 
جتد  وكّل �سباح  يوم  املدر�سة، كل  موعد  عن  تاأخرهم  من  خوفا 
�سباح  كل  لأبنائها، ففي  تفتح اأبوابها واأح�سانها  املدار�س  جميع 
كاأنغام  فتطلقه  امللكي،  ال�سالم  بدء  املدار�س لإعالن  تتوحد 
وما  و�سدورهم،  الطلبة  قلوب  يف  �سيمفونية ُنِق�َسْت كلماتها 
واحدة  واملعلمون وقفة  يقف الطلبة  حينما  حلظات!  اأجملها من 
يف اأذهاننا  عندها ل يخطر  ال�سالم،  هذا  واحدًا يرددون  و�سفًا 

اإل اأّن لهذا الوطن ربًا يحميه وقيادًة تقيِه و�سعبًا يفديه.
ت�ضطر  يومًا جميدً� وذكرى  عام  من كل  من �ضباط  ُيعد �ل�ضابع 
املجد الأردين وذاكرة اأيامه املاجدة  كتاب  يف  نور  من  باأحرف 
الوطن،  عمر  من  وال�سموخ. ع�سرون عاما مرت  الفخر  مبحطات 
اليوم نفتُح كتاَب الوطن و�سفحات  نحن  وها  الإجناز،  عمر  من 
يوُم الوفاء والبيعِة؛  عنوانها  �سفحة  عند  جمده التليِد لن�سل 
التاريخ  وهذا  العنوان  هذا   ،1999 للعام  من �ضباط  يوم �ل�ضابع 
جاللة  اليوم الذي ا�ستلم فيه  عاما اإلى ذلك  ع�سرين  يعيدنا اإلى 
ع  وَدّ اأن  الد�ستورية بعد  احل�سني �سلطاته  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك 
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الأردنيون بقلوب يعت�سرها الأمل والفراق قائَدهم املحبوب احل�سنَي 
بن طالل -طيب اهلل ثراه- وباأمٍل كبرٍي بت�سلم �سبٍل ها�سمٍيّ و�سقٍر 
من �سقوِر قري�س جاللة امللك �سلطاته الد�ستورية يف م�سهٍد ول اأروع 
ل�ستالم �سل�ٍس لل�سلطة، وهذا اإن دّل على �سيء فهو دليل للعامل اأجمع 
تاريخ  مر�حل  عرب  �لويف  ب�ضعبها  �لها�ضميِة  �لقيادة  �رتباط  على 
اململكة الأردنية الها�سمية، ويف هذا اليوم وقَف جاللته وقفة م�سرفة، 
الوطَن  اأَنّ  للوطن  احل�سني  َنذرُه  يوم  اأظفاره  نعومة  منذ  وعى  وقد 
اأغلى ما ميلكه الإن�ساُن، وكان عبداهلل القائد عنَد ُح�سِن ظِنّ اجلميع 
يوَم اأعلنها من جمل�س الأمة ومن عرين الدميقراطية الأردنية بني 
التي  اللحظات  تلك  منذ  الأردين،  ال�سعب  وممثلي  الوطن  اأعيان 
�سكلت نقطة وا�سلة يف تاريخ الوطن وحا�سره، بداأت م�سرية اخلري 
والأجداد، ولرتفع مداميَك جديدة  الآباء  بداأه  لتكمل ما  الها�سمية 
امللك  بها  اأق�سم  التي  اللحظات  تلك  ويف  الأردنية،  الدولة  بناء  يف 
وقف الوطُن وال�سعُب يدًا واحدة وقلبًا واحدًا مبعية القائد لينطلق 
عهٌد اأرديّن ميزه عهد �ساب �سار بالوطن وبقطاعاته املكت�سبة بعزم 

ال�سباب وعزمية الآباء و�سار على خطًا ثابتة واأر�سية �سلبة.
ع�سرون عامًا من الإجنازات التي ارتقت يف عهد جاللته اإلى 
نواحي  يف  فقد اأظهر الأردن اأمنوذجا ح�ساريًا  متقدم،  م�ستوى 
فمن  نواٍح عديدة،  جتلت يف  الإجنازات  وهذه  كافة،  احلياة 
للملك  الإ�سالحية  الروؤية  تنطلق  التحديث والإ�سالح  ناحية 
جلميع  وال�سياغة  للتطوير  من الإرادة ال�سلبة  الثاين  عبداهلل 
القيادي الإن�ساين عند  نتاج اإبداع للفكر  الربامج الوطنية، وهي 

امللك لبناء م�ستقبل مواكب للتطور احل�ساري الذي ينفع الأجيال.
الثاين روؤيته التعليمية  التعليم و�سع امللك عبداهلل  ومن ناحية 
تطوير  جمال  يف  متقدمة  جلعل الأردن بوابة 
مواكبة  من  الطلبة  لتمكني  تكنولوجيا املعلومات والت�سالت 
يف  اخلا�سة  والدولية، واأولى جاللته العناية  املحلية  الحتياجات 
جامعات  امليمون  عهده  يف  تاأ�س�ست  فقد  العايل،  التعليم  جمال 

التقنية،  الطفيلة  وجامعة  طالل،  بن  احل�سني  كجامعة  حكومية، 
واجلامعة الأردنية/ فرع العقبة.

نه�سة  جاللته  عهد  الأردن يف  �سهد  ال�سحي  اجلانب  ويف 
املجالت  �ستى  يف  خاللها اإجنازات كبرية  حققت  �ساملة  �سحية 
الطبية اأهمها، التاأمني ال�سحي، واإن�ساء امل�ست�سفيات يف املحافظات 
وم�ست�سفى الأمري ها�سم  حمزة  الأمري  مثل: م�ست�سفى  كافة 
يف  وم�ست�سفى الأمرية هيا  الزرقاء  يف  احل�سني  بن 
يف  �سحية  وفتح مراكز  القائمة  عجلون. وتو�سيع امل�ست�سفيات 
بالأجهزة  امل�ست�سفيات  وخا�سة النائية، وتزويد  املناطق  خمتلف 

احلديثة واملتطورة لتقدم اأف�سل خدمة للمواطنني.
تطويَر ودعم   جاللته  ارتاأى  فقد  القت�سادي  املجال  يف  اأما 
كافة: الزراعية،  املجالت  تاأثري وا�سح يف  له من  ملا  القت�ساد 
ت�سجيع  على  العمل  فجرى  وال�سياحية،  وال�سناعية،  والتجارية، 
واإن�ساء املدن ال�سناعية، وعقد املوؤمترات القت�سادية  ال�ستثمار، 

العاملية، والنفتاح على اقت�ساديات العامل.
واتباعًا ل�سنِة الر�سوِل الكرمي  الجتماعي،  املجال  ويف 
رعيته" فقد اأولى جاللته  عن  م�سوؤول  راٍع وكلكم  القائل:" كلكم 
يف  املناطق،  خمتلف  �سعبه يف  لفئات  ُجَلّ اهتمامه 
واأُّمنت  التنمية  �سناديق  البوادي والأرياف، فا�ستحدثت 
على  العمل  الالزمة، وجرى  باخلدمات  النائية  املناطق 
ال�ستغالل الأمثل للموارد لرفع امل�ستوى املعي�سي عند ال�سكان للحد 

من الفقر والبطالة.
احل�سني  بداأه  ما  الثاين  عبداهلل  جاللة امللك  تابع  وع�سكريا، 
ورعايته،  العربّي ُجَلّ اهتمامه  فاأولى اجلي�س   - اهلل  -رحمه 
بهم اأباة رافعي الروؤو�س  العهد  على  العربي  اجلي�س  وظل اأبناء 
وجل- يحمون  -عز  اإّل هلل  ل تنحني  عاليًا جباههم 
الثغور باأهداِب العيون، ويطوقون بدمائهم قناديل الوطن ويجعلون 
تعرب عليها اأحالم اأجياٍل متعاقبة، وكان من اأج�سادهم ج�سورًا 
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جيل،  جياًل بعد  الها�سمية الفّدة.  بقيادتها  واثقة  الدوام  على  ت 
يرفعون رايات خ�سبت بدم اأحراٍر اآمنوا باهلل وباأَنّ للوطن دينًا يف 
الزمن  مع  لهم  مرابطني  �سامدين  العهد  على  فكانوا  اأعناقهم، 
ِوْقَفٌة تنم عن املعنى احلقيقّي ل�سفاء الروؤيا ويقظة ال�سمري وع�سق 
املا�سية نقلة نوعية  الع�سرون  ال�سنوات  �سهدت  والإجناز.  العمل 
باأحدث  امل�سلحة  القوات  زودت  حيث  الت�سليح  جمال  يف 
والقوة  الربية واجلوية  ال�سنوف  كافة  �سملت  منظومات الأ�سلحة 
البحرية امللكية واإن�ساء ميادين تدريب منوذجية لتنفيذ التدريبات 
املختلفة، وا�ستحداث املركز الع�سكري ملكافحة الإرهاب والتطرف، 

ال�سامل، واإن�ساء  الدمار  ملكافحة اأ�سلحة  املتميز  املركز  وافتتاح 
معهد امللك عبداهلل للت�سميم والتدريب "كادبي".

كان  الذي  املغوار  القائد  مبعية  الوطن  عامًا عا�سها  ع�سرون 
همه الرتقاء بالوطن الغايل وال�سري به نحو دروب املجد.

اإجنازات امللك  بها  ن�ستذكر  وقفة  نقف  عام مي�سي  كل  يف 
بعد  بك الأعوام عامًا  تزهو  فيا �سيدي  الها�سمي، 

عام، بقلب كبري يطوق هذا الوطن.
فقت امللوك واأهل الأر�س قاطبة        قطب اجلمال مهيب اأيها القمر
اإن كانت النا�س بالأن�ساب تفتخر      فاآية الفخر من باملجــد ياأتزر

� � �



37

حممد اأ�سعد بني عامر

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

يف عيد اجللو�س امللكي الع�شرين

اإ�شاءات على قطاع التعليم العايل يف الأردن

امللكية  بالرعاية  الأردن  يف  الرتبوية  العملية  حظيت  لقد 
ال�سامية يف مراحل تطورها كافة بو�سفها حمورا مهما يف م�سرية 
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  يويل  اإذ  الأردن،  يف  ال�ساملة  التنمية 
ابن احل�سني يف جل لقاءاته وخطاباته وكتب التكليف ال�سامي عند 
ت�سكيل احلكومة قطاع التعليم العام والتعليم العايل اأولوية ق�سوى 
بالعمل على ر�سم ال�سيا�سات العامة التي تهدف اإلى تاأطري مرحلة 
متقدمة يف م�سرية التعليم وال�ستثمار يف العن�سر الب�سري الذي هو 

راأ�سمال الأردن كما يرى جاللته.
القطاعات  من  كغريه  الأردن  يف  العايل  التعليم  قطاع  �سهد 

الثاين  عبداهلل  امللك  لتويل جاللة  الأولى  اللحظة  منذ  اململكة  يف 
ابن احل�سني املعظم �سلطاته الد�ستورية قبل ع�سرين عامًا تطورًا 
كبريًا يف املجالت والأ�سعدة كافة، هذا التطور الذي عك�س الروؤى 
للحكومات  ال�سامي  التكليف  كتب  يف  جاءت  التي  ال�سامية  امللكية 
النقا�س  واأوراق  امللكية  املبادرات  خالل  من  اأو  املتعاقبة،  الأردنية 
منها  نذكر  املا�سية،  عاما  الع�سرين  خالل  جاللته  اأطلقها  التي 
على �سبيل املثال ل احل�سر الورقة النقا�سية ال�سابعة، اإ�سافًة اإلى 
-2016( الب�سرية  للموارد  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  اإطالق 
2025( والتي تعد خارطة طريق للقائمني على قطاع التعليم العايل 
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مبحاورها اخلم�سة )توفري فر�س عادلة للطلبة املوؤهلني، اجلودة/
رفع معايري خمرجات الأبحاث العلمية وجودتها وم�ستوى التدري�س 
اأكرب يف  امل�ساءلة/حتفيز اجلامعات على حتمل م�سوؤولية  والتعلم، 
حتقيق الأهداف الوطنية، البتكار/لتمكني تبني اأف�سل املمار�سات 
�أمناط �لتفكري/زيادة وعي �جلهات  �لدولية يف �لتدري�ض و�لتعلم، 
املعنية باأهمية التعليم العايل( وذلك لتطوير اجلامعات والكليات 
لتكون م�سنًعا للعقول املفكرة، والأيدي العاملة املاهرة، والطاقات 
الأكادميية يف اجلامعات  التخ�س�سات  النظر يف  واإعادة  املنتجة، 
توفري  على  والعمل  والتقنية،  التطبيقية  التخ�س�سات  يف  والتو�سع 
بيئة علمية متقدمة ومبنية على اأ�س�س �سليمة ومتطورة لت�ساهم يف 
بناء الإن�سان الأردين فكان التو�سع يف ا�ستحداث موؤ�س�سات التعليم 
�سهر  يف  ال�سامية  امللكية  الإرادة  �سدرت  حيث  الأردنية،  العايل 
معان  مدينة  يف  موؤتة  جامعة  فرع  بتحويل   )1999( عام  من  اأيار 
اإلى جامعة احل�سني بن طالل ونقلها اإلى احلرم اجلامعي اجلديد، 
يف  اأُن�سئت  كما  امل�ستويات،  اأحدث  على  وجتهيزه  بناوؤه  مت  والذي 
الأردنية،  الأملانية  اجلامعة   )2004( عام  من  الأول  ت�سرين  �سهر 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  املوقعة بني  التفاقية  وذلك مبوجب 
العلمي الأردنية ووزارة التعليم العايل الفيدرالية الأملانية، وقد مت 
 )2005( عام  من  ني�سان  �سهر  يف  للجامعة  الدائم  املوقع  اإ�سهار 
املعظم،  احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  رعاية  حتت 
ثاين من عام  كانون  �سهر  ال�سامية يف  امللكية  الإرادة  كما �سدرت 
اأول جامعة  بذلك  لتكون  التقنية  الطفيلة  باإن�ساء جامعة   )2005(
تقنية يف الأردن، ولت�سطلع بدورها اإلى جانب جامعة احل�سني بن 
اجلنوب  اإقليم  حمافظات  يف  املن�سودة  التنمية  حتقيق  يف  طالل 
اأُن�سئت يف عام )2008( جامعة العلوم  من مملكتنا احلبيبة، كما 
الإ�سالمية العاملية مبوجب قانون خا�س حيث اإنها تتبع موؤ�س�سة اآل 
ت�سليط  اإلى  وتهدف هذه اجلامعة  الإ�سالمي،  للفكر  امللكية  البيت 
م�سرقة  �سورة  وعك�س  الإ�سالمي،  امل�سروع احل�ساري  على  ال�سوء 

وتزويد  املختلفة،  وفنونهم  وح�سارتهم  وامل�سلمني  الإ�سالم  عن 
عك�س  على  قادرين  مبتخ�س�سني  والإ�سالمي  العربي  العاملني 
التقنية  احل�سني  جامعة  اأُن�سئت   )2016( عام  ويف  ال�سورة،  هذه 
وتهدف  العهد،  ويل  موؤ�س�سة  تتبع  اإنها  قانون خا�س حيث  مبوجب 
الحرتاف  من  عال  قدر  على  تقني  تاأهيل جيل  اإلى  اجلامعة  هذه 
والعمل على اإثراء القوى العاملة الفنية بتجربة تعليمية ديناميكية 
عدد  بلغ  وبذلك  الدولية،  املعايري  لأحدث  وفقًا  وعملية  تطبيقية 
اإلى جامعتني  اإ�سافًة  اجلامعات الأردنية الر�سمية )10( جامعات 
اإقليمية، كما حدث تو�سع  ُمن�ساأتني بقانون خا�س، وجامعة واحدة 
بلغ  حيث  العايل  التعليم  قطاع  يف  ال�ستثمارية  امل�ساريع  يف  كبري 
الإجمايل   العدد  بلغ  جامعة،كما   )17( اخلا�سة  اجلامعات  عدد 
للكليات اجلامعية وكليات املجتمع الر�سمية منها واخلا�سة )44( 
يف  الدرا�سة  مقاعد  على  للطلبة  الإجمايل  العدد  بلغ  وقد  كلية، 
جميع اجلامعات الر�سمية واخلا�سة جلميع الدرجات بداية العام 
اجلامعي احلايل )2019/2018( )342104( طالبًا وطالبة، كما 
والكليات  املجتمع  كليات  الدرا�سة يف  الطلبة على مقاعد  بلغ عدد 
يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  عدد  بلغ  حني  يف   )31602( اجلامعية 

اجلامعات الأردنية الر�سمية واخلا�سة )10812( ع�سوا.
اهلل  عبد  امللك  جاللة  امل�سرية  راعي  توجيهات  من  وانطالقًا 
العلــم  دعم  اإلى  ورعاه  اهلل  حفظه  املعظم  احل�سني  ابن  الثاين 
متطلبات  ملواجهة  الأردين  ال�سباب  و�سوية  كفاءة  ورفع  والتعليم 
الع�سر و�سوق العمل تقوم الوزارة مع �سركائها يف القطاعني العام 
واخلا�س ومن خالل البعثات والقرو�س على دعم �سريحة الطلبة 
املتميزين يف اجلامعات الأردنية الر�سمية واإيجاد اأمنوذج متكامل 
وزارة  تنظر  حيث  واخلا�س،  العام  القطاعني  بني  الت�سارك  يف 
التي  البعثات واملنح والقرو�س  اإلى  العلمي  العايل والبحث  التعليم 
الدار�سني  للطلبة  الطالب  دعم  �سندوق  خالل  من  �سنويًا  تقدمها 
على  العادي  الربنامج  �سمن  الر�سمية  الأردنية  اجلامعات  يف 
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اإكمال  من  متكينهم  خالل  من  ال�سباب  م�ستقبل  يف  ا�ستثمار  اأنها 
درا�ستهم اجلامعية ناهيك عن الأثر القت�سادي والجتماعي لهذه 
البعثات واملنح والقرو�س حيث ي�ستفيد �سنويًا اأكرث من )40( األف 
طالب وطالبة منها، مما ي�سهم يف تخفيف العبء القت�سادي على 
الر�سوم اجلامعية  واملتمثل يف  اأردنية،  اأ�سرة  األف  اأكرث من )40( 
لأبنائها يف ظل ظروف اقت�سادية �سعبة تعاين منها غالبية الأ�سر، 
من  امل�ستفيدين  الطلبة  اأعداد  زيادة  على  الوزارة  حر�ست  وقد 
هذه البعثات واملنح والقرو�س اإذ بلغ عدد الطلبة امل�ستفيدين منذ 
 )322000( قرابة   )2017( عام  نهاية  وحتى  ال�سندوق  تاأ�سي�س 
لهوؤلء  املقدم  املايل  الدعم  قيمة  بلغت  كما  وطالبة،  طالب  األف 

الطلبة ما يقارب )250( مليون دينار اأردين.
الأردنية  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  التو�سع  هذا  رافق  وقد 
العايل  التعليم  لقطاع  الناظمة  الت�سريعات  يف  نوعية  نقلة  اإحداث 
على  بامل�سادقة  ال�سامية  امللكية  الإرادة  �سدرت  حيث  الأردن،  يف 
لعام   )17( رقم  العلمي  والبحث  الأردين  العايل  التعليم  قانون 
)2018(، والذي يحدد الأهداف املراد حتقيقها يف قطاع التعليم 
من  كل  و�سالحيات  مهام  حتديد  اإلى  اإ�سافًة  الأردين،  العايل 
جمل�س التعليم العايل ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي، كما 
يف  والبتكار  العلمي  البحث  دعم  �سندوق  توطني  القانون  ت�سمن 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، وحتديد املهام وال�سالحيات 
على  بامل�سادقة  ال�سامية  امللكية  الإرادة  �سدرت  كما  به،  املنوطه 

والذي   ،)2018( لعام   )18( رقم  الأردنية  اجلامعات  قانون 
ب�ضروط  مرورً�  تاأ�ضي�ضها  حلظة  من  �الأردنية  للجامعات  ُي�ضرع 
بكل  املنوطة  واملهام  ال�سالحيات  حتديد  اإلى  وو�سوًل  ا�ستحداثها 
جامعة وجمال�سها املختلفة، حيث اأعطى القانون اجلديد مزيدًا من 
خالل  من  تتمكن  بحيث  للجامعات  والإدارية  املالية  ال�سالحيات 
واإ�سافًة  ا�ستحداثها،  من  املن�سودة  الأهداف  حتقيق  ا�ستقالليتها 
اإلى هذين القانونني فقد �سدرت يف العام )2018( جمموعة من 
الأنظمة والتعليمات والأ�س�س التي تنظم عمل قطاع التعليم العايل 
العمل  ممار�سة  نظام  احل�سر  ل  املثال  �سبيل  على  منها  نذكر 
الأكادميي يف اجلامعات والكليات اجلامعية، ونظام �سندوق دعم 
الطلبة  �سوؤون  ونظام  الر�سمية،  الأردنية  اجلامعات  يف  الطالب 

الوافدين، ونظام �سندوق دعم البحث العلمي....... اإلخ.
يجد  الأردن  العايل يف  التعليم  لقطاع  املتتبع  باأن  القول  نختم 
اأمامه لوحة متكاملة من الإجنازات املتتالية التي قامت على قاعدة 
متينة اأُ�س�ست يف عهد جاللة املغفور له باإذن 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 معلنًة 
التعليم  وقطاع  خا�سة  الأردنية  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  دخول 
العايل يف الأردن عامة ع�سرًا ذهبيًا جديدا وعهدا متميزا �سعاره 

حتقيق الروؤى امللكية ال�سامية حقيقة على اأر�س الواقع.

� � �
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 عبيدة عرفات

مدير تطوير الأداء املوؤ�س�سي

اأبرز التطورات يف ديوان اخلدمة املدنية يف عهد جاللة 

امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني 1999-2019م

اأن�سئ ديوان اخلدمة املدنية بعد �سدور قانون ديوان املوظفني 
املدنيني رقم )11( ل�سنة 1955 يف الأول من ني�سان وبا�سر رئي�س 
للتطورات  ا�ستجابة  اأيار 1955   من  الأول  يف  اأعماله  الديوان 
جهاز  �سهده  الذي  الكبري  التطور  واكبت  التي  وامل�ستجدات 
الأردنية  اإعالن اململكة  اأعقبت  التي  الفرتة  يف  العامة،  الإدارة 
احلايل  الد�ستور  و�سدور   ،1950 عام  ال�سفتني  الها�سمية وتوحيد 
اأعداد  اأفقي وعمودي يف  يف عام 1952، وما رافق ذلك من تو�سع 

الأجهزة احلكومية املعنية بتقدمي اأنواع اخلدمات للمواطنني.  
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  فيها  تولى  التي  اللحظة  ومنذ 

مهامه الد�ستورية بتاريخ 7 / �ضباط /1999 ، اأولى جاللته الرعاية 
مع  يتنا�سب  مبا  احلكومي،  اجلهاز  وتطوير  لتمكني  والهتمام 
متطلبات العهد احلديث و ما ت�ستدعيه املرحلة اجلديدة من تطور يف 
اخلدمات احلكومية املقدمة للمواطن ب�سكل خا�س وملتلقيها ب�سكل 
عام، وكان ديوان اخلدمة املدنية من الأجهزة احلكومية الرائدة يف 
ال�ستمرار وال�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�سريعات العاملة يف اخلدمة 
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املدنية وتطوير الإجراءات والعمليات الإ�سراقية و التنفيذية لديوان 
يف   ، املدنية  اخلدمة  ودوائر  اأجهزة  مع  بال�سراكة  املدنية  اخلدمة 
اأجهزة  يف  الب�سرية  القوى  اإدارة  و  التوظيف  اأهمها  كان  جوانب 
اخلدمة املدنية و تنمية وتطوير املوارد الب�سرية بالبتعاث والتدريب 
وتفعيل ا�ستخدامات تكنولوجيا املعلومات يف اإدارة املوارد الب�سرية.

و�سعى ديوان اخلدمة املدنية ، ومنذ مطلع الألفية الثالثة، اإلى 
اإحداث نقلة نوعية يف تطوير اأ�ساليب عمله، اإ�سافة اإلى امل�ساهمة 
اإلى  احلاجة  اأبرز  ما  الإداري،  والتحديث  جهود الإ�سالح  يف 
الرقابي  الديوان  دور  لتفعل  الديوان،  بها  يقوم  التي  املهام  تطوير 

والت�سريعي والإجرائي:
التطور يف اجلانب الت�سريعي 

اأبرزت املرحلة تطورات مهمة يف نظام اخلدمة املدنية والتعليمات 
اإقرار نظام  والأدلة الإجرائية املعمول بها مبوجب النظام، حيث مت 
اخلدمة املدنية رقم )30( ل�سنة 2007، الذي �سكل ال�سند الت�سريعي، 
الب�سرية  املوارد  اإدارة  اأدوات  وتفعيل  تطوير  اآليـات  و�سع  من  ومكن 
"اإدارة  الوظيفـي"،  "الو�سف  الوظيفي"،  "التخطيط  يف  واملتمثلة 
من  الديوان  املدنية  اخلدمة  نظام  مكن  كما   ،.... وتقييمه"  الأداء 
املعينة  "الفئات  الوظيفي  اجلهاز  يف  الرتاكمية  الإ�سكالت  معاجلة 
خارج جدول الت�سكيالت"، واإقرار ودعم برنامج ا�ستكمال وت�سحيح 
املعلومات حول الكادر الوظيفي يف اخلدمة املدنية من خالل بطاقة 
نظم  وا�ستخدامات  برامج  تطوير  وتنفيذ  الإلكرتونية،  املوظف 

املعلومات.
كما مت يف العام 2013 اإقرار نظام اخلدمة املدنية رقم )82(،  
القطاع  تطوير  ووزارة  الديوان  بني  كامل  وتن�سيقي  تعاوين  وبجهد 
العام)�سابقا(، وبنهج ت�ساركي وا�سع مع خمتلف الأجهزة احلكومية، 
وت�سمينه املفاهيم التي تخدم توجهات احلكومة برفع كفاءة اجلهاز 
مفهوم  وجتذير  الوظيفي،  التخطيط  منهجية  واعتماد  احلكومي، 
تتفق  ومعلنة  و�سفافة  وا�سحة  اأحكاما  الوظيفي  اجلهاز  يف  التميز 

ال�سلوك  وقواعد  وال�سفافية،  النزاهة  مع ما هو مطلوب يف منظومة 
الوظيفي وواجبات الوظيفة العامة واأخالقياتها.

وقد ت�سمن النظام عددًا من ال�سيا�سات واملفاهيم احلديثة والتي 
من �ساأنها رفع كفاءة جهاز اخلدمة املدنية ومعاجلة الرتهل الإداري 

و�سبط الوظيفة العامة ومن اأبرزها :
- تو�سيع �سالحيات الأمناء العامني مما ي�سهل وي�سرع الإجراءات 

ويوفر لالأمني العام نطاق الإ�سراف املنا�سب على اجلهاز الإداري.
- ربط نتائج تقيييم الأداء الفردي با�ستمرارية املوظف بالوظيفة 
التقييم  نتائج  على  بناء  انهاوؤه  اأو  العقد  جتديد  فيتم  عدمها  من 
واملعتمدة على منهجية الإدارة بالأهداف املبنية على التفاق ما بني 

املوظف ورئي�سه املبا�سر.
جلنة  �سالحية  تو�سيع  خالل  من  الالمركزية  مفهوم  تعزيز   -
ع�سويتها  يف  وي�سارك  العام  الأمني  يراأ�سها  والتي  الب�سرية  املوارد 
�سالحيات  بها  اأنيط  بحيث  املدنية  اخلدمة  ديوان  عن  مندوب 
من  الرواتب  وحتديد   ، الدائرة  يف  الب�سرية  املوارد  واإدارة  تخطيط 

قبل اللجنة اأي�سا.
املفاهيم احلديثة يف معاجلة  املدنية  نظام اخلدمة  ت�سمن   -
الرتهل الإداري من خالل �سبط ال�سلوك والأداء الإداري للموظف 

وا�ستثمار وتر�سيد الوقت يف العمل وخدمة املواطن.
التناف�سية  ت�سجيع  تت�سمن  التي  املفاهيم  بع�س  اإدخال  مت   -
اإدخال  مت  فقد  الوظيفي،  م�سارهم  وت�سريع  املتميزين  وحتفيز 
مفهوم الرتقية لإ�سغال الوظائف القيادية والإ�سرافية ل�سمان تكافوؤ 

الفر�س وال�سفافية.
مت   فقد  الفر�س،  وتكافوؤ  والنزاهة  العدالة  معاين  ولرت�سيخ   -
التعيني مبوجب قرار جمل�س  الديوان يف  تو�سيع نطاق وم�سوؤوليات 
و�سمول  الثالثة  الفئة  تعيينات  تنظيم  على  )بالإ�سراف  الوزراء 
ديوان  خمزون  خالل  من  والبلديات  الكربى  عمان  اأمانة  تعيينات 

اخلدمة املدينة (.
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و بالتزامن مع �سدور نظام اخلدمة املدنية لعام 2013، فقد مت 
اإ�سدار التعليمات اأو تعديلها مبا ين�سجم مع امل�ستجدات التي طراأت 

على نظام اخلدمة املدنية .
من جانب اآخر مت خالل هذه املرحلة توحيد املظلة الت�سريعية 
من  احلكومي  اجلهاز  موظفي  �سوؤون  مع  التعامل  يف  والتنظيمية 
باأنظمة  تعمل  كانت  التي  كافة  احلكومية  املوؤ�س�سات  �سمول  خالل 
موارد ب�سرية خا�سة بنظام اخلدمة املدنية وعددها )47( موؤ�س�سة، 
واملزايا  الرواتب  يف  موجودا  كان  الذي  الكبري  التفاوت  ومعاجلة 
الوظيفية بني موظفي الأجهزة احلكومية وهذه املوؤ�س�سات من جهة 
يف  التعيينات  وربط  اأخرى،  جهة  من  نف�سها  املوؤ�س�سات  هذه  وبني 

قطاعات الدولة كافة بديوان اخلدمة املدنية. 
اإن التطور الت�سريعي لنظام اخلدمة املدنية والتعليمات املعمول 
اإ�سالح �سلم رواتب اخلدمة املدنية  اإلى  اأبرز احلاجة  بها مبوجبه 
العام  خالل  العام  القطاع  يف  الرواتب  هيكلة  باإعادة  �سمي  فيما 

2011 والذي مت العمل به يف مطلع العام 2012. 
الالمركزية  نحو  املدنية  اخلدمة  ديوان  توجه  اأدى  كما 
الإدارية اإلى فتح فرع للديوان يف اإقليم اجلنوب للتوا�سل مبا�سرة 
يف  ملتلقيها  اخلدمات  وتقدمي  احتياجاتهم  وتلم�س  املواطنني  مع 
حمافظاتهم ، ومت فتح فرع الديوان يف اإقليم ال�سمال عام 2017، 
و�ستكون مكاتب الأقاليم م�سوؤولة عن اأعمال مكاتب اخلدمة املدنية 

التي �ستفتح يف ق�سبات املحافظات قبل نهاية عام 2020.
وقد مت ت�سمني  نظام نظام اخلدمة املدنية املعدل رقم )42( 
التي  التعديالت  من  عددًا  عنه  املنبثقة  والتعليمات   ،2017 ل�سنه 
العام،  املوّظف  اأداء  تعزز  التي  املعاجلات  من  جملة  اإلى  تهدف 
احلكومّية،  والدوائر  املوؤ�ّس�سات  يف  الب�سرّية  الكوادر  عمل  و�سبط 
العدالة وامل�ساواة بني املوظفني،  اأ�س�س  وتكري�س الإجناز، وتر�سيخ 
ودعم الإبداع والتمّيز، وتطبيق اأ�ساليب الإدارة احلديثة مثل �سبط  
مراعاة  الدائرة  على  يجب  بحيث  الأداء،  تقييم  عملية  خمرجات 

منحنى التوزيع الطبيعي و�سمل النظام املعدل  حتفيز الطلبة من 
غري احلا�سلني على الثانوية العامة )التوجيهي( لاللتحاق بربامج 
 " اإدخال مفهوم الدبلوم الفني   التعليم املهني والتقني من خالل 
واإنهاء متطلباته  التوجيهي اللتحاق به،  للرا�سبني يف  والذي يحق 
يف عامني وتعيني من يح�سل على الدبلوم الفني على وظائف الفئة 
الثانية بدل من الفئة الثالثة ، وبراتب يزيد عن راتب دبلوم كلية 

املجتمع ال�سامل يف التخ�س�سات الإن�سانية والتعليمية .
املوارد  اإدارة  يف  حديثة  مفاهيم  اإدخال  التعديل  ت�سمن  كما 
مثل  الوظيفي  والتمكني  والإنتاج  العمل  قيم  من  تعزز  الب�سرية 
الإجراءات،  وتب�سيط  وتفوي�س  اجلزئي  والدوام  املرن  الدوام 
ومفهوم التدريب الإلكرتوين كاأ�سلوب معتمد يف التدريب باخلدمة 
الى %6(   الرتفيع اجلوازي من  )5 %  ن�سبة  املدنية،  كما مت رفع 
التحول  جائزة  اأدخلت  كما  املتميز،  الأداء  ذوي  املوظفني  لتحفيز 
الإلكرتوين )اإحدى جوائز مركز امللك عبداهلل الثاين للتميز( على 
اجلوائز الواردة يف نظام اخلدمة املدنية . وعدلت قيمة ما ي�سرف 
وعالواته  رواتبه  كامل  لت�سبح  دورة،  اأو  بعثة  يف  املوفد  للموظف 
من   %  80 اإلى   %  60 من  بدل  والإ�سراف  املوقع  عالوتي  با�ستثناء 
راتبه، وميكن �سرف مبلغ مايل بقرار من جمل�س الوزراء للموفد يف 
بعثة خارجية ح�سب ت�سنيف الدولة املوفد اإليها، وتبع ذلك تعديل 
با�ستثناء  كامال  الإجمايل  راتبه  املتفرغ  للموفد  ي�سرف  بحيث 
الأخرية  التعديالت  �سهلت  كما  املوقع،  وعالوة  الإ�سرافية  العالوة 
امل�ست�سفيات  خالل  من  املر�سية  الإجازات  على  املوظفني  ح�سول 

احلكومية وامل�ست�سفيات التابعة للخدمات الطبية امللكية
التطور يف التوظيف والمتحانات التناف�سية 

وتكافوؤ  والنزاهة  العدالة  معاين  تر�سيخ  على  الديوان  حر�س 
املال  هدر  ووقف  التعيينات  يف  املح�سوبية  من  واحلد  الفر�س 
الوظائف  العليا  الفئة  على  التعيني  نظام  اإقرار  خالل  من  العام 
القيادية/املجموعة الثانية وتعيينات البلديات واأمانة عمان الكربى 
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والوظائف الإدارية وامل�ساندة يف اجلامعات وامل�ست�سفيات اجلامعية 
للخدمة  اخلا�سعة  احلكومية  الأجهزة  يف  الثالثة  الفئة  ووظائف 
يف  التعيني  اإجراءات  يف  الديوان  مندوبي  مل�ساركة  اإ�سافة  املدنية، 
ال�سركات اململوكة بالكامل للحكومة مما اأ�سهم يف حتقيق العدالة 

املجتمعية وبالتايل حتقيق مفهوم املواطنة والأمن الجتماعي.
اأجل  ومن  والتميز  الإبداع  لثقافة  وتكري�سا  اآخر،  جانب  من 
ثقافة  تعزيز  نحو  للحكومة  امللك عبد اهلل  توجيهات جاللة  تنفيذ 
اأوائل  طاقات  من  ال�ستفادة  اإطار  ويف  احلكومي،  والإبداع  التمُيّز 
اخلريجني يف جمالت العمل احلكومي، والإ�سهام يف تعزيز الإبداع 
والإنتاجية وحت�سني الأداء احلكومي، اأ�سدر جمل�س الوزراء قراره 
من   )150( بتعيني  القا�سي   2015/9/6 تاريخ   )11447( رقم 
اأوائل خريجي اجلامعات يف دوائر اجلهاز احلكومي �سنويا، حيث 
احلكومي  اجلهاز  احتياجات  املدنية حتديد  اخلدمة  يتولى ديوان 
الأعمال،  اإدارة  الهند�سة،   ( تخ�س�سات  �سمن  الوظائف  من 
احلكومية  الدوائر  على  موزعة   ، واحلقوق(  املعلومات  تكنولوجيا 

ذات الأولوية وح�سب التخ�س�سات الفرعية.
الرت�سيح  لغايات  التناف�سية  بالمتحانات  يتعلق  ما  يف 

م�ستمر  وب�سكل  الديوان  يعمل  احلكومية،  الأجهزة  يف  للوظائف 
ت�سمم  واملقايي�س،  الختبارات  من  جمموعة  على بناء وتطوير 
�سخ�سية  وخ�سائ�س  وا�ستعدادات  وكفايات  قدرات  لقيا�س 
وقبول  انتقاء  يف  ا�ستخدامها  لالمتحانات، ميكن  للمر�سحني 
معلومات  تقدم  كما  اختالفها،  املتقدمني للوظائف احلكومية على 
ميكن ال�ستفادة منها يف ت�سنيف املمتحنني، وتر�سيحهم للوظائف 
ال�سخ�سية،  وخ�سائ�سهم  وكفاياتهم  لقدراتهم  مالءمة  الأكرث 
وذلك مبا يتواءم مع  روؤية الديوان املتعلقة بالمتحانات التناف�سية 

التي تقوم على ركائز ثالثة هي:
بالوظيفة  املرتبطة  الأكادميية  والقدرات  1.الكفايات 

املطلوبة. 
2.الكفايات والقدرات الذهنية املرتبطة بالوظيفة املطلوبة.

3.املهارات اللغوية واملهارات احلا�سوبية.
المتحانات  تقدمي  اأ�سلوب  تطوير  على  الديوان  ويحر�س 
التناف�سية بالتزامن مع تطوير حمتوى المتحانات، والذي يهدف 
ب�سكل رئي�س اإلى احلـد من �سلبيـات المتحـان التنـاف�سي التقليدي، 
المتحانات  وتقدمي  لإدارة  متكامل  نظام  اإن�ساء  خالل  من 
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وتقدمي  واإدارة  لبناء  الالزمة  املتطلبات  جميع  يلبي  الإلكرتونية 
وت�سحيح المتحانات بطريقة �سهلة، ل تتطلب معرفة باحلا�سب اأو 
لغة الربجمة من جهة، ويقدم العديد من املعلومات عن خ�سائ�س 
الأفراد والأ�سئلة والإجابات، والتي ت�ساعد على رفع كفاءة وجودة 
المتحانات من جهة اأخرى، واإمكانية عقد المتحانات يف املناطق 
اجلغرافية املختلفة عرب �سبكة الإنرتنت، وبدرجة عالية من الأمن 
النظام،  داخل  املتوفرة  العالية  املوا�سفات الفنية  بحكم  وال�سرية 

التي حر�س الديوان على توفريها وبنائها من خالل هذا النظام.
احلكومة  وتوجهات  الإ�سرتاتيجية  »الديوان«  خطة  مع  مت�سيًا 
الأجهزة  يف  ال�ساغرة  الوظائف  تعبئة  اإجراءات  ت�سريع  وبهدف 
تعد  �سابقة  ويف  للمر�سحني،  امل�سبقة  التهيئة  خالل  من  احلكومية 
العام  الثاين من  الأولى قام ديوان اخلدمة املدنية خالل الن�سف 
�سواغر  تعبئة  لغايات  ا�ستباقية  تناف�سية  امتحانات  بعقد   2016
تناف�سية  امتحانات  �سل�سلة  عقد  خالل  من  احلكومية،  الأجهزة 
ا�ستباقية للمتقدمني بطلبات توظيف لدى الديوان من حملة �سهادة 

البكالوريو�س ودبلوم كليات املجتمع/ال�سامل.
التطور يف اإدارة القوى الب�سرية

و�سوًل اإلى روؤية الديوان املتمثلة يف "الريادة والتميز يف اإدارة 
املوارد الب�سرية والوظيفة العامة" وحتقيقًا لر�سالة الديوان املتمثلة 
بتنظيم واإدارة �سوؤون الوظيفة العامة وتطويرها باأبعادها الب�سرية 
دوائر  من  ال�سركاء  مع  بالتعاون  والرقابية  والقانونية  والإجرائية 
الب�سرية  املوارد  باأهمية  منه  واإميانًا  املدنية،  اخلدمة  وموؤ�س�سات 
واإيالء العن�سر الب�سري كل الأهمية ل�ستمرار العمل وتقدمي اأف�سل 
اخلدمات للمواطنني، فقد مت مواكبة امل�ستجدات احلديثة يف اإدارة 
لينعك�س  وحتفيزه  وتنميته  به  الحتفاظ  ي�سمن  مبا  العن�سر  هذا 

على جودة اخلدمات املقدمة للمواطنني.
توافق  من  للتاأكد  الوظيفي،  التخطيط  منهجية  الديوان  ر�سخ 
�إ�ضغال  �ضروط  مع  ومهار�تها  وتخ�ض�ضاتها  وفئاتها  �لقوى  �أعد�د 

ووحداتها  الدوائر  مهام  لتنفيذ  الفعلية  والحتياجات  وظائفها 
الإدارية، والتخطيط امل�سبق لتنمية املوارد الب�سرية ومتابعة تطورها 
احلراك  لعمليات  اإ�سافة   ، الوظيفية  اأو�ساعها  وتعديل  وترقيتها 
الحتياجات  وحتديد  والدائم(،  املوؤقت  )النفكاك  الوظيفي 
ووفقًا  حمددة،  زمنية  فرتة  خالل  املوارد  هذه  من  امل�ستقبلية 
م�ستمرة  وخطط  برامج  وتطوير  ومهاراتهم  وفئاتهم  لأعدادهم 
املنا�سب،  الوقت  يف  وتوفريها  الحتياجات  هذه  ملواجهة  ومرنة 
جدول  واإعداد  الإ�سرتاتيجية،  وخططها  الدائرة  اأهداف  لتحقيق 
)ديوان  عن  ممثلني  مب�ساركة  متخ�س�سة،  جلنة  عرب  الت�سكيالت 
اخلدمة املدنية / دائرة املوازنة العامة / الدائرة املعنية( ، كما قام 
الديوان باأمتتة مناذج التخطيط وعددها )16( منوذجًا اإلكرتونيًا 
للت�سهيل على الأجهزة احلكومية، ومت اإ�سافة منوذج جديد خا�س 
باأ�سماء املوظفني من الأ�سخا�س ذوي الإعاقة لت�سبح عدد النماذج 
)17( منوذجا ، ومت ربطها مع نظام اإدارة معلومات املوارد الب�سرية 
املعلومات،  تكنولوجيا  مديرية  مع  بالتعاون   )HRMIS(املوحد
والتكاليف،  والوقت  اجلهد  واخت�سار  الإجراءات  تطوير  بهدف 
وليتم العتماد عليها يف حتديد الحتياجات والفائ�س من املوارد 
الفائ�س  هذا  توزيع  واقرتاح  املدنية،  اخلدمة  اأجهزة  يف  الب�سرية 
وتوجيهه ل�سد العجز يف خمتلف دوائر اخلدمة املدنية وفقا خلطة 

تعتمد لهذه الغاية. 
وقد اأثرت هذه املنهجية يف ن�سب تطور عدد الوظائف يف دوائر 
اخلدمة املدنية، واأي�سا اخت�سار الوقت يف اإعداد جدول ت�سكيالت 
املوازنة  قانون  �سدور  مع  �سدوره  ليتزامن  احلكومية  الوظائف 

العامة وقانون موازنات الوحدات احلكومية.
التطور يف تكنولوجيا املعلومات 

من  الديوان  عمل  اأ�ساليب  تطوير  يف  نوعية  نقلة  اإحداث  مت 
خالل العتماد على تكنولوجيا املعلومات يف اإدارة املوارد الب�سرية. 
يف  الب�سرية  القوى  باإدارة  اخلا�سة  املعلومات  نظم  تطوير  مت  كما 
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احلكومية  الأجهزة  ربط  عملية  يف  والبدء  املدنية  اخلدمة  اأجهزة 
 )HRMIS( املوحد  الب�سرية  املوارد  اإدارة  معلومات  نظام  على 
لأغرا�سها  ا�ستخدامه  من  حدة  على  دائرة  كل  لتتمكن  وذلك 
وليفعل   ، مركزي  كنظام  الديوان  يف  ي�ستخدم  نف�سه  الوقت  ويف 
عملية ترا�سل البيانات حول املوظف والوظيفة العامة بني الدوائر 
قدرات  ويدعم  جهة  من  و�سهولة  بي�سر  احلكومية  واملوؤ�س�سات 
الأجهزة احلكومية يف اإدارة مواردها الب�سرية بكفاءة وفاعلية من 
جهة اأخرى، ويتكون النظام من )7( اأنظمة فرعية، وقد مت خالل 
عام 2015، نقل بيانات املوظفني من نظام املوارد الب�سرية املعمول 
به حاليًا اإلى نظام اإدارة املوارد الب�سرية HRMIS لغايات تفعيل 
اخلدمة  دوائر  ربط  عملية  متابعة  حاليا  ويتم  النظام،  وت�سغيل 
 ،)HRMIS( املدنية بنظام معلومات اإدارة املوارد الب�سرية املوحد
والبالغ عددها )22( دائرة وموؤ�س�سة حكومية ، اإ�سافة اإلى )13( 
قرار  على  بناًء  الأولى  املرحلة  �سمن  اإدراجها  مت  حكومية  دائرة 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�سته  املتخذ  رقم2230  املوقر  الوزراء  جمل�س 
التحول  برنامج  �سمن  الدوائر  هذه  لعتماد  نظرًا   ،2017/3/15
الإلكرتوين، ح�سب برنامج احلكومة الإلكرتونية الذي ت�سرف عليه 

وزارة الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات .
التطور يف دعم وتنمية املوارد الب�سرية 

الب�سرية يف  املوارد  املدنية على رفع كفاءة  يحر�س ديوان اخلدمة 
اأجهزة اخلدمة املدنية من خالل ال�ستفادة الق�سوى من الفر�س 
التدريبية والدرا�سية املتاحة، وال�سعي اإلى اإيجاد فر�س جديدة وفقا 
احلكومية،  واملوؤ�س�سات  والدوائر  للوزارات  الفعلية  لالحتياجات 
اإ�سدار  خالل  من  الهدف  هذا  حتقيق  يف  الديوان  �ساهم  حيث 

الدليل الإر�سادي يف حتديد الحيتاجات التدريبية والإيفاد. 
واإن املتتبع لأعداد املبتعثني و املوفدين خالل الأعوام )2000-

2015( يجد دور الديوان جليا يف تلبية احتياجات اجلهاز احلكومي 
التوا�سل  املختلفة من خالل  القطاعات  والبعثات يف  الدورات  من 

مع العديد من الدول املانحة عربيا وعامليا ومبا تن�سجم مع الروؤى 
احلكومي   اجلهاز  اأداء  تطوير  يف  ال�ستمرار  يف  ال�سامية  امللكية 

ليكون على اأعلى درجات الحرتاف والكفاءة.
املدنية  اخلدمة  يف  املثايل  املوظف  جائزة  اإطالق  مت  كما 
العام  يف  املدنية  اخلدمة  ديوان  من  مببادرة  الأولى  دورتها  يف 
لتحقيق  احلوافز  اأنظمة  تطبيقات  اإحدىاأبرز  باعتبارها   ،2008
التميز  دعم  لنهج  وا�ستمرارا  احلكومي،  اجلهاز  يف  املتميز  الأداء 
واملتميزين، جاء ذلك متا�سيا مع التوجهات امللكية  ال�سامية برفع 
�سوية اجلهاز احلكومي وكفاءة القطاع العام وتكري�س ثقافة التميز.
جاءت جائزة املوظف املثايل والتي ا�ستحدثت �سمن منظومٍة 
لتحفيز  العملية  الأداة  لتكون  املدنيِة،  اخلدمِة  نظاِم  يف  للحوافِز 

املوظف على تقدمي الف�سل، وحثه على العمل اجلاد املبدع. 
الدور املجتمعي 

املجتمع  جتاه  الديوان  مل�سوؤولية  وا�ستجابة   2003 عام  منذ 
عليها  اأطلق  جديدة،  مهمة  املدنية  اخلدمة  ديوان  تبنى  املحلي 
الر�سمية  واملهام  التقليدي  الدور  عن  بها  املجتمعي" خرج  "الدور 

من خالل:
التخ�س�سات  نحو  الدرا�سة  مقاعد  على  ال�سباب  توجيه   -

الفنية والتطبيقية املهنية املطلوبة يف �سوق العمل املحلي.
- حث خريجي اجلامعات والكليات بالتوجه نحو فكرة الت�سغيل 
وال�ستفادة  ال�سغر،  ومتناهية  ال�سغرية  امل�ساريع  واإن�ساء  الذاتي 
املادي  الدعم  على  للح�سول  الخت�سا�س  �ساحبة  اجلهات   من 
وال�ست�ساري حول اإن�ساء امل�ساريع اخلا�سة كنافذة �سندوق التنمية 

والت�سغيل وجمعية الأ�سر التنموية  يف مبنى الديوان.
- ا�ستثمار جهود احلكومة الأردنية ممثلة بدولة رئي�س الوزراء  
نحو  املجتمع  لتوجيه  موؤخرًا  بذلت  التي  املعنية  الدولة  وموؤ�س�سات 
بني  الريادية  امل�ساريع  فكرة  وتعزيز  التوظيف،  من  بدًل  الت�سغيل 

ال�سباب. 
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اأطلق   " الأردنية  الكفاءات  لت�سويق   " خا�س  موقع  اإن�ساء   -
الأردن  داخل  كافة  للخريجني  املوظفة  اجلهات  معه  لتتعامل 
فر�س  على  اأبنائنا  من  الآلف  ح�سول  يف  اأ�سهم  حيث  وخارجه، 

عمل من خالل هذا املوقع بلغت حوايل)5000( عملية توظيف يف 
القطاع اخلا�س خارج اململكة وداخلها منذ 2010 وحتى الآن.

� � �
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الإجنازات املتحققة يف عهد جاللة امللك 

عبد اهلل الثاين ابن احل�شني امليمون
عدي برا�سنة

�سهد الأردن تطورًا م�ستمرًا يف املجالت القت�سادية وال�سيا�سية 
اجلاللة  �ساحب  عهد  يف  والثقافية  والتعليمية  والجتماعية 
الها�سمية امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني حيث غدا الأردن يف 
م�ساف الدول التي ي�سهد لها الكثريون يف منطقتنا ويف دول العامل 
�الأخرى. فمنذ �عتالء جاللته �لعر�ض يف �ل�ضابع من �ضباط 1999 
الإقليمية  التطورات  ومواكبة  والتقدم  البناء  الأردن م�سرية  وا�سل 
املواطنني  هموم  مبعاجلة  تهتم  اإ�سالح  خطط  وتنفيذ  والعاملية 
وتعزيز مفاهيم احلرية امل�سوؤولة واحرتام حقوق الإن�سان وحتقيق 

العدالة وامل�ساواة بني املواطنني.

ومن اأبرز الإجنازات التي حتققت يف عهد جاللته امليمون ما يلي:
1-ال�سراكة القوية بني القطاعني العام واخلا�س وذلك من خالل 
وجعل  بينهما  الثقة  وبناء  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  التقريب 

القطاع اخلا�س �سريكًا حقيقيًا يف تطوير البلد .
بادر  عام 1999  الثاين  ت�سرين   26 ففي  القت�سادية:  2-اخللوات 
جاللته بدعوة ما يزيد على  160 ممثال للقطاعني العام واخلا�س 
لالجتماع يف البحر امليت من خالل خلوة اقت�سادية دامت يومني 

وذلك لتعزيز العالقة بني القطاعني.
3-حفز ال�ستثمارات يف القطاعات العقارية وال�سناعية واملناطق 
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التنموية وغريها.
4-توقيع اتفاقية التجارة احلرة مع كثري من دول العامل ملا لها من 

اأثر اإيجابي يف القت�ساد الوطني. 
5-عقد املوؤمترات القت�سادية يف الأردن، مثل موؤمتر دافو�س.

احلرة،  واملنطقة  اخلا�سة  القت�سادية  العقبة  منطقة  6-اإن�ساء 
متعددة  تنموية  منطقة  لتكون  اإ�سرتاتيجية  �سمن  اإن�ساوؤها  وياأتي 

الأن�سطة القت�سادية.
امللك  جاللة  برعاية  القت�سادي  ال�ست�ساري  املجل�س  7-ت�سكيل 

وعدد من ممثلي القطاعني العام واخلا�س.
8-اإن�ساء �سندوق امللك عبد اهلل الثاين للتنمية )2001( للحد من 

ظاهرة الفقر والبطالة.
9-مبادرة جاللة امللك عبد اهلل الثاين عام )2002( لتقوية الدور 
الأردنيني يف اخلارج بهدف الرتويج لالأردن  لل�سفراء  القت�سادي 

�سيا�سيا واقت�ساديا وثقافيا )ملتقى ال�سفراء الأردنيني (.
10-الإيعاز باإن�ساء املناطق التنموية والقت�سادية يف اأنحاء الأردن، 
امليت  البحر  ومنطقة  والقت�سادية  التنموية  املفرق  منطقة  مثل 

التنموية، وغريها.
11-اإن�ساء العديد من املدن ال�سناعية يف حمافظات اململكة.

الإجنازات ال�سيا�سية 
اأ (الإجنازات ال�سيا�سية الداخلية

النهج  من  نابعة  �سيا�سية  واإجنازات  تطورات  الأردن  �سهد 
الدميقراطي الذي �سارت عليه احلكومات الأردنية املتعاقبة بتوجيه 
من جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني، ومن اأبرز ما حتقق 

من اإجنازات �سيا�سية على امل�ستوى الداخلي:
1-اإن�ساء حمكمة د�ستورية للرقابة على د�ستورية القوانني والأنظمة 

وتف�سري الن�سو�س الد�ستورية.
2-تاأ�سي�س هيئة م�ستقلة لالإ�سراف على النتخابات واإدارتها.

3-اإعادة النظر بالقوانني الناظمة للعمل ال�سيا�سي ويف مقدمتها قوانني 

النتخاب والأحزاب ال�سيا�سية والجتماعية العامة واملطبوعات.
يف  ال�سامية  امللكية  الإرادة  �سدرت  حيث  الالمركزية:  4-قانون 
الأعيان  جمل�س  قانون  على  بامل�سادقة   2015 عام  الأول  كانون   6
والنواب الذي يقوم على انتخاب "جمل�س املحافظة" يف حمافظات 

اململكة كافة.
ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جلاللة  النقا�سية  الأوراق  5-�سدور 

احل�سني وهي :
-الورقة النقا�سية الأولى "م�سريتنا نحو بناء الدميقراطية املتجددة".

"تطوير نظامنا الدميقراطي خلدمة جميع  الثانية  -الورقة النقا�سية 
الأردنيني".

دميقراطيتنا  لنجاح  تنتظرنا  "اأدوار  الثالثة  النقا�سية  -الورقة 
املتجددة".

- الورقة النقا�سية الرابعة "نحو متكني دميقراطي ومواطنة فاعلة".
- الورقة النقا�سية اخلام�سة "تعميق التحول الدميقراطي".

- الورقة النقا�سية ال�ساد�سة  "�سيادة القانون اأ�سا�س الدولة املدنية" .
- الورقة النقا�سية ال�سابعة "بناء قدراتنا الب�سرية وتطوير العملية 

التعليمية جوهر نه�سة الأمة"
ب (الإجنازات ال�سيا�سية اخلارجية

الذي  الدور  بف�سل  العامل  دول  بني  بارزة  مكانة  الأردن  حقق 

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

والدولية، ومن اأبرز الإجنازات ال�سيا�سية التي حتققت يف هذا املجال:

1-دعم حق ال�سعب الفل�سطيني يف العودة اإلى اأر�سه، واإقامة الدولة 
املقد�سات  اأهمية  وتاأكيد  القد�س  وعا�سمتها  امل�ستقلة  الفل�سطينية 

الإ�سالمية وامل�سيحية والدفاع امل�ستمر عنها.
2-اإبراز �سورة الإ�سالم ال�سمحة يف املحافل الدولية كافة، واإعالن 
ر�سالة عمان عام 2004 ، لالإ�سهام يف حماربة التطرف والإرهاب .

عن  للدفاع  الدولية  واللقاءات  املوؤمترات  يف  الفاعلة  3-امل�ساركة 
الق�سايا العربية والوقوف اإلى جانب الدول العربية للمحافظة على 
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اأمنها وا�ستقرارها، وحل الق�سايا العربية �سمن البيت العربي .
4-ح�سول الأردن على ع�سوية غري دائمة يف جمل�س الأمن الدويل 
للمرة الثالثة يف عام 2014 وتروؤ�سه جمل�س الأمن الدويل مرتني يف 

املدة بني )2014 – 2015(.
التي مير بها  ال�سيا�سية والأمنية والقت�سادية  التحديات  5-اإبراز 

الأردن يف اللقاءات الدولية واملوؤمترات العاملية.
الإجنازات يف جمال التعليم 

و�سل تطور التعليم يف الأردن مراحل متقدمة يف عهد جاللة امللك 
اأولى التعليم جل عنايته، ومن  عبد اهلل الثاين ابن احل�سني الذي 

اأبرز الإجنازات يف هذا املجال:
1-ارتفاع ن�سبة الإنفاق على التعليم.

تكنولوجيا  ا�ستخدام  يف  ثورة  جاللته  عهد  يف  املدار�س  2-�سهدت 
املعلومات وتوظيفها يف الغرفة ال�سفية.

3-الهتمام بالبيئة التعليمية الآمنة واإغناوؤها بامل�سادر واملختربات 
وامل�ساغل.

4-الهتمام بالتعليم املهني والتقني لرفد العمل مبا يحتاج اإليه من 
الكوادر املوؤهلة.

5-تاأهيل املعلمني وتدريبهم قبل اخلدمة واأثناءها.
6-الهتمام بالطلبة املتميزين باإيجاد مدار�س امللك عبداهلل الثاين 

للتميز املنت�سرة يف املحافظات.
7-اإدخال اللغة الإجنليزية لل�سفوف الثالثة الأولى.

اإلى  اإ�سافة  العقبة،  فرع  الأردنية  اجلامعات  من  عدد  8-تاأ�سي�س 
تاأ�سي�س عدد من اجلامعات اخلا�سة.

ومن املبادرات امللكية التي اأطلقها جاللته واخلا�سة بالتعليم:
- الر�سائل امللكية ال�سامية للطلبة يف بداية العام الدرا�سي.

اإدخال  خالل  من   )2003( عام  الأردنية  التعلم  مبادرة   -
اأحدث التكنولوجيا يف تعليم املناهج، وقد طبق هذا النموذج على 

مئة مدر�سة.

- تنمية املوارد الب�سرية ومفهوم اقت�ساد املعرفة.
- مبادرة اإنتل )الإبداع يف التعليم (.

- حو�سبة املناهج .
- معاطف ال�ستاء ، احلقيبة املدر�سية ، مدافئ ال�ستاء .

- م�سروع تغذية اأطفال املدار�س.
- جائزة امللكة رانيا العبد اهلل للمعلم املتميز.

- جائزة الطالب املتميز.
- مبادرة مدر�ستي .

- مبادرة اإ�سكان املعلمني.
الإجنازات يف ال�سحة 

باجلانب  احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اهتم 
عهده  يف  الإجنازات  من  جمموعة  وحتققت  للمواطنني،  ال�سحي 

امليمون وهي :
1-رفد املوؤ�س�سات الطبية املختلفة بالكوادر والأجهزة الطبية احلديثة.
2-تو�سيع مظلة التاأمني ال�سحي لت�سمل قطاعات اأكرب من املواطنني.

حمزة  الأمري  م�ست�سفى  مثل  امل�ست�سفيات،  من  املزيد  3-اإن�ساء 
وم�ست�سفى الأمري ها�سم بن احل�سني يف الزرقاء وم�ست�سفى الأمرية 
اإن�ساء  اإلى  هيا يف عجلون، وتو�سعة امل�ست�سفيات القائمة بالإ�سافة 

بع�س امل�ست�سفيات اخلا�سة.
4-تغطية مناطق اململكة كافة بالرعاية ال�سحية عن طريق اإن�ساء 

املراكز ال�سحية الأولية ال�ساملة. 
5-تقدمي خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأ�سرة جمانا .

الإجنازات يف املجال الجتماعي 
اهتم امللك عبد اهلل الثاين بفئات املجتمع يف كافة حمافظات 
ملختلف  متعددة  تفقدية  بزيارات  فقام  الها�سمية  الأردنية  اململكة 
هذه  وتركزت   ، �سعبه  للقاء  واملدن  والبادية  الريف  يف  املناطق 

الزيارات على املناطق النائية ونتج عن هذه الزيارات:
1-الطالع املبا�سر من قبل جاللة امللك على الأو�ساع الجتماعية 
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بكل فئات ال�سعب يف اململكة الأردنية الها�سمية.
لتنمية  الها�سمي  ال�سندوق  مثل  التنمية  �سناديق  2-ا�ستحداث 
عبداهلل  امللك  و�سندوق  املحافظات  و�سندوق  الأردنية  البادية 

الثاين للتنمية.
3-تاأمني املناطق النائية باخلدمات الالزمة.

امل�ستوى  لرفع  للموارد  الأمثل  وال�ستغالل  القت�سادية  4-التنمية 
املعي�سي عند ال�سكان للحد من الفقر والبطالة.

النائية مهما  باملناطق  املتعاقبة  5-زيادة الهتمام من احلكومات 
قل عدد ال�سكان فيها وجعلها مناطق جاذبة.

يف جمال الق�ساء
الأردين،  بالق�ساء  اعتزازه  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  اأكد 

ومن اأبرز الإجنازات يف هذا املجال:
1-دعم ا�ستقاللية الق�ساء من خالل تطوير قانون ا�ستقالل الق�ساء.

2-حت�سني اأو�ساع  الق�ساة وظروف عملهم.
3-تطوير الت�سريعات التي حتكم اإجراءات التقا�سي بهدف ت�سهيل 

وت�سريع و�سول اجلميع الى حقوقهم .
يف جمال الهتمام بال�سباب

قطاع  يف  حتققت  التي  امللكية  واملبادرات  الإجنازات  ومن 
ال�سباب يف عهد جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني ما يلي :

1-ت�سكيل املجل�س الأعلى لل�سباب يف عام 2001 م.
لالإجناز  احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  جائزة  2-اإطالق 

والإبداع ال�سبابي.
3-اإعالن مبادرة فر�سان التغيري واإ�سراك ال�سباب يف �سنع القرار 

والرتكيز على العمل اجلاد والتثقيف ال�سيا�سي.
4-اإقامة مع�سكرات احل�سني للعمل والبناء.

5-اإطالق جائزة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني للياقة البدنية 
لرفع اللياقة ال�سحية لدى الطلبة .

القوات  مع  بالتعاون  وت�سغيلهم  ال�سباب  تدريب  مبادرة  6-اإطالق 

امل�سلحة الأردنية.
يف جمال دور املراأة يف املجتمع الأردين 

الأردنية  املراأة  الثاين ابن احل�سني  اأولى جاللة امللك عبداهلل 
اهتمامًا كبريًا، ومن الإجنازات يف هذا املجال:

1-التو�سع يف تعليم املراأة وفتح املجال اأمامها للم�ساركة يف �سوق العمل.

2-تقلد املراأة املنا�سب العامة يف الدولة كالوزارات واملوؤ�س�سات العامة.
والبلدية  والنيابية  الت�سريعية  املجال�س  يف  ال�سيا�سية  3-امل�ساركة 

والأحزاب ال�سيا�سية.
4-حماية املراأة من �سور التمييز والعنف كافة.

يف املجال الثقايف
حر�س امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني على الرتقاء باحلركة 

الثقافية، ومن اأبرز الإجنازات التي حتققت يف املجال الثقايف:
1-اإعالن عمان عا�سمة الثقافة العربية عام 2002.

2-اإعالن مدينة اأردنية كل عام حتمل ا�سم مدينة الثقافة الأردنية .
3-اإن�ساء الهيئة امللكية لالأفالم عام 2003.

4-اإن�ساء مراكز ثقافية جديدة يف املدن الأردنية .
5-اإطالق مهرجان القراءة للجميع )مكتبة الأ�سرة (.

6-ت�سجيع ال�سياحة الثقافية.
يف جمال الهتمام بالقوات امل�سلحة الأردنية 

حظيت القوات امل�سلحة الأردنية يف عهد جاللته باهتمام بالغ، فقد 
بحاجة  دراية  الأكرث  وهو  اخلا�سة،  للقوات  وقائدا  اأفرادها  اأحد  كان 

اجلي�س وتطلعاته امل�ستقبلية، ومن اأهم الإجنازات يف هذا املجال :
عام  والتطوير  للت�سميم  الثاين  عبداهلل  امللك  مركز  1-تاأ�سي�س 

1999 م لت�سنيع املعدات الع�سكرية .
2-اإعادة تنظيم القوات امل�سلحة من نظام الفرق اإلى نظام املناطق 

الع�سكرية.
ومت  الع�سكرية،  القواعد  بنظام  العمل  �سالح اجلو يف  3-ا�ستمرار 

حتديث ال�سالح باإدخال طائرات نقل وقتال حديثة.
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املحلية  الأزمات  مع  للتعامل  الأزمات  اإدارة  مراكز  4-اإن�ساء 
والإقليمية والدولية.

القوات  اأفراد  تنقالت  لتاأمني  الإداري  النقل  نظام  5-ا�ستحداث 
امل�سلحة الأردنية بو�ساطة اأ�سطول حديث ومتطور.

اإلى وحدات القوات امل�سلحة جميعها ملواكبة  6-اإدخال احلوا�سيب 
التطور الإلكرتوين.

تطورا من خالل  العام يف عهد جاللته  الأمن  �سهد جهاز  7-وقد 
ا�ستحداث العديد من الأدوات والوحدات التابعة لهذا اجلهاز مثل : 
اإدارة ال�سرطة البيئية ووحدة اأمن وت�سجيع ال�ستثمار واإذاعة )اأمن 

اإف اإم (واإدارة �سرطة الأحداث.
قوات الدرك 

الأمنية  بالواجبات  للقيام   2008 عام  الدرك يف  قوات  �سكلت 
والإن�سانية الآتية :

1-توفري البيئة الآمنة للمواطن الأردين.
2-حماية املوؤ�س�سات وامل�سالح احليوية للدولة.

3-حماية الوفود الر�سمية الزائرة للمملكة.
4-توفري املظلة الأمنية للمهرجانات والفعاليات والن�ساطات الفنية والريا�سية. 

5-حرا�سة املن�ساآت والبعثات الدبلوما�سية.
توزيع  طريق  عن  املحتاجني  للمواطنني  اخلدمات  6-تقدمي 

امل�ساعدات العينية املختلفة .
والربملانية  النتخابية  العملية  لإجناح  الآمنة  البيئة  7-توفري 

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 :
1-ت�سكيل ال�سندوق الها�سمي لإعمار امل�سجد الأق�سى وقبة ال�سخرة 

امل�سرفة عام 2007م.
2-قيام جاللته بتمويل وت�سيري م�ساريع ترميم واإعمار داخل امل�سجد 

الأق�سى على نفقته .
مفهوم  بتاأكيد  بالقد�ض  �الأردن  �رتباط  تاأكيد  على  جاللته  3-حر�ض 

الو�ساية الها�سمية املتوا�سلة على املقد�سات يف القد�س.
الحتالل  ممار�سات  تدين  عدة  قرارات  با�ست�سدار  الأردن  4-جناح 

الإ�سرائيلي.
5-حر�س جاللته على التوا�سل الدائم مع اأهايل القد�س وا�ست�سافتهم 

ب�سورة دورية.
القد�س  كنائ�س  ي�سمل  الذي  الأردين  الكنائ�س  جمل�س  6-ت�سكيل 

الرئي�سة.
7-اإطالق م�سروع القرب املقد�س يف كني�سة القيامة.

8-تر�سيخ مفهوم احلرم ال�سريف وما ي�سمله يف املنظمات الدولية.
ر�سالة عمان 

اأطلقت ر�سالة عمان يف التا�سع من ت�سرين الثاين عام 2004م قبل 
اإعالن الأردن عزمه على عقد املوؤمتر الإ�سالمي الدويل يف عمان عام 
2005 م ، وجاءت الر�سالة للتوعية بجوهر الدين الإ�سالمي احلنيف 
وحقيقته، الذي قدم للمجتمع الإ�سالمي اأن�سع �سور العدل والعتدال 
والت�سامح وقبول الآخر ، ورف�س العنف والتع�سب والتطرف والنغالق.

املراجع :
1-تي�سري ظبيان ،امللك كما عرفته ،وزارة الثقافة ،عمان 2014م.

2-د . بكر خازر املجايل ،الدور الها�سمي يف احلفاظ على القد�س ) ورقة عمل( ،عمان ،2009.
3-املكارم واملبادرات امللكية ل�ساحب اجلاللة الها�سمية امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني ، من�سورات مديرية التوجيه املعنوي ، القيادة العامة للقوات امل�سلحة الأردنية .

4-د . حممد عبد اهلل عمايرة واآخرون ، تاريخ الأردن ، وزارة الرتبية والتعليم ، عمان 2017.

� � �
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اجللو�س امللكي الع�شرون والإجنازات املتحققة

الدكتور خلـف ليف احلّمـاد

من  التا�سع  يف  والعتزاز  الفخر  معاين  بكل  الأردنيون  يحتفي 
املنا�سبة  هذه  امللكي،  اجللو�س  بذكرى  عام  كل  من  حزيران  �سهر 
عهد  الأردنيون  يجدد  اليوم  هذا  ويف  جميعًا،  قلوبنا  على  العزيزة 
الولء والوفاء للعر�س الها�سمي، وامل�سي قدمًا خلف قيادة جاللته 
ورفعته،  الأردن  عّزة  وتعزيز  الإجنازات،  من  املزيد  اإلى  للو�سول 
نحو  ويتطلعون  الوطنية،  ووحدته  اأمنه  و�سون  ا�ستقالله،  وحماية 
امل�ستقبل بكل روؤية م�سرقة لتحقيق ما ي�سبون اإليه من اآمال واأحالم 

وتطلعات للوطن الغايل.
ع�سرون عامًا ي�ستذكر فيها الأردنيون الإجنازات والتطور والتقدم 

حافلة  م�سرقة  مب�سرية  يرتبط  الذي  املتوا�سل  والعمل  والبناء 
باملواقف الإن�سانية والوطنية العظيمة جلاللته، ومليئة بالإجنازات 
الكثرية التي تعود بالنفع واخلري على الوطن واملواطن يف عهد اأخذ 
امل�سرية  تلك  عرب  والأمان  الأمن  �سواطئ  اإلى  والأردنيني  الأردن 
واحة  الأردن  جعلت  خلت،  عامًا  ع�سرين  خالل  املمتدة  املظفرة 

لالأمن وال�ستقرار واحلياة الكرمية و�سط اإقليم ملتهب.
ت�سيء  عام  كل  يف  �سمعة  ن�سيء  حزيران  �سهر  من  التا�سع  ويف 
فوق  اإجنازًا  جاللته  عهد  فكان  الإجناز،  حجم  وتظهر  الدرب 
اأر�سى  التي  الإعمار  مل�سرية  وا�ستمرارًا  بناء،  فوق  وبناًء  اإجناز، 
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وقد  واملحبة،  الأفذاذ يف وطن اخلري  القادة  الها�سميون  قواعدها 
متكن الأردن يف عهد جاللته من اأن ي�سبح يف مقدمة دول العامل 
املعلومات،  وتكنولوجيا  والأمتتة  الر�سيدة،  احلوكمة  جمالت  يف 
وال�سحة والرتبية والتعليم، و�ساحب الكلمة امل�سموعة يف املحافل 
الدولية، ويحق لنا الفخر والعتزاز وجتديد البيعة والنتماء لهذه 
القيادة  الها�سمية احلكيمة التي ا�ستطاعت اأن حتول الربيع العربي 
اأردين  ربيع  اإلى  وتدمريًا  وت�سريدًا  قتاًل  الأوطان  ببع�س  مر  الذي 
اأخ�سر مليء مبواجهة التحديات والنت�سار عليها، والوقوف بحزم 
الأردن  ا�ستهدف  الذي  الأ�سود  واملد  والتكفري  الإرهاب  وجه  يف 
املحاولت  تلك  جميع  فباءت  وا�ستقراره،  اأمنه  من  النيل  وحاول 
حب  على  قائده  مع  الأردين  ال�سعب  للتقاء  نظرًا  الذريع  بالف�سل 

الوطن و�سدق النتماء اإليه.
�سلطاته  توليه  مع  الثاين  عبداهلل  امللك  مبادرات جاللة  وانطلقت 
�لد�ضتورية يف �ل�ضابع من �ضهر �ضباط لعام 1999، لتح�سني ظروف 
وقد  فقرًا،  الأ�سد  املناطق  يف  خا�سة  املواطنني،  معي�سة  وم�ستوى 
ال�سحة،  منها:  خمتلفة  قطاعات  لت�سمل  املبادرات  هذه  جاءت 
والتنمية  الإ�سالمية،  املقد�سات  ورعاية  وال�سباب،  والتعليم، 
التي  التحديات  جميع  ورغم  الإنتاجية.  وامل�ساريع  الجتماعية، 
قيادته  بف�سل  يتخطى  الأردن  اأن  اإل  التنمية  مب�سرية  ع�سفت 
العامل  يجوب  جاللته  وليزال  والتحديات،  ال�سعاب  كل  احلكيمة 

من اأجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره.
ورعايته  عنايته  جل  الد�ستورية  �سلطاته  توليه  منذ  جاللته  واأولى 
تلو  املبادرة  اإطالق  خالل  من  وازدهاره  الأردن  لرفعة  واهتمامه 
املبادرة، وا�ستطاع اأن يعرب بالأردن اإلى بر الأمان من خالل ا�ستثمار 
طاقة الإن�سان الأردين يف حتويل التحديات التي ع�سفت با�ستقرار 
اإلى فر�س حقيقية لتح�سني جبهتنا الداخلية  الآخرين من حولنا 
والنه�سة  والتنمية  البناء  واعدة يف  اآفاٍق  نحو  والنطالق  ومتتينها 
ال�ساملة، اإنه القائد الذي نذر نف�سه خلدمة �سعبه الويّف الذي يعتز 

بانتمائه اإليه ويفاخر الدنيا باأ�سالته، وكان اإطالق مفهوم "الأردن 
واأردنية  اأردين  اأوًل" تكري�سًا لنهج عمل جاد وممار�سة يومية لكل 
بكل اإميان وقناعة باأن الأردن القوي هو الأقدر على خدمة ق�سايا 

اأمته بكل فاعلية وجناح.
وهم  اململكة  �سكان  ثلثي  ي�سكلون  الذين  لل�سباب  رعايته  اأولى  كما 
التعليم  بتوفري  اهتمت  امللكية  فاملبادرات  الرتبوية،  العملية  عماد 
الذي  للتميز،  عبداهلل  امللك  �سندوق  خالل  من  الطلبة  وم�ساعدة 
ال�سندوق  فكرة  اإن  اإذ  اجلامعات،  خمتلف  يف  خمتلفة  فروع  له 
املادية  الأحوال  حتول  ل  اأن  ويجب  للجميع،  حق  التعليم  اأن  هي 
لبع�س الطلبة دون ال�ستفادة من فر�س التعليم ودون الك�سف عن 
قدراتهم. ولالأردن جهود متميزة يف مكافحة الأمية، حيث تنت�سر 
ولعل  املجتمع،  ال�سريحة من  بهذه  الكبار، والهتمام  تعليم  مراكز 
ن�سبة الأمية يف الأردن هي اأقل الن�سب يف املنطقة بل على م�ستوى 

العامل.
اأْن  واأمته،  �سعبه  نف�سه خلدمة  رهن  الذي  الوطن،  قائد  وا�ستطاع 
ُتِظّل جميع املواطنني، واأْن  يحقق نه�سة مباركة يف جميع امليادين 
يجعل من الأردن مثاًل ُيحتذى به يف العامل اأجمع رغم �سح املوارد، 
وال�سحية  التعليمية  النه�سة  فاأ�سبحت  املتاحة،  الإمكانات  وقلة 
مفخرة لالأمة كّلها، اإذ يق�سد الأ�سقاء العرب الأردّن؛ لطلب العلم 

يف جامعاتنا، ولال�ستطباب يف م�ست�سفياتنا.
فروؤية جاللته هي جعل الأردن بوابة املنطقة يف جمايل تكنولوجيا 
اإلى  الأردن  وحتويل  الإلكرتونية،  والتجارة  والت�سالت  املعلومات 
العاملي  املعريف  القت�ساد  يتطلبه  ما  بكل  يتمتع  معلوماتي  جمتمع 
املتعلمني وطاقاته  اأبنائه  اإمكانيات وقدرات، وذلك من خالل  من 
الب�سرية املاهرة والقادرة على امل�ساركة يف القت�ساد املعريف حمليًا 
دافو�س  موؤمتر  انعقاد  اأثناء  �ساهدناه  ما  وهذه  وعامليًا،  واإقليميًا 

للمرة العا�سرة يف الأردن وافتتاح امللك جلل�ساته.
اأوراق نقا�سية مهّمة متثل خريطة طريق  ولقد اأ�سدر جاللته �سبع 
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كافة،  احلياة  نواحي  ي�ستهدف  الذي  ال�سامل  الإ�سالح  ملفهوم 
وتوؤ�س�س لإدارٍة مدنية للدولة بنموذج رفيع، منها ما يتعلق بالبناء 
ال�ساد�سة  الورقة  حملت  بينما  الدميقراطي،  والتمكني  والتحول 
تاأكيدًا على اأن �سيادة القانون كاأ�سا�س لالإدارة احل�سيفة بعيدًا عن 
الوا�سطة واملح�سوبية هو اأ�سا�س الدولة املدنية، اأما الورقة ال�سابعة 
التي ن�سرها جاللته بعنوان "بناء القدرات الب�سرية وتطوير العملية 
التعليمية جوهر نه�سة الأمة"، فهي خارطة طريق لتعزيز خمتلف 
انطالقًا  واإ�سالحها،  التعليمية  العملية  لتطوير  الوطنية  اجلهود 
من اأهمية التعليم يف نه�سة الأمم، وبناء قدرات مواردها الب�سرية 

القيم  حتمل  الأوراق  فهذه  امل�ستقبلية،  التحديات  خمتلف  ملواجهة 
واملفاهيم واملبادئ لبناء امل�ستقبل الأردين الواعد بالإجناز. 

يجدد  املتحققة  والإجنازات  الع�سرين  امللكي  اجللو�س  عيد  يف 
الأردنيون اأ�سمى اآيات الولء والوفاء وي�سرعون هلل العلي القدير اأن 
يحفظ الأردن وطنًا عزيزًا، واأن ي�سدد خطى مليكنا الغايل بالتوفيق 
والفالح، واأن مينحه ال�سحة وطول العمر ليوا�سل م�سرية الإ�سالح 
والتنمية والتحديث؛ ليكون الأردن يف م�ساف الدول املتقدمة مبا 

يليق بالوطن و�سعبه الغايل.

� � �
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الأ�ستاذ الدكتور عبد عبد احلميد خراب�سة

رئي�س ديوان املحا�سبة 

ديوان املحا�شبة

يف عهد جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني املعظم

الع�سرين جللو�س  الذكرى  الفر�سة مبنا�سبة  اأنتهز هذه  بداية 
جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم على العر�س لأرفع 
اإلى مقام جاللته اأ�سمى اآيات التهنئة والتربيكات مقرونة بالدعاء 
اإلى املولى عز وجل اأن يحفظ جاللته بعني رعايته واأن ميتعه مبوفور 

ال�سحة والعافية واأن ي�سدد على طريق اخلري والفالح خطاه.
جميعًا  الأردنيني  قلوب  على  العزيزة  املنا�سبة  بهذه  ون�ستذكر 
جاللة امللك احل�سني الباين طيب اهلل ثراه ، والتي جاءت اإجنازات 
البناء  مل�سرية  ا�ستكمال  احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 
الها�سمية  جاللته  ر�سالة  املنا�سبة  بهذه  ن�ستذكر  كما  والنه�سة، 

على  والقائمة  ال�ساد�سة  النقا�سية  الورقة  يف  بينها  والتي  وفل�سفته 
مبداأ �سيادة القانون وحتقيق العدالة وامل�ساواة وال�سفافية وامل�ساءلة 
خالل  من  ا�ستثناء  دون  واأفرادها  الدولة  موؤ�س�سات  جميع  على 
وتعزز  الأداء  م�ستوى  ترفع  اإدارية  واإ�سالحات  حقيقية  ممار�سات 
وا�سحة  ت�سريعات  خالل   من  ثابت  كنهج  القانون  �سيادة  ي  َتَبِنّ
و�سفافة تطبق على اجلميع دون متييز اأو ت�ساهل، وركز جاللة امللك 
على �سرورة وجود اآليات للمراقبة وامل�ساءلة �سمانا لتطبيق �سيادة 
القانون كديوان املحا�سبة والأجهزة الرقابية الأخرى والعمل على 
تطويرها من خالل الأدوات املتطورة مبا ي�سمن الكفاءة والفعالية 

اأداء م�ؤ�س�ساتنا العامة �رضوري  اإن حت�سني   }
الأردن،  ت�اجه  التي  التحديات  مل�اجهة 
اأدوات  و�سع  على  احلك�مة  ركزت  هنا  ومن 
لتعزيز  الرقابي  العمل  الأداء وتط�ير  لقيا�س 
الرتهل  اأ�سكال  كل  وحماربة  ال�سفافية، 

والف�ساد }                                                       
                                                          "عبد الله الثاين ابن احل�سني"
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الفنية،  اأو  الت�سريعية  �سواء  عملها  يف  الق�سور  جوانب  ومعاجلة 
الأمر الذي يعزز من ثقة املواطن يف موؤ�س�سات الدولة ويحول دون 
من  تنتق�س  قانونية  غري  فردية  وحلول  لإجراءات  بع�سهم  جلوء 

�سيادة القانون.
ويف هذا الإطار اأطلقت احلكومة م�سروع "على خطى النه�سة" 
من  ت�سعى  التي   )2020-2019( للعامني  احلكومة  عمل  اأولويات 
خالله للو�سول اإلى دولة القانون والإنتاج والتكافل من خالل ر�سم 
عالقة وا�سحة و�سريحة بني املواطن والدولة ا�ستنادا اإلى الد�ستور 
القبول بوجود فئات خارج  املعمول بها، وعدم  والأنظمة  والقوانني 
�سلطة القانون اأو غ�س النظر عن الوا�سطة واملح�سوبية التي تنتهك 

امل�سرية التنموية والنه�سوية للمجتمع. 
عملية  لتجذير  نهجا  امللك  جاللة  روؤية  من  الديوان  اتخذ 
عمل،  وخطة  تنفيذية  وحزم  حماور  واإقرار  ال�سامل  الإ�سالح 
حيث قام ديوان املحا�سبة يف عام  2006 بتوقيع اتفاقية تواأمة مع 
مع  ليتوافق  والأملاين  الربيطاين  الوطني  التدقيق  مكتبي  ائتالف 
برنامج اإ�سالح القطاع العام والأجندة الوطنية ووثيقة كلنا الأردن 
باأ�ساليب  اإلى تبادل اخلربات املتعلقة  اأ�سا�سي  والتي هدفت ب�سكل 
وور�س  التدريبية  الدورات  وعقد  التدقيق،  ومنهجيات  واإجراءات 
العمل العملية، والطالع على جتارب الأجهزة املتقدمة للو�سول اإلى 
اأف�سل املمار�سات الرقابية التي تنا�سب بيئة عمل الديوان، و تعزيز 
التدقيق  معايري  مع  يتوافق  مبا  للديوان  املوؤ�س�سية  القدرة  وبناء 

الدولية واأف�سل املمار�سات املطبقة عامليا.
وا�ستكماًل ملا مت اإجنازه يف م�سروع التواأمة الأول وما جنم عنه 
ين�سجم  الديوان مبا  ال�ستمرار يف تطوير عمل  تو�سيات حول  من 
الثاين يف عام   التواأمة  الدولية، فقد جاء م�سروع  الرقابة  ومعايري 
الرقابة  اأجهزة  ائتالف  مع  بالتعاون  الديوان  نفذه  والذي   2013
القدرات  تعزيز  بهدف  واإ�ستونيا(  وهولندا  )اإ�سبانيا  من  كل  يف 
الرقابية  املخرجات  جودة  وحت�سني  للديوان  واملهنية  املوؤ�س�سية 

العام  املال  على  الرقابة  واإحكام  الدولية  الرقابة  معايري  وتطبيق 
وقد  وال�سفافية،  العامة  امل�ساءلة  وفاعلية وحت�سني  بكفاءة  واإدارته 

�ساهمت تلك امل�ساريع يف اإجراءات حت�سينية عدة منها: 
- رفع كفاءة وفاعلية وحدات الرقابة الداخلية يف اجلهات اخلا�سعة 
وبالتايل  الوحدات  تلك  موظفي  تدريب  الديوان من خالل  لرقابة 
الدولية  املعايري  مع  ان�سجاما  ال�سابق  التدقيق  من  الن�سحاب 
ال�سادرة عن املنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا للرقابة املالية 

واملحا�سبة )الإنتو�ساي( .
- التن�سيق والتكامل ملكافحة الف�ساد: نظرا للحاجة الفعلية لتكامل 
للحد من  والأهداف  الغايات  املت�سابهة يف  للجهات  الرقابي  العمل 
ظاهرة الف�ساد املايل والإداري وجتنب الزدواجية يف تنفيذ بع�س 
من  وكل  املحا�سبة  ديوان  بني  تفاهم  مذكرات  توقيع  مت  اإذ  املهام 

وزارة املالية وهيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد بهذا اخل�سو�س.
التدقيق  املعلومات يف جمال  تكنولوجيا  تقنية  ا�ستخدام  تعزيز    -
الأداء  على  الرقابة  وتعزيز  املحو�سبة،  الأنظمة  على  والرقابة 
الب�سرية  للموارد  الأداء  وال�سركات، ورفع م�ستوى  البيئية  والرقابة 

وفق منهجية حديثة للتدريب.
يعترب  حيث  الرقابية،  واملخرجات  العمليات  وتطوير  حت�سني   -
املت�سمن  النهائي  املخرج  املحا�سبة  لديوان  ال�سنوي  التقرير 
الرقابية  الكتب  يف  واملتمثلة  الرقابية  واملخرجات  العمليات  نتائج 
املعايري  الديوان  اعتمد  حيث  النوعية،  والتقارير  وال�ستي�ساحات 
يكون  اأن  يف  الدولية  املمار�سات  لأف�سل  وفقا  واملالية  املحا�سبية 
موعده  يف  يقدم  واأن  املر�سومة،  الأهداف  مع  متوافقا  التقرير 
الد�ستوري، واأن يت�سم باملو�سوعية واحليادية والو�سوح، واأن يكون 
حت�سني  يف  ي�ساهم  موؤ�س�سي  وتطوير  اإ�سالح  و�سيلة  التقرير  هذا 

الأداء.
على  النتائج  اأف�سل  حتقيق  اإلى  املحا�سبة  ديوان  وي�سعى 
امل�ستويات كافة وبخا�سة التميز املوؤ�س�سي ون�سر مفاهيم ال�سفافية 
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والنزاهة يف اإدارة املال العام وتعزيز اإجراءات امل�ساءلة واملحا�سبة 
من  عليه  واملحافظة  العام  املال  اإدارة  وح�سن  املجالت  كافة  يف 
باملهنية  تت�سم  التي  الرقابية  التقارير  من  جمموعة  تقدمي  خالل 
املحا�سبة  ديوان  قانون  تعديل  مت  ذلك  حتقيق  �سبيل  ويف  العالية، 
يف عام 2018 بحيث ي�سمن ا�ستقالله املايل والإداري، واأن يتولى 
ديوان املحا�سبة مهامه الرقابية ب�سورة مهنية وحمايدة وذلك يف 
ال�سادرة  املعتمدة  الدولية  للمعايري  وفقا  بالتدقيق  املتعلقة  الأمور 
واملحا�سبة،  املالية  للرقابة  العليا  لالأجهزة  الدولية  املنظمة  عن 
وت�سمن القانون املعدل ن�سر التقرير ال�سنوي لديوان املحا�سبة بعد 
ت�سليمه ر�سميا ملجل�سي الأعيان والنواب بوا�سطة الن�سر التي يراها 

رئي�س الديوان منا�سبة مبا يف ذلك الن�سر على موقعه الإلكرتوين.
وانطالقًا من اإميان ديوان املحا�سبة باأهمية ا�ستمرار التخطيط 
ال�سرتاتيجي وبناء عملياته ون�ساطاته بطريقة ممنهجة ومنظمة ، 
لت�سكل مرجعًا  الإ�سرتاتيجية بكافة مكوناتها  الديوان خطته  و�سع 
اأ�سا�سيًا يف عمل الديوان خالل ال�سنوات )2016-2020( ولتحقق 
ما يطمح له من خالل ر�سالته وروؤيته لل�سنوات القادمة وذلك وفقًا 

لأف�سل املمار�سات يف الرقابة والتدقيق.
اإن اللتزام بروؤى جاللة امللك كفيل يف تعزيز م�سرية الإ�سالح 
عمل  برامج  و�سع  خالل  من  وال�سيا�سي  والجتماعي  القت�سادي 
وحب  القانون  ودولة  املواطنة  مبادئ  لرت�سيخ  وحقيقية  هادفة 
ر�سالته  حتقيق  على  العمل  املحا�سبة  ديوان  و�سيوا�سل  الوطن، 
وفعالية  بكفاءة  الدولة  واإدارة موارد  ا�ستخدام  املتمثلة يف حت�سني 
لتحقيق التنمية امل�ستدامة للمجتمع من خالل موا�سلة بناء وتطوير 
القدرات املوؤ�س�سية واللتزام بتطبيق املعايري املهنية واأدلة التدقيق 
اأعلى  اإلى  للو�سول  وخمرجاتها  الرقابية  العمليات  جودة  وحت�سني 
تر�سيخ  امللك يف  لروؤى جاللة  تنفيذا  اإليها،  نتطلع  التي  امل�ستويات 
مبداأ �سيادة القانون والرتقاء مب�ستوى الأداء والإجناز يف اجلهاز 

الإداري للدولة للو�سول اإلى م�ستوى الطموحات.
حفظ اهلل الأردن و�سعبه وقيادته الها�سمية اآمنًا مطمئنًا رمزًا 
من رموز العتدال والو�سطية حمافظًا على قيمه ومبادئه ال�سمحة، 
وحفظ جاللته واأدام عزه قائدًا حكيمًا معززًا البناء والإجناز يف 

اأردن املهاجرين والأن�سار.

� � �
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القا�سية اإح�سان بركات 

مديرة املعهد الق�سائي الأردين

م�شرية الإجناز والعطاء جلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن 

احل�شني املعظم حفظه اهلل 

ا�سطلعت القيادة الها�سمية جلاللة امللك عبداهلل الثاين حفظه 
اهلل ومنذ توليه �سلطاته الد�ستورية بالدور الذي يقع على عاتقها يف 
بناء موؤ�س�سات الدولة، و�سكلت قيادة جاللة امللك عبد اهلل  الثاين 
اأمنوذجا يف القدرة على ا�ست�سراف امل�ستقبل �سمن روؤية ملكية يف 
اأردن قوي ي�سري بخطى ثابتة نحو الأمام من خالل العمل والإجناز 
و�سمن خطط وا�سرتاتيجيات التطوير والتحديث والإ�سالح، حيث 
املجالت  خمتلف  يف  املبادرات  من  العديد  باإطالق  جاللته  اهتم 

القت�سادية وال�سيا�سية والجتماعية وغريها.
وكان الق�ساء وما زال حمط اهتمام جاللة امللك املعظم وقد 
وتعزيز  العدالة  حتقيق  يف  الأ�سا�س  هو  الق�ساء  اأن  جاللته  اأكد 
من  اأ�سا�سية  ركيزة  بو�سفه  وم�ستقبلهم.  بالدولة  املواطنني  ثقة 
والزدهار  والنمو  التقدم  نحو  م�سريتها  يف  احلديثة  الدولة  ركائز 
والو�سول اإلى امل�ستقبل امل�سرق باإذن اهلل. كما اأعرب عن اعتزازه 

بالق�ساء الأردين اأداء وا�ستقاللية ودعا اإلى دعم هذه ال�ستقاللية 
من خالل تطوير قانون ا�ستقالل الق�ساء وحت�سني اأو�ساع الق�ساة 
وظروف عملهم وتطوير الت�سريعات التي حتكم اإجراءات التقا�سي 
بهدف ت�سهيل وت�سريع و�سول اجلميع اإلىحقوقهم وحماية و�سمان  
والد�ساتري  الدولية  اأقرتهااملواثيق  والتي  واحلريات  احلقوق 

والقوانني  للجميع من دون متييز. 
ومل يكتف جاللته بذلك فقط، بل حر�س على توجيه اجلميع 
تناولت خمتلف حماور  التي  النقا�سية  لالأوراق  تقدميه  من خالل 
الدولة ومنها الق�ساء و�سيادة القانون، حيث تعترب الورقة النقا�سية 
ال�ساد�سة بعنوان"�سيادة القانون اأ�سا�س الدولة املدنية" اإ�سرتاتيجية 
الق�ساء ك�سامن  دور  تعزيز  امللك يف  روؤى جاللته  �ساملة لرتجمة 

ل�سيادة القانون وحتقيق العدالة بني خمتلف فئات املجتمع.
الق�سائي  اجلهاز  لتطوير  ملكية  جلنة  ت�سكيل   جاء  كذلك 
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ملعاجلة  �ساملة  اإ�سرتاتيجية  ببناء  والإيعاز  القانون  �سيادة  وتعزيز 
باأداء  والرتقاء  والتطوير  التحديث  عملية  وموا�سلة  التحديات 
ال�سلطة الق�سائية، من اأجل م�ساعفة اجلهود والعمل ب�سكل دوؤوب 
التطور  مواكبة  من   ليتمكن  الق�سائي،  اجلهاز  قدرات  بناء  على 
امل�ستمر الذي ي�سهده الع�سر وحتقيق الأداء الكفوؤ والفاعل باأعلى 

م�ستويات النزاهة والعدالة.
اإن اإرادة جاللة امللك يف اإحداث التطوير والتحديث يف اجلهاز 
واأ�ساليبه  العمل  تطوير  اإلى  املعنية  الأطراف  جميع  دفع  الق�سائي 
ب�سورة تن�سجم مع التطلعات امللكية يف الو�سول اإلى عدالة ونزاهة 
وكفاءة اجلهاز الق�سائي. لذلك اأ�ستطيع القول اإن املعهد الق�سائي 
امللكية  التطلعات  بتحقيق  ال�سركاء   بقية  مع  معنية  كجهة  الأردين 
يعترب نقطة العبور نحو حتقيق الق�ساء ال�سالح يف الدولة مبا ينه�س 
به من مهام تاأهيل وتدريب الق�ساة وتطوير معارفهم  مبا ميكنهم 
من اإنفاذ الوظائف التي تتولها ال�سلطة الق�سائية الأردنية فالقا�سي 
هو اأداة ال�سلطة الق�سائية يف حتقيق ر�سالة الق�ساء املتمثلة ب�سمان 

حماية احلقوق واحلريات وتعزيز مبداأ �سيادة القانون. 
الوطنية  املوؤ�س�سة  فهي  الأردين  الق�سائي  املعهد  دور  عن  اأما 
املتميزة واملعنية باإعداد املوؤهلني لتويل الوظائف الق�سائية وتدريب 
الق�ساة العاملني واإثراء معارفهم وخرباتهم، فقد جاءت ا�ستجابة 
امللكية  اللجنة  تو�سيات  �سدور  وفور  الأردين  الق�سائي  املعهد 
باإعداد م�سفوفة خا�سة تبني هذا الدور املهم يف امل�ساهمة الفاعلة 
تنفيذها،  قادرا على  نف�سه  املعهد  اأينما وجد  التو�سيات  تنفيذ  يف 
و�سمن اإطار ت�ساركي وتكاملي مع باقي املوؤ�س�سات يف قطاع العدل 
وعلى راأ�سها املجل�س الق�سائي ووزارة العدل، وذلك بهدف الو�سول 
اإلى حتقيق الأهداف الوطنية واملوؤ�س�سية التي يطمح اإلى حتقيقها 
وفق روؤيته ور�سالته، من خالل تاأهيل وتدريب العاملني يف اجلهاز 
على  اإيجابًا  ينعك�س  مبا  امل�ساندة  الإدارية  والأجهزة  الق�سائّي 
خالل  الروؤية  من  هذه  ر�سخت  وقد  القانون،  �سيادة  مبداأ  اإر�ساء 

لأول مرة  التي مت �سياغتها  الأردين  الق�سائي  املعهد  اإ�سرتاتيجية 
اإ�سرتاتيجية �ساملة لقطاع العدالة )وزارة العدل، املجل�س  و�سمن 
2021/2017م،  لالأعوام   ) الأردين  الق�سائي  املعهد  الق�سائي، 
ولتنفيذ ما جاء فيها من حماور مت و�سع خطة تنفيذية مما �سهل 
وي�سر ح�سن الأداء انطالقا من نهج جاللة امللك املعظم الذي ما 
فتئ يركز فيها على اأن تكون الأعمال مبنية على خطط اإ�سرتاتيجية 

قابلة للتطبيق العملي وتذليل التحديات.
اهلل  حفظه  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  لتوجيهات  كان  ولقد 
ال�سرورية  املهارات  واإك�سابهم  الق�ساة  قدرات  تعزيز  اأهمية  يف 
يف  للمعهد  مر�سدًا  والنزيهة  العادلة  الق�سائية  لإ�سدارالأحكام 
وبالتعاون  التدريبية  والتحديث على اخلطط  التطوير  العمل على  
للق�ساة  الفعلية  الحتياجات  ي�سمن  ومبا  الق�سائي،  املجل�س  مع 
التقا�سي  عملية  يف  وجه  اأكمل  على  دورهم  اأداء  من  لتمكينهم 

خلدمة الوطن واملواطن.
و ل ي�سعنا هنا ونحن ن�ستذكر اإجنازات الوطن يف هذه امل�سرية 
املباركة م�سرية الإجناز والعطاء اإل اأن ن�سكر دعم جاللته  للمراأة 
فقد كان جاللته وعلى الدوام داعما مل�سرية دعم املراأة يف اجلهاز 
الق�سائي الأردين التي بداأت بتعيني اأول امراأة قا�سية عام 1996، 
قا�سية،   215 عددهن  ولي�سبح  القا�سيات،  عدد  بعدها  ليزداد 
وب�سبب هذا الدعم ومتيزهن والكفاءة العالية التي يتمتعن بها، مت 
تعيني عدد من القا�سيات يف منا�سب متقدمة يف اجلهاز الق�سائي.
العطاء  و�سنوات  العريق  تاريخه  مدى  على  الأردن  م�سرية  اإن 
مبداأ  وتر�سخ  الكبرية  الوطنية  بالإجنازات  تزخر  والإجناز 
ودولة  منيعا  قويا  الأردن  يظل  اأن  على  احلر�س  يف  الها�سميني 
للقانون واملوؤ�سـ�سات، ولي�سبح الوطن منوذجًا وق�سة جناح يحتذى 
وتكافوؤ  والعدالة  الدميقراطية  وفق مبادئ  والعامل  املنطقة  بها يف 

الفر�س 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�سوؤون الفنية 

والإ�سرتاتيجية / وزارة ال�سباب

الدولة  تطور  على  بارزا  موؤ�سرا  الأردين  ال�سباب  رعاية  تعد 
املجتمع  ن�سيج  يف  الأكرب  ال�سريحة  ال�سباب  ي�سكل  اإذ  الأردنية، 
عامًا  الثالثني  �سن  دون  هم  ممن  ال�سكان  ن�سبة  وتبلغ  الأردين، 
نحو 67% من العدد الإجمايل لل�سكان، وبهذا يعُدّ املجتمع الأردين 
جمتمعًا �سابًا فتيًا، واإن ال�ستثمار بهم واإك�سابهم اخلربات الالزمة 
يعد جزءًا مهمًا من التنمية ال�ساملة، ويعُدّ الأردن من اأوائل الدول 
م�ساحًة  ومنحتهم  بال�سباب  اهتمت  التي  الإقليم  ويف  العربية 
وا�سعًة من حرية التفكري، واإتاحة الفر�س لالنطالق والإبداع على 

امل�ستويني الر�سمي وال�سعبي.

والرعاية،  الهتمام  ال�سباب جل  الها�سمية  القيادة  اأولت  وقد 
امللكية  التوجيهات  ال�سباب جزءا رئي�سا من  اأ�سبح مو�سوع  بحيث 
على  الأردين  ال�سباب  ق�سايا  بو�سع  املتتالية  للحكومات  ال�سامية 
بت�سكيل  ال�سامية  امللكية  الإرادة  �سدرت  حيث  اأولوياتها،  �سلم 
القانوين  اخللف  ليكون   ،  )2001( عام  لل�سباب  الأعلى  املجل�س 

والإداري لوزارة ال�سباب .
ولقد بداأ احلديث عن و�سع اخلطط، والربامج، واإ�سرتاتيجيات 
لل�سباب  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  اإ�سهار  مت  حيث  املعامل،  وا�سحة 
املرحلة  ثم  ومن   )2009-2004( لالأعوام  الأولى  املرحلة  �سمن 
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الثانية لالأعوام )2015-2012(.
وخطط  وا�سحة  �سبابية  ل�سيا�سات  احلاجة  ل�سرورة  ونظرًا 
عمل تنفيذية وفقًا ملعايري موؤ�س�سية تاأخذ بالعتبار عمليات املتابعة 
وزارة  اإلى  العودة  مت  فقد  الأهداف،  حتقيق  ل�سمان  والتقييم 
ال�سباب اعتبارا من 2016/6/1 وامتثلت وزارة ال�سباب لتوجيهات 
جاللة �سيد البالد، حيث �سدر )قانون رعاية ال�سباب رقم )13( 
ال�سبابي،  للعمل  الناظمة  والت�سريعات  والأنظمة   )2005( ل�سنة 
وعملت  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  ال�سبابية  املوؤ�س�سات  وانت�سرت 
التي  واخلارجية  الداخلية  والأن�سطة  الربامج  تطوير  على  الوزارة 
تقيمها الوزارة، وزيادة ال�سركاء من املنظمات واملوؤ�س�سات الر�سمية 
والأهلية، وتعكف الوزارة حاليا على اإطالق الإ�سرتاتيجية الوطنية 

لل�سباب للمرحلة  الثالثة لالأعوام 2019-2021م. 
تاأ�سي�س  مت  ال�سبابي  بالقطاع  الها�سميني  لهتمام  وامتدادا 
من  عنها  انبثق  وما   ،2015 العام  نهاية  يف  العهد  ويل  موؤ�س�سة 
بقطاع  العهد  ويل  من  اخلا�س  الهتمام  وبدا  وبرامج،  موؤ�س�سات 
ال�سباب، اإذ �سكل هذا الهتمام النوعي املتنامي واملتزايد من قبل 
وال�سيا�سات  املوؤ�س�سات  لتطوير  طريق  خارطة  ال�سيا�سية  القيادة 

والإ�سرتاتيجيات الهادفة للنهو�س بالواقع ال�سبابي الأردين.
احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اهتمام  رافق  وقد 
رعاية  يف  ملحوظ  تطور  العر�س  على  جاللته  جلو�س  منذ  املعظم 
حيث  من  ال�سبابية  املوؤ�س�سات  باأداء  والهتمام  الأردين،  ال�سباب 
�ساهمت  التي  واملرافق  الريا�سية  واملن�ساآت  التحتية  البنية  تطوير 
يف اإجناح بطولة كاأ�س العامل لل�سيدات عام )2016( وبطولة اآ�سيا 
املن�ساآت  من  عدد  اإن�ساء  من  رافقها  وما   )2017( عام  لل�سيدات 
الريا�سية من مالعب و�سالت وقاعات. بالإ�سافة اإلى اإن�ساء )51( 
حيث  ال�سامية،  امللكية  املكرمة  نفقة  على  اإ�سافيا  �سبابيا  مركزا 
اأ�سبح عدد املراكز ال�سبابية )192( مركزا �سبابيا ، منها )108( 

لل�سباب و)84( لل�سابات.

اأما 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�سباب منذ ما يزيد عن )50( عاما، 
فقد ت�سمنت خالل الفرتة )1999-2019( العديد من التطورات 
وتطلعاتهم،  ال�سباب  احتياجات  تالم�س  والتي  الربامج  نوعية  يف 
مل�س  وقد  امل�ساركني،  عدد  يف  التدريجي  الزدياد  اإلى  بالإ�سافة 
املجتمع الأردين التنوع يف برامج املع�سكرات وزيادة اعتماد ال�سباب 
على اأنف�سهم يف اإدارة املع�سكرات، بالإ�سافة اإلى اإعداد الدرا�سات 
للو�سول  �سنوي  ب�سكل  وجتديدها  املع�سكرات  حل�سائل  التقييمية 

اإلى اأعلى درجات الر�سا عن حتقيق اأهدافها.
العملية  اأهداف  حتقيق  يف  النجاح  خربات  تعزيز  وبهدف 
ال�سبابية يف الأردن فقد عملت وزارة ال�سباب على تعزيز ال�سراكات 
مع املنظمات الدولية والإقليمية، ومنها اتفاقيات التفاهم مع عدد 
من املنظمات، واملوؤ�س�سات الوطنية بهدف تعزيز البتكار والإبداع 
لدى ال�سباب وتوفري الربامج الداعمة لتطلعاتهم، وتوجيه ال�سباب 
نحو الت�سغيل بدل التوظيف واإن�ساء امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية، 
وتفعيل دور ال�سباب يف جمتمعاتهم على اعتبارهم فر�سان التغيري، 
مثل  الع�سر  وتوعيتهم عن خماطر  ال�سباب  اإلى حماية  بالإ�سافة 

املخدرات والتطرف والعنف ورفاق ال�سوء وخطاب الكراهية.
اجلانب  على  الأردين  ال�سباب  رعاية  يف  التطور  يقت�سر  ومل 
النوعي فقط، بل امتد لي�سمل اجلانب الكمي، حيث ي�سري اجلدول 
�سهدت  والتي  ال�سباب  لوزارة  التابعة  املوؤ�س�سات  عدد  اإلى  التايل 
التوجيهات  مع  ان�سجاما  ملحوظة  زيادة  املا�سيني  العقدين  خالل 

امللكية ال�سامية لرفعة ال�سباب الأردين : 
الأردين  ال�سباب  واقع  عن  معلومات  التايل  اجلدول  يبني 

واملوؤ�س�سات ال�سبابية التابعة لوزارة ال�سباب
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يف  جوهري  تغيري  بال�سباب  احلكومة  اهتمام  �ساحب  وقد 
الدولة  ور�سالة  ال�سباب  جيل  نحو  املوّجه  الر�سمي  اخلطاب  بنية 
جتاههم، فلم يعد الأمر مرتبطا –ح�سريا- بالريا�سة والن�ساطات 
البدنية، واإن كانت ما تزال مت�سمنة يف خطاب الدولة و�سيا�ساتها 
التعامل مع  اإلى  والتفكري جتاوز ذلك  لكن اخلطاب  واهتماماتها، 

امللفات الأخرى التي ت�ستبك اليوم مع اهتمامات واأولويات ال�سباب 
من  تت�سمنه  وما  والثقافية،  والقت�سادية  ال�سيا�سية  اجلوانب  يف 
�سيا�سات رئي�سة كت�سجيع ورعاية البتكار والإبداع وتطوير املهارات 
وبناء الذات لدى ال�سباب واإدماجهم يف احلياة العامة ومتكينهم يف 

خمتلف املجالت.

� � �
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يف ذكرى اجللو�س امللكي

ع�شرون عاًما والإجنازات تتعاظم
وفاء مطالقة

وكالة برتا 

تنوعت اهتمامات جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني منذ 
جلو�سه على العر�س يف التا�سع من حزيران 1999 ، فكان هّمه الأول 
اإحداث  خالل  من  املنطقة،  يف  ريادي  اأمنوذج  اإلى  الأردن  حتويل 
الجتماعية،  والرعاية  القت�سادي  النمو  وحتقيق  م�ستدامة  تنمية 
ال�سامل ورفع م�ستوى معي�سة  ف�سال عن موا�سلة م�سرية الإ�سالح 

املواطن، والرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدمة له.
كل ذلك انطلق بخطوات مت�سارعة وواثقة، عرب تو�سيع قاعدة 
امل�ساركة ال�سعبية واإ�سراك املواطنني يف �سنع القرار يف العديد من 

القطاعات.

امللك والإعالم
اآمن  ال�سماء،  �سقفها  الإعالم  حرية  اأن  تاأكيده  من  انطالقا 
جاللته باأن الإعالم �سالح قوي ومن خالله ن�ستطيع تطوير الأردن 
من  النابعة  للم�سوؤولية  ومثال  املنطقة  يف  ومنوذجا  رائدا  ليكون 
اأهمية  على  م�سددا  واملواطنني،  الوطن  م�سلحة  على  احلر�س 
واملقيم  للمواطن  الأمني  والوعي  احل�س  برفع  الإعالم  م�ساهمة 
واجلرمية  واملخدرات  الأ�سري  العنف  مكافحة  على  عونًا  ليكون 

وغ�سل الأموال.
لتحقيق  ركيزة  يكون  اإعالمي  نظام  لت�سكيل  جاللته  ينظر  كما 
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لت�سجيع  والثقافية،  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  التنمية 
التعددية واحرتام الراأي والراأي الآخر وممار�سة اأداء اإعالمي يقوم على 
موؤ�س�سات  ا�ستقاللية  ودعم  امل�سوؤولة  والإبداع واحلرية  والتميز  املهنية 

الإعالم واإداراتها وت�سجيع فر�س ال�ستثمار يف املجال الإعالمي. 
واأكد جاللته غري مرة على �سرورة �سمان حرية التعبري وف�سح 
بو�سفه  دوره  ملمار�سة  امل�ستقل  احلر  املهني  الإعالم  اأمام  املجال 
التعديالت  واإجراء  الوطنية،  التنمية  م�سرية  يف  اأ�سا�سية  ركيزة 
الت�سريعية الالزمة وتبني ال�سيا�سات الكفيلة باإيجاد البيئة املنا�سبة 
الإعالم يف  و�سائل  الإعالم املحرتف و�سمان حق  لتطوير �سناعة 
عوائق،  اأو  قيود  اأي  دون  من  معها  والتعامل  املعلومة  اإلى  الو�سول 
املمار�سات  من  املجتمع  حلماية  وحتديثها  القوانني  تعديل  وكذلك 

الالمهنية والالاأخالقية التي تقوم بها بع�س و�سائل الإعالم.
امللك والتعليم 

احلقيقة التي اأدركها الأردن من بواكري التاأ�سي�س، اأنه ل �سبيل 
للتغيري يف اأي جمتمع دون التعليم، وقد اأعرب جاللة امللك عبداهلل 
لالأردن  يكون  باأن  ابن احل�سني مرات عديدة، عن طموحه  الثاين 
حتديث  مل�سرية  قائدا  فيكون  الآخرين،  بنجاحها  تغري  جتربة 
التعليم يف العامل العربي، ورائد التحول اإلى جمتمع املعرفة، داعيا 

اإلى توحيد اجلهود، وتبادل اخلربات لتجاوز التحديات.
تكون  اأن  بد  ل  اأنه  جاللته  اأكد  ال�سابعة  النقا�سية  ورقته  ففي 
املفكرة،  للعقول  م�سانع  وجامعاتنا  املهنية  ومعاهدنا  مدار�سنا 
نرى  اأن  "نريد  املنتجة.  والطاقات  املاهرة،  العاملة  والأيدي 
مدار�سنا خمتربات ُتكت�سف فيها ميول الطلبة، وُت�سقل مواهبهم، 

وُتنمى قدراتهم."
وقال:" ل ميكن اأن يتحقق ذلك، اإل مبناهج درا�سية تفتح اأَمام 
اأبنائنا وبناتنا اأبواب التفكري العميق والناقد؛ ت�سجعهم على طرح 
التنوع  وثقافة  الختالف،  اأَدب  تعلمهم  الآراء؛  وموازنة  الأ�سئلة، 
النظر  ملكة  فيهم  وتنّمي  التعبري،  اأ�ساليب  منهم  تقّرب  واحلوار؛ 

والتدبر والتحليل، وكذلك مبعلمني ميتلكون القدرة واملهارات التي 
متكنهم من اإعداد اأجيال الغد".

�سغل التطور املعريف والتعليمي ذهن جاللته وفكره منذ ت�سلمه 
مناطق  يف  التعليمية  للقطاعات  دعمه  فقدم  الد�ستورية،  �سلطاته 
اململكة كافة، وجتلت روؤى جاللته امللكية يف كتب التكليف ال�سامية 
للحكومات الأردنية املتعاقبة يف �سرورة تطوير التعليم، وجتويده، 
التعليم،  يف  والت�سالت  املعلومات  لتكنولوجيا  املو�سع  والتوظيف 
والتو�سع يف التعليم ما قبل املدر�سي، وتوفري بيئات التعلم املنا�سبة، 

وتنويع برامج التنمية املهنية للمعلمني.
اإلى امتالك موارد ب�سرية موؤهلة قوامها  وبذلك �سعت اململكة 
قدرة  ذات  املعرفة  اقت�ساد  اأدوات  من  متمكنة  والإبداع،  التميز 
التنمية  ملتطلبات  وال�ستجابة  الريادة  على  قادرة  عالية  تناف�سية 

امل�ستدامة حا�سرا وم�ستقبال.
وانطالقا من اهتمام جاللة امللك باإتاحة الفر�سة اأمام الطلبة 
املوهوبني وتعظيم طاقاتهم وتنمية مواهبهم وا�ستثمارها يف تقدم 
امللك  مدار�س  باإن�ساء  ال�سامية  امللكية  الإرادة  �سدرت  الوطن، 
عبداهلل الثاين للتميز يف حمافظات اململكة لإيجاد قيادات واعدة 

منتمية قادرة على النهو�س بالأردن يف امل�ستويات كافة. 
امللك ور�سالة الإ�سالم ال�سمحة 

تبنى الأردن نهجا يحر�س على اإبراز ال�سورة احلقيقية امل�سرقة 
لالإ�سالم ووقف التجني عليه ورد الهجمات عنه، بحكم امل�سوؤولية 
الروحية والتاريخية املوروثة التي حتملها قيادته الها�سمية ب�سرعية 
الر�سالة،  �ساحب  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  بامل�سطفى  مو�سولة 
ويتمّثل هذا النهج يف اجلهود احلثيثة التي بذلها جاللة املغفور له 
باإذن اهلل تعالى امللك احل�سني بن طالل على مدى خم�سة عقود، 
ووا�سلها، من بعده، بعزم وت�سميم جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن 
احل�سني، منذ اأن ت�سّلم الراية، خدمة لالإ�سالم، وتعزيزًا لت�سامن 
ودرءًا  الب�سري،  املجتمع  ُخم�س  ي�سّكلون  م�سلم  مليون  ومئتي  مليار 
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اأو عزلهم عن حركة املجتمع الإن�ساين، وتاأكيد دورهم  لتهمي�سهم 
يف بناء احل�سارة الإن�سانية، وامل�ساركة يف تقدمها.

وتو�سيح �سورته  الإ�سالم،  الدفاع عن  راية  امللك  حمل جاللة 
امل�سرقة وال�سمحة للعامل اأجمع باأنه دين ت�سامح وحمبة، فقد اأكد 
ول  الكرامة،  يف  مت�ساوون  الب�سر  اأن  يعلمنا  الإ�سالم  "اأن  جاللته 
اأو الأعراق، ويرف�س الإ�سالم الإكراه  اأو الأقاليم  متييز بني الأمم 
اأن حتفظ الدولة حياته واأ�سرته  يف الدين، ولكل مواطن احلق يف 

وممتلكاته وعر�سه وحريته الدينية".
كلمة  ومبادرة  عمان  ر�سالة  من  امللك  جاللة  مبادرات  ولعل 
الأخالقي  الواجب  توؤكد  الأديان  بني  العاملي  الوئام  واأ�سبوع  �سواء 

لفهم قيم ال�سالم املوجودة يف �سميم الدين الإ�سالمي ال�سمح. 
امللك و�سيادة القانون 

وامل�ساءلة  ال�سفافية  مبداأ  تكري�س  اأهمية  امللك  جاللة  ويوؤكد 
منظومة  وتعزيز  الفر�س  وتكافوؤ  العدالة  وحتقيق  القانون  و�سيادة 
بني  والتن�سيق  التعاون  اأهمية  على  دومًا  وي�سدد  الف�ساد،  مكافحة 
جميع املوؤ�س�سات الرقابية وتفعيل اأنظمة امل�ساءلة على اأ�س�س �سفافة 

ونزيهة ومو�سوعية، وفقًا لأف�سل املعايري واملمار�سات الدولية.
ففي �سياق الورقة النقا�سية ال�ساد�سة، حتدث جاللة امللك عن 
�سيادة القانون، ما يعني الدعوة لتن�سئة جيل يكون للقانون و�سيادته 
يف فكره و�سلوكه اعتباٌر ومكانة، فجاء مبداأ �سيادة القانون ليحقق 
جميع  على  وامل�ساءلة  وال�سفافية  وامل�ساواة  الجتماعية  العدالة 
موؤ�س�سات الدولة واأفرادها دون ا�ستثناء وخا�سة ممن هم يف موقع 
ول  الواقع،  اأر�س  على  حقيقية  ممار�سات  خالل  من  امل�سوؤولية، 
الإ�سالحية وترفع من م�ستوى  تتابع م�سريتها  اأن  اإدارة  ميكن لأي 
اأدائها وكفاءتها دون تبني �سيادة القانون كنهج ثابت وركن اأ�سا�س 

لالإدارة. 
امللك والتنمية القت�سادية 

تنطلق روؤية جاللته يف اإحداث التنمية القت�سادية امل�ستدامة، 

بالقيم  اللتزام  اأ�سا�س  على  املجتمع،  يف  القوة  َمواطن  تبني  من 
وا�ستغاللها،  املتاحة  الفر�س  وال�سعي نحو  والبناء على الإجنازات 
على  يعتمدان  قوي،  اقت�ساد  وبناء  ال�ساملة  التنمية  حتقيق  لأن 
جتاوز  من  وميكنان  والتدريب،  بالعلم  املت�سلحة  الب�سرية  املوارد 
التحديات واملعوقات بهمة وعزمية، وبالعمل اجلاد املخل�س لتحقيق 

خمتلف الطموحات.
ت�ستهدف  التي  ال�سامل  الإ�سالح  م�سرية  يف  الأردن  ومي�سي 
�سنع  يف  م�ساركته  من  وتو�سع  للمواطن،  املعي�سي  امل�ستوى  حت�سني 
وموؤ�س�سات  اخلا�س  القطاع  دور  تعزيز  اإلى  بالإ�سافة  القرار، 

املجتمع املدين وال�سباب للم�ساهمة يف العملية التنموية ال�ساملة.
املوارد  لتنمية  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  تنفيذ  جهود  وحتظى 
 ،2016 عام  ال�سامية  امللكية  الرعاية  حتت  اأُطلقت  التي  الب�سرية 
لتحقيق  امللك،  جاللة  قبل  من  مو�سول  ودعم  م�ستمرة  مبتابعة 
نتائج ملمو�سة على اأر�س الواقع، تنعك�س اإيجابا على روؤية وم�سرية 
التنمية والتطوير والإجناز التي ي�سبو اجلميع اإليها، خدمة للوطن 

واملواطن ب�سورة �ساملة.
وا�ستمرارا لنهج جاللة امللك يف التوا�سل املبا�سر مع املواطنني، 
ولقاء  اململكة،  مناطق  من  العديد  زيارة  على  جاللته  حر�س 
الأردنيني جميعًا،  بيت  امللكي،  الديوان  �سهد  فيما  فيها،  املواطنني 
لقاءات عديدة مع ممثلي الفاعليات ال�سعبية والر�سمية، ركزت يف 
جمملها على �سبل حت�سني وتطوير الأو�ساع القت�سادية للمواطنني، 
وهي لقاءات تعك�س حر�س جاللة امللك على ال�ستماع مبا�سرة من 

املواطنني والطالع على التحديات التي تواجههم.
اهتمام جاللة امللك بال�سباب واملراأة 

اإلى  ال�ستماع  عرب  ال�سباب،  بقطاع  جاللته  اهتمام  يظهر 
ق�ساياهم وهمومهم، اإذ اأوعز جاللته بالرتقاء مب�ستوى اخلدمات 
املقدمة لهم، ف�ساًل عن اإطالق العديد من املبادرات الهادفة لتفعيل 
وتاأهيلهم  الفر�س  اإعطائهم  خالل  من  العامة،  احلياة  يف  دورهم 



أيلول 2019 املجلد 56-بديل العددين الأول والثاين  املعلمرسالة 66

واإعدادهم كقادة للم�ستقبل، يف برامج علمية وعملية نوعية.
وم�ساركتها،  جاللته  عهد  يف  املراأة  بواقع  النهو�س  �سهد  كما 
نوعية  خطوات  حقوقها،  جميع  ممار�سة  على  قدرتها  وتكري�س 
خا�سة، ا�ستهدفت تفعيل م�ساركتها يف احلياة ال�سيا�سية والعامة، 
توؤّمن  التي  الالزمة  الت�سريعات  ب�سن  جاللته  اهتمام  جانب  اإلى 
للمراأة دورًا كاماًل غري منقو�س يف احلياة الجتماعية والقت�سادية 

وال�سيا�سية يف اململكة.
امللك والق�ساء 

الق�ساء  �سهدها  التي  املهمة  الإ�سالحية  التطورات  واأ�سهمت 
يف عهد جاللة امللك عبد اهلل الثاين يف تعزيز دور الق�ساء النزيه 
والعادل، حيث يوؤكد جاللته دومًا اأهمية الق�ساء ودوره يف تر�سيخ 
وحماية  الف�ساد  اأ�سكال  جميع  ومكافحة  القانون  و�سيادة  العدالة 
دعم  على  حر�سه  جانب  اإلى  الإ�سالحي،  النهج  وتعزيز  املجتمع 
بالكفاءات  ورفده  اإمكاناته  وتعزيز  وا�ستقالليته  الق�سائي  اجلهاز 

املوؤهلة ل�سمان القيام مبهامه وواجباته على اأكمل وجه.
امللك ودعم التمكني الجتماعي

التي  الرعاية  ودور  للجمعيات  الجتماعي  التمكني  �سياق  ويف 
مناطق  خمتلف  يف  اخلا�سة  الحتياجات  وذوي  بامل�سنني  تعنى 
اململكة، جاءت التوجيهات امللكية بتقدمي الدعم املايل املبا�سر لهذه 
القيام  لتتمكن من  اجلمعيات ورفدها مبا حتتاجه من جتهيزات، 
والرتقاء  الفئة،  لهذه  خدماتها  تقدمي  يف  وال�ستمرار  مبهامها 

بنوعية هذه اخلدمات.
ويف الجتاه ذاته، يوجه جاللة امللك احلكومات املتعاقبة للعمل 
بال�سراكة  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  �ساملة  تنمية  حتقيق  على 
مع  يتنا�سب  ومبا  والقطاع اخلا�س،  املدين،  املجتمع  موؤ�س�سات  مع 
التنمية  التناف�سية لكل حمافظة، ل�سمان توزيع مكت�سبات  امليزات 

وتوفري فر�س العمل للمواطنني.

الإ�سالح ال�سامل والدميقراطية 
وم�ستقبل  ال�سامل  لالإ�سالح  وا�سحة  روؤية  امللك  اأر�سى جاللة 
التي  النقا�سية،  الأوراق  من  �سل�سلة  الأردن، عرب  الدميقراطية يف 
م�سرية  حول  وطني  حوار  حتفيز  اإلى  خاللها  من  جاللته  �سعى 
الإ�سالح وعملية التحول الدميقراطي التي مير بها الأردن، بهدف 
واإدامة  القرار،  �سنع  يف  ال�سعبية  امل�ساركة  وتعزيز  التوافق،  بناء 
الهتمام بعملية الإ�سالح ال�سامل، حيث اأ�سدر جاللته �سبع اأوراق 
بناء الدميقراطية املتجددة، وتطوير  تناولت امل�سرية نحو  نقا�سية 
تنتظرنا  واأدوار  الأردنيني،  جميع  خلدمة  الدميقراطي  نظامنا 
ومواطنة  دميقراطي  متكني  ونحو  املتجددة،  دميقراطيتنا  لنجاح 
واملنجزات  الأهداف،  الدميقراطي:  التحول  وتعميق  فاعلة، 
والأعراف ال�سيا�سية، و�سيادة القانون اأ�سا�س الدولة املدنية، وبناء 

قدراتنا الب�سرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نه�سة الأمة.
جاللة امللك ودعم القوات امل�سلحة

امل�سلحة/اجلي�س  للقوات  الأعلى  القائد  امللك،  جاللة  يويل 
تكون  اأن  على  ويحر�س  اهتمامه،  جل  الأمنية،  والأجهزة  العربي 
هذه املوؤ�س�سات يف الطليعة اإعدادا وتدريبا وتاأهيال، فمنذ اللحظة 
الأولى لت�سلم جاللته �سلطاته الد�ستورية، �سعى اإلى تطوير القوات 
حماية  على  قادرة  لتكون  وحتديثها  الأمنية  والأجهزة  امل�سلحة 
اإلى  اإ�سافة  وجه،  اأكمل  على  مبهامها  والقيام  ومكت�سباته  الوطن 
مثال  فاأ�سبحت  واملتقاعدين،  العاملني  منت�سبيها  اأو�ساع  حت�سني 
وكفاءتها  لقدرتها  والت�سليح  والتدريب  الأداء  يف  ومنوذجا  يحتذى 
القتالية العالية، من خالل توفري خمتلف املتطلبات التي متكنها من 

تنفيذ مهامها وواجباتها داخل الوطن وخارجه.
القد�س واملقد�سات الإ�سالمية 

لتاأكيد  الفاعلة  الدول  مع  الدوؤوبة  جهوده  امللك  جاللة  كر�س 
مركزية الق�سية الفل�سطينية، و�سرورة اإنهاء ال�سراع الفل�سطيني 
الإ�سرائيلي وفق حل الدولتني ومبا ي�سمن اإقامة الدولة الفل�سطينية 
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وعا�سمتها   1967 عام  حزير�ن  من  �لر�بع  خطوط  على  �مل�ضتقلة 
متوا�سل  ملكي  دعم  مع  ترافقت  جهود  وهي  ال�سرقية،  القد�س 

لالأ�سقاء الفل�سطينيني لنيل حقوقهم العادلة على ترابهم الوطني.
وراعيا  وحاميا  و�سيا  بو�سفه  كبرية  يبذل جاللته جهودًا  كما 
للحفاظ  ال�سريف،  القد�س  يف  وامل�سيحية  الإ�سالمية  للمقد�سات 
وامل�سيحية،  الإ�سالمية  ومقد�ساتها  العربية  وهويتها  عروبتها  على 
يف  وجودهم  وتعزيز  وم�سيحيني،  م�سلمني  �سكانها،  وتثبيت  ودعم 
مدينتهم، كما يوؤكد جاللته يف خمتلف اللقاءات واملحافل الدولية، 
اأن اإنكار احلق الإ�سالمي وامل�سيحي يف القد�س �سيعزز العنف، واأن 
ما ي�سهده العامل العربي والعامل، من انت�سار العنف والتطرف، هو 
نتيجة لغياب حل عادل و�سامل للق�سية الفل�سطينية، وما ترتب على 
ذلك من ظلم و�إحباط، �إلى جانب ت�ضديد جاللته على �أن منطقتنا 
الفل�سطيني  لل�سراع  بحل  اإل  ال�سامل،  بال�سالم  تنعم  اأن  ميكن  ل 

الإ�سرائيلي.
علماء  من  العديد  مع  املتوا�سلة  جاللته  لقاءات  حتمل  كما 
تاأكيد  القد�س،  يف  وامل�سيحية  الإ�سالمية  والقيادات  الدين  ورجال 

جاللته دعم �سمود كنائ�س الأر�س املقد�سة، اإذ ي�سدد جاللته دومًا 
واأن  وخالد،  اأبدي  القد�س  يف  وامل�سيحيني  امل�سلمني  حق  اأن  على 

الأردن �سيوا�سل دوره بحمايته.
ولعل التفاق التاريخي الذي وقعه جاللته والرئي�س الفل�سطيني 
قطعية  على  دليل  اأكرب   ،2013 اآذار  يف  عمان  يف  عبا�س  حممود 
التاأكيد على الو�ساية الها�سمية على الأماكن املقد�سة، واأن جاللته 
هو �ساحب الو�ساية على الأماكن املقد�سة يف القد�س ال�سريف، وله 
خ�سو�سا  عليها،  للحفاظ  القانونية  اجلهود  جميع  بذل  يف  احلق 
احلرم  كامل  اأنه  على  التفاقية  يف  املعرف  الأق�سى،  امل�سجد 

القد�سي ال�سريف.
الأردنيون اليوم، وهم يحتفلون بالعيد الع�سرين للجلو�س على 
العر�س، يوا�سلون م�سرية البناء والتنمية والتحديث والإجناز التي 
التي  والأهداف  الطموحات  لتحقيق خمتلف  امللك،  يقودها جاللة 
ترتقي بالوطن واملواطن، رغم ما يحيط بهم من اأزمات وحتديات، 
اإلى فر�س،  التحديات  العميق بقدرتهم على حتويل هذه  لإميانهم 

للم�سي قدمًا نحو م�ستقبل اأف�سل وغد اأكرث اإ�سراقا.

� � �
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الدكتور املهند�س غازي اجلبور

رئي�س جمل�س مفو�سي الهيئة

اإجنازات طموحة لهيئة تنظيم قطاع الت�شالت يف عهد 

جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني املعظم

تولى جاللة  اأن  لقد �سعت هيئة تنظيم قطاع الت�سالت منذ 
اإلى حتقيق  الد�ستورية  الثاين ابن احل�سني �سلطاته  امللك عبداهلل 
املعلومات،  وتكنولوجيا  الت�سالت  لقطاع  الثاقبة  امللكية  الروؤى 
يف  واملوؤثر  الفاعل  دوره  على  يراهن  املعظم  امللك  جاللة  فكان 
قطاعات العمل الأخرى، ومن هذا املنطلق فال بد للبنية الت�سريعية 
من قوانني، واأنظمة، وتعليمات اأن ت�سكل يف جمملها املحفز واملعني 
اأ�س�س  على  اخلدمات  تقدمي  يف  الراغبني  كافة  اأمام  املجال  لفتح 

وا�سحة ومدرو�سة.

ومن هنا، جاء �سعي الهيئة املتوا�سل يف فتح �سوق الت�سالت 
بال�سكل الذي يلبي رغبات كافة اجلهات ذات العالقة من م�سغلني 
وم�ستفيدين، وجاءت الإجنازات املتتالية منذ اأن تولى جاللة امللك 
والهتمام  امللكية  الرعاية  على  وا�سحًا  دلياًل  الد�ستورية  �سلطاته 

املتوا�سل من لدن جاللته بهذا القطاع احليوي املهم.
اأ�سبح الأردن يف العام 2000 ع�سوًا كامل الع�سوية يف منظمة 
يتعلق  فيما  التزاماته  اآنذاك  الأردن  قدم  حيث  العاملية،  التجارة 
اإلى  لالن�سمام  قدمت  التي  العرو�س  �سمن  الت�سالت  بقطاع 
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بنهاية  بالكامل  الت�سالت  قطاع  حترير  ت�سمنت  والتي  املنظمة 
عام 2004. 

يف العام 2002 مت تعديل قانون الت�سالت رقم 13 ل�سنة 1995 
ل�سنة   8 رقم  املوؤقت  الت�سالت  لقانون  املعدل  القانون  مبوجب 
اإلى  2002 والذي مت مبوجبه تغيري ا�سم وزارة الربيد واملوا�سالت 
"وزارة الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات" والتاأكيد على ا�ستقاللية 
�لهيئة، و�أناط بالهيئة مهام تنظيم خدمات �الت�ضاالت وتكنولوجيا 
ال�سيا�سة  وثيقة  �سدرت   2003 العام  ويف  اململكة.  يف  املعلومات 
العامة للحكومة يف قطاعي الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع 
الربيد، وذلك �سمن �سعي احلكومة لتنفيذ التزاماتها جتاه منظمة 
التجارة العاملية يف حترير قطاع الت�سالت، والتي اأكدت على عزم 
احلكومة حترير القطاع الفرعي لالت�سالت الثابتة مع نهاية عام 
بداية  املتنقلة يف  الهواتف  ل�سركتي  الثنائي  الحتكار  واإنهاء   2004
لتقدمي خدمات  رخ�سة  اأول  منح   2003 العام  ومت يف   .2004 عام 
الراديو املتنقل ل�سركة اجليل اجلديد / اإك�سرب�س. ويف  اأواخر العام  
2003 قامت الهيئة بن�سر برناجمها لإ�سدار رخ�سة اإ�سافية مل�سغل 
لل�سيا�سة  تطبيقا  اململكة  يف  املتنقلة  الت�سالت  قطاع  يف  جديد 
العامة للحكومة يف قطاعي الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع 
اآب من العام 2004 منح رخ�سة ل�سركة  الربيد، حيث مت يف �سهر 

اأمنية للهواتف املتنقلة لتقدمي خدمات الت�سالت املتنقلة. 
 2004 العام  من  اأول  ت�سرين  �سهر  يف  الهيئة  قامت  لقد 
ال�سيا�سة  لوثيقة  تطبيقا  الإ�سايف  الرتخي�س  "برنامج  باإ�سدار 
املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت  قطاعي  يف  للحكومة  العامة 
وقطاع الربيد"، حيث عر�س الربنامج اأنواع الرخ�س التي �ستمنح 
ورخ�س  فردية  رخ�س  ق�سمني:  اإلى  وتق�سم  بال�ستثمار  للراغبني 
الت�سالت  �سركة  احتكارية  اإنهاء   2005 العام  يف  مت  وقد  فئوية. 
�سوق  وفتح  الثابتة  الت�سالت  خدمات  تقدمي  يف  الأردنية 
اآخر مراحل خطة  اإلى تطبيق  اإ�سافة  الثابتة بالكامل،  الت�سالت 

الرتقيم الوطنية فيما يتعلق باجلزء املخت�س بالت�سالت املتنقلة، 
الت�سالت  رمز  وتوحيد  )ثامنة(  جديدة  خانة  باإ�سافة  وذلك 
املتنقلة بالرقم )07(. ويف �سهر اأيار من العام  2005 مت منح اأول 
رخ�سة ات�سالت فردية عامة لل�سركة البحرينية الأردنية للتقنية 
والت�سالت/ بتلكو – الأردن لتقدمي خدمات الت�سالت الثابتة، 
ويف العام 2006 مت انتقال كل من �سركة زين )فا�ست لينك( اآنذاك 
للرتخي�س  املتكامل  الإطار  اإلى  اإك�سرب�س  و�سركة  اأمنية  و�سركة 
الإطار  اإلى  الفئويني  غري  املرخ�سني  نقل  من  والنتهاء  والتنظيم 
الت�سالت  �سركة  من  كل  بانتقال  والتنظيم  للرتخي�س  املتكامل 

الأردنية و�سركة موبايلكم يف العام 2007م.
لقد اأقرت الهيئة يف العام 2006 وثائق عطاء رخ�س ا�ستخدام 
الال�سلكي  النفاذ  خدمات  جمال  يف  الراديوي  الطيف  ترددات 
 FBWA Fixed Broadband  ( العري�سة  باحلزم  الثابت 
الوزراء  قرار جمل�س  اإلى  ا�ستنادًا  وذلك   )Wireless Access

طرح  "اأ�سلوب  اتباع  على  املوافقة  املت�سمن   ،2006/9/12 بتاريخ 
يف  الراديوي  للطيف  ال�ستخدام  رخ�س  ملنح  العامة"  العطاءات 
والذي  العري�سة  باحلزم  الثابت  الال�سلكي  النفاذ  خدمات  جمال 
مت لحقا مبوجبه منح )5( رخ�س ا�ستخدام ترددات اإلى �سركات 
جمل�س  قرر   2007 العام  ويف  اخلدمات.  من  النوع  هذا  لتقدمي 
العامة  ال�سيا�سة  وثيقة  على  املوافقة  بتاريخ 2007/5/29  الوزراء 
للحكومة لعام 2007 يف قطاعات الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات 

والربيد. 
لإدخال  نيتها  عن  بالإعالن  الهيئة  قامت   2008 العام  ويف 
اآب  �سهر  منت�سف  يف  مت  حيث  الأردن،  يف  الثالث  اجليل  خدمات 
اجليل  خدمات  لتقدمي  رخ�سة  اخللوي  اأوراجن  �سركة  منح   2009
الأردنية  ال�سركة  منح   2010 العام  يف  تبعها  اململكة  يف  الثالث 
خلدمات الهواتف املتنقلة ) زين( رخ�سة لتقدمي خدمات اجليل 

الثالث يف اململكة، ثم �سركة اأمنية يف العام 2012م.
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وا�ستكمال لو�سع خارطة الطريق لقطاع الت�سالت يف اململكة، 
وثيقة  اإ�سدار  على  املوافقة   2012 العام  يف  الوزراء  جمل�س  قرر 
وتكنولوجيا  الت�سالت  قطاعات  يف  للحكومة  العامة  ال�سيا�سة 

املعلومات والربيد لعام 2012.
املتنوعة،  الرتددات  لرتخي�س  املوافقات  اإ�سدار  جمال  ويف 
وافقت الهيئة يف العام 2014 على طلب ال�سركة الأردنية خلدمات 
الهواتف املتنقلة )زين( لرتخي�س الرتددات يف النطاقني )1800 
طلب  على   2015 العام  يف  وافقت  كما  م.هــــ(،   2100( و  م.هـــ( 
املتنقلة  لالت�سالت  الأردنية  البرتاء  و�سركة  اأمنية  �سركة  من  كل 
)اأوراجن موبايل( لرتخي�س الرتددات يف النطاق )1800 م.هـــ(، 
موبايل(  )اأوراجن  �سركة  طلب  على  املوافقة  مت   2016 العام  ويف 
لرتخي�س الرتددات يف النطاق )2100م.هـــ( وترخي�س الرتددات 

يف النطاق الرتددي )2600 م.هـــ (يف العام 2017.
وبهدف امل�ساهمة يف حتقيق روؤى جاللة امللك عبداهلل الثاين 
وت�سهيل  والأعمال  امل�ستثمرين  قطاع  بدعم  املعظم  احل�سني  ابن 
وتب�سيط الإجراءات وتوفري الوقت واجلهد على جميع امل�ستفيدين 
اإيجابا على ر�سا متلقي اخلدمة  من خدمات الهيئة، ومبا ينعك�س 
ويح�سن اأداء الهيئة ويحفز بيئة ال�ستثمار واأداء القت�ساد الأردين 
فقد قرر جمل�س مفو�سي الهيئة يف العام 2015  املوافقة على اإن�ساء 
مكتب دائم للهيئة يف جمرك مطار امللكة علياء الدويل، ثم تاله يف 
العام 2017 افتتاح املكتـــب الدائــم للهيئة فـي مركز جمرك العقبة 
الإجراءات  وتب�سيط  الت�سالت  اأجهزة  م�ستوردي  على  للت�سهيل 

على جميع املتعاملني مع الهيئة.
ممثلة  الها�سمية  الأردنية  اململكة  ت�سلمت   ،2016 العام  ويف   
وتقنية  الت�سالت  تنظيم  لهيئات  العربية  ال�سبكة  رئا�سة  بالهيئة 
التنظيم  اإدارات  ع�سويتها  يف  ت�سم  والتي   2016 للعام  املعلومات 
لل�سبكة  يف كافة الدول العربية، حيث قامت الهيئة خالل تروؤ�سها 
العربي  امل�ستوى  على  املتخ�س�سة  الفعاليات  من  العديد  بتنظيم 

تعزيز  خالل  من  املرجوة  والغايات  الأهداف  حتقيق  اإلى  اإ�سافة 
التنظيمية،  واملواقف  املمار�سات  يف  والتقارب  الن�سجام  وتدعيم 
وتقنية  الت�سالت  قطاع  تنمية  �ساأنها  من  التي  املبادرات  وتبني 
احلوار  قنوات  على  واحلفاظ  العربية،  املنطقة  يف  املعلومات 

املتبادلة.
ال�سوق  تعزيز  يف  كبرية  اأهمية  من  اخلدمات  جلودة  كان  وملا 
العام  يف  الهيئة  د�سنت  فقد  عالية،  جودة  ذات  بخدمات  الأردين 
الت�سالت  خدمات  جودة  ملراقبة  املتخ�س�س  املركز   2017
 )FM( الرتددي  الت�سكيل  وفق  العاملة  الإذاعي  البث  وحمطات 
امل�ستخدمة،  العاملية   واملعايري  التقنيات  لأحدث  وفقًا  وامل�سمم 
املتعلقة  الفنية  والفحو�سات  القيا�سات  جميع  اإجراء  اأتاح  والذي 
الفحو�سات  تلك  وحتليل  اخللوية  الت�سالت  خدمات  بجودة 
والقيا�سات وا�ستخال�س موؤ�سرات اجلودة وعك�سها ب�سكل اإلكرتوين 
وفوري على �سا�سات املراقبة املوجودة يف املركز واملرتبطة اإلكرتونيا 
تقوم  والتي  والثابتة،  املتنقلة  امليدانية  الفح�س  جم�سات  مع 
خدمات  بجودة  واملتعلقة  القيا�سات  اأنواع  جميع  باإجراء  بدورها 
الت�سالت اخللوية والتغطية جلميع اأنواع التكنولوجيا امل�ستخدمة 
)2G،3G،4G  ( واإر�سالها ب�سكل فوري اإلى اخلوادم املوجودة يف 
الهيئة ليتم حتليلها وعر�سها من خالل �سا�سات املراقبة املوجودة 
جائزة  نتائج  عن   2017 العام  يف  الإعالن  عن  ناهيك  املركز.  يف 
امل�سغل الأف�سل لالت�سالت املتنقلة لعام 2016 واملوجهة ل�سركات 

الهواتف اخللوية يف اململكة.
ويف جمال قطاع الربيد، فاإن الهيئة تتولى مهام تنظيم قطاع 
اأداء جميع مقدمي اخلدمات الربيدية  الربيد يف اململكة ومراقبة 
قانون  لأحكام  تنفيذًا  القانون  بن�سو�س  التزامهم  من  والتاأكد 
الهيئة  تقوم  حيث   .2007 ل�سنة   )34( رقم  الربيدية  اخلدمات 
بتنفيذ العديد من املهام والواجبات يف جمال تنظيم قطاع الربيد 
من خالل مراقبة اأداء م�سغل الربيد العام اإ�سافة اإلى تنفيذ مراقبة 
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اأول  يتم متابعتها  اأداء  موؤ�سرات  الربيد اخلا�س وفق  اأداء م�سغلي 
حيث  مقبولة.  وجودة  عالية  ب�سوية  اخلدمات  تقدمي  بهدف  باأول 
جتاوز عدد الرخ�س ال�سادرة عن الهيئة يف القطاع الربيدي املائة 

رخ�سة حتى اللحظة.
ال�سبوطات  باإجراء  ميدانية  فرق  خالل  من  الهيئة  تقوم  كما 
والأنظمة،  للت�سريعات  املخالفة  اجلهات  كافة  على  امليدانية 
وترخي�س اجلهات الراغبة بتقدمي اخلدمات الربيدية يف اململكة 
اهتمامها  اإلى  اإ�سافة  دويل.  بريد  فئة  اأو  حملي  بريد  فئة  �سواء 
جمال  يف  الأموال  غ�سل  ومكافحة  الإلكرتونية  التجارة  مبو�سوع 

قطاع الربيد ح�سبما تتطلبه اللتزامات الدولية. 
جهات  واعتماد  ترخي�س  مهمة  الهيئة  تتولى  لذلك،  اإ�سافة 
تلك  على  والتدقيق  املراقبة  اأعمال  وتنفيذ  الإلكرتوين،  التوثيق 
رقم  الإلكرتونية  املعامالت  قانون  اأحكام  مبوجب  وذلك  اجلهات 

)15( ل�سنة 2015 والأنظمة ال�سادرة مبوجبه. 
التي  املعوقات  وتذليل  الإعاقة  الأ�سخا�س ذوي  وبهدف متكني 
يواجهونها، اأعلنت الهيئة بداية العام 2018 عن ت�سكيل فريق عمل 
متخ�س�س لتمكني ذوي الإعاقة من النفاذ اإلى خدمات الت�سالت 
وتكنولوجيا املعلومات بهدف حتقيق توجيهات جاللة امللك عبد اهلل 
اأردين يتمتع فيه الأ�سخا�س  اإيجاد جمتمع  الثاين ابن احل�سني يف 
الفاعلة  امل�ساركة  الإعاقة بحياة كرمية م�ستدامة، حتقق لهم  ذوو 
الت�سالت  �سركات  مب�ساركة  والحرتام،  الإن�ساف  على  القائمة 

وعدد من اجلهات ذات العالقة.
وا�ستكمال حللقات الإجناز، فقد فازت الهيئة يف العام 2018 
التحتية  “البنية  قطاع  �سمن  الربونزية  املرحلة  الأول/  باملركز 
والطاقة” للدورة الثامنة )2017/2016( من جائزة امللك عبداهلل 
الثاين لتمّيز الأداء احلكومي وال�سفافية وجائزة “اأف�سل اإجناز”. 
حيث ت�سكل اجلائزتان بالن�سبة للهيئة قاعدة لالنطالق للمزيد من 
التميز. اإ�سافة اإلى فوز الهيئة يف العام 2011 باجلائزة الربونزية 

�سمن املوؤ�س�سات امل�ساركة لأول مرة.
ممثلة   2018 العام  يف  الهيئة  فازت  الدويل،  امل�ستوى  وعلى 
اأ�سواق  يف  احلكومي  البتكار  جائزة  يف  املفو�سني  جمل�س  برئي�س 
الرابطة  متنحها  التي   2018 للعام  النا�سئة  املتنقلة  الت�سالت 
احلكومية  للجهات   GSMA املتنقلة  الهواتف  مل�سغلي  الدولية 
وذلك �سمن حفل كبري ح�سره ملك اإ�سبانيا فيليب ال�ساد�س والتي 
حكومي  مل�سوؤول  املمنوحة  اجلوائز  اأرفع  من  اجلائزة  هذه  تعترب 
ميثل �سناعة الت�سالت املتنقلة يف بلده، ومُتنح للرئي�س/ امل�سوؤول 
التغيري  اإحداث  قادرة على  قيادية  ب�سفات  يتميز  الذي  احلكومي 
الرقمية  والقت�ساديات  املجتمعات  نحو  بالتحول  املتمثل  الإيجابي 
قطاع  �سناعة  لنمو  املنا�سبة  البيئة  اإيجاد  على  العمل  خالل  من 

الت�سالت املتنقلة.
وبهدف الت�سهيل على مراجعي الهيئة وخلق بيئة عمل �سحية 
فقد  ال�ستئجار،  تكاليف  على  مرتتب  مايل  وفر  وحتقيق  و�سليمة 
العام  منت�سف  اجلديد  الدائم  املوقع  اإلى  الهيئة  مكاتب  نقل  مت 
2018، حيث جاء اختيار املوقع اجلديد ليلبي �سهولة الو�سول اإليه 
من جميع �ملناطق، كما مت تاأهيله ب�ضروط ومو��ضفات فنية تالئم 
الإعاقة  نوعية  اختالف  وعلى  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  ا�ستخدام 

لتمكينهم من اإجناز معامالتهم بكل ي�سر و�سهولة. 
وحتقيقًا مل�ستقبل واعد خالل الفرتة املقبلة، فقد اأقرت الهيئة 
اخلطة ال�سرتاتيجية لالأعوام 2017-2020 ت�سمنت روؤية طموحة 
املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت  قطاعي  جعل  يف  بالتميز  تتمثل 
الوطني  للنمو على ال�سعيد  اأكرث القطاعات دعمًا  وقطاع الربيد، 
والأف�سل اأداًء يف التنظيم على ال�سعيد الإقليمي من خالل ر�سالة 
تركز على اأن الهيئة موؤ�س�سة حكومية م�ستقلة لتنظيم اأداء قطاعي 
الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع الربيد، وحتفيز املناف�سة 
معايري  تطبيق  ومراقبة  منها،  امل�ستفيدين  م�سالح  وحماية  فيها، 
النمو  يحقق  ومبا  مالئمة  باأ�سعار  وتقدميها  اخلدمات  جودة 
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مع  موؤ�س�سي  عمل  اإطار  �سمن  القطاعات  هذه  اأداء  يف  امل�ستدام 
ال�سركاء، وبالعتماد على موارد ب�سرية متخ�س�سة ومتميزة.

ون�ستعر�س تاليًا بع�س موؤ�سرات القطاع يف الآونة الأخرية:
• دينار 	 مليون   )412( يقارب  ما  ماليًا  وفرا  الهيئة  حققت 

حل�ساب اخلزينة العامة منذ عام 2015 - 2018م. 
• حققت الهيئة وفرا ماليا ما يقارب )49( مليون دينار حل�ساب 	

اخلزينة العامة عام 2018م. 
• حققت الهيئة وفرا ماليا ما يقارب ) 1.687 ( مليار حل�ساب 	

خزينة الدولة منذ عام 1997 – 2018م.
• حتى 	  )%88.5( املتنقل  الهاتف  خدمة  انت�سار  ن�سبة  بلغت 

نهاية الربع الثالث من العام 2018م.
• الربع 	 نهاية  الإنرتنت)93%( حتى  انت�سار خدمة  ن�سبة  بلغت 

الثالث من العام 2018م.
• حتى 	 حوايل)%3(  الثابت  الهاتف  خدمة  انت�سار  ن�سبة  بلغت 

نهاية الربع الثالث من العام 2018م. 
• بلغ حجم ال�ستثمار )كافة خدمات الت�سالت( ما جمموعه 	

)150( مليون يف عام 2017م.
• بلغ عدد ال�سركات يف قطاع الت�سالت: )69( �سركة.	
• بلغ عدد الرخ�س املمنوحة يف قطاع الربيد: )105( رخ�سة 	

فئة حملي وفئة دويل.
العمل  �ستوا�سل  الت�سالت  قطاع  تنظيم  هيئة  فاإن  وختامًا، 
وبريد  ات�سالت  خدمات  اإيجاد  يف  اإجنازه  مت  ما  على  والبناء 
لقطاع  املبا�سرة  وغري  املبا�سرة  امل�ساهمة  ولتعزيز  متطورة، 
القت�ساد  يف  الربيد  وقطاع  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت 
الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  النمو  ن�سبة  زيادة  خالل  من  الوطني 
مع  ان�سجامًا  الأعمال  قطاعات  جلميع  التحتية  البنية  وتطوير 

توجيهات جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم.

� � �
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احتفال بالذكرى الع�سرين جللو�س جاللة القائد الأعلى امللك 

والتطورات  الإجنازات  اأهم  نر�سد   العر�س،  على  الثاين  عبداهلل 

جمالت  �ستى  ويف  جاللته  عهد  يف  احلديث  الأردن  �سهدها  التي 

النه�سة التنموية، اإ�سافة اإلى النقلة النوعية واخلطوات التي خطا 

بها يف �ستى جمالت العمل من اأجل رفعة واإعالء ا�سم الأردن اأينما 

حل ويف كل منا�سبة تواجد بها �سواء على امل�ستوى العاملي اأو العربي، 

الأمن  ر�سالة  مع  املن�سجمة  واآراوؤه  املعتدلة  مواقفه  كانت  حيث 

وال�سالم للعامل باأ�سره �سببًا يف علو ال�سوت الأردين وجعله الأكرث 

ح�سورًا يف املحافل الدولية.

مل تكن جائزة م�سباح ال�سالم التي ا�ستلمها جاللته موؤخرًا يف 

اإيطاليا هي اجلائزة الأولى من نوعها، اإذ �سبقتها جائزة وي�ستفاليا 

لل�سالم يف مون�سرت/اأملانيا، هذه اجلائزة التي جعلت رئي�س الوزراء 

متكن  مما  بالغرية  ي�سعر  اأن  يجب  العامل  اأن  اإلى  ينّوه  الإيطايل 

عبداهلل  امللك  جاللة  اأن  اإلى  م�سريًا  وعمله،  اإجنازه  من  الأردن 

الثاين قائٌد ملهُم.

�سواء  املتالحقة  والتوجيهات  ال�سامية  امللكية  الر�سائل  وبتعدد 

للحكومات املتعاقبة اأو املجال�س النيابية، تعددت الروؤى امللكية التي 

التجارب  الدول ذات  اإلى م�ساف  الأردن  �ستنقل  يف حال حتققها 

مي�سون فهمي اخلطيب

م�ست�سارة رئي�س هيئة النزاهة ومكافحة 

الف�ساد/ الناطق الإعالمي

النزاهة ومكافحة الف�شاد من منظوٍر ملكٍي
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الناجحة القابلة لال�ستئنا�س بها  وتعميم براجمها وم�ساريعها.
فقد عمل جاللته - ومنذ اليوم الأول لت�سلمه �سلطاته الد�ستورية 
جمالت  خمتلف  يف  بالأردن  ليتقدم   واإ�سراٍر   بجٍد   -1999 عام 
احلياة واأهمها التميز يف الأداء احلكومي حيث اأطلق جائزة امللك 
تكاملت  والتي  وال�سفافية  احلكومي  الأداء  لتميز  الثاين  عبداهلل 
اأهدافها  بع�س  مع  الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  هيئة  واأهداف  روؤية 
كال�سفافية وجودة تقدمي اخلدمات احلكومية وتب�سيط الإجراءات  

والتعامل مع متلقي اخلدمات مبعايري عادلة وحموكمة.
واملتتبع لن�ساأة هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد يعلم اأن الر�سالة 
والتي   2005 حزيران   26 بتاريخ  الوزراء  لرئي�س  ال�سامية  امللكية 
ت�سمنت طلب اإ�سدار قانون يتم مبوجبه اإن�ساء هيئة م�ستقلة ملكافحة 
الف�ساد، يجد اأن اأحد اأبرز الإجنازات التي متخ�س عنها اإ�سدار اأول 
قانون ملكافحة الف�ساد يف عام 2006ومن ثم و�سع اأول ا�سرتاتيجية 
ا�سرتاتيجية  لتليها   2012-2008 لالأعوام  الف�ساد  ملكافحة  وطنية 
مكافحة الف�ساد عام 2013-2017 وختامًا الإ�سرتاتيجية الوطنية 
اأطلقها دولة رئي�س  والتي  الف�ساد 2025-2017  للنزاهة ومكافحة 

الوزراء ال�سابق يف 8 كانون اأول عام 2017م.
ومل تكن توجيهات جاللته يف كتاب التكليف ال�سامي حلكومة 
رئي�س الوزراء الأ�سبق �سمري الرفاعي  مبحاربة كل اأ�سكال الف�ساد 
والتحايل على القانون وا�ستغالل املن�سب العام وممار�سة الوا�سطة 
واملح�سوبية التي تعتدي على حقوق الآخرين وتخل بقواعد النزاهة 
والعدالة وتكافوؤ الفر�س اإل ر�سالة حقيقية تنم عن توجهات ملكية 
العام  والنظام  الأمن  على  واملحافظة  القانون  باحرتام  �سامية 
ودون  مبو�سوعية  القانون  وتطبيق  الف�ساد  اأ�سكال  كل  وحماربة 

حماباة اأو متييز.
ولأن الأردن يف عهد جاللته مل يناأَ عن اأحداث ال�ساحة الدولية 
الأمم  اتفاقية  على  املوقعة  الدول  اأوائل  من  كان  فقد  والإقليمية 
تاأ�س�ست   2008 عام  ويف   ،2005 عام  يف  الف�ساد  ملكافحة  املتحدة 
ال�سبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد بح�سور م�سوؤولني 

رفيعي امل�ستوى ميثلون جهات معنية مبكافحة الف�ساد من)16( بلدا 
عربيا.

اآنذاك  الوزراء  رئي�س  لدولة  جاللته  عهد  2012م  عام  ويف 
لتعمل على  الوطنية  النزاهة  لتعزيز منظومة  ملكية  لرئا�سة جلنة 
الأخالقية  واملعايري  الأ�سا�سية  املبادئ  يت�سمن  ميثاٍق  �سياغة 
ي�سمن  مبا  واخلا�س  العام  القطاعني  يف  للعمل  الناظمة  واملهنية 
القانون،  و�سيادة  وامل�ساءلة  وال�سفافية  النزاهة  منظومة  تعزيز 
ظاهرتي  وحماربة  الفر�س  وتكافوؤ  العدالة  حتقيق  كذلك  وي�سمن 
مرتبطة  تنفيذية  خطة  اإعداد  اإلى  اإ�سافة  واملح�سوبية،  الوا�سطة 
وامل�ساءلة  الوطنية  النزاهة  لتعزيز منظومة  بربنامج زمني حمدد 
وحتديد  بينها،  فيما  التعاون  واآليات  عملها  وماأ�س�سة  وال�سفافية 
لتطوير  الفنية  والحتياجات  تعديلها  املطلوب  الت�سريعات  واقرتاح 
لأف�سل  وفقًا  العالقة  ذات  اجلهات  لدى  املوؤ�س�سية  القدرات 

املمار�سات العاملية.
ويف عام 2014 ت�سكلت اللجنة امللكية للتقييم ومتابعة منظومة 
واملوؤ�س�سات  ال�سلطات  جميع  جاللته  وّجه  حيث  الوطنية،  النزاهة 
النزاهة  ميثاق  لتبني  امل�ستمر  والتن�سيق  الكامل  للتعاون  الوطنية 
على  التنفيذية  خطته  وترجمة  اجلميع  بها  يلتزم  مرجعية  كوثيقة 
اأر�س الواقع وو�سعها مو�سع التنفيذ �سمن الإطار الزمني املحدد، 
وامل�ساءلة  والعدالة  وال�سفافية  النزاهة  مبادئ  جتذير  اإلى  و�سوًل 
وح�سن الأداء ومكافحة الف�ساد؛ حفاظا على املال العام وامل�سلحة 
العامة، وكان من نتائج اأعمالها تعديل قانون الهيئة، حيث ت�سمن 
ن�سو�سًا ركزت على دور الهيئة الوقائي يف منع وقوع جرائم الف�ساد 
وكذلك  الق�ساء،  مع  الزدواجية  وجتنب  مبخاطرها  والتوعية 
جترمي الأفعال  والت�سرفات التي تدخل حتت  مظلة الف�ساد والتي 
نف�س  ويف  ال�سارية،  اجلزائية  الت�سريعات  تكن جمّرمة مبوجب  مل 
العام قامت الهيئة بامل�ساهمة يف اإعداد قانون الك�سب غري امل�سروع 
رقم 21 ل�ستة 2014، كما مت اإ�سدار نظام حماية ال�سهود واملبلغني 

واخلرباء رقم 62 ل�سنة 2014م.
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اأيار من عام 2016 �سدر قانون النزاهة ومكافحة  ويف  �سهر 
ومكافحة  النزاهة  هيئة  مبوجبه  ن�ساأت  والذي   )13( رقم  الف�ساد 
املظامل  وديوان  الف�ساد  مكافحة  لهيئة  قانويٍن  كخلٍف  الف�ساد 
لتتولى �سمان اللتزام مببادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الف�ساد 
الإدارة  يف  ال�سلوكية  والقواعد  القيم  منظومة  تفعيل  خالل  من 
العامة و�سمان تكاملها والتاأكد من التزام الإدارة العامة مببادىء 
احلوكمة الر�سيدة ومعايري امل�ساواة واجلدارة  وال�ستحقاق وتكافوؤ 

الفر�س وتقدمي خدماتها بجودٍة عاليٍة و�سفافيٍة وعدالٍة.
الف�ساد كانت  النزاهة ومكافحة  ويف جميع مراحل عمل هيئة 
اجلميع  جهود  ت�سافر  ب�سرورة  م�سّددة  ملكية  توجيهات  هناك 
ملحاربة اآفة الف�ساد والتوعية مبخاطر الف�ساد  وتعزيز قيم العدالة 
اإلى  لقاٍء  اأكرث من  القانون، وقد دعا جاللته يف  والنزاهة و�سيادة 
ثقة  لتعزيز  الف�ساد  ملفات  جميع  مع  ب�سفافية  التعامل  �سرورة 
جميع  وّجه  كما  الآفة،  هذه  مكافحة  يف  الدولة  بجدية  املواطنني 
اأ�سكال الدعم و الت�سهيالت  اإلى تقدمي جميع  احلكومات يف عهده 
بكل  عاتقها  على  امللقاة  بامل�سوؤوليات  الهيئة  قيام  ل�سمان  الالزمة 
اجلهة  ب�سفتها  للهيئة  الكامل   دعمه  اأّكد  كما  واقتداٍر.  كفاءٍة 
عن�سرًا  تعد  التي  الوطنية  النزاهة  منظومة  تعزيز  عن  امل�سوؤولة 

مهمًا يف م�سرية الإ�سالح الوطني ال�سامل.
الروؤى  حتقيق  من  الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  هيئة  ولتتمكن 
امللكية ال�سامية – املوّجهة لكل احلكومات- اأطلقت الإ�سرتاتيجية 
روؤيتها  وحددت   2025-2017 الف�ساد  ومكافحة  للنزاهة  الوطنية 
بـ)مكافحة  ور�سالتها  للف�ساد(  مناه�سة  نزيهة  وطنية  بـ)بيئة 
الف�ساد بكافة اأ�سكاله بتطويقه وعزله ومنع انت�ساره واحلد من اآثاره 
واملحافظة على املوارد الوطنية من خالل تفعيل منظومة النزاهة 
الوطنية وتر�سيخ قيم النزاهة ومعايري ال�سلوك الفردي واملوؤ�س�سي 
وال�سفافية  القانون  و�سيادة  الر�سيدة  احلوكمة  قيم  وتاأ�سيل 
واملحا�سبة وامل�ساءلة والعدالة وامل�ساواة وتكافوؤ الفر�س مبا يوؤ�س�س 

لبيئة مناه�سة للف�ساد(.

تفعيل  حمور  منها  حماور  ثمانية  الإ�سرتاتيجية  �سملت  وقد 
تر�سي  وم�ساريع  برامج  ت�سمن  الذي  الوطنية  النزاهة  منظومة 
وتن�سر  واملح�سوبية  الوا�سطة  وحتارب  ال�سلوكية  والقيم  القواعد 

الوعي باأخطار هذه الآفة واآثارها ال�سلبية على املجتمع الأردين.
وتطلعات  اأفكار  على  وامل�ساريع  الربامج  هذه  اعتمدت  وقد 
ميكننا  ل   ( قال  حني  ال�ساد�سة  النقا�سية  ورقته  يف  امللك  جاللة 
احلديث عن �سيادة القانون ونحن ل نقر باأن الوا�سطة واملح�سوبية 
لي�س  للمجتمعات،  والنه�سوية  التنموية  بامل�سرية  تفتك  �سلوكيات 
فقط بكونها عائقًا يحول دون النهو�س بالوطن، بل ممار�سات تنخر 
مبا مت اإجنازه وبناوؤه وذلك بتقوي�سها لقيم العدالة وامل�ساواة وتكافوؤ 

الفر�س وقيم املواطنة ال�ساحلة وهي الأ�سا�س لتطور املجتمع(.
ومكافحة  النزاهة  هيئة  جاللته  كّلف   2017 عام  بداية  ويف 
ومتابعة  العمل  لتقييم  امللكية  اللجنة  اإجنازات  مبتابعة  الف�ساد 
الربامج  بو�سع   والبدء  الوطنية  النزاهة  لتعزيز منظومة  الإجناز 
اأ�سكالها وعلى جميع  الهادفة ملحاربة الوا�سطة واملح�سوبية بجميع 
امل�ستويات و�سوًل لتحقيق العدالة وتر�سيخ النزاهة ك�سلوٍك موؤ�س�سٍي 

وجمتمعٍي.
اأ�سكاله  الف�ساد بكل  اأن حماربة  اأكرث من منا�سبة  اأكد يف  كما 
وموؤ�س�ساتها،  الدولة  باأجهزة  املواطن  ثقة  �سيعزز  العدالة  وحتقيق 
داعيًا اإلى موا�سلة برامج التوعية لرت�سيخ معايريالنزاهة ومكافحة 
الف�ساد والوقاية منه وتر�سيخ النزاهة ك�سلوك  موؤ�س�سي وجمتمعي.

اأ�سا�س  القانون  �سيادة   " ال�ساد�سة  النقا�سية  للورقة  واملتتبع 
�سهر   يف  املعظم  امللك  جاللة  اأطلقها  والتي   املدنية"،  الدولة 
ت�سرين اأول من عام 2017 يلم�س مدى التوافق والن�سجام بني ما 
ورد يف هذه الورقة وبني الأهداف الإ�سرتاتيجية للهيئة وبراجمها 
وم�ساريعها، كما وردت يف ال�سرتاتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة 
�سيادة  �سمان  اأن  اإلى  جاللته  اأ�سار  وقد   ،2025-2017 الف�ساد 
النزاهة  بهيئة  متمثلة  فّعالة  رقابة  اآليات  بوجود  يتحقق  القانون 
ومكافحة الف�ساد وغريها من الأجهزة النظرية التي عليها اأن تعمل 
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ثقة  وال�سرعة  وحتّقق  الفعالية  ت�سمن  متطورة   اأدوات  تبّني  على 
الإجراءات  اإلى  اللجوء  دون  وحتول  الدولة  موؤ�س�سات  يف  املواطن 

واحللول الفردية غري القانونية والتي تنتق�س من �سيادة القانون.
وهذا ما حر�ست الهيئة على ت�سمنيه ل�سرتاتيجيتها الوطنية 
ونزاهٍة  بدقٍة  القانون  تطبيق  �سي�سمن  مما  القادمة  لالأعوام 
والأنظمة  القوانني  انتهاك  يتم  ل  حتى  وم�ساواٍة  وعدالٍة  و�سفافيٍة 
املمكن  من  كان  ف�ساد  ملفات  مع  التعامل  وبالتايل  والتعليمات 
حمورًا  اأفردت  حيث  القانون؛  بتطبيق  باللتزام  حدوثها  ا�ستباق 
من  الف�ساد  مكافحة  يف  للم�ساركة  الوطنية  البيئة  لتهيئة  خا�سًا 
فو�سعت  والأفراد،  واملوؤ�س�سات  للمجتمع  الوطنية  التوعية  خالل 
الرتبوية   املوؤ�س�سات  مع  بالتعاون  الطالب  بتوعية  خا�سًا  برناجمًا 
بهدف خلق حالة وعي �ساملة لدى طالب املدار�س واجلامعات يف 
جميع مراحل الدرا�سة وتاأهيل جيل وطني قادر على الت�سدي لآفة 

الف�ساد.
وحتقيقًا لهذا الهدف مت توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الرتبية 
الإ�سرتاتيجية  برامج  لتنفيذ  تن�سيقية  جلنة  وت�سكيل  والتعليم 
الوطنية للنزاهة ومكافحة الف�ساد يف جمال توعية الطالب، حيث 

مت تدريب ) 257( م�سرفًا وم�سرفة تربوية من خمتلف حمافظات 
اململكة حول مفاهيم النزاهة ومكافحة الف�ساد والوقاية منه و�سبل 
التعريف بها لطلبة املدار�س، كما يتم اإطالق جائزة �سنوية لطالب 
خالل  من  توعوية  ر�سائل  بث  اإلى  اإ�سافة  الغاية،  لنف�س  املدار�س 
اململكة  مدار�س  جميع  يف  ال�سباحي  الطابور   / املدر�سية  الإذاعة 

تتناول مفاهيم النزاهة ومكافحة الف�ساد.
واأخريًا، ل بد من الإ�سارة اإلى اأن حماربة الف�ساد عمٌل ت�ساركٌيّ 
اإلى تكاثف جهود جميع موؤ�س�سات الدولة، وهذا ما  تكاملٌيّ يحتاج 
افتتاح  عند  ال�سامي  العر�س  خطاب  يف  املعظم  امللك  جاللة  اأكده 
الدورة الثالثة ملجل�س الأمة العام املا�سي حيث قال "اإن الأردن دولة 
القانون، لن ي�سمح باأن يكون تطبيق القانون انتقائًيا، فالعدالة حق 
للجميع، ولن ي�سمح باأن يتحول الف�ساد اإلى مر�س مزمن"، واأ�ساف 
جذوره  من  الف�ساد  اجتثاث  على  قادرة  الدولة  موؤ�س�سات  "اإن 
حت�سني  اإلى  داعيًا  العام"،  املال  على  يتطاول  من   كل  وحما�سبة 
الرقابة،  اأجهزة  تعزيز  خالل  من  الف�ساد  �سد  الدولة  موؤ�س�سات 

وتفعيل مبداأ امل�ساءلة واملحا�سبة.

� � �
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املجل�س الأعلى حلقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة

اإجنازات اململكة الأردنية الها�شمية يف جمال حقوق 

الأ�شخا�س ذوي الإعاقة يف عهد جاللة امللك عبد اهلل الثاين 

ابن احل�شني

املنطقة  يف  الدول  اأوائل  من  الها�سمية  الأردنية  اململكة  تعدُّ   
التي اأدركت اأهمية تعليم الطلبة ذوي الإعاقة بو�سفه حقا د�ستوريا 
كفلته لهم الت�سريعات الوطنية، خا�سة مع وجود الإرادة ال�سيا�سية 
الداعمة وعلى راأ�سها جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني الذي 
اأكد اأهمية تعزيز حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة ودجمهم يف املجتمع 
اأ�سا�س عدم التمييز، و�سمان تكافوؤ الفر�س مع نظرائهم من  على 
�ساهمت يف  التي  الدول  اأوائل  الأردن من  وكان  الإعاقة.  غري ذوي 
اتفاقية حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة و�سادقت عليها يف  �سياغة 
بتعزيز  التزامها  لتوؤكد  الر�سمية  اجلريدة  يف  ون�سرتها   2008 عام 

الإعاقة.  ذوي  الأ�سخا�س  حقوق  وحماية  الإن�سان  حقوق  منظومة 
وتوجت هذه اجلهود بفوز اململكة بجائزة فرانكلني روزفلت الدولية 

لالإعاقة التي ت�سلمها جاللة امللك عبداهلل الثاين يف اآذار 2005.
اعرتافا  اجلائزة  بهذه  الها�سمية  الأردنية  اململكة  فوز  ويعُدّ 
را�سخا وتقديرا جليال من قبل الهيئة الدولية املعنية باجلائزة للدور 
مل�ساعيها  و�سعبًا  وحكومة  ملكًا  الها�سمية  الأردنية  للمملكة  الرائد 
اإر�ساء  احلثيثة البناءة وجهودها املتوا�سلة الفعالة نحو العمل على 
حقوق  جمال  يف  املتحدة  الأمم  لربامج  الأ�سا�سية  القواعد  دعائم 

الأ�سخا�س ذوي الإعاقة. 
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وجاء تاأ�سي�س املجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سخا�س املعوقني يف عهد 
جاللة امللك عبداهلل الثاين مبوجب قانون حقوق الأ�سخا�س املعوقني 
اأولويات الأجندة  تاأكيدًا لو�سع الإعاقة �سمن  رقم 31 ل�سنة 2007 
التنموية للمملكة.  ومع �سدور قانون حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 
على  يقوم  وطني  ت�سريع  اأول  يعد  الذي   2017 ل�سنة   )20( رقم 
منهجية مناه�سة التمييز على اأ�سا�س الإعاقة اأو ب�سببها تغري ا�سم 

املجل�س لي�سبح املجل�س الأعلى حلقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة. 
من  ذلك  وجتلى  واهتمامه  جاللته  بعناية  التعليم  قطاع  حظي 
اأكدت يف  التي  الب�سرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  اإطالق اخلطة  خالل 
حماورها �سرورة توفري البيئة التعليمية الداجمة للطلبة ذوي الإعاقة 
يف جميع املراحل التعليمية ابتداء من مرحلة الطفولة املبكرة لت�سمل 
ب�سدور  نوعية  نقلة  التعليم  جمال  و�سهد  العام.  التعليم  مراحل 
الذي   2017 ل�سنة   20 رقم  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  حقوق  قانون 
نوعي  تعليم  على  احل�سول  يف  احلق  الإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�س  كفل 
على اأ�سا�س تكافوؤ الفر�س وعدم التمييز على اأ�سا�س الإعاقة يف بيئة 
تعليمية داجمة تعزز ثقافة التنوع وتقبل الختالف اأ�سوة بغريهم من 
غري ذوي الإعاقة. ومبوجب القانون مت النتهاء من و�سع م�سودة خطة 
ع�سرية للتعليم الدامج التي يعول عليها يف توفري مدار�س داجمة وفق 
اأف�سل املعايري واملمار�سات الف�سلى يف هذا املجال ورفع ن�سبة التحاق 
الطلبة ذوي الإعاقة يف املدار�س الداجمة. كما كان لتطور موؤ�س�سات 
التعليم العايل اأكرب الأثر يف جعل الأردن على خارطة الدول املتقدمة 
يف توفري الربامج والكوادر الب�سرية املوؤهلة لتعليم وتاأهيل الأ�سخا�س 
والأخ�سائيون  اخلا�سة  الرتبية  اأخ�سائيو  ومنهم  الإعاقة  ذوي 
مما  والنف�سي،  والوظيفي  الطبيعي  العالج  واأخ�سائيو  الجتماعيون 
لتاأهيل  مق�سدًا  وجعلها  اخلا�سة  الرتبية  مراكز  انت�سار  يف  �ساهم 

الأ�سخا�س ذوي الإعاقة من جميع الدول املجاورة. 
عملية  يف  الدقيقة  الإح�ساءات  لأهمية  الأردن  من  واإدراكًا 
يف  احلكومة  تبنت  فقد  واخلدمات،  الربامج  وت�سميم  التخطيط 

اآخر تعداد عام لل�سكان وامل�ساكن يف 2015 منهجية اأ�سئلة جمموعة 
وا�سنطن لإح�ساء الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، حيث تبني ولأول مرة 
يف الأردن اأن ن�سبة الإعاقة ملن هم فوق اخلم�س �سنوات تبلغ حوايل 
ق�سية  من  يجعل  الذي  الأمر  ال�سكان،  عدد  اإجمايل  من   %11.2
�سانعي  اأجندة  على  متقدمًة  مرتبًة  حتتل  وطنيًة  اأولويًة  الإعاقة 

القرار يف بلدنا.
ذوي  الأ�سخا�س  حقوق  قانون  نفاذ  منذ  احلكومة  بادرت  لقد 
اإلى   2017 عام  يف  اآب/اأغ�سط�س  �سهر  نهاية  يف  اجلديد  الإعاقة 
الأطر  لو�سع  املختلفة  ودوائرها  اأجهزتها  بني  والتن�سيق  العمل 
على  ملمو�سة  وقائع  اإلى  القانون  هذا  اأحكام  لرتجمة  التنفيذية 
الأر�س، ويف هذا ال�سدد؛ فقد بداأ العمل على و�سع خطط وطنية 
عليها  املن�سو�س  الزمنية  لالأطر  وفقًا  اأولويات مت حتديدها  لأربع 
اخلطط  الع�سرية  باإعداد  احلكومة  با�سرت  حيث  القانون،  يف 
لإيجاد حلول وبدائل للموؤ�س�سات الإيوائية والتعليم الدامج واإمكانية 
الو�سول وكذلك اإعداد معايري الت�سخي�س الوطنية متهيدًا لإ�سدار 
البطاقة التعريفية اخلا�سة بالإعاقة، حيث يوجب القانون اأن تكون 
جميع هذه الأولويات جاهزة بخططها التنفيذية خالل هذا العام.

وحظيت املراأة ذات الإعاقة باهتمام الدولة وو�سعها على �سلم 
لأي  التعر�س  من  وحمايتها  لتمكينها  التنموية  الربامج  اأولويات 
�سكل من اأ�سكال التمييز اأو العنف كونها تتعر�س للتمييز امل�ساعف 
املبني على اأ�سا�س النوع الجتماعي والإعاقة. وتوجت تلك اجلهود 
باإ�سدار دائرة الإفتاء قرار رقم: )194( )2/ 2014م( واخلا�س 
بـ "حرمة اإزالة اأرحام الفتيات ذوات الإعاقة وم�سوؤولية املجتمع"، 
و�سدور نظام العمل املرن الذي يتيح للمراأة ذات الإعاقة يف حال 

رغبتها للعمل من املنزل.
امللك  جاللة  عهد  يف  اململكة  ح�سدت  الريا�سة  جمال  ويف 
عبداهلل الثاين ابن احل�سني مراكز متقدمة يف الألعاب الباراملبية، 
على  الإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�س  الوطنية  املنتخبات  ح�سلت  حيث 
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العديد من امليداليات والألقاب العربية والإقليمية والدولية، واعتلى 
يف  التتويج  من�سات  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  من  الأردن  ريا�سيو 

دورات الألعاب الباراملبية الإقليمية والدولية.
يف  جاللته  روؤية  يحقق  وعملي  ت�سريعي  لواقٍع  نتطلع  اإننا 
اأ�سا�س  على  وحرياتهم  بحقوقهم  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  متتع 
ت�سبح  اأن  اإلى  نتطلع  كما  املجتمع،  يف  الآخرين  مع  امل�ساواة  من 

ملتطلبات  وم�ستوعبًة  �ساملًة  التنموية  واخلطط  الإ�سرتاتيجيات 
و�سول الأ�سخا�س ذوي الإعاقة اإلى ما حتتويه من برامج وخدمات، 
اآملني اأن ن�ستعر�س يف منا�سبات لحقة نتائج تطبيق املراحل الأولى 
الدامج  والتعليم  الإيواء  ببدائل  اخلا�سة  الوطنية  خططنا  من 
واإمكانية الو�سول يف عهد جاللته، موؤكدين اأهمية تكامل اخلربات 
وتبادل املعلومات بني جميع اجلهات الوطنية لتحقيق هذه الغاية. 

� � �
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اللـــــواء فــــا�ســل حممد احلمــــود

مــــديــــــر الأمــــــن العـــــام

الأمن العام والرعاية امللكية املو�شولة يف ع�شرين عاًما

اإن من نعم اهلل تعالى على الأردن، اأْن مّن علينا بقيادة ها�سمية 
يقود زمام اأمرها جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم، 
جللو�س  عامًا  ع�سرين  – خالل  ال�سيا�سية  بحنكته  ا�ستطاع  الذي 
حمدودة  اإمكانات  من  توفر  مبا  ي�سّيد  اأن   - العر�س  على  جاللته 
التعا�سد  جمتمع  فل�سفة  مر�سخًا  بهما،  ُيعتد  وتنميًة  ازدهارًا 
والتكافل، وحمققًا النمو امللمو�س يف املجالت املختلفة التي جعلت 
ا�ستمرارًا  بناء،  فوق  وبناًء  اإجناز،  فوق  اإجنازًا  جاللته  عهد  من 

مل�سرية الإعمار التي اأر�سى قواعدها الها�سميون.
عامًا  ع�سرين  باإجنازات  مقرتنًا  الأول  الق�سم  عبق  زال  فما 

جللو�س جاللته على العر�س يدفع بكل نف�س اأردنية ملزيد من العطاء 
اأمن  واحة  الأردنية  الدولة  تكون  لأن  الدوؤوب،  وال�سعي  والتميز 
وا�ستقرار ينعم فيها كل من تطاأ قدماه اأر�سها، باحلرية وامل�ساواة 
وا�ستقراره  الوطن  اأمن  اأن  اأحد  الُف�سلى، فال يخفى على  واحلياة 
الأجهزة  الها�سمية، وكفاءة  ال�سيا�سية  القيادة  نابع من عمق وعي 
الأمنية يف املحافظة على الأمن وال�ستقرار و�سيادة القانون، َفَعلت 
الطموحات، و�سّيدت الإجنازات التي نه�ست بالوطن نه�سة �ساملة 

يف امليادين واملجالت كافة.
لقد اأدرك �ساحب اجلاللة - راعي نه�سة الوطن وازدهاره– 
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تتاأتى  ل  اأبنائه  وخدمة  الوطن  بناء  اأن  امليمون،  عهده  بداية  منذ 
امل�سلحة  القوات  فحازت  املكت�سبات،  وب�سون  امل�ستمر  بالعمل  اإل 
جاللته  اهتمام  من  وافر  ن�سيب  على  الأمنية  والأجهزة  الأردنية 
بو�سفها ال�سامن الأ�سا�سي للحفاظ على مكت�سبات الوطن ودرعه 
الواقي �سد الأخطار الداخلية واخلارجية، وقد كان جلهاز الأمن 
ر�سمت  التي  الأعلى  القائد  جاللة  خطابات  �سمن  ح�سوٌر  العام 
اأف�سل  لتقدمي  امل�سوؤوليات،  وحددت  الطريق،  مالمح  اأمامنا 
اخلدمات للوطن واملواطن الذي يعترب املحور الأ�سا�س الذي تدور 

حوله العملية الأمنية.
ومتا�سيًا مع التوجيهات امللكية ال�سامية باإعادة بلورة و�سياغة 
ما  ومواكبة  اأدائها  تطوير  من  لتتمكن  الأمنية  الإ�سرتاتيجيات 
ي�ستجد على ال�ساحة الأمنية من تطورات يف جمال اجلرائم، فقد 
عملت مديرية الأمن العام على توفري التجهيزات الفنية احلديثة، 
الب�سرية،  الكوادر  لتاأهيل  التدريبية  الأ�ساليب  بتطوير  والهتمام 
لتتمكن من التعاطي مع كل ما هو حديث يف العلوم الأمنية، ولدورها 
واأ�ساليب  اأ�سكاًل  تتخذ  بداأت  التي  اجلرمية  حماربة  يف  الأ�سا�سي 
م�ستحدثة، الأمر الذي رافقه تطوير يف اخلطط الوقائية، وزيادة 
يف اأعداد املراكز والدوريات الأمنية، وا�ستحداث اإدارات ووحدات 
اأمنية جديدة، مبا ي�سمن تقدمي خدمة اأمنية �سريعة ومتميزة على 

امتداد م�ساحة الوطن.
العام  الأمن  مديرية  انتهجت  فقد  املو�سول،  امللكي  وبالدعم 
والعملية  التدريبية  �سيا�ستها  يف  والتحديث  التطوير  اإ�سرتاتيجية 
مع  يتالءم  الأمنية ومبا  والإدارات  الوحدات  لكافة  �سواء  على حد 
يعزز  مما  واخلارجي،  املحلي  ال�سعيدين  على  الأمنية  التحديات 

الأمن  رجال  كفاءة  من  ويزيد  ال�سرطي  الأداء  وفاعلية  قدرة  من 
�لعام، وما يتمتعون به من �ن�ضباط وم�ضوؤولية يف ظل �أد�ئهم �ملهني 
اأداء  �سبيل  يف  جهد  من  يبذلونه  ومبا  القانون،  بتطبيق  املرتبط 
�لو�جب �ملنوط بهم باحلفاظ على �أمن �لوطن و��ضتقر�ره، وها هم 
ثابتة وبنقالت نوعية متميزة  العام ي�سريون بخطى  الأمن  ن�سامى 
بدعم وتوجيه من لدن جاللته للو�سول اإلى اإر�ساء قواعد ال�ستقرار 

وتوفري �سبل النماء والرخاء.
واحدًا  �سفًا  الأردنيون  يقف  الوطن،  وتطوير  بناء  م�سرية  ويف 
خلف قيادتهم الها�سمية يف مواجهة التحديات؛ ليبقى الأردن واحًة 
لالأمن والآمان، واأمنوذجًا للوحدة الوطنية والعي�س امل�سرتك، لتاأتي 
يزداد  وقت  العام يف  العر�س هذا  امللك على  ذكرى جلو�س جاللة 
فيه الأردن منعًة و�سمودًا وقدرة على حتويل منظومة الإ�سالحات 
مفهوم  ير�سخ  تراكمي  وعمل  ملمو�س  واقع  اإلى  التنموية  وامل�ساريع 

دولة املوؤ�س�سات و�سيادة القانون.
الّنري  فكره  العامل  قادة  احرتم  بقائد  اليوم  الفرحة  تكتمل 
وخطابه ال�سادق ال�سفاف فعزز م�سرية هذا البلد الطيب املعطاء 

ورحلة تقدمه وازدهاره.
نت�سرع اإلى اهلل - العلي القدير- اأن ي�سون هذا الوطن ويبقيه 
ح�سنًا منيعًا معاهدين جاللته باأن نبقى اجلند الأوفياء ال�ساهرين 
جاللة  مب�سرية  يبارك  اأن  اهلل  و�سائلني  واأهله،  الوطن  اأمن  على 
اإنه  خطاه   اخلري  طريق  على  وي�سدد  يحفظه  واأن  الأعلى،  القائد 

�سميع جميب الدعاء.
وكل عام والوطن وجاللة قائدنا الأعلى باألف خري.
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اللواء م�سطفى عبد ربه البزايعة

مدير عام الدفاع املدين 

الدفاع املدين 

م�شرية اإجنازات وتطلعات م�شتلهمة من الروؤى امللكية

القيادة  هدية  هو  والذي  الأردين  املدين  الدفاع  جهاز  حظي 
الها�سمية بدعم مبا�سر ومو�سول من لدن جاللة قائدنا الأعلى حتى 
الدفاع املدين واحلماية املدنية  اأجهزة  اأ�سبح ي�ساهي نظراءه من 
يف الدول املتقدمة، فقد خطا هذا اجلهاز �سمن م�سرية التحديث 
والتطوير والأداء امليداين يف جمالت العمل والخت�سا�س كافة، مما 
مكنه من تقدمي اأف�سل اخلدمات الإن�سانية لأبناء الوطن ولكل من 

يقيم على ثرى هذا احلمى الها�سمي الأ�سم.
اإن ما ينمي فينا روح الت�سحية والبذل والعطاء كلمات القائد 
اهلل  حفظه  املعظم  احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  الأعلى  

ورعاه )فخور بن�سامى الدفاع املدين وجميع امل�ساركني من خمتلف 
اجلهات( خالل ت�سريفه حل�سور التمرين التعبوي )ثغر الأردن1( 
والذي نفذه جهاز الدفاع املدين موؤخرًا ومب�ساركة )17( جهة من 
والذي  العقبة،  حمافظة  يف  املخت�سة  واملدنية  الع�سكرية  الأجهزة 
العهد يف  ويل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�سني  الأمري  �سمو  فيه  �سارك 
ارتياحه  الأعلى عن  قائدنا  جانب من جمرياته، حيث عرّب جاللة 
للم�ستوى املتميز الذي و�سل اإليه جهاز الدفاع املدين. و�ساركت يف 
املواد  وفريق  والإطفاء  والإنقاذ  الإ�سعاف  فرق  التمرين  فعاليات 
طائرة  اإلى  بالإ�سافة  الدويل  والإنقاذ  البحث  وفريق  اخلطرة 
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)MI26( والقادرة على حمل غارفة ب�سعة خم�سة ع�سر األف لرت من 
املاء ومزودة ب�ستني �سريرًا لغايات الإخالء الطبي وزوارق الإ�سعاف 
والتي اأدخلت اخلدمة حديثًا بتوجيهات ملكية �سامية لتكتمل خدمات 
الإ�سعاف والإنقاذ والإطفاء يف جهاز الدفاع املدين برًا وبحرًا وجوًا .  
من   بد  فال  املدين  الدفاع  جلهاز  الإن�سانية  الر�سالة  ولتحقيق 
يف  الأفقي  التو�سع  على  تعتمد  �ساملة  اإ�سرتاتيجية  خطة  انتهاج 
جديدة  مواقع  ا�ستحداث  خالل  من  املدين  الدفاع  خدمات  تقدمي 
اأنحاء اململكة، وقد بلغ عدد مواقع الدفاع املدين  للدفاع املدين يف 
املنت�سرة يف اأنحاء اململكة كافة )200( موقع من �سمنها )8( مواقع 
اإن�ساوؤها عام 2018م بهدف حتقيق مبداأ �سرعة ال�ستجابة يف  مت 
التعامل مع احلوادث وح�سر امل�سافات بني مراكز الدفاع املدين ، 
واإن امل�ساحة التي يغطيها كل مركز دفاع مدين لكل املناطق املاأهولة 
مواطن،  األف   )50( ويخدم  كم2،   )111( بحوايل  تقدر  بال�سكان 
ثانية   )55( و  دقيقة  كل  يتحرك  املدين  الدفاع  اأن  اإلى  بالإ�سافة 

ملعاجلة حادث اأو نقل حالة مر�سية.
اإن الدفاع املدين يتعامل ميدانيًا مع عدد كبري من احلوادث، 
األف حادث خمتلف، يف  التعامل عام 2018م مع )314(  حيث مت 
حني مت التعامل منذ بداية عام 2019م ولغاية كتابة املقال مع اأكرث 
من )52( األف حادث خمتلف ما بني اإ�سعاف واإطفاء واإنقاذ غالبيتها 

يف جمال خدمات الإ�سعاف الأويل والإ�سعاف الطبي املتخ�س�س.
وقد مت رفد اجلهاز بالآليات واملعدات احلديثة املتطورة الالزمة 
رجال  تدخل  وت�ستدعي  تقع  التي  كافة  احلوادث  اأنواع  مع  للتعامل 
الدفاع املدين، هذا اإلى جانب رفد اجلهاز بالقوى الب�سرية وتاأهيلها 
التاأهيل النظري والعملي من خالل اإ�سراكها يف دورات متخ�س�سة 
يف جميع جمالت اخت�سا�س وعلوم الدفاع املدين لكي تكون قادرة 

على اأداء واجباتها بكفاءٍة واحرتاف وتخ�س�سية. 
اأما يف جمال خدمات الإ�سعاف املتخ�س�س، فقد مّت تطوير هذه 
اخلدمة الإ�سعافية والرتقاء بها من الإ�سعاف الأويل اإلى الإ�سعاف 

اأو   ، الب�سرية  الكوادر  تدريب  �سواء على �سعيد  املتخ�س�س  الطبي 
املتخ�س�س وحافالت  الطبي  الإ�سعاف  ب�سيارات  على �سعيد رفده 
يتوافق مع طبيعة احلوادث من حيث  النقل اجلماعي مبا  اإ�سعاف 

تعدد الإ�سابات وتنوعها.
ونظرًا خل�سو�سية بع�س احلوادث والتي حتتاج اإلى معدات فنية 
وكوادر ب�سرية موؤهلة للتعامل معها �سمن اأف�سل  امل�ستويات املمكنة 
واملتاحة، فقد اأخذ جهاز الدفاع املدين على عاتقه ا�ستحداث العديد 
من الفرق املتخ�س�سة يف جمال التعامل مع احلوادث املختلفة ومنها 
فريق البحث والإنقاذ والذي اأعيد ت�سنيفه للمرة الثانية على التوايل 
والبقاء يف الت�سنيف الدويل الثقيل يف جمال البحث والإنقاذ من 
قبل خرباء الهيئة الدولية ال�ست�سارية للبحث والإنقاذ والتي تعمل 

حتت مظلة الأمم املتحدة.
اإن جهاز الدفاع املدين ي�سطلع بدور مهم يف تدريب املواطنني 
دور  لتعزيز  واإ�سعاف  واإنقاذ  اإطفاء  من  املدين  الدفاع  اأعمال  على 
للدفاع  القوي  الرديف  يكون  اأن  اأجل  وتدريبه من  وتثقيفه  املواطن 
املدين، ويف هذا املجال مت تدريب )300( األف مواطن خالل عام 

2018م على اأعمال الدفاع املدين من اإطفاء واإ�سعاف واإنقاذ.
الدفاع املدين  الفاعل جلهاز  الرديف املجتمعي  اإيجاد  وبهدف 
على  املدين  الدفاع  جهاز  عمل  وتاأهيلي  موؤ�س�سي  اإطار  و�سمن 
تدريب وتاأهيل عدد من املتطوعني على اأعمال الدفاع املدين وتوفري 
القيام  من  لتمكينهم  احلديثة  واملعدات  الآليات  من  احتياجاتهم 
الدفاع املدين وبخا�سة يف  التطوعية يف م�ساندة كوادر  بواجباتهم 

الظروف الطارئة وغري العتيادية.
وجت�سيدًا لتوجيهات جاللة القائد الأعلى امللك عبداهلل الثاين 
اإدامة  اإلى �سرورة  الداعية  املعظم حفظه اهلل ورعاه  ابن احل�سني 
العام واخلا�س، مت  القطاعني  موؤ�س�سات  ما بني  والتعاون  التوا�سل 
واملن�ساآت  امل�سانع  داخل  مدين  دفاع  واأق�سام  مراكز  ا�ستحداث 
احليوية مثل املناطق احلرة؛ لتحقيق اأعلى درجات ال�سالمة للعاملني 
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فيها، وي�ساهم يف توفري بيئة ا�ستثمارية اآمنه بعيدة عن املخاطر.
اأما جناح العمليات وال�سيطرة، فقد مت رفده باحلديث واملتطور 
فنية  وجتهيزات  امل�ستوى  عالية  واملعدات  الت�سالت  اأجهزة  من 
وكوادر ب�سرية متخ�س�سة وربطه بحافلة القيادة وال�سيطرة والتي 
باأنظمة ات�سالت وعمليات وتقنيات حديثة ومتطورة،  مت تزويدها 
احلدث  لإدارة  متنقلة  و�سيطرة  عمليات  غرفة  مبثابة  تعترب  والتي 
بال�سور  امليدانية  الفعاليات  يتم عر�س  �سا�سات  حيث حتتوي على 
امليدانية  املتابعة  لت�سهيل  طيار(  )بدون  م�سرية  طائرة  خالل  من 

للحوادث الكربى.
العامة  املديرية  يف  الق�سائي  للعمل  اإ�سالحي  م�سار  ول�سمان 
للدفاع املدين والنظر بق�سايا الدفاع املدين مت اإن�ساء حمكمة الدفاع 
املدين، هذا ف�ساًل عن اإيجاد مركز طبي داخل حرم املديرية العامة 
للدفاع املدين يقدم خدماته الطبية لعدد كبري من مرتبات املديرية، 
حيث ي�سمل عيادة اأ�سنان وباطنية وجراحة، بالإ�سافة اإلى خمترب 
طبي للفحو�سات املخربية و�سيدلية تتوافر فيها العالجات الطبية 

الالزمة كافة. 
التطوير  م�سرية  يف  رائدة  خطوات  خطا  قد  املدين  الدفاع  اإن 
اهلل  وبحمد  تكللت  والتي  املتتالية،  الإجنازات  وحتقيق  والتحديث 
بح�سوله على جائزة املركز الأول للمرحلة الربونزية عن فئة قطاع 
املوؤ�س�سات الع�سكرية يف دورتها الثامنة �سمن جائزة امللك عبداهلل 
الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�سفافية ،بالإ�سافة اإلى ح�سوله على 
تطوير اخلدمات احلكومية  نظام  تنفيذ متطلبات  الأول يف  املركز 
وال�سادر عن رئا�سة الوزراء �سمن امل�سح ال�سنوي اخلام�س والذي 

�ساركت فيه )71( وزارة وموؤ�س�سة ودائرة حكومية. 
وترجمًة لتوجيهات جاللة امللك عبداهلل الثاين حفظه اهلل يف 

توفري خدمات اأمنية واإن�سانية متكاملة والتعامل والتن�سيق امل�ستمر 
بني الأجهزة الأمنية وعلى جميع امل�ستويات مت ا�ستحداث حمطات 
ال�سرطية؛  والوحدات  الأمنية  املحطات  من  بعدد  ملحقة  اإ�سعاف 
املناطق  �سمن  اململكة  وزوار  للمواطنني  الإ�سعاف  خدمات  لتقدمي 
 )14( اخلدمة  ت�سم  حيث  ال�سحية،  الرعاية  مراكز  عن  البعيدة 
منها   )9( اأحلقت  موؤهلة  ب�سرية  بكوادر  مزودة  اإ�سعاف  حمطة 
اأخرى  الدوريات اخلارجية و)5(  التابعة لإدارة  الأمنية  باملحطات 

اأحلقت بوحدات �سرطية تخدم مناطق بعيدة عن املدن. 
الثاين  امللك عبداهلل  الأعلى  القائد  لتوجيهات جاللة  وتنفيذًا 
حفظة اهلل ورعاه يتم الآن العمل على اإن�ساء مركز غو�س متكامل يف 
منطقة البحر امليت، و�سيتم تزويده باحلديث واملتطور من الأجهزة 
واملعدات وقوارب الإنقاذ ورفده بعدد كبري من الغطا�سني املوؤهلني 
ذات  كونها  الغرق  حوادث  مع  ال�سريع  للتعامل  الحرتايف  التاأهيل 

خ�سو�سية عالية تتطلب �سرعة ال�ستجابة.
جميع  يف  اإجنازات  من  املدين  الدفاع  جلهاز  حتقق  ما  اإن 
جمالت العمل ما كانت  لت�سبح واقعًا ملمو�سًا وحقيقة ماثلة للعيان 
لول الدعم الها�سمي املو�سول لهذا اجلهاز من لدن جاللة قائدنا 
الأعلى امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه 
م�ستوى  اإلى  اخلدمات  بواقع  لالرتقاء  ال�سامية  امللكية  وتوجيهاته 
الحرتافية والتميز وحتقيق القدر الأكرب من ال�سالمة لأبناء الوطن 

و�سيوفه الكرام.
حمى اهلل الوطن واأدامه واحة اأمن واأمان يف ظل راعي امل�سرية 
احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  الأعلى  قائدنا  جاللة  املظفرة 

املعظم حفظه اهلل ورعاه.

� � �
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تهــاين ح�سن �سليم

وزارة البيئة

اإجنازات ملكّية يف عهد جاللة امللك

عبد اهلل الثاين ابن احل�شني

ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  الها�سمية  اجلاللة  �ساحب  تولى 
احل�سني قيادة البالد بعد امللك الباين احل�سني بن طالل الذي كان 
يرى فيه الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب حلمل امل�سوؤولية وال�سري 
ُقدما لنه�سة الأردن، فت�سّلم جاللته �سلطاته الد�ستورية يف ال�سابع 
من �ضباط 1999، وما زال منذ ذلك التاريخ يقود امل�سرية اخلرّية 
للوطن واملواطنني نحو التقدم والزدهار ، وليكمل ما بداأه اأ�سالفه 

�سقور الها�سميني. 
الداخلي  ال�سعيدين  على  متوا�سلة  جاللته  جهود  كانت 
واخلارجي، واإن دّل ذلك فاإمنا يدل على �سيا�سته احلكيمة وحنكته 

العالية يف اإدارة الدولة الأردنية اإلى بّر الأمان، حيث متكن جاللته 
من اإثبات قدرته وفر�س نف�سه بجدارة واقتدار بكل ما كان يقوم به 
جتاه وطنه ومواطنيه وكيف ي�سهر على راحة �سعبه حتى اأ�سبح يف 

قلب كل اأردين ويحظى بالولء والتاأييد.
فعلى ال�سعيد اخلارجي اأ�سبح جاللته مو�سع اإعجاب اجلميع، 
وكان ذلك يتمثل بجولته املتعددة ومبخاطبة �سعوب العامل كافة، 
�سمن  التمّيز  و�سام  على   2014 عام  يف  جاللته  ح�سل  حيث 
وكبار  والروؤ�ساء  امللوك  قائمة  بني  تاأثريًا  العامل  �سخ�سيات  اأكرث 
والتحكيم  الإن�سان  حلقوق  الدويل  املجل�س  بت�سويت  ال�سيا�سيني 
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والدرا�سات ال�سيا�سية وال�سرتاتيجية.
وكان لنا الفخر كاأردنيني حني ُمنح قائد بالدنا يف �سباح يوم 
الأربعاء 27 حزيران عام 2018 جائزة متبلتون العاملية للم�ساعي 
الروحية من قبل موؤ�س�سة )جون متبلتون( الدولية، تقديرًا جلهود 
املقد�سات  وحماية  الأديان  بني  والوئام  التوافق  جاللته يف حتقيق 
الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س ال�سريف و�سون احلريات الدينية 

فيها.
اجلائزة،  هذه  على  يح�سل  عربي  زعيم  اأول  جاللته  ويعترب 
ال�ستمرار  من  اإجنازاته ومتكينه  على  ال�سوء  لت�سليط  ذلك  وكان 
وال�سعوب،  الأمم  بني  املتبادل  والحرتام  الت�سامح  لن�سر  والتو�سع 
كما اأن جاللته عمل ول زال يعمل على تكري�س اأ�سمى قيم التعاي�س 
والتفاهم امل�سرتك بني مواطنيه فعا�س الأردنيون على اأر�س الأردن 
عليها  حّث  التي  والرتاحم  والتعاطف  املودة  قيم  منظومة  �سمن 
دين اأجداده دين نبينا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، فُهنا الأ�سرة 
الأردنية الواحدة التي رعاها الها�سميون واأ�سبحت منوذجًا عامليًا 

ُي�سار اإليه بالبنان يف كل املحافل العاملية والعربية.
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  ت�سّلم   2019 عام  اآذار   29 ويف 
اإيطاليا، وكان ذلك تقديرًا جلهوده  جائزة )م�سباح ال�سالم( يف 
والتطرف،  الإرهاب  وحماربة  الديني  الفكر  جمال  يف  العظيمة 
على  الأديان  بني  والتقريب  العامل،  يف  ال�سالم  وتعميم  اإحياء  ويف 
املذاهب  بني  والوئام  الدينية  واحلريات  املتبادل  الحرتام  اأ�س�س 
وال�سالم،  العدل  اأُطر  �سمن  العامل  يف  الأديان  وبقية  الإ�سالمية 
فالتعاليم الإ�سالمية النبيلة ُت�سدد على نبذ العنف والتطرف وتدعو 

اإلى ال�سالم والت�سامح ون�سر املحبة بني النا�س.
بقيادته  والعتزاز  مبليكهم  الفخر  الأردنيني  على  حقًا  فكان 
وبيئتهم  حياتهم  جوانب  من  جانب  اأي  مت�ّس  كانت  التي  احلكيمة 
يف  جاللته  م�ساركة  على  ال�سوء  اأ�سلط  اأن  اأريد  وُهنا  املحيطة. 
املوؤمترات الدولية التي اهتم بها وبامل�ساركة فيها �سخ�سيًا تعبريًا 

التي  التحديات  مواجهة  يف  العاملية  اجلهود  ولتوحيد  اأهميتها  عن 
اأهمها  املعمورة، ومن  بقاع  املختلفة يف كل  لها املجتمعات  تتعر�س 
الأر�س  كوكب  على  الكارثية  وتهديداته  املناخي(  التغري  )م�سكلة 
وحياة الب�سر عليه. فال�ستجابة لهذه الأزمة ل بد اأن تكون ا�ستجابة 
الفردية  املواجهة  لأن  ملواجهتها؛  وبت�سافر جهود اجلميع  جماعية 

لن جُتدي نفعًا ولن ُتلّبي اأي احتياج.
فكانت م�ساركة جاللته يف موؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية 
التغري املناخي عام 2015 الذي ُعقد يف فرن�سا للعمل مع املجتمع 
الدويل ولت�سامن اجلهود والت�ساركية لإيجاد احللول الالزمة التي 
من خاللها يتم التكيف مع تلك الظاهرة اأو التخفيف من عواقبها 

من خالل اللتزام مب�ساريع يتم تبنيها ومتويلها.
املناخي يف جمالت خمتلفة  التغري  تبعات  ُيعاين من  فالأردن 
التي تتجلى يف نق�س املياه ال�ساحلة لل�سرب، اإ�سافة اإلى العتماد 
جاللته  فعمل  الطاقة.  من  احتياجاته  ا�سترياد  على  الكلي  �سبه 
اخلطط  لو�سع  الوطنية  ال�سيا�سات  لتبني  احلكومات  توجيه  على 
امل�ستقبلية ملواجهة ظاهرة التغري املناخي واآثاره فكان منها خطوات 
وتو�سعة  ا�ستخدامها  يف  الكفاءة  وزيادة  الطاقة  جمال  يف  مهمة 
م�سادر الطاقة البديلة حيث مت اإن�ساء اأكرب حمطة لتوليد الطاقة 
مت  كما  العربي،  العامل  يف  املحطات  اأكرب  من  وكانت  الرياح  من 
ا�ستبدال �سيارات كهربائية �سديقة للبيئة ب�سيارات القطاع العام، 
وكان من احلكومة اأن عملت على تخفي�س الر�سوم اجلمركية عليها 
حلث وت�سجيع املواطنني على الإقبال على هذا النوع من ال�سيارات .
ابتكار  على  احلكومة  عملت  اأن  جاللته  لتوجيهات  كان  كما 
حلول ملعاجلة حتديات م�سكلة املياه وتبني تقنيات متطورة يف اإدارة 
م�سادر املياه، فكان منها م�سروع قناة البحرين )البحر الأحمر – 
البحر امليت( لتلبية الحتياج من املياه ولتوفري مياه عذبة �ساحلة 
يف  والنخفا�س  النق�س  لتعوي�س  املاحلة  املياه  وا�ستخدام  لل�سرب 

م�ستوى مياه البحر امليت.
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الدوؤوب احلكومات املتعاقبة على تبني  و�سعى جاللته يف حّثه 
الأزمة  هذه  مع  التعامل  وكيفية  البطالة  م�سكلة  ملعاجلة  حلول 
املوؤّرقة لأغلب ال�سباب، حيث اإن ال�سباب ي�سّكل ما ن�سبته 70% من 
بالتعاون بني  لهم  لتوفري فر�س عمل  والتوجيه  الأردن  �سكان  عدد 

القطاعني العام واخلا�س.
املالذ  اأنه  اإل  �سعوبات  من  الأردن  يعانيه  مما  الرغم  وعلى 
الآمن لكل من يق�سده ق�سرًا بفعل حركات التهجري واللجوء ب�سبب 
توجيهات  وبفعل  املحيطة،  العربية  املناطق  يف  واحلروب  الكوارث 
وبلد  والأمان  الأمن  بلد  الأردن  زال  وما  بقي  احلكيمة  قيادته 

املهاجرين والأن�سار، فالأردن يعترب اليوم ثاين اأكرب بلد م�ست�سيف 
ال�سوريني  لالجئني  الأخرية  ا�ست�سافته  بعد  العامل  يف  لالجئني 

الذين جتاوزت ن�سبتهم 20% من �سكان الأردن.
ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  جلاللة  العظيمة  الإجنازات  ومع 
احل�سني، نرفع اأيدينا داعني اهلل عز وجل اأن ُيطيل يف عمر جاللته 
احلكيمة  قيادته  بف�سل  مطمئنًا  اآمنا  الأردن  ويحفظ  يحفظه  واأن 

لن�سل اإلى بًر الأمان.
حمى اهلل الأردن وملك الأردن.
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�شعف ارتياد طلبة ومعلمي مدار�س منطقة

 ذات را�س/ الكرك للمكتبات املدر�شية
وعد طراونة 

د.منتهى اجلعافرة 
مدر�سة بنات ذات را�س الثانوية

مديرية تربية لواء املزار اجلنوبي

امللخ�س
هدفت هذه الدرا�سة اإلى حماولة الك�سف عن �سبب �سعف اإقبال 
لتطوير  اإلى حل  والتو�سل  املدر�سية،  املكتبة  على  واملعلمني  الطلبة 
املكتبة من وجهة نظر الطلبة واملعلمني عن طريق تعريفهم باأنواع 
الكتب وامل�سادر التي تنا�سبهم وعلى اأنواع اخلدمات املكتبية، ومن 
اأجل ذلك مت تطوير مقيا�س كاأداة لهذه الدرا�سة، ومت تطبيقه على 
عينة الدرا�سة املتكونة من طلبة يف 6 مدار�س يف منطقة ذات را�س، 

بالإ�سافة اإلى معلمي هذه املدار�س.
تعاون  لعدم  كبرية  عالقة  هناك  اأن  الدرا�سة  نتائج  ك�سفت 

اأمناء املكتبة مع الهيئة الإدارية والتدري�سية وعدم ت�سجيعهم على 
املطالعة ب�سعف ارتياد الطلبة للمكتبة.

خلفية الدرا�سة واأهميتها
املقدمة

التي  الأ�سباب  اأهم  على  الوقوف  الدرا�سة  هذه  يف  تعمدت 
تقف حاجزا دون رجوع الطالب اأو املعلم اإلى املكتبة وخ�سو�سا اأن 
املكتبات املدر�سية املوجودة يف حمافظة الكرك وحتديدا املكتبات 
املوجودة يف مدار�س منطقة ذات را�س تعاين من قلة ارتياد الطلبة 

واملعلمني اإلى املكتبة بناء على بحث ميداين قمت به اأنا وزميلتي.
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لهذه  منا�سبة  حلول  اإلى  التو�سل  اأتاأمل  الدرا�سة  هذه  خالل  ومن 
جمتمع  اأو  املكتبات  اأمناء  �سواء  اجلميع،  منها  ي�ستفيد  لكي  امل�سكلة 
امل�ستفيدين من املكتبة )طلبة، ومعلمني، وجمتمع حملي كاأولياء الأمور(.

م�سكلة الدرا�سة:
بنات  مدر�سة  يف  مكتبة  كاأمينة  عملي  اأثناء  يف  لحظت  لقد   
يف  املكتبات  و�سع  على  وزميلتي  اأنا  وباطالعي  الثانوية  را�س  ذات 
واملعلمات  الطالبات  اإقبال  يف  �سعفًا  املجاورة  واملدار�س  مدر�ستي 
والتحري  البحث  �سديدة  وكنت   ،2019  /2018 لعام  املكتبة  على 
ودقيقة املالحظة من اأجل التو�سل اإلى اأهم الأ�سباب التي حتد من 
هذه امل�سكلة من وجهة نظر املعلمني والطلبةـ ومن اأجل التو�سل اإلى 
حل لهذه امل�سكلة على اعتبار اأن املكتبة اأداة هامة يف عملية التعليم، 

واأن اإهمالها وعدم ال�ستفادة منها يعترب نوعًا من الق�سور.
اأهمية الدرا�سة

تتجلى اأهمية درا�سة هذه امل�سكلة يف ثالث نواٍح:
الناحية الأولى: ال�سعي لإيجاد احللول الالزمة واملعوقات التي 

حتد من اإقبال الطالبات واملعلمات.
الناحية الثانية: قلة تناول هذا املو�سوع من قبل زمالئي اأمناء 

املكتبات وامل�سرفني الرتبويني امل�سوؤولني عن املكتبة املدر�سية. 
اأف�سل،  املكتبة على نحو  الرتكيز على تطوير  الثالثة:  الناحية 
الطالبات  اإقبال  درجة  يرفع من  وتفعيلها، مما  منها،  وال�ستفادة 

واملعلمات على املكتبات.
اأهداف الدرا�سة

�سعف  �سبب  عن  الك�سف  حماولة  اإلى  الدرا�سة  هذه  ت�سعى 
حل  اإلى  التو�سل  وحماولة  املكتبة  على  واملعلمني  الطلبة  اإقبال 
لتطوير املكتبة من وجهة نظر الطلبة واملعلمني عن طريق تعريفهم 
اخلدمات  اأنواع  وعلى  تنا�سبهم،  التي  وامل�سادر  الكتب  اأنواع  على 
الت�سكيالت  �سمن  من  املكتبة  �سمول  حماولة  واأي�سا  املكتبية. 
يقل  التي  الأ�سا�سية  املدار�س  معظم  اإن  حيث  للمدر�سة،  الرئي�سة 

عددها طالبها عن 150 طالبا ل توجد بها املكتبة. 
اأ�سئلة الدرا�سة 

منهجية  على  نعتمد  اأن  بد  ل  الدرا�سة  هذه  اأغرا�س  لتحقيق 
اأر�س  على  هي  كما  فيه  مبالغ  غري  دقيقا  و�سفا  امل�سكلة  ت�سف 
األ  الو�سفي  التحليل  املنهج  اأدوات  من  اأداة  اخرتنا  وقد  الواقع، 
لالإجابة  املالحظة  على  اأي�سا  اعتمدنا  وقد  )ال�ستبانة(،  وهي 
الطلبة  ارتياد  دون  حتول  التي  الأ�سباب  ما  الرئي�س:  ال�سوؤال  على 
واملعلمني يف منطقة ذات را�س/ الكرك ملكتبات املدار�س؟ حيث مت 
توزيع هذه ال�ستبانة على عينة من املعلمني والطلبة والتي اختريت 

ع�سوائيا من قبل املدار�س.
الإطار النظري

بني  الو�سل  حلقة  ومتثل  املعرفة،  ن�سر  يف  كبري  دور  للمكتبات 
الكتاب امل�سهورين كنز  اأحد  املتعلم والكتاب. فاملكتبة كما و�سفها 
احلكمة الأولى للمعرفة، اأثمن من الغنى، واأثرى من الرثاء يت�ساءل 
مباأرب  تقارن  اأن  من  اأرفع  وهي  الوهاج،  الذهب  بريق  اأمامها 
ومطمع جالب، اإذ هي املنهل العذب الذي يرتوي منه الظامئ اإلى 
احلقيقة. واملكتبة املدر�سية هي املحطة الأولى التي ت�سعى جاهدة 
اأركان  اأحد  وتعد  واملعلومات،  باملعارف  الطلبة  و�سقل عقول  لبناء 
املدر�سة الناجحة. ولقد ركزت الرتبية القدمية على عملية التلقني 
ف�سار الكتاب الواحد املقرر هو الأداة الرئي�سة يف العملية الرتبوية 
اإلى اأن جاءت الرتبية احلديثة، حيث جعلت املتعلم هو حمور العملية 
التعليمية، واملعلم هو املوجه واملر�سد لعملية التعليم، واأ�سبح الكتاب 
يعتمد  التي  املعلومات  م�سادر  من  واحد  م�سدر  جمرد  املدر�سي 
عليها املتعلم واملعلم، وحتولت عملية التعليم اإلى عملية تعلم ذاتي 
بنف�سه من م�سادر خمتلفة يف  املعلومات  املتعلم فيه على  يح�سل 
املكتبة، ولذلك اأ�سبح لها دور اأ�سا�سي يف حت�سني اأ�ساليب التعليم1.

اأول: مفهوم املكتبة املدر�سية: 
املكتبة  ماهية  عن  تتحدث  التي  واملفاهيم  التعريفات  تتعدد 
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املدر�سية، وميكن الوقوف على بع�سها:
حيث يعرف العلي )1997( املكتبة املدر�سية باأنها "املجموعات 
)م�سادر  اأي  مطبوعة  غري  ومواد  مطبوعة  مواد  من  املنظمة 
اإ�سراف  املدر�سة حتت  داخل  واحد  مكان  املوجودة يف  املعلومات( 

فني متخ�س�س ".
املكتبة  اأن  اإلى   )1999( واآخرون  الهادي  عبد  ي�سري  كما 
الب�سرية  وال�سمعية  املطبوعة  املواد  من  "جمموعة  املدر�سية 

املركزية يف املدر�سة حتت اإ�سراف اخت�سا�سني مهنيني موؤهلني".
ثانيا: اأهداف املكتبة:

التعليم  الطلبة مبادئ  الأ�سا�سية لكت�ساب  الركيزة  املكتبة  اإن 
امل�ستمر والقدرة على التثقيف الذاتي، ومن اأهدافها:

التعليمية  واملواد  الكتب  اختيار  عند  الطالب  اإر�ساد   –  1  
عند  يحتاج  فالطالب  املنهجية،  الأغرا�س  اأو  الفردية  لأهدافها 
الكتب، ل العتماد على كتاب واحد،  باأي واجب كثريا من  القيام 
املكتبة  واأمني  معلميه  قبل  من  الإر�ساد  اإلى  حاجة  يف  بذلك  وهو 

لختيار الكتب املنا�سبة.
الكتب  ل�ستعمال  الطالب  لدى  البحث  مهارة  تنمية   -2
واملكتبات، وت�سجيع اإعادة التحقيق الإفرادي، وهذا ي�ستوجب تعليم 
الطالب ا�ستخدام املواد املطبوعة، ويك�سبهم اخلربة يف ا�ستعمال 

الأجزاء املطبوعة يف كتاب كالك�ساف الهجائي وقائمة املحتويات.
3- ومن اأهم اأهداف املكتبة التدريب على البحث وال�ستق�ساء 
احلا�سر،  عاملنا  يف  مثقف  �سخ�س  لأي  ال�سروريات  من  هي  التي 
وهذه الأهداف ل ميكن ان تتحقق اإل بوجود اأمني مكتبة متخ�س�س 
يف جمال املكتبات ل معلم لغة عربية متخ�س�س، ول توؤتي ثمارها 

اإل اإذا وجد تعاون بني اأمني املكتبة واملعلمني.
بناء على هذا، فاإن املكتبة خمترب للتعليم يحفز الهمم للتحري 
الرئي�سة  الوظائف  اأن نعر�س  العلمي، ومن هنا ل بد من  والبحث 

للمكتبة بناء على الأهداف التي ذكرت �سابقا، وهي:

النهو�س  من  للتمكن  وذلك  التعليمية:  امل�سادر  توفري   -1
ببقية الوظائف الأخرى، ولأنها الركيزة الأ�سا�سية لكافة الوظائف 

والأن�سطة الأخرى للمكتبة.
مقت�سرا  املنهاج  يكون  ل  بحيث  الدرا�سية:  املناهج  2 -دعم   
على املواد الدرا�سية فقط، واإمنا ي�ستمل على الأن�سطة املختلفة التي 
ت�سهم يف تنمية �سخ�سية املتعلم من جوانبها املتعددة ول ياأتي ذلك 
اإل من عده طرق، منها التخطيط ال�سليم للمواد الدرا�سية وربطها 
ببع�سها البع�س، واإزالة احلواجز امل�سطنعة بينها من اأجل حت�سني 

م�ستوى التعليم ورفع الكفاءة.
الأن�سطة الرتبوية، وذلك باعتبارها جمال خ�سبا  3- تدعيم 
ملراعاة ميول الطالب الفردية واجلماعية و�سقل مواهبهم وتنمية 

ملكاتهم.
املكتبة بكامل  ولكن هنالك عدة معوقات حتول دون قيام 

وظائفها منها:
الرتبية  وزارة  ت�سع  اأن  ال�سروري  من  الوزارية:  اخلطط 
مع  املدر�سية  املكتبة  اأهمية  تاأكيد  تكفل  وم�ساريع  خططا  والتعليم 

توفري الحتياجات الالزمة لها. 
تدعيم  املدار�س  مديري  على  بالتاأكيد  وذلك  املدر�سة:  اإدارة 
رفع  على  احلر�س  مع  التعليمية،  العملية  يف  دورها  وتقوية  املكتبة 
احتياجات املكتبة اإلى اجلهات امل�سوؤولة، وكذلك يطلب من مديري 
عن  ي�ضرفها  �آخر  ن�ضاط  باأي  �ملكتبة  مبنى  �إ�ضغال  عدم  �ملد�ر�ض 
واجباتها، وعدم تكليف اأمني املكتبة باأي اأعمال اأخرى خارج املكتبة 

مثل �الأعمال �الإد�رية �أو �لتدري�ض �أو �ضغل ح�ض�ض �الحتياط.
اأمناء املكتبات: لكي تقوم املكتبات املدر�سية بوظائفها ل بد اأن 
يعمل بها اأمناء مكتبات متفرغون يتم اختيارهم ح�سب املوا�سفات 
املطلوبة بالتن�سيق مع اإدارة املكتبات، مع احلر�س على و�سع برامج 
وتربويا  فنيا  تاأهيلهم  يتم  بحيث  الأمناء،  لهولء  وتدريب  تعليم 

للتعامل مع امل�ستفيدين الذين يرتددون اإلى املكتبة املدر�سية.



91

تقتنيها  التي  التعليمية  امل�سادر  جمموعات  تعترب  املقتنيات: 
على  املكتبية  اخلدمة  لتقدمي  الأ�سا�سية  الركيزة  املدر�سية  املكتبة 
توفر  من  بد  ول  املدر�سي،  املجتمع  حميط  يف  وفعال  عال  م�ستوى 
اأن  ويجب  املدر�سية،  باملكتبة  واملقتنيات  املجموعات  تنمية  �سيا�سة 
اأ�سا�سيني هما: احل�سول على  حتقق هذه ال�سيا�سة حتقيق هدفني 
املواد املنا�سبة لتكوين جمموعات املواد باملكتبة، وتطويرها ملقابلة 

متطلبات املناهج التعليمية واحتياجات امل�ستفيدين.
على الرغم من هذه املعوقات اإل اأنه ل نن�سى دائما اأن املكتبة 
و�سيلة مهمة خللق جيل م�سلح بالثقافة قادر على حتمل امل�سوؤولية، 
فال نن�سى حديث ر�سولنا الكرمي: )من �سئل عن علم فكتمه اأجلم 

يوم القيامة بلجام من نار(.
منهجية الدرا�سة
جمتمع الدرا�سة

يتاألف من طالبات وطلبة من 6 مدار�س يف منطقة ذات را�س، 
بالإ�سافة اإلى معلمي املدار�س.

عينة الدرا�سة
جميع  من  وطالبة  طالب   400 من  الدرا�سة  عينه  تكونت 

ال�سفوف، و40 معلما ومعلمة. 

اأداة الدرا�سة: 
الأ�سئلة 20  اأ�سئلة مفتوحة ومغلقة وعدد  ا�ستبانة احتوت على 

�سوؤال. 
�سدق اأداة الدرا�سة:

من  جمموعة  على  الأولية  ب�سورتها  الدرا�سة  اأداة  عر�س  مت 
املحكمني من ذوي اخلربة والخت�سا�س من امل�سرفني الرتبويني، 
ومت الأخذ باآرائهم وتعديالتهم على مثل هذه الإجراءات دليال على 

�سدق اأداة الدرا�سة.
عر�س النتائج ومناق�ستها

يت�سمن هذا اجلزء عر�سا مف�سال لنتائج الدرا�سة يف اأ�سئلتها 
التي حتول دون  الأ�سباب  الك�سف عن  اإلى  والتي هدفت  املطروحة 
ارتياد الطالبات مبدر�سة ذات را�س الثانوية للمكتبة من وجهة نظر 
املعلمات والطالبات يف املدر�سة، وفيما يلي عر�س تف�سيلي لنتائج 

الدرا�سة ومناق�ستها:
اأول: عر�س نتائج الدرا�سة 

لالإجابة عن ال�سوؤال الأول والذي ن�سه: ما الأ�سباب التي حتول 
دون ارتياد الطلبة للمكتبة يف مدار�س منطقة ذات را�س من وجهة 

نظر الطلبة؟

جدول رقم )1( الن�سب املئوية والتكرارات ل�ستجابات الطالبات على الأ�سباب املعيقة لرتياد املكتبة
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تظهر النتائج يف اجلدول ال�سابق اأن من اأهم الأ�سباب لعدم 
على  املكتبات  اأمناء  ت�سجيع  هو عدم  املكتبة  املدار�س  ارتياد طلبة 
جاءت  حيث  اأنواعها،  بكافة  امل�سابقات  اإقامة  خالل  من  املطالعة 
بدرجة موافقة مرتفعة ومبتو�سط ح�سابي بلغ 2.5، وجاء يف املرتبة 
اإلى  حديثا  ت�سل  التي  الكتب  عن  املكتبات  اأمناء  "اإعالن  الثانية 
املكتبة" مبتو�سط ح�سابي 2.36 وبدرجة موافقة مرتفعة اأي�سا، ويف 
املرتبة الثالثة جاءت الفقرة التي ن�سها "ل يوجد تعاون بني اأمناء 
الكتب" مبتو�سط  اختيار  والتدري�سية يف  الإدارية  والهيئة  املكتبات 
ح�سابي 2.25 وبدرجة موافقة متو�سطة، ويف املرتبة الرابعة الفقرة 
كتابة  يف  املكتبة  كتب  ا�ستخدام  املعلمون  يطلب  "ل  ن�سها  التي 
املرتبة  متو�سطة، ويف  وموافقة  الأبحاث" مبتو�سط ح�سابي 2.19 

اخلام�سة جاءت الفقرة التي ن�سها "ل ت�ساهم املكتبة يف م�ساندة 
للمعلومات"  متنوعة  م�سادر  تقدمي  خالل  من  الدرا�سية  املناهج 
مبتو�سط ح�سابي 1.91 ومبوافقة متو�سطة اأي�سا. وجاء يف املراتب 
على  التالية  الفقرات  من  كل  �سعيفة  ومبوافقة  الأخرية  الثالثة 
التوايل" ل يقوم املعلمون بتفعيل املكتبة عن طريق اإعطاء ح�س�س 
مكتبية"، و"لي�س لدينا الوقت الكايف لزيارة املكتبة" و"رف�س اأمناء 

املكتبات تقدمي خدمة الإعارة".
التي  الأ�سباب  ما  ن�سه:  والذي  الثاين  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
را�س  ذات  منطقة  مدار�س  يف  واملعلمني  الطلبة  ارتياد  دون  حتول 

للمكتبة من وجهة نظر املعلمني؟
 
 

المتوسط  على المكتبة اإلقبالعدم  أسباب
 الحسابي

االنحراف 
 ى المستو  المعياري 

النسب المئوية لتوزيع 
على فئات  األفراد

 االستجابة
 ال أحيانا نعم

 06.7 05 58.6 مرتفع 96.790 0.4067 .والتدريسية في اختيار الكتب اإلداريةتعاون بين أمناء المكتبات والهيئة  يوجد ال
 06.7 05 58.6 مرتفع 96.790 0.4067 .عمن أمناء المكتبات عن الكتب التي تصل حديثايال 
 06.7 66.6 52 مرتفع 52.778 0.666 .قوم أمناء المكتبات بالتشجيع عمى المطالعة من خالل إقامة المسابقات بكل أنواعهايال 

 06.7 40.7 40.6 متوسط 78.756 0.0522 .ال تساهم المكتبة في مساندة المناهج الدراسية من خالل تقديم مصادر متنوعة لممعمومات
 58.6 06.7 05.2 متوسط 66.887 0.67 .المكتبة في كتابة األبحاثعدم طمب استخدام 

 58.6 05 06.7 منخفض 96.790 0.5866 .عدم وجود الوقت الكافي لزيارة المكتبة
 70.7 9.0 08.0 منخفض 0.2802 0.4545 .لتفعيمها ال يتم إعطاء حصص مكتبية داخل المكتبة

 75 06.7 8.6 منخفض 64.650 0.6666 .رفض أمناء المكتبات تقديم خدمة اإلعارة
 

  

اأهم الأ�سباب  اأن من  اأعاله  تظهر النتائج الواردة يف اجلدول 
اأمناء  بني  تعاون  يوجد  "ل  للمكتبة  املدر�سة  طلبة  ارتياد  لعدم 
يتم  الكتب" و"ل  اختيار  والتدري�سية يف  الإدارية  والهيئة  املكتبات 
الإعالن من قبل اأمينة املكتبة عن الكتب التي ت�سل حديثا"، حيث 
جاءت بدرجة موافقة مرتفعة ومبتو�سط ح�سابي بلغ )2.42( لكل 
اأمناء املكتبات بالت�سجيع  "ل يقوم  منهما، وجاء يف املرتبة الثانية 

اأنواعها" مبتو�سط  بكل  امل�سابقات  اإقامة  خالل  من  املطالعة  على 
ح�سابي )2.33( وبدرجة موافقة مرتفعة اأي�سا، ويف املرتبة الثالثة 
املناهج  م�ساندة  يف  املكتبة  ت�ساهم  "ل  ن�سها  التي  الفقرة  جاءت 
للمعلومات" مبتو�سط  الدرا�سية من خالل تقدمي م�سادر متنوعة 
املراتب  يف  وجاء  متو�سطة،  موافقة  وبدرجة   )2.25( ح�سابي 
الثالثة الأخرية ومبوافقة منخف�سة كل من الفقرات التالية وعلى 

جدول رقم )2( الن�سب املئوية والتكرارات ل�ستجابات املعلمني على الأ�سباب املعيقة لرتياد املكتبة
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التوايل: "عدم وجود الوقت الكايف لزيارة املكتبة" و"ل يتم اإعطاء 
املكتبات  اأمناء  و"رف�س  لتفعيلها"  املكتبة  داخل  مكتبية  ح�س�س 

تقدمي خدمة الإعارة ".
لالإجابة عن ال�سوؤال الثالث والذي ن�سه: ما اأبرز املهارات التي 

عمل اأمناء املكتبات على اإك�سابها للطلبة ؟
مت ا�ستخراج الن�سب املئوية والتكرارات ل�ستجابات اأفراد عينة 

الدرا�سة واجلدول رقم )3( يو�سح نتائج ذلك.

 
 

 المهارة المكتسبة
 فئات االستجابة

 ال نعم
 %54.0 %45.8 استخدام صندوق الفهرسة

 %56.0 %46.8 كيفية استعارة الكتب
 %64.6 %65.4 خصصةمال أماكنها إلىالكتب  إعادة

 

مبهارة  يتمتعون  الطلبة  ن�سف  حوايل  اأن  البيانات  تظهر 
ا�ستخدام �سندوق الفهر�سة والقيام بعملية ال�ستعارة، يف حني اأن 
حوايل ثلث الطلبة ل يلتزمون اإعادة الكتب اإلى اأماكنها املخ�س�سة 

عند ارتيادهم للمكتبة.
مناق�سة النتائج 

ظهرت يف الفر�سية الأولى "ل يوجد تعاون بني اأمناء املكتبات 
ما  �سكلت  والتي  الكتب"  اختيار  يف  والتدري�سية  الإدارية  والهيئة 
عن  املكتبة  اإلى  تاأتي  الكتب  معظم  اأن  الأمر  حقيقة   58.3 ن�سبته 
من  طلبها  يتم  التي  الكتب  معظم  الآخر  والأمر  الإهداء،  طريق 
قبل املعلمني هي غالية الثمن، ولو ا�سرتيت الكتب التي تطلب مني 

لتجاوزت امليزانية املخ�س�سة للمكتبة، وهي �سئيلة جدا.
اأمناء  يعلن  "ل  مرتفعة  بن�سبة  جاءت  التي  الفر�سية  يف  ظهر 
يتم  الأحيان  اأغلب  ت�سل حديثا" اأنه يف  التي  الكتب  املكتبات عن 
الإعالن عن الكتب عن طريق لوحة الإعالنات املوزعة يف املدر�سة، 
واأما الإعالن عن امل�سابقات فقد مت يف ال�سنوات ال�سابقة الإعالن 
ويرجع  الطلبة،  من  القليل  فيها  �سارك  ولكن  م�سابقتني،  عن 
اإلى  للذهاب  الكايف  الوقت  يوجد  ل  اأنه  امل�ساركة  عدم  يف  ال�سبب 
ال�سبب  اأي�سا  وهي  والعالمات،  للدرا�سة  دائما  فالأولوية  املكتبة، 

الرئي�س لعدم طلب ا�ستخدام كتب املكتبة يف كتابة الأبحاث، وندرة 
املعلمني الذين يطلبون من الطلبة الرجوع اإلى املكتبة يف حال كتابة 
اأبحاث، وقد جاءت الفر�سية "ل ت�ساهم املكتبة يف م�ساندة املناهج 
بن�سبة  للمعلومات"  متنوعة  م�سادر  تقدمي  خالل  من  الدرا�سية 
اأو  املكتبة  كتب  على  والطلبة  املعلمني  اطالع  لعدم  رمبا  متو�سطة 

الكتب التي ت�سل اإلى املكتبة.
التو�سيات

وجعلها  املدر�سية  املكتبات  كفاءة  رفع  اإلى  الدرا�سة  تطمح 
مواكبة لتطوير العملية التعليمية، وعليه، مت و�سع بع�س املقرتحات 
كتب  لتحريك  وتاأهيله  املكتبة  واأمني  املكتبة  لتطوير  والتو�سيات 
مكتبته وجعلها اأرواحا ت�سري يف اأفكار النا�سئة من الطالب، ومن 

هذه املقرتحات:
1- موافقة الوزارة على و�سع ح�سة املكتبة كجزء من ح�س�س 

اللغة العربية ومثبتة يف الربنامج املدر�سي.
2- �سمول املكتبة يف جميع املدار�س �سواء الأ�سا�سية اأو الثانوية 

�سمن الت�سكيالت املدر�سية.
اأمني املكتبة من �سراء الكتب  3- رفع ميزانية املكتبة ليتمكن 

واملراجع التي يحتاجها يف املكتبة. 
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4- اأن يكون اأمني املكتبة متخ�س�سا يف املكتبات ل يف تخ�س�س 
اللغة العربية.

5-عقد دورات تدريبية لأمني املكتبة التي من �ساأنها تطويره، 
فيما  اخلربات  لتبادل  واأن�سطة  برامج  من  جديد  هو  ما  وتعرف 

بينهم ملزيد من ال�ستفادة.

6- عمل قاعدة بيانات داخلية بني املكتبات ليت�سنى من اجلميع 
روؤية جميع الكتب املوجودة يف مدار�سنا وال�ستفادة منها.

7-تفعيل دور املجال�س التطويرية يف التجمع الواحد للمدار�س 
اأبنائهم املكتبة  للمكتبة من خالل دعمها وت�سجيع الأهايل لزيارة 

با�ستمرار.

امل�سادر واملراجع:
1-�سورة العلق: الآية 5:1

2-�سورة فاطر:الآية28:26.
3-الأخر�س ، حممود. مقالت يف علم املكتبات .جمعية عمال املطابع التعاونية.الأردن.1974.ط1.ج1.

4-ح�سني عبد الرحمن ال�سيمي. مقومات الدور الرتبوي للمكتبات املدر�ســـــية: درا�سة تطبيقية.- الريا�س : دار املريخ، 1986، م�سدر �سابق 
5-�ل�ضو�يف ، عبد �هلل �إ�ضماعيل: �ملكتبة ودورها يف �لعملية �لتعليمية. جمعية عمال �ملطابع �لتعاونية.�الأردن.ط1.ج1.

6-عبد احلميد �سالمة اأبو �سند�س. "دور مدير املدر�سة يف تطوير املكتبة املدر�ســـية يف املدار�س الثانوية يف عمان الكربى يف �سوء الجتاهات الرتبوية احلديثة".- عمان: 
اجلامعة الأردنية )ر�سالة ماج�ستري(، 1995، 

7-عبد الهادي ، حممد فتحي ، ح�سن ال�سايف ، ح�سن �سحاته )1999م( : املكتبة املدر�سية ودورها يف نظم التعليم املعا�سرة ، الدار امل�سرية اللبنانية ، القاهرة 
8-العلي ، اأحمد عبداهلل ) 1997( : �ملكتبات �ملدر�ضية و�لعامة �ال�ض�ض و�خلدمات و�الأن�ضطة ، ط2 ، الدار امل�سرية 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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الدور املنوط بامل�سرح املدر�سّي يف اإثراء العملية الرتبوّية
املعلمة �سمية عبداهلل العناين

مدر�سة اأبو نقلة الأ�سا�سية املختلطة 

مديرية تربية لواء ناعور

امل�سرح املدر�سي من اأهم املرافق املوجودة يف البناء املدر�سي، 
املدر�سي  امل�سرح  فعبارة  تربوية،  اأهداف  حتقيق  على  يعمل  حيث 
امل�سرح  نذكر  فعندما  واملدر�سة  امل�سرح  هما:  كلمتني  من  ترتكب 
النف�س،  عن  والرتويح  والرتفيه  واملتعة  الفرحة  الذهن  اإلى  تتبادر 
اأما املدر�سة فهي هيئة اجتماعية ر�سمية تتولى وظيفة تن�سئة الطلبة 
فامل�سرح  املجالت،  �ستى  يف  ومهاراتهم  قدراتهم  رفع  على  وتعمل 

يحقق اأهداًفا فنية جمالية ت�سب يف الأهداف الرتبوية العامة.
    وميكن تعريف �مل�ضرح �ملدر�ضي باأنه لون من �ألو�ن �لن�ضاط 
داخل  معلميهم  اإ�سراف  حتت  مدار�سهم  يف  الطلبة  يوؤديه  الذي 

ال�سف اأو خارجه يف �سالة امل�سرح املدر�سي وعلى خ�سبته، اأو خارج 
ال�سالة يف حديقة املدر�سة اأو �ساحاتها، ون�ست�سف من هذا التعريف 
اأن للم�سرح املدر�سي فل�سفته اخلا�سة التي متيزه عن امل�سرح عامة، 
للتعلم  تربوية  طريقة  وهو  وتعليمية،  تربوية  وظائف  يوؤدي  حيث 
حّية  وخربات  مواقف  اإلى  التعليمي  املحتوى  حتويل  على  يعمل 
ت�ساعد الطالب على التعبري عن اآرائه وانفعالته ويزوده باملعارف 
والتقليد،  املحاكاة  خالل  من  الإيجابية  والجتاهات  واخلربات 
وينمي اجلانب احل�سي والإدراكي بو�ساطة اللعب الدرامي والتعبري 
احلركي، ول يحتاج الطالب اإلى مهارات م�سرحية اأو درا�سة لفنون 
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امل�سرح من اأجل امل�ساركة والتعلم. 
الهدف  اإي�سال  ي�ستطيع  اأنه  املدر�سي يف  امل�سرح  اأهمية  تكمن 
اإلى  وتنقله  ذاكرته  تر�سخ يف  ماتعة  بطريقة  الطالب  اإلى  الرتبوي 
مما  مدر�سته،  ُيغادر  مل  اأنه  من  بالرغم  وجديدة  مرحة  اأجواء 
اإ�سرتاتيجية  ُيعد  فهو  الدرا�سي،  اليوم  اإلى  وحيوية  تنوعا  ُي�سفي 

تدري�س، وي�سنف �سمن اإ�سرتاتيجيات التعلم الن�سط.
ويعمل امل�سرح املدر�سي على تكوين �سخ�سية الطالب، ب�سقل 
مهاراته عن طريق تنمية ملكاته وقدراته ب�ستى و�سائل رفع املعنوية 
تعزيًزا ملبداأ ال�سجاعة الأدبية وال�سبيل الأمثل لعالج اخلجل، ويعد 
التمثيل اأي�سًا و�سيلة فاعلة خلف�س التوتر النف�سي لدى الطالب، كما 
املناهج(  الدرا�سية)م�سرحة  املادة  تب�سيط  يف  اأهمية  للم�سرح  اأن 
والتعاون معها،  اإلى اجلماعة  باأ�سا�س تربوي ويغر�س روح النتماء 
وح�ضن  و�لنظام  �الن�ضباط  على  �لطالب  تربية  على  يعمل  كما 
الت�سرف، اإ�سافًة اإلى تقوية مهارات التوا�سل اللغوية لدى الطالب.

قابليته  وتزداد  باملتعة  في�سعر  التعلم؛  على  الطالب  ُيعني  كما 
لتلقي الدرو�س، ومن اأمثلة امل�سرحيات التي ترثي العملية الرتبوية: 
وامل�سرحيات  باللعب،  والقواعد  النحو  كتعليم  املنهجية  امل�سرحية 

ال�سلوكية الأخالقية مثل: مو�سوع نبذ العنف والإرهاب.
م�سرح  باإيجاد  الهتمام  كرتبويني  علينا  الواجب  من  واأخرًيا 
ا من اليوم الدرا�سي،  مدر�سي داخل مدار�سنا واعتباره جزًءا مهًمّ
الرتبوي،  الدعم  لبنات  اأ�سا�سية من  لبنة  بو�سفه  اأهمية  له من  ملا 
التعرث  مظاهر  لعالج  فاعل  كمجال  اعتماده  املدر�سة  فباإمكان 
ب�سكل عام، كما  الدرا�سي  الف�سل  اأو  الدرا�سي  التاأخر  اأو  الدرا�سي 
و�لفني  �لثقايف  �لن�ضاط  من  ا  مهًمّ جزًء�  �ملدر�ضي  �مل�ضرح  يعترب 
ل�سالمة  ال�سرورية  الأولويات  تطوير  ي�ستهدف  الذي  والتعليمي 
و�ضحة �لطلبة، و�ملدر�ضة �لنموذجية هي �لتي تويل �لن�ضاط �ملدر�ضي 
اهتماًما وا�سًحا مبا يك�سف مواهب الطلبة ويفجر طاقاتهم ويربز 

ميولهم ورغباتهم.

� � �
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امل�شكالت الرتبوية وال�شلوكية وطرق التعامل معها

مقدمة 
ل يخلو اأي �سف من امل�سكالت التي تتباين يف حدتها بني �سخ�س 
واآخر؛ لأن التالميذ يختلفون يف خ�سائ�سهم وخلفياتهم وخرباتهم 
ودرجات حت�سيلهم، وطرق تن�سئتهم الأ�سرية عن بع�سهم البع�س. 
واإن وجود التلميذ امل�سكل داخل حجرة الدرا�سة لي�ست بالأمر الغريب، 
وعليه، يتعني على املعلم منع حدوث امل�سكالت اإن اأمكن، ول بد من 
حتويل النتباه من اإ�سرتاتيجيات ال�سبط والتاأديب اإلى الإ�سرتاتيجيات 
الوقائية يف �سبط حجرة الدرا�سة، فاإن اأكرث املدر�سني فاعلية يف اإدارة 
اأولئك الذين مينعون امل�سكالت من احلدوث والظهور،  ال�سف هم 

اأن�سطة  يف  واإدماجهم  التالميذ  دافعية  اإثارة  من  يتمكن  فاملعلم 
اإلى ال�سلوك غري اجليد،  تثري تفكريهم مما مينعهم من الن�سياق 
وبالتايل، منع م�سكالت �سلوكية ممكنة من احلدوث. )جابر 2000(

اإن امل�سكالت ال�سفية اأمر حتمي ناجت عن ال�سلوك غري املرغوب 
وهذه  وراءه،  تكمن  اأ�سباب  وثمة  التالميذ،  قبل  من  وال�سادر  فيه 

الأ�سباب هي:
1.امللل وال�سجر: اإن جمود طريقة التدري�س والأن�سطة ال�سفية 
وغياب عن�سر الت�سويق، تبعث امللل يف نفو�س التالميذ وت�سبب حدوث 

بع�س امل�سكالت ال�سفية.

د. حممد �سالح خطايبة

مديرية الرتبية والتعليم للواء الكورة
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2.�الإحباط و�لتوتر: قد يت�ضبب �لتلميذ يف �إخالل �لنظام �ل�ضفي 
باإثارة ال�سغب وامل�ساك�سة ب�سبب الأ�سلوب الت�سلطي الذي يتبعه املعلم 

يف معاملته لتالميذه، وانعدام التخطيط، والتذبذب يف املعاملة.
3.جذب النتباه: اإن املعلم الذي يهمل بع�س تالميذه ويتجاهل 
وعدم  خمولهم  اأو  حت�سيلهم  م�ستويات  تدين  ب�سبب  وجودهم 
بطريقة  والت�سرف  امل�سكالت  بع�س  خلق  اإلى  يدفعهم  م�ساركتهم 
اإعادة  املعلم  من  ي�ستوجب  هذا  املعلم.  انتباه  جلذب  وذلك  �سيئة؛ 
التفاعل  والإن�سانية يف  العدالة  وتوخي  لتالميذه  معاملته  النظر يف 
والإن�ساف  والتعاون  الحرتام  على  قائمة  ودية  بيئة  بخلق  معهم، 

)قطامي وقطامي،2002(.
4.الأ�سرة: اإن التن�سئة الأ�سرية لها دور كبري يف تنمية �سلوكيات 
الطفل، وهذا بالطبع ينعك�س داخل املدر�سة، فقد تكون بع�س �سلوكات 

الطفل مقبولة يف البيت، لكنها ل تكون كذلك يف املدر�سة.
5.القدرات العقلية: اإن التالميذ يختلفون يف قدراتهم العقلية، 
حيث توجد فروق عقلية ذكائية بينهم، فاإذا كان م�ستوى تقدمي املادة 
الدرا�سية اأقل من م�ستوى التالميذ املتفوقني، فاإن ذلك �سي�سبب لهم 
الدرا�سية  املادة  به  تقدم  الذي  امل�ستوى  كان  واإذا  وال�سجر،  ال�ساأم 
يتمتعون  الذين  للتالميذ  وامللل  ال�سجر  �سي�سبب  ذلك  فاإن  عاليًا، 
بع�س  اإثارة  ذلك  �سيولد  احلالتني  ويف  منخف�سة،  عقلية  بقدرات 

امل�سكالت ال�سلوكية.
6.ال�سحة العامة: فبع�س التالميذ ي�سكون من بع�س امل�سكالت 
ال�سحية ك�سعوبة النطق، و�سعف الب�سر وال�سمع، اأو �سوء التغذية 
اإلى  ويدفع  تقدمهم،  يعيق  مما  الأمرا�س،  من  وغريها  الدم  وفقر 

اإثارة بع�س امل�سكالت ال�سلوكية )من�سي، 2000(.
اأنواع امل�سكالت التي يواجهها املعلم

ميكن  �سلوكية  م�سكالت  باأنها  وتعرف  الرتبوية:  1.امل�سكالت 
حتديدها باأن �سلوكا يقوم به الطالب يوؤدي اإلى اإعاقة قدراتهم على 
الذي  هو  الناجح  واملعلم  والتعلم،  التعليم  يف  ثوؤثر  اأنها  اأي  التعلم، 

التالميذ  التعاون وفهم قدرات  بيئة �سفية �سليمة قائمة على  يوفر 
واحتياجاتهم، وت�سميم ن�ساطات �سفية تنا�سب قدراتهم وخرباتهم 
وميولهم مع احلر�س على التوا�سل الدائم مع اأولياء الأمور للمتابعة 

وحت�سني فاعلية التعليم والتعلم )من�سي،2002(.
2.امل�سكالت ال�سلوكية: وتعرف باأنها �سلوكيات خمتلفة يقوم بها 
الأفراد بطريقة خمتلفة عن الأفراد الذين يف مثل �سنهم، وب�سكل ل 
يت�سق مع ما هو حمرم من قبل املجتمع )ال�سربيني،2000(. وتعرف 
اأي�سًا باأنها �سلوك غري مقبول يقوم به الفرد لكي ي�سبع حاجة النتماء 

واإح�سا�سه بقيمته )كرمي،1995(.
وهناك من ق�سم امل�سكالت ال�سفية اإلى ق�سمني: م�سكالت اإدارية، 
وم�سكالت تربوية، على اأ�سا�س اأن عملية التعليم تتكون من جمموعتني 
اأ�سا�سيتني من الأن�سطة هما: اأن�سطة التدري�س، والأن�سطة الإدارية. 
والأن�سطة التدري�سية هي تلك التي ت�ستهدف اأو تي�سر للطلبة حتقيق 
الإتقان، ومنها:  تعليم على نحو مبا�سر وبدرجة عالية من  اأهداف 
املعلومات  املتعلم وتقدمي  للدر�س، وت�سخي�س احتياجات  التخطيط 
الظروف  خلق  فت�ستهدف  الإدارية  الأن�سطة  اأما  الأ�سئلة.  وتوجيه 
وتوفري �ل�ضروط �لتي ميكن �أن يحدث يف ظلها �لتعلم بفاعلية وكفاءة، 
والعمل على املحافظة عليها. ومن الأن�سطة الإدارية تنمية عالقات 
وئام وود بني املعلم وطلبته، واإيجاد معايري منتجة للجماعة. وبالرغم 
من تداخل هذين الن�ساطني اإل اأن املعلم الكفوؤ هو الذي يتمكن من 
التمييز بني امل�سكالت الإدارية وامل�سكالت التعليمية )احليلة،2002(.
التعلم  نحو  تالميذه  دافعية  لإثارة  املعلم  اإليه  يلجاأ  ما  واأهم 
بتقدميها  يقوم  التي  الدرا�سية  للمادة  الت�سويق  عن�سر  اإ�سافة  هو 
الفردية،  الفروق  يف  التالميذ  تباين  باحل�سبان  وا�سعًا  لتالميذه، 
ت�سوق  ومبتكرة  وم�سوقة  متنوعة  اأ�ساليب  باختيار  مطالب  فاملعلم 
فر�سة  واإعطائهم  بالنف�س  الثقة  عملية  على  الإقبال  اإلى  التالميذ 

ال�سعور بالنتماء وامل�ساركة )الزعبي،2002(.
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بع�س امل�سكالت الرتبوية وال�سلوكية ودور املعلم يف عالجها
اأوًل: م�سكالت التالميذ بطيئي التعلم:

اإن التالميذ بطيئي التعلم هم الذين يعانون م�سكالت تعليمية 
و�سلوكية، مما يجعلهم يالقون �سعوبة كبرية يف التكيف مع الربامج 
وعدم  و�خلمول  و�لك�ضل  �الإحباط  من  ويعانون  �ملنوعة،  �لتدري�ضية 
الثقة الكبرية بالنف�س والقلق، وعدم التكيف مع الآخرين مما يدفعهم 

اإلى ممار�سة ال�سلوك العدواين واللجوء اإلى الغ�س يف المتحان.
اأ�سباب م�سكالت التالميذ بطيئي التعلم:

1.اأ�سباب وراثية وتاأخر يف النمو يف مراكز معينة يف الدماغ.
ال�سمع  و�سعف  النطق،  �سعوبة  مثل  ع�سوية،  مر�سية  2.اأ�سباب 

والب�سر ...، اإلخ.
املعي�سي  امل�ستوى  وتدين  الأ�سرية،  كاخلالفات  بيئية،  3.اأ�سباب 

والثقايف لالأ�سرة.
4.م�سكالت مدر�سية، مثل �سعوبة املنهج، وق�سوة املعلم، و�سعوبة طرق 

التدري�س وجمودها.
كيف يتمكن املعلم من ت�سخي�س التلميذ بطيء التعلم وم�ساعدته؟

لكي ل ي�سنف التالميذ بطيئي التعلم مع التالميذ الذين يعانون 
من تدين يف امل�ستوى التح�سيلي، فاإنه يتوجب على املعلم اأن يخ�س�س 
�سجاًل يدون فيه م�ستويات اأعمار التالميذ وم�ستويات عالمتهم التي 
ح�سلوا عليها يف المتحان، وعدد �سنوات الر�سوب، وفرتات النقطاع 
جميع  حوا�س  �سالمة  من  يتاأكد  واأن  ذلك،  واأ�سباب  الدرا�سة  عن 
التالميذ وعدم وجود م�سكالت تتعلق بالنطق لديهم اأو م�سكالت تتعلق 
بالنواحي العقلية، اأو تواجه النمو ال�سامل، عندها يتمكن املعلم من 
مالحظة وجود بطيئي التعلم عن طريق املقارنة واملالحظة امل�ستمرة 
اأمر احلالة  بويل  والت�سال  املدر�سة  داخل  املخت�سني  مع  والت�ساور 
واإبداء احللول املمكنة. ومن ال�سروري للمعلم تاأمني الأحب والآمن 
للتلميذ بطيء التعلم والقبول من الآخرين، وتدريبه على اإدارة �سوؤونه 
تخ�سي�س  املعلم  على  يتوجب  كما  والإخفاق،  النجاح  بني  واملوازنة 

ذلك،  على  اأمكن  ما  وت�سجيعه  التلميذ،  لذلك  مب�سطة  ن�ساطات 
والثناء على اأعماله الناجحة مهما كانت ب�سيطة، وحماولة اإ�سراكه يف 
الن�ساطات اجلماعية، والثناء على ال�سلوكات املرغوب فيها ) من�سي، 

.)2000
ثانيًا: تدين امل�ستوى التح�سيلي:

تت�سبب يف  واقت�سادية  ونف�سية  واجتماعية  تربوية  وهي م�سكلة 
لأن  ونف�سيًا؛  معرفيًا  التلميذ  اإعاقة منو  اإلى  وتوؤدي  الرتبوي،  الهدر 
التلميذ ذا امل�ستوى املتدين يف التح�سيل ل يعاين من نق�س اأو ق�سور 

ذهني، واإمنا يعاين من تدٍنّ يف الإجناز العلمي.
اأ�سباب تدين امل�ستوى التح�سيلي لدى بع�س التالميذ:

1.معاناة التلميذ من وجود م�ساكل �سخ�سية اأو اأ�سرية.
2.معاناة �لتلميذ من وجود �ضغوط نف�ضية حتيط به.

3.اإهمال املتابعة من قبل الوالدين، وتدين امل�ستوى الثقايف لالأ�سرة.
4.وجود املنهج املدر�سي وكثافة املعلومات واملفاهيم، وعدم مالءمتها 

مع الزمن املخ�س�س لها.
5.عدم مراعاة املعلم الفروق الفردية.

6.ا�ستخدام املعلم لأ�سلوب ال�سدة والعنف.
عالج امل�سكلة:

من اأهم احللول لهذه امل�سكلة ما يلي:
1.درا�سة احلالة ومعرفة م�سبباتها.

2.توعية الوالدين واإر�سادهما للطرق الرتبوية ال�سليمة يف التعامل مع 
اأبنائهم.

3.تنويع الن�ساطات والعمل على مالءمتها مليول وخربات التالميذ.
والإثارة  الت�سويق  عن�سر  واإدخال  التدري�س،  طرق  يف  4.التنويع 

واملناف�سة ال�سريفة.
5.التعاون بني البيت واملدر�سة، واملتابعة الدائمة من قبل الطرفني.

ثالثًا: م�سكلة التالميذ املوهوبني:
يعرف الطفل املوهوب باأنه الطفل الذي يتعلم بقدرة و�سرعة تفوق 
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بقية الأطفال يف كل املجالت، ويتعلم هوؤلء الأطفال كل العلوم بفهم 
اأنهم  �سنهم. كما  اأف�سل من غريهم ممن هم يف مثل  وعمق بطرق 
يكت�سبون املهارات املختلفة ويتلقونها ب�سرعة فائقة، ويتميزون باحليوية 
وحب  �ضريع،  ب�ضكل  و�لتذكر  و�حلفظ  و�ملبادرة  �لز�ئد،  و�لن�ضاط 

الكت�ساف والتجريب، وامليل اإلى خمالطة من هم اأكرب منهم �سنًا.
امل�سكالت التي تواجه املعلم من قبل املوهوبني: اإن املنهج املدر�سي 
خم�س�س جلميع التالميذ دون متييز يف القدرات، ومن ال�سعب على 
املعلم التعامل مع التالميذ املوهوبني ب�سبب مواجهته للم�سكالت الآتية:
اإليهم  امل�سندة  الواجبات  املوهوبون يف عمل  التالميذ  يتهاون  1.قد 

ب�سبب عدم �سعورهم باملتعة يف اأدائها لأنها اأقل من م�ستوياتهم.
2.عدم ا�ستقرار التالميذ املوهوبني؛ لأن لديهم حاجات ي�سعون اإلى 

اإ�سباعها، ول يجدون من ي�ساعدهم يف ذلك.
3.افتقار املدر�سة اإلى الو�سائل الالزمة لتنمية ا�ستعداداتهم.

4.افتقار املنهج اإلى برامج ون�ساطات خا�سة للموهوبني.
الربامج  اإن  املوهوبني:  م�سكالت  من  للحد  املقرتحة  احللول 
يقتل  ما  وهذا  املوهوبني،  التالميذ  ح�سبانها  يف  ت�سع  مل  املدر�سية 
موهبتهم مبرور الزمن ويجعل منهم تالميذ عاديني، مما ي�ستوجب 
اليقظة واحلذر يف احلفاظ عليهم كرثوة اإن�سانية تقود العامل م�ستقباًل 
اإلى الخرتاعات والكت�سافات، وتخدم املجتمع بكفاءة عالية ومتيز. 
واحللول املقرتحة للحد من م�سكالت املوهوبني ت�سمل: عمل اختبارات 
مقننة للتالميذ يف �سن مبكرة واكت�ساف املوهوبني، وو�سعهم يف �سف 
واحد، وتعيني معلم متخ�س�س لتدري�سهم، وت�سميم برنامج م�سقل 

خا�س بهم، وت�سجيعهم على البحث العلمي.
رابعًا: م�سكلة الغياب عن املدر�سة: 

اإلى املدر�سة دون  اأنها انقطاع التلميذ عن الذهاب  تعرف على 
وجود عذر قانوين لذلك. ومن الأ�سباب التي تدعو التلميذ اإلى الغياب 

عن املدر�سة:
1.ق�سوة املعلم وخوف التلميذ منه.

2.جمود طرق التدري�س وات�سامها بامللل والرتابة.
3.�سعوبة املنهج وعدم ات�ساقه مع ميول التالميذ وحاجاتهم.

4.اأ�سدقاء ال�سوء.
5.اإهمال الوالدين وعدم املتابعة.

6.انخفا�س الدافعية للتعلم.
7.تكليف التلميذ باأعمال منزلية اأو حرفية من قبل الأهايل.

حل م�سكلة الغياب عن املدر�سة:
1.بحث اأ�سباب امل�سكلة مع ويل الأمر واملر�سد واملعلم وحماولة حلها.

2.معاملة التلميذ بلطف وحنان بعيدًا عن ا�ستخدام التهديد والتخويف 
والعقاب، وتوفري بيئة �سليمة ومفرحة ت�سد التلميذ للح�سور اليومي 

اإلى املدر�سة وت�سعده لالنتماء اإليها.
3.معرفة اهتمامات كل تلميذ وحاجاته وم�سكالته، ومراعاة الفروق 

الفردية بني التالميذ ) من�سي،2000(.
خام�سًا: م�سكلة الكذب:

يعرف الكذب باأنه �سلوك اجتماعي غري �سوي يوؤدي اإلى العديد 
من امل�سكالت الجتماعية، كعدم احرتام ال�سديق، واخليانة. ومن 
اأ�سبابه: عوامل اأ�سرية، والهروب من العقاب، وال�سعور بالنق�س بني 
اإلى عقاب  املعلم  الكبار كلجوء  ي�ستخدمه  الذي  والأ�سلوب  زمالئه، 

التلميذ لأتفه �سبب؛ مما يدفعه للكذب.
كيفية عالج كذب الأطفال: 

على املعلم درا�سة احلالة ومعرفة الأ�سباب والدوافع الكامنة وراء 
ال�سلوك للتاأكد مما اإذا كانت هذه احلالة عار�سة اأم متكررة، وتوفري 
اإلى  املعلم  جلوء  وعدم  الكذب،  باأ�سرار  والتوعية  احل�سنة،  القدوة 
تهديد التالميذ بعمل اأ�سياء ل يتمكن من عملها؛ كخ�سم ن�سبة من 
درجات التح�سيل، ولكن عليه اأن يلتزم بوعوده واأن يعامل التالميذ 

معاملة ح�سنة دون تفريق.
�ساد�سًا: ال�سرقة:

هي �سلوك يقوم به الطفل بغر�س امتالك اأ�سياء ل تعود له ومن 
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الطفل عندما ل  تبداأ عند  وال�سرقة  موافقة �ساحبها.  اأو  علم  دون 
يتمكن من التفريق بني الأ�سياء التي ميلكها هو اأو ميلكها غريه. ومن 

اأ�سبابها:
1.رفاق ال�سوء.

2.عوامل اأ�سرية.
3.ال�سعور بالنق�س وجلوء الطفل لل�سرقة للتفاخر اأمام الآخرين.

4.احلاجة والعوز املادي.
5.التدليل الزائد واحلماية املفرطة.

عالج م�سكلة ال�سرقة:
1.توفري الأ�سياء ال�سرورية الالزمة لالأطفال املحرومني.

2.م�ساعدة التالميذ على ال�سعور بالنتماء والندماج يف جماعات �سوية.
3.الرتكيز على القيم الدينية والجتماعية وتوفري القدوة احل�سنة.

4.تعويد التلميذ على احرتام ملكية غريه ) ال�سربيني، 2000(.
�سابعًا: العدوانية:

هي فعل يهدف اإلى اإيذاء الآخرين وتدمري ممتلكاتهم. وتتخذ 
بعبارات  الآخرين  وجتريح  اللفظية،  كالعدوانية  خمتلفة،  اأ�سكال 

قا�سية، والعدوانية العنيفة باجل�سد، كال�سرب والرف�س والركل.
اأ�ساليب العالج:

1.درا�سة احلالة ومعرفة الأ�سباب، ودرا�سة خلفية التلميذ الأ�سرية.
2.اإ�سباع حاجات التلميذ اجل�سدية والنف�سية، وم�ساعدته على اإثبات وجوده.
3.اإ�سغال وقت فراغ التلميذ مبا يتفق مع ميوله وقدراته، وتغيري ظروف 
البيئة التي تدفع التلميذ اإلى العدوانية، وم�ساعدته لكي يواجه املواقف 

املحيطة ) �سف�سق والنا�سف،1998(.
كيف ميكن للمعلم منع امل�سكالت اأو احلد منها داخل حجرة 

املدر�سة
من  تفر�سه  وما  املدر�سة  اأنظمة  اجلديد  �سيما  ول  املعلم  1.تعرف 

اإجراءات يف التعامل مع امل�سكالت ال�سفية.
2.خلق بيئة �سفية اآمنة قائمة على نظام متفق عليه، مع احلر�س على 
و�سوح م�سمون الدر�س وتوافق الن�ساطات ح�سب قدرات وميول الطلبة.

3.مناق�سة �سلوكات الطلبة مع املر�سد الرتبوي ومتابعتها.
4.تو�سيح ما �سيرتتب من اإجراء بحق التلميذ غري امللتزم دون تهديد اأو وعيد.
معه،  امل�سكلة  طبيعة  ومناق�سة  انفراد  على  التلميذ  مع  5.الجتماع 
والتفاق على و�سع حلول منا�سبة، والتفاق على الإجراء الذي �سيتخذ 

يف حال تكرار ال�سلوك.
6.الت�سال مع ويل الأمر لبحث ال�سلوكيات غري املقبولة ال�سادرة من 
قبل التلميذ، فتعاون ويل الأمر مع املعلم قد ينفع يف عالج ذلك ال�سلوك 

)قطامي وقطامي،2002(.
والتلميذ،  املعلم  بني  الهتمام  على  مبنية  ودية  عالقات  7.اإقامة 

وحتميله بع�س امل�سوؤوليات.
8.اأن يكون املعلم ملمًا مببادئ علم نف�س الطفولة والنمو واملراهقة؛ 
يف  املهارة  ويك�سبه  امل�سكالت،  مواجهة  على  �سي�ساعده  ذلك  لأن 

الت�سرف يف املواقف املحرجة ) جابر واآخرون،1997(.
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دور املكتبات املدر�شية يف تعزيز الوحدة الوطنية لدى الطلبة

اإلى  م�سريًا  تنزيله  حمكم  يف  قال  الذي  العاملني  رب  هلل  احلمد 
نعمة الوحدة والتاآلف والتالحم بني املوؤمنني: ﴿اإمنا املوؤمنون اأخوة﴾ 
َجِميًعا   ِ اهلَلّ ِبَحْبِل  ُموا  ﴿َواْعَت�سِ تعالى:  وقال  ) احلجرات: 10()1(، 
ِ َعَلْيُكْم اإِْذ ُكْنُتْم اأَْعَداًء َفاأََلَّف َبنْيَ ُقُلوِبُكْم  ُقوا َواْذُكُروا ِنْعَمَة اهلَلّ َوَل َتَفَرّ
ْخَواًنا﴾) اآل عمران:103()2(. وال�سالة وال�سالم  َبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه اإِ َفاأَ�سْ
املوؤمنني  الذي و�سف حال  الكرمي،  واملربي  املعلم اجلليل  ر�سوله  على 
املوؤمنون يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجل�سد  "مثل  بقوله: 
الواحد اإذا ا�ستكى منه ع�سو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى".

فقد  ح�سنة﴾،  اأ�سوة  اهلل  ر�سول  يف  ولنا  وم�سلم،  البخاري  رواه   )3(

هاجر من مكة املكرمة اإلى املدينة املنورة وبنى فيها دولة الإ�سالم، ومل 
مينعه هذا من حب وطنه الأ�سلي مكة، حيث قال حني خرج منها: "ما 
، ولول اأن قومك اأخرجوين منك ما �سكنت غريك".  اأطيبك واأحبك اإيَلّ
ا واأمة، حيث قال: "لول الهجرة  وكان ولوؤه ملوطنه اجلديد �سديدا؛ اأر�سً

لكنت امراأً من الأن�سار")4(، فحب الوطن قد ُجـبلت عليه النفو�س. 
وتطورات  متالحقة  اأحداثًا  القرن  هذا  من  احلايل  العقد  و�سهد 
�سريعة جعلت عملية التغيري اأمرًا حتميًا يف معظم دول العامل ومنها يف 
الدول العربية والإ�سالمية، وقد انتاب القلق بع�س املجتمعات من هذا 
التغري ال�سريع، ولذلك زاد اهتمام املجتمعات احلديثة بتعزيز مفهوم 

جمال عزات حمد اأحمرو

مديرية الرتبية والتعليم للواء القوي�سمة

مدر�سة اإ�سكان املالية والزراعة /ث/بنني



103

يف  والعاملني  املفكرين  عناية  على  ي�ستحوذ  واأخذ  الوطنية،  الوحدة 
احلقل الرتبوي، وخا�سة يف العقد الأول من القرن احلادي والع�سرين 
الذي ات�سم باختالف القيم وقواعد ال�سلوك وتنامي العنف والإرهاب 

وتفكك العالقات وت�سابك امل�سالح.
وحتى تكون الوحدة الوطنية مبنية على وعي ل بد اأن تتم برتبية 
مق�سودة ت�سرف عليها الدولة، يتم من خاللها تعريف الطالب املواطن 
مفهوم  مثل:  وخ�سائ�سها،  الوطنية  الوحدة  مفاهيم  من  بالعديد 
ال�سيا�سي،  والنظام  واملواطنة، واحلكومة،  والنتماء،  والولء،  الوطن، 
الجتماعية  وامل�سوؤولية  واأهميتها،  ال�سيا�سية  وامل�ساركة  واملجتمع، 
من  وغريها  والواجبات،  واحلقوق  والد�ستور،  والقانون،  و�سورها، 

مفاهيم الوحدة الوطنية واأ�س�سها. 
وهناك العديد من املوؤ�س�سات التي ت�سكل مفهوم الوحدة الوطنية 
الدينية  واملوؤ�س�سات  الأ�سرة،  ومنها  الفرد،  لدى  به  ال�سعور  وتنمي 
والتعليمية  الرتبوية  املوؤ�س�سات  اإحدى  املدر�سية  واملكتبات  والثقافية، 
بامل�سوؤولية  غريها  عن  تنفرد  التي  الإن�سانية  املجتمعات  يف  القائمة 
الكبرية يف تنمية هذا املفهوم، وت�سكيل �سخ�سية املواطن والتزاماته، 
املفهوم.  هذا  تعزيز  اأجل  من  الالزمة  واملهارات  باملعرفة  تزويده  ويف 
من  جمموعتها  خالل  من  امل�سوؤولية  تلك  املدر�سية  املكتبات  وتنجز 
املعلومات  وم�سادر  واملجالت،  كالكتب،  التقليدية  املعلومات  م�سادر 
الإلكرتونية كاملواد ال�سمعية والب�سرية؛ لأن املكتبة املدر�سية تتميز عن 
بقية اأنواع املكتبات الأخرى املتوافرة يف املجتمع بكرثة عددها، و�سعة 
الطالب  تقابل  التي  املكتبات  من  نوع  اأول  اأنها  اإلى  اإ�سافة  انت�سارها، 
يف حياته العلمية التي تبداأ يف مراحل العمر ال�سغرى، وت�ستمر حتى 
هو  الوطنية  الوحدة  هاج�س  ولعل  جميعها.  الدرا�سية  املراحل  بقية 
و�سناع  والرتبويني،  والجتماعيني  ال�سيا�سيني  ي�سغل  الذي  الرئي�س 
الراهن.  الوقت  يف  والت�سريعية  التنفيذية  وال�سلطة  ال�سيا�سي  القرار 
اأكد  وقد  الأحمر،  اخلط  هي  اجلميع  يعتربها  كما  الوطنية  فالوحدة 
لقائه  خالل  ذلك  املعظم  احل�سني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة 
ب�سخ�سيات ووجهاء حمافظة اإربد يف الديوان امللكي الها�سمي العامر؛ 

باأَنّه ل ي�سمح لأحد اأن ينال منها، وهي الهدف الرئي�س الذي تتجمع من 
خالله الفئات وال�سرائح الجتماعية كافة داخل املجتمع لتحقيقه)5(. 

مفهوم الوحدة الوطنية: 
تعرف املو�سوعة العربية العاملية الوحدة الوطنية باأنها: تعبري قومي 
الأر�س  اإلى  النتماء  ي�سمل  الذي  لوطنه  واإخال�سه  الفرد  حب  يعني 
يف  والتفاين  بالتاريخ  والفخر  والتقاليد  والعادات  والإن�سان  والنا�س 

خدمة الوطن)6(. 
ويرتكز مفهوم الوحدة الوطنية على ركيزتني اأ�سا�سيتني:

الركيزة الأولى: اجلانب املعنوي الذي يرتبط باملواطنني ووحدتهم 
ومتا�سكهم؛ اأي تعظيم الروابط التي ت�سكل ن�سيج املجتمع وقوام الُلّحمة 
وحب  النتماء  دائمًا  الروابط  هذه  واأ�سا�س  ومكوناته،  عنا�سره  بني 

الوطن والرغبة يف العي�س امل�سرتك.
الركيزة الثانية: اجلانب املادي والقانوين الذي يرتبط بالأ�سا�س 
بوحدة الدولة وتكاملها، وقيام نظم قانونية ود�ستورية وموؤ�س�سية تكفل 
وعوامل  مقوماته،  وترابط  ومتا�سكه  وال�سعب  الوحدة  على  احلفاظ 

وجود الوطن.)7(
اأبعاد الوحدة الوطنية : من اأبرز هذه الأبعاد:

يف  جوهريًا  عن�سرًا  املعرفة  متثل  حيث  الثقايف:  املعريف/  البعد   .1
نوعية املواطن الذي ت�سعى اإليه موؤ�س�سات املجتمع، ول يعني ذلك باأن 
واإمنا  للوطن،  بالولء  ويدين  م�سوؤولياته  يتحمل  مواطنًا  لي�س  الأمي 

املعرفة و�سيلة تتوفر للمواطن لبناء مهاراته وكفاءاته التي يحتاجها.
الناقد،  كالتفكري  الفكرية،  املهارات  به  ويق�سد  املهاري:  البعد   .2
اإَنّ املواطن الذي يتمتع بهذه املهارات ي�ستطيع متييز  والتحليل؛ حيث 

الأمور، ويكون اأكرث عقالنية ومنطقية يف ما يقول ويفعل.
التعاي�س مع  الكفاءة الجتماعية يف  به  البعد الجتماعي: ويق�سد   .3

الآخرين والعمل معهم.
4. البعد النتمائي اأو البعد الوطني: ويق�سد به غر�س انتماء الطالب 
الداعمة  الثقافة  هذه  مع  وتوحدهم  ولوطنهم،  وملجتمعهم  لثقافاتهم 

لثقافة الوحدة الوطنية.
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واحلرية  والت�سامح  وامل�ساواة  كالعدالة  القيمي:  اأو  الديني  البعد   .5
وال�سورى، والدميقراطية.

6.البعد املكاين: وهو الإطار املادي والإن�ساين الذي يعي�س فيه املواطن؛ 
اأي البيئة املحلية التي يتعلم فيها ويتعامل مع اأفرادها، ول يتحقق ذلك 
اإل من خالل املعارف واملواعظ يف املدر�سة، بل ل بد من امل�ساركة التي 

حت�سل يف البيئة املحلية والتطوع يف العمل البيئي.)8(
 تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية

ويق�سد بتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى الطلبة تقدمي الرتبية 
اجلماعة  اأبناء  بني  يربط  الذي  اجلمعي  ال�سعور  تنمية  اإلى  الهادفة 
داخلها  فرد  كل  �سعور  وتعزيز  واجلماعة،  الوطن  بحب  قلوبهم  وميالأ 
هذا  لريتقي  وثقافته  وبيئته  ونظامه  وقيمه  جمتمعه  اإلى  بالنتماء 

ع الفرد بثقافة النتماء. ال�سعور اإلى حد ت�سُبّ
اأهمية تعزيز الوحدة الوطنية واأهدافها لدى الطلبة يف املدر�سة:

املدر�سة  طلبة  لدى  الوطنية  الوحدة  مفهوم  تعزيز  اأهمية  تاأتي 
لتعميق  متوا�سلة  عملية  اإنها  حيث  من  الها�سمية  الأردنية  باململكة 
بالنتماء  ال�سعور  وتنمية  املجتمع،  جتاه  بالواجب  وال�سعور  احل�س 
والأخوة  الوطنية،  النظام والجتاهات  للوطن والعتزاز، وغر�س حب 
واحرتام  معهم،  بالحتاد  وال�سعور  املواطنني  بني  والتعاون  والتفاهم 
ومنظماته  بلدهم،  مبوؤ�س�سات  الطالب  وتعريف  والتعليمات،  النظم 
احل�سارية، واأنها مل تاأِت م�سادفة، بل كانت ثمرة عمل دوؤوب وكفاح 

م�ستمر؛ لذا، من واجبهم احرتامها ومراعاتها. 
دور املكتبات املدر�سية يف تعزيز الوحدة الوطنية لدى الطالب
الوطنية  الوحدة  تعزيز  يف  ومهم  بارز  دور  املدر�سية  وللمكتبات 
من  وذلك  والنق�سام،  التفرقة  دعوات  من  الطالب  اأفكار  وحت�سني 

خالل ما يلي: 
م�سادر  على  املدر�سية  باملكتبات  الكتب  جمموعات  ا�ستمال   -1
الإلكرتونية؛  معلومات  وم�سادر  واملجالت  كالكتب  تقليدية؛  معلومات 
وتدعم  وتعمقه  الوطني  الولء  تعزز  التي  والب�سرية  ال�سمعية  كاملواد 

م�سرية الوحدة الوطنية.

الغايل  وترابه  للوطن  والنتماء  الوطنية  بالوحدة  ال�سعور  تنمية   -2
والولء للقائد وامللك املفدى، من خالل اإذاعة الأنا�سيد الوطنية اأو اأي 

معلومات عامة عن البلد وح�سارته وتاريخه واآثاره. 
وال�سالم،  واملحبة  والت�سامح  احلرية  وقيم  الوطنية  املفاهيم  ن�سر   -3

وحت�سني اأفكار الطلبة من دعوات التفرقة والكراهية والنق�سام.
4- ن�سر الوعي الوطني وال�سيا�سي والجتماعي والثقايف والديني، من 
خالل برامج املحا�سرات والندوات التي تنمي يف الأفراد حب الوطن 

والنتماء له والدفاع عنه بكل الو�سائل املمكنة.
5- قيام املكتبات املدر�سية بن�سر جمالت مطبوعة وحائطية ون�سرات 
يف  والنتماء  والولء  الوطنية  الروح  لغر�س  وذلك  الطلبة،  على  لتوزع 

نفو�سهم، والدعوة لنبذ التفرقة والنق�سام.
والجتماعية  ال�سيا�سية  والندوات  الوطنية  املحا�سرات  تنظيم   -6
للطالب داخل املكتبة املدر�سية بالتعاون مع موؤ�س�سات املجتمع املدين؛ 
لتو�سح لهم حقوقهم وواجباتهم من حيث: التحلي بروح الولء والنتماء 
للوطن واحلفاظ على وحدة الأمة، وامل�ساهمة يف التنمية القت�سادية 
والجتماعية وال�سيا�سية والثقافية، ودعم الدميقراطية وحكم القانون، 
املختلفة،  النظر  ووجهات  الإن�سان  وحقوق  املواطنة  مبادئ  واحرتام 
�سور  من  وغريها  وال�ستغالل  الف�ساد  �سور  كل  حماربة  على  والعمل 

التمييز.
تبني  التي  الوطنية  املنا�سبات  يف  وخا�سة  دورية  معار�س  اإقامة   -8

اإجنازات الوطن، وعالقتها املبا�سرة بالطلبة.)9(
الوحدة  مفهوم  تر�سخ  عمل  وور�سات  هادفة  نقا�سية  حلقات  عقد   -9

الوطنية يف اأذهان الطلبة.
10- اإقامة امل�سابقات الثقافية املرتبطة بتعزيز الوحدة الوطنية ذات 
املو�سوعات  كتابة  على  الطالب  لت�سجيع  واملعنوية  املادية  اجلوائز 
والق�س�س التي توؤكد على حب الوطن والوحدة بني اأبنائه والت�سحية 

من اأجله بكل غاٍل ونفي�س)10(.
امل�ساواة  وتاأكيد حقهم يف  توعية الطالب بحقوقهم وواجباتهم،   -11
من  ذلك  على  وتدريبهم  املتكافئة،  والفر�س  وال�سيا�سية  الجتماعية 
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خالل اأ�ساليب متعددة مثل: جماعة اأ�سدقاء املكتبة، والربملان الطالبي. 
اأهداف ن�ساطات املكتبات املدر�سية يف تعزيز الوحدة الوطنية 

لدى الطالب:
• م�ساعدة الطالب على ا�ستقامة �سلوكهم وعفة اأنف�سهم وطهارة 	

قلوبهم وتقومي اأخالقهم والوقوف عند حدود اهلّل عز وجل. 
• اهلّل 	 من  ال�ستحياء  يف  الديني  احل�س  تنمية  على  م�ساعدتهم 

واتخاذ  عنه،  نهى  ما  واجتناب  به  اأمر  ما  اتباع  له يف  واخل�سية 
الإ�سالم مقيا�سًا للحكم على الأ�سياء كلها.

• نفو�سهم، 	 يف  وقيمه  احلنيف  الإ�سالمي  ديننا  مبادئ  غر�س 
وترجمتها اإلى واقع عملي. 

• واحرتام 	 احلوار  ثقافة  ون�سر  الدميقراطية  املمار�سات  تعزيز 
تربوية  دميقراطية  حرة  منابر  خالل  من  الآخر،  والراأي  الراأي 

مماأ�س�سة تركز على �سقل الذات وتفعيل امل�سوؤولية الجتماعية.
• جتذير مفاهيم النتماء للوطن والولء للقيادة الها�سمية. 	
• ودور 	 الأردين  احل�ساري  الإرث  واإبراز  الوطنية  الوحدة  تعزيز 

الها�سميني يف نه�سة الوطن ووحدة الأمة العربية.
اإن ح�س النتماء والولء للدين والوطن والقيادة ي�سفي على نف�س 
الواقع  يف  يوؤثر  احل�س  هذا  وفقدان  وال�ستقرار،  الطمئنان  الفرد 

ال�سيا�سي والجتماعي والثقايف يف الوطن، واإن الرتبية والتن�سئة على 
النتماء للدين والوطن والقيادة يعد من اأهم عوامل تنمية املجتمعات 
وتطورها، فما نعي�سه اليوم من النعم والأمن وال�ستقرار يجب اأن يقابل 
بال�سكر والمتنان هلل عز وجل ثم للقيادة الر�سيدة التي �سارت على نهج 
الباين واملوؤ�س�س. لذلك يجب علينا اأن نتذكر ونعلم اأبناءنا كيف تطورت 
بالدنا عرب تاريح الها�سميني حتى و�سلت اإلى ما و�سلت اإليه من تطور 
اأنها لي�ست  وتقدم ي�سهد له القا�سي والداين، واأن نعلم املواطنة على 
تعريفا بالهوية ال�سخ�سية، بل اإن املواطنة احلقة هي ال�سعور بالنتماء 

ال�سادق لهذا البلد املخل�س من اأجل رفعته وا�ستقراره واأمنه. 
ولذلك جندت املجتمعات الطاقات املادية والب�سرية كافة من اأجل 
املوؤ�س�سات  العديد من  لذلك  وقد خ�س�ست  وتن�سئتهم،  اأبنائها  تربية 
الرتبوية والتعليمية ومن �سمنها املكتبة املدر�سية، فهي موؤ�س�سة لها دور 
كبري يف تنمية قيم املواطنة؛ مِلَا تت�سمنه من معلومات وقيم عن النظام 
والنتماء  الوطنية،  والواجبات  الدولة، واحلقوق  وموؤ�س�سات  ال�سيا�سي 
والولء للوطن، وتعزيز الوحدة الوطنية، اإ�سافة اإلى ت�سمنها مفاهيم 
امل�ساواة يف احلقوق والواجبات، والعدل ، والت�سامح، وتقـُبّل الختالف 

يف الآراء والتعددية، اإنها تعك�س واقع املجتمع واآماله وتطلعاته. 
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القيادة الرتبوية بني القيم والأخالق املهنية

كفاح  حممد عبداهلل البدو

مدر�سة اأروى بنت عبد املطلب

مديرية تربية لواء ماركا

تت�سم  حياته  من  مبرحلة  والإ�سالمي  العربي  جمتمعنا  مير 
ويف  الأخالقية،  املعايري  يف  وا�سطراب  والأخالق  القيم  باهتزاز 
يف  ت�سري  الأمور  اأن  جند  املعريف  والنفجار  التقني  التطور  ع�سر 
ابتداًء  فاأكرث،  اأكرث  ودينه  قيمة  عن  واملجتمع  الفرد  اإبعاد  طريق 
ر�سيد  وجود  دون  معه  والتجاوب  التقني  بالتطور  النبهار  من 
التيارات  بع�س  ظهور  اإلى  اإ�سافة  احلياة،  ي�سبط  و�سلوكي  قيمي 
والدعوات التي تنادي �سراحة اأو �سمنيًا باخلروج على هذه القيم، 
مع دخول القدوة ال�سيئة التي ل تتفق مع قيمنا اإلى معظم البيوت 
بحيث  احلديثة،  الت�سال  وو�سائل  الإعالم  اأجهزة  خالل  من 

اأ�سبحت هذه القدوة – مع مرور الوقت – �سيئًا ماألوفًا، )العاجز 
والعمري،1999(.

ومبا اأن كمال العبودية هلل عز وجل هو اأول عنوان من عناوين 
اخللق احل�سن، وجب على الإن�سان اأن ي�سبح لي�س �ساحلًا يف نف�سه 
امللكات  بع�س  بالإن�سان  علق  اإذا  اأما  لغريه،  م�سلحًا  بل  فح�سب، 
التي ت�سوبه كاخللق الذميم مثل البخل، فعليه اأن يحاول اإ�سالحها، 
الر�سالة املحمدية:  الدين احلنيف ليجعل اخللق ربع  ياأتي  ولذلك 
اآيات اهلل، وتعليم الكتاب، واحلكمة، والتزكية، واهلل عز وجل رتب 

التزكية واخللق قبل العلم واحلكمة.
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يقول الرافعي يف وحي القلم: "لو اأنني �سئلت اأن اأُجمل فل�سفة 
ولو  الأخالق،  ثبات  اإنها  لقلت:  لفظني،  يف  كلها  الإ�سالمي  الدين 
�سئل اأكرب فال�سفة الدنيا اأن يوجز عالج الإن�سانية كلها يف حرفني 
ملا زاد على القول: اإنه ثبات الأخالق، ولو اجتمع كل علماء اأوروبا 
ليدر�سوا املدنية الأوروبية، ويح�سروا ما يوعزها يف كلمتني لقالوا: 

ثبات الأخالق"،)خالد،2007(.
يف  ال�سامقة  القمة  وال�سالم  ال�سالة  عليه  نبينا  كان  ولقد 
اإذ بلغ من الرقي الأخالقي ما جعله ي�ستحق الو�سف  هذا ال�ساأن؛ 

الرباين ﴿واإنك لعلى خلق عظيم﴾)القلم:4(.
القيم:

ـقها اأو َي�سعى  نٍة ُيطِبّ يعي�س الإن�سان يف هذه احلياة وفق قيٍم ُمعَيّ
دات اأو الغايات،  للو�سول اإليها، كما ُتعَترب القيم نوعًا من اأنواع املُحِدّ
وُيَعُدّ الو�سول اإليها نوعًا من اأنواع الَنّجاح، وعالمًة تدل على ح�سن 
�َسرْي العمل يف َمراحله ال�سابقة، اأو ما ُيطلق عليه بالتغذية العك�سية.

القيم "لغة":
اأي  بكذا  املتاع  "قوم" و"قام  من  لغة  " قيم"،  مفرد  القيمة: 
يقوم  اأي  املتاع؛  به  يقوم  الذي  الثمن  والقيمة:  به"،  قيمته  تعدلت 
والعمري،1999(.  )العاجز  قيمة  له  املتاع: جعلت  وقومت  مقامه، 
اخلطاأ  للفرد  حتدد  التي  ال�سخ�سية  املبادئ  باأنها:  القيم  وتعرف 

وال�سواب.
ويف املعجم الو�سيط: القيم تعني: "قيمة ال�سيء وقدره، وقيمة 
املتاع اأي ثمنه، وقوم ال�سيء اأي اأ�سلحه، وقيم ال�سيء اأي اأظهر ما 

فيه من اإيجابيات و�سلبيات".
قومي  فهو  تقوميًا  ال�سيء  "قوم  القيمة  ال�سحاح،  خمتار  ويف 

م�ستقيم، وقيمة ال�سيء؛ اأي قدره" )الزنيدي،1418(.
تعريف القيم ا�سطالحًا:

القيم هي: "جمموعة من الأوامر والنواهي التي جتعل �سلوك 
عقيدة  ت�سمل  والتي  احلنيف  ال�سرع  قواعد  مع  متطابقًا  الإن�سان 

الإن�سان وعبادته ومعامالته مع بني جن�سه، وعالقته مع الكون الذي 
ال�سريف".  واحلديث  الكرمي  القراآن  من  نابعة  وتكون  فيه،  يعي�س 
ي�سدره  "حكم  باأنها:  القيم  اآخرون  وعرف  )عثمان،1402(. 
واملعايري  املبادئ  من  مبجموعة  مهتديًا  ما  �سيء  على  الإن�سان 
فيه  املرغوب  يحدد  والذي  فيه،  يعي�س  الذي  املجتمع  و�سعها  التي 

واملرغوب عنه من ال�سلوك" )زهران،1424(.
وال�سجية،  والطبع  الدين  وهو  اخُلُلق،  جمع  لغة:  الأخالق 
واأو�سافها،  نف�سه،  وهي  الباطنة،  الإن�سان  ل�سورة  اأنه  وحقيقته 

ومعانيها، ولهما اأو�ساف ح�سنة وقبيحة.
ال�سلوك  معايري  اأنها:  الأخالق  تعرف  ا�سطالحًا:  الأخالق 

املتعارف عليها.
اأي�سًا  اأن القيم الأخالقية مهمة للفرد فهي  "وكما  يقول علي: 
مهمة للمجتمع، فال ي�ستطيع اأي جمتمع اأن ين�سبط اأفراده، وي�سوده 
القيم  تكن  مل  ما  ال�سعادة،  ه  وتعـُمّ الطماأنينة،  وتغ�ساه  الأمان، 
الأخالقية مّما يَتّ�سم به اأفراد هذا املجتمع، واأي جمتمع تخلو منه 
القيم الأخالقية فلن ينعَم بالطماأنينة وال�سعادة والأمان والتما�سك 

)اأبو العنني،1408(.
م�سادر القيم والأخالق: 

من  امل�سادر  هذه  وتختلف  عديدة،  م�سادر  والأخالق  للقيم 
يف  ح�سرها  ميكن  والإ�سالمي  العربي  املجتمع  ويف  لآخر،  جمتمع 

ما يلي: 
و�سنة ر�سوله �سلى  الإ�سالمي: متمثاًل يف كتاب اهلل  1-الدين 
امل�سدر  هو  امل�سدر  وهذا  والجتهاد،  والإجماع  و�سلم  عليه  اهلل 
هذا  من  امل�ستمدة  القيم  وجميع  جمتمعنا،  يف  للقيم  الأ�سا�سي 
امل�سدر هي اخلري كله، وم�سدر �سعادة للب�سرية يف دنياها واأخراها 

اإن مت�سكت بها حق التم�سك.
من  كثري  زال  ما  قيمًا  هناك  اإن  حيث  اجلاهلي:  2-الع�سر 
النا�س يتم�سك بها وكانت �سائدة يف الع�سر اجلاهلي، وبع�س هذه 
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القيم اإيجابية، كالنخوة، وال�سجاعة، واإغاثة امللهوف، وبع�سها قيم 
�سلبية ت�سر الأفراد واملجتمع، كالع�سبية القبلية، والأخذ بالثاأر.

) عبد الوهاب، 1986، 82 ( 
بني  الت�سال  ل�سهولة  فنظرًا  العاملي:  الإن�ساين  3-الرتاث 
اأ�سبح من ال�سهل انتقال القيم من جزء لآخر، وقد  اأجزاء العامل 
وفدت اإلينا كثري من القيم من العامل غري الإ�سالمي، وبع�س هذه 
اإيجابية نافعة، كاملنحى النظامي، والتخطيط، وهناك  القيم قيم 
قيم �سلبية �سارة، كالتفكك العائلي، و�سعف الروابط الجتماعية.

4-مواد الدرا�سة املنهجية: فقد ظهرت على امل�ستوى الرتبوي 
نافع  واأغلبها  املنهجية،  بالدرا�سة  العالقة  ذات  القيم  من  كثري 
ومفيد اإذا ما طبق تطبيقًا �سليمًا مراعيًا واقعنا وظروفنا، ومن هذه 
القيم: ال�ستدلل، والدقة، والت�ساوؤل، والع�سف الفكري … اإلخ . 

)النا�سف،1981،82( . 
خ�سائ�س القيم: 

ما  نوجزها يف  – خ�سائ�س عديدة،  عامة  – ب�سورة  للقيم 
يلي:
• بالواقع 	 تتلب�س  اأن  يجب  ولكن  جمردة،  معاٍن  لها  القيم 

ت�سبح  بحيث  الإن�سان  بها  يوؤمن  اأن  يجب  فالقيم  وال�سلوك، 
جاء  ولذلك  قيمًا،  اعتبارها  ميكن  حتى  ل�سلوكه  موجهة 
وعملوا  اآمنوا  "الذين  تعالى:  قوله  كثريًا  الكرمي  القراآن  يف 

ال�ساحلات"، ويف احلديث ال�سريف: "الدين املعاملة".
• بد 	 ل  العقلي  فالإدراك  فجاأة،  تاأتي  ول  قبلية  بالقيم  املعرفة 

من توافره مع القيم، ول بد من اأن يكون م�سحوبًا بالنفعال 
الوجداين.

• لنا 	 اأن تكون  القيم تقت�سي الختيار والنتقاء، وهذا يقت�سي 
حرية.

• وال�سَلّم 	 متفاعل،  متحرك  بل  جامدًا  لي�س  القيمي  التدرج 
القيمي قد يهتز �سلبًا اأو اإيجابًا.

• توؤدي القيم دوًرا يف توجيه الفرد و�سلوكه يف احلياة.	
• من 	 موؤ�سرات  لها  اأَنّ  اأي  "مميزة"؛  فارقة  عالمات  للقيم 

خاللها نفرق بينها وبني العادات.
• تت�سمن 	 اإنها  حيث  ومت�سمنة؛  مرتابطة  متداخلة  القيم 

مت�سمنة  اأنها  كما  وال�سلوكية،  والوجدانية  املعرفية  اجلوانب 
من حيث التطبيق، فالعدل مثاًل قيمة �سيا�سية وقيمة اأخالقية 

اأي�سًا.
• اأخالقيات املهنة )اآداب املهنة(:	

التي  والأخالقية  ال�سلوكية  والآداب  القواعد  هي جمموعة من 
وجتاه  عمله،  جتاه  مهنته  يف  املحرتف  الإن�سان  ت�ساحب  اأن  يجب 

املجتمع ككل، وجتاه نف�سه.
ويعرفها البع�س باأنها تفكري منهجي يتعلق بالتبعات الأخالقية 
اإطار  يف  التبعات  هذه  و�سع  وميكن  اتخاذها،  يتم  التي  للقرارات 
اأو اأذى معني ملن تتعلق بهم هذه القرارات. ويعرفها  حدوث �سرر 
اآخرون باأنها معايري قيا�سية لل�سلوك الأخالقي؛ اأي ال�سلوك املقبول 

من املجتمع يف اإطار ال�سواب مقابل اخلطاأ.
م�سادر الأخالق املهنية:

املهنية  القرارات  اأ�سا�سها  على  ُتـَتّخذ  التي  امل�سادر  تنح�سر 
منظومات  ثالث  يف  وال�سلوك  بالأخالق  املتعلقة  الطبيعة  ذات 

رئي�سة:
• منظومة القيم اخلا�سة بالفرد طبقًا لرتبيته وتكوينه ودرجة 	

تدينه.
• منظومة القيم ال�سائدة يف املجتمع ب�سفة عامة.	
• والتنظيمات 	 النقابات  ت�سدرها  التي  املهنة  اآداب  لوائح 

املهنية، والتي ت�سع القواعد املنا�سبة ملمار�سات ال�سلوك عند 
قيام املهنيني بالتزاماتهم جتاه الأطراف املختلفة )العمالء، 

والزمالء، واملروؤو�سني، واملجتمع، واملهنة(.
يف  الرتبوي  للقائد  املهنية  الأخالقية  ال�سفات  ح�سر  وميكن 
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خم�س جمموعات: )هاليل، 2006(
وجودة  وال�سلوك  ال�سرية  والقد�سية: عن طريق ح�سن  1-الطهارة 

الأداء.
2-ال�ستقامة: وما تقت�سيه من امل�سورة والوفاء وال�سدق.

والحرتام  الأخوة  معاين  تعميق  من  ي�ستلزمه  وما  3-التعاون: 
وال�سرب.

4-الأمانة: وما ت�سمله من عدم اإف�ساء ال�سر وال�ستغالل والكذب.
5-املحبة: وما ت�سمله من معاين التواّد والإح�سان والإيثار.

العمل  اأخالقيات  على  للرتكيز  اأنه   )  2010( الغامدي  وبني 
م�سرية  وت�سبط  حتكمها  اأخالقيات  مهنة  لكل  يو�سع  اأن  يقت�سي 
مكتبيًا  اأو  اإداريًا  اأو  ميدانيًا  العمل  اأكان هذا  �سواء  فيها؛  العاملني 
ليقوم كل عامل وموظف  اأو تطوعيًا، وذلك  اإعالميًا،  اأو  اأو حرفيًا 
وم�ضوؤول بدوره �ملطلوب منه على �أمثل وجه و�أح�ضن طريق، ب�ضرط 

اأن ترتبط هذه الأخالقيات باأمرين :
الأول: املفهوم ال�سامل لالأخالق: حتى ل ي�سبح العامل يف حال 
انف�سام اأخالقي، فيعي�س يف عمله بخلق معني يرى اأَنّ فيه حتقيقًا 
يف  عليه  هو  ملا  خمالف  اآخر  بخلق  عمله  خارج  ويعي�س  مل�سلحته، 

عمله.
الأخروي:  والعقاب  الثواب  مببداأ  الأخالق  ربط  الثاين: 
نفعية  ت�سرفات  جمرد  اإلى  العمل  اأخالقيات  تتحول  ل  حتى 

)الغامدي،2010( .
اإن اأخالقيات املهنة هي فئة فرعية من منظومة الأخالق ب�سفة 
امل�سكالت  من  خا�سة  اأنواعًا  يواجه  معينة  ملهنة  واملمار�س  عامة، 
ذات الطبيعة الأخالقية، ويتعني عليه اأن يتعلم كيف يواجهها ب�سكل 

منهجي. 
دول  يف  املهنيني  بني  الراأي  ا�ستطالعات  بع�س  اأظهرت  وقد 
الغرب اأن اأهم الأمور الأخالقية التي ت�سبب م�سكالت اأمامهم عند 
امل�سالح،  ت�سارب  هي  تكراراها،  ملعدلت  طبقًا  املهنة  ممار�سة 

وتقدمي الهدايا للح�سول على منافع.
املوظفني  جلميع  والأهم  الأول  املرجع  الرتبوية  القيادة  وتعد 
يف  املوظفني  جلميع  الأعلى  املثل  اأنها  كما  لوائها،  حتت  العاملني 
اأثناء تعاملهم اليومي مع بع�سهم بع�سا، وكذلك مع اجلمهور، لذا؛ 
فاإن من الواجب اأن تكون القيادة الرتبوية قدوة ذات كفاءة عالية 
جانب  اإلى  العمل،  يف  الإنتاجية  واملقدرة  الوظيفية،  الناحية  من 
�سلوكها القومي. واإننا ننظر اإلى الوظائف القيادية من خالل منظار 
الرتبوية،  قيادتهم  ون�ساطات  حتركات  يراقبون  الذين  املوظفني 
اليومي  الدوام  باأوقات  تلتزم  القيادة  كانت  فاإذا  ملحوظة،  بدقة 
والعك�س  حمالة،  ل  العمل  ظروف  على  �سينعك�س  ذلك  فاإن  مثاًل، 
�سحيح، فمن املتوقع واملاأمول اأن يت�سرف اأع�ساء القيادة الرتبوية 
اإَنّ  اإذ  العامة؛  الإدارية وامل�سلحة  للمنظمة  وانتماء  واأمانة  ب�سدق 
العامة،  امل�سلحة  واحرتام  فيه،  والإخال�س  العمل  يف  ال�ستقامة 
يرتك ب�سماته واآثاره على اإجراءات العمل واملناخ العام يف املنظمة 

الإدارية )غو�سة،1983(.
ويف حال تعار�س م�سلحة املوؤ�س�سة مع م�سلحة القائد الرتبوي 
ال�سخ�سية يجب اأن يكون انحياز القائد الرتبوي مل�سلحة املوؤ�س�سة، 
وح�سب تي�سوري )2005 ( يقدم روبرت اأو�سنت دليال يدعو املديرين 
الثالثة  املبادئ  من  ويتكون  الإدارة،  اأخالقيات  لدعم  تبنيه  اإلى 

الآتية:
م�سلحتهم  قبل  املوؤ�س�سة  م�سلحة  الرتبويون  القادة  ي�سع  1-اأن 

ال�سخ�سية.
وقبل  �سركتهم  م�سلحة  قبل  املجتمع  م�سلحة  ي�سعوا  2-اأن 

م�سلحتهم ال�سخ�سية. 
3-األ يف�سوا �سوى احلقيقة يف كل املواقف التي يواجهونها.

الأ�س�س  من  مهما  اأ�سا�سًا  يعد  اأخالقي  د�ستور  وجود  واإن 
اأية مهنة، ومتطلبًا حلفظ كيانها و�سيانة  التي تقوم عليها  العامة 
املهنية  الأخالق  من  جمموعة  بوجود  تتميز  فاملهنة  ا�ستقالليتها، 
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بهذه  امللتحقني  جميع  بها  يلتزم  اأن  يفرت�س  التي  بها،  اخلا�سة 
مهني  كل  التزام  مدى  با�ستمرار  تراقب  املهنية  والروابط  املهنة، 
ومدى  بها،  واعتزازه  وانتمائه  لها  حبه  ومدى  مهنته،  باأخالقيات 

م�ساهمته يف دعمها وتطويرها والدفاع عنها )بني خالد،2007(.
الد�ستور  به  يتميز  اأن  يجب  ما   )2007( علوي  حدد  وقد 
يكون  واأن  والو�سوح،  وال�سهولة  ِبالخت�سار،  للمهنة  الأخالقي 

معقوًل ومقبوًل عمليًا، وبال�سمولية، والإيجابية.
لة لعملية التفاعل بني  ّ نخل�س مما تقدم اإلى اأَنّ الأخالق حُمـ�سِ
خ�سائ�س الفرد وخ�سائ�س املنظمة؛ اإذ كما يتاأثر الفرد بطبيعة 

يوؤثر يف  بدوره  فهو  يعمل �سمنها  التي  الإن�سانية  البيئة  خ�سائ�س 
هذه  التفاعل  عملية  واإَنّ  تطويرها،  ويف  اخل�سائ�س  تلك  تكوين 
بو�سفها   - للمنظمة  فاإَنّ  وعليه،  للفرد.  ال�سلوك  طبيعة  �ستحدد 
القرارات  متخذي  الرتبويني  بالقادة  حميطة  اإن�سانية  عمل  بيئة 
الإن�سانية  احلالة  معامل  تكوين  يف  كبريا  تاأثريا  الإ�سرتاتيجية- 
ال�سلوك  منط  الرتبويون  القادة  اأولئك  منها  ي�ستمد  التي  املعنوية 
ولذلك  تلك،  العمل  بيئة  وخ�سائ�س  يتنا�سب  الذي  القراري 
التوجيه  يت�سمن  اأن  املنظمة  الأخالقيات يف  اإدارة  لربنامج  ميكن 

الأخالقي الذي يربز املواقف الأخالقية.
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اإ�شرتاتيجيات التدري�س واأ�شاليب التقومي

يف العملية التعليمية
املعلمة: جند ممدوح �سمور الرفوع 

مدر�سة غرندل الثانوية املختلطة 

مديرية تربية وتعليم لواء ب�سريا 

اإن العملية التعليمية التعلمية عملية اإن�سانية تفاعلية وت�ساركية 
يوؤدي فيها املعلم اأدواره احلديثة املتنوعة بهدف الو�سول اإلى اأف�سل 
تعلم ممكن لطلبته، وتوفري كل الفر�س املمكنة لهم للتفاعل ولعب 
اأدوارهم يف هذه العملية، كما ينبغي للمعلم اأن يطبق اإ�سرتاتيجيات 
التدري�س احلديثة، وي�ستخدم اإ�سرتاتيجيات التقومي احلديثة، اأو ما 
الزاوية  حجر  هو  املختلفة  اأدواته  وتفعيل  الواقعي،  التقومي  ي�سمى 
مندمج،  م�سارك،  ن�سط،  جيل  وبناء  التعليم،  وجتويد  حت�سني  يف 

ملتزم، معتمد على ذاته وتوجيه مقنن من املعلم املوؤهل اخلاّلق. 
حول  تتمحور  التدري�س  يف  احلديثة  الإ�سرتاتيجيات  اإن 

واإمكانياته،  بخ�سائ�سه  الطالب،  لتعليم  اأ�سا�سي  كمحور  الطالب 
وميوله،  واحتياجاته،  الفردية،  وفروقه  ومواهبه،  وا�ستعداده، 

واجتاهاته كلها يجب اأن تراعى من قبل املعلم والإدارة املدر�سية.
متلٍقّ يف  كعن�سر  املتعلم  اإلى  فيه  ُينظر  الذي  الزمن  ولى  لقد 
)التعليم(  التدري�س  عملية  تعد  فلم  والتعلمية،  التعليمية  العملية 
فيها  املعلم  م�ستقبل،  والطالب  املر�سل  فيها  املعلم  ميكانيكية  اآلية 
ن�سط وم�ستهلك لوقت الطالب وملقن له والطالب ل حول له ول قوة 
اأن ي�ستمع ويتلقى، ول يعطى الفر�سة لتاأمل الذات يف ما يلقى  اإل 
عليه من املعارف والعلوم اأو اإعمال العقل والتفكري اأو التعلم بالعمل 
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الناقد  والتفكري  امل�سكالت  وحل  وال�ستك�ساف  واللعب  واملمار�سة 
وربط التعلم باحلياة.

يف  ميار�سونها  التي  الأدوار  وفق  املعلمني  الرتبويون  ي�سنف 
تدري�سهم اإلى فئات عدة، هي:

 )A Poor teacher tells(. املعلم ال�سعيف الذي يلّقن
)An Average teacher explains(. املعلم املتو�سط الذي يف�ّسر

 ) A Good teacher demonstrates(. املعلم اجليد الذي يعر�س
)A Great teacher inspires(. الذي يلهم )املعلم املمتاز )املتميز
من  يعّد  املنا�سبة  التدري�س  اإ�سرتاتيجية  اختيار  فاإن  لذا؛ 
بد  ل  ذلك  ول�سمان  التعلم،  اأهداف  لتحقيق  الرئي�سة  الركائز 
وتنظيمه،  التعلم  تي�سري  على  بقدرتها  الإ�سرتاتيجية  تت�سف  اأن 
و�سمولية  التعلم،  بيئة  يف  املتوافرة  التعلم  م�سادر  كل  وتوظيف 
اخلطوات التي تت�سمن الأن�سطة التعليمية- التعلمية، وتوافر الوقت 
الالزم لإجناز التعلم، واأن تراعي هذه الإ�سرتاتيجية اخل�سائ�س 
النمائية للمتعلمني، وتنمية اجلوانب التفكريية والنفعالية واملهارية 
لديهم، واأن تت�سف باملرونة بحيث تاأخذ يف احل�سبان كل متغريات 

بيئة التعلم.
رئي�سة  ثالثة  مراحل  على  ما  منهج  تدري�س  عملية  تعتمد 
متتابعة  املراحل  وهذه  والتقومي.  والتنفيذ،  التخطيط،  يف:  تتمثل 
نف�سه:  ي�ساأل  اأن  املعلم  فيها  يحاول  التخطيط  فمرحلة  ومتداخلة، 
قيم  من  يكت�سبوا  يفهموا؟  يعرفوا؟  اأن:  طلبتي  من  اأريد  ماذا 

ومهارات عقلية ومهارات عملية؟
الهدف  حتديد  يف  التخطيط  ملرحلة  الأولى  اخلطوة  وتتمثل 
الأ�سا�س لعملية التدري�س، والثانية يف اختيار اإ�سرتاتيجية التدري�س 
املنا�سبة، وجمع املواد التعليمية ذات العالقة مبو�سوع الدر�س. اأما 
التي  التقومي  اأدوات  على  فت�ستمل  التخطيط  من  الأخرية  اخلطوة 

ي�ستخدمها املعلم للتاأكد من حتقيق اأهداف التعلم.
ولختيار اإ�سرتاتيجية التدري�س التي يتوافر فيها اأكرب عدد من 

املوا�سفات، ل بد من التعرف اإلى بع�س هذه الإ�سرتاتيجيات)1(.
تعريف اإ�سرتاتيجية التدري�س

اليونانية  الكلمة  هو  اللغوي  )اإ�سرتاتيجية(  الكلمة  اأ�سل  اإن 
الأهداف(.  واختيار  القيادة  )فن  ومعناها  )اإ�سرتاتيجيو�س(، 
الع�سكري، وتعني  امليدان  ا�ستعمال هذا امل�سطلح لأول مرة يف  مت 
وجه  اأمت  على  املتوافرة  والو�سائل  واملواد  الإمكانيات  ا�ستخدام 
ثم  العمل(،  لأ�ساليب  ه  ُموِجّ )اإطاٌر  املن�سودة،  الأهداف  لتحقيق 
منها جمال  لي�سمل جمالت عدة،  امل�سطلح  ا�ستخدام هذا  انتقل 

التدري�س والتعليم.
اأ�ساليب وطرق  باأنها �سياق من  التدري�س  اإ�سرتاتيجية  وُعّرفت 
التدري�س وتقنيات تن�سيط الف�سل الدرا�سي املتغرية ح�سب معايري 

عدة، لعل اأهمها هو املوقف ال�سفي.
للمواد ويف  تدري�سه  املعلم يف  اأ�سلوب  باأنها  اأي�سا  تعريفها  ومت 
الو�سائل  كذلك  اإنها  املرجوة،  التعليمية  الأهداف  حتقيق  طريقة 
والأدوات والإجراءات التي ي�ستخدمها املعلم مل�ساعدته يف َمهمته، 
وهي اأي�سا اجلو العام داخل الف�سل الدرا�سي امل�ساعد على الو�سول 
- ب�سكل منظم ومت�سل�سل- اإلى خُمرجات تعليمية مقبولة يف �سوء 
الإمكانيات املتاحة. وهي باخت�سار التخطيط املُ�سبق واخلطة التي 

يتبعها املعلم لتحقيق هدف تعليمي. )2( 
التدري�س  اإ�سرتاتيجيات  يف  لدوره  واملتفهم  املدرك  املعلم  اإن 
املعلم بنف�سه،  التي تقوي ثقة  والبيئة  املناخ  احلديثة هو من يهيئ 
ومن ثم يقوي روح الإبداع لدى طلبته ويثري التفكري عندهم ما يفتح 
التعليمية  الأدوار  اإن  والإتقان.  والإجناز  للتح�سيل  وا�سعا  املجال 
التي متنحها اإ�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة للمعلم هي: املر�سد، 
امللقن  دور  ولي�س  وامللهم،  واملنظم،  واملن�سق،  واملي�سر،  واملوجه، 
ذا  تعليما  التعليم  وي�سبح  الفرق  يكمن  وهنا  وامل�سيطر،  وامل�ستبد 
حلاجات  ملبية  اإيجابية  خمرجاته  �ستكون  وحتما  وقيمة،  معنى 

املتعلم. 
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هنالك اإ�سرتاتيجيات تدري�س متنوعة، وكل منها توؤدي مهمة اأو 
مهام تخدم عملية التعليم، ول يوجد طريقة تدري�س واحده ت�سلح 
لكل املواقف التعليمية اأو تكون اأف�سل من غريها ب�سكل مطلق، بل 
املبدع  املعلم  تعليمي معني، وما على  لكل طريقة جدوى يف موقف 
اأن يختار الطريقة التي تنا�سب املوقف التعليمي املحدد  اإل  املاهر 
باإ�سرتاتيجية واحدة، لكن  اأ�سلوبا مميزا يف تنفيذ الدر�س  ويطبق 
تطبيق  يف  ب�سمته  ي�سع  فكل  لآخر،  معلم  من  يختلف  الأ�سلوب 
التعلم  نواجت  اأف�سل  تخدم  اأنها  يرى  التي  التدري�س  اإ�سرتاتيجية 

املراد حتقيقها لدى الطلبة.
ومن اإ�سرتاتيجيات التدري�س الفعالة التعلم التعاوين الذي يعمل 
باملعلومات  الحتفاظ  وزيادة  العليا  التفكري  مهارات  تطوير  على 
واحرتام الذات واحرتام الآخر وتطوير مهارات الت�سال ال�سفوية، 
الفردية  امل�سوؤولية  وتنمية  ن�سطة  تعلم  بيئة  خلق  على  وي�ساعد 
الطلبة،  لدى  الذاتي  التعلم  اأ�سلوب  وتنمية  اجلماعية،  وامل�سوؤولية 
والقدرة على اتخاذ القرار، والثقة بالنف�س، وك�سر الروتني، وخلق 
�إ�ضرت�تيجية  �أ�ضكال  ومن  �ل�ضفية.  �لغرفة  يف  و�لن�ضاط  �لتفاعل 
التعلم التعاوين: الروؤو�س املرقمة، وفكر - ناق�س - �سارك، والطاولة 
ما  اأو  الذهني  الع�سف  واإ�سرتاتيجية  ال�سمك،  امل�ستديرة، وحو�س 
بها  ويق�سد   ،)Brainstorming( الذهنية  الزوبعة  اأي�سا  ي�سمى 
الجتاهات  كل  يف  التفكري  ُبغية  الإثارة  من  حالة  يف  الذهن  و�سع 
والحتمالت للو�سول - يف جو من احلرية - اإلى اأكرب عدد ممكن 

من الأفكار والآراء حول م�سكلة ما اأو مو�سوع معني)2(.
وكذلك تعمل اإ�سرتاتيجية حل امل�سكالت اأو التعلم القائم على 
عرب  وتتم  التفكري،  يف  العلمي  الأ�سلوب  اأي�سا  وت�سمى  امل�سكالت، 
اإ�سعار املتعلمني بالقلق واإثارة تفكريهم اإزاء م�سكلة ما مما توافر 
من ق�سايا حياتية )تكون منا�سبة مل�ستواهم، وذات �سلة مبو�سوع 
حللها  فرو�س  ل�ستك�ساف  الطلبة  يناق�سها  ومبعي�ستهم(  الدر�س، 
وا�ستك�ساف  بالبحث  بل  ب�سهولة،  حلها  ي�ستطيعون  ول  باأنف�سهم، 

احلقائق املوؤدية اإلى احلل والتي ميكن اإيجازها يف: حتديد امل�سكلة، 
و�سياغتها، وجمع البيانات املتعلقة بها، وحتليل الأ�سباب والعوامل، 

واقرتاح احللول، والتنفيذ )2(.
وتلعب �إ�ضرت�تيجية �لتعلم من خالل �لن�ضاط دور� مهما، حيث 
يتم �لتعلم بالعمل، ومن طرق �لعلم بالن�ضاط �ملناظرة ، و�الألعاب، 
امل�ساريع،  والتعلم من خالل  العرو�س،  امليدانية، وتقدمي  والزيارة 

واملحاكاة، والزيارات امليدانية.
الطلبة  م�ساعدة  على  فتعمل  الناقد  التفكري  اإ�سرتاتيجية  اأما 
اأخذ  وعدم  الذات،  ومراجعة  والتقييم،  التحليل،  على  وتدريبهم 
والتحقق  تفح�سها  بد من  بل ل  كواهنها )كما هي(،  الأمور على 
متعلما  ولي�س  حملل،  ناقد  مفكر  متعلم  لدينا  يكون  وبذا  منها، 

مربجما ي�ستظهر املعلومات كما تلقى عليه.
تعريف مفهوم التقومي:

وحتليلها  املعلومات  جمع  عملية  باأنه  التقومي  تعريف  ميكن 
وتعرف  الراجعة.  التغذية  وتقدمي  احلكم  لإ�سدار  وتف�سريها 
حتقيق  اإلى  ت�سعى  عامة  خطة  باأنها  الواقعي  التقومي  اإ�سرتاتيجية 
حقيقية  مبهام  الطالب  قيام  خالل  من  متنوعة،  تعلم  نتاجات 
حتقيق  يف  تقدمه  على  وا�سح  كموؤ�سر  متميزة  اأداءات  لإظهار 
الأن�سطة  هذه  بتقييم  خاللها  من  املعلم  فيقوم  التعلم،  نتاجات 
الذي  التقومي  اأي�سا  وهو  جودتها)3(.  م�ستوى  حتدد  معايري  وفق 
ويقي�سه يف مواقف حقيقية، فهو تقومي يجعل  الطالب  اأداء  يعك�س 
كن�ساطات  فيبدو  ومعنى،  قيمة  ذات  مهمات  يف  ينغم�سون  الطلبة 
تعلم ولي�س كاختيارات �سرية، وميار�س الطلبة يف هذه الن�ساطات 
مهارات التفكري العليا، ويوائمون بني مدى وا�سع من املعارف لبوؤرة 
الأحكام، اأو اتخاذ القرارات، اأو حل امل�سكالت احلياتية احلقيقية 

التي يعي�سونها)4(.
وبني  بينها  املواءمة  التدري�س  اإ�سرتاتيجيات  تتطلب 
اختيار  املعلم  عاتق  على  يقع  وبذا  واأدواته،  التقومي  اإ�سرتاتيجيات 
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بني  الفردية  الفروق  ملراعاة  املنا�سبني  والأداء  الإ�سرتاتيجية 
توفري  خالل  من  الأهداف  من  حتقيقه  مت  ما  لينعك�س  الطلبة؛ 
التغذية الراجعة حول اإجنازات الطلبة، مبا يكفل ت�سويب امل�سرية 
اخلطط  و�سع  يتم  خالله  من  الذي  التعلم،  وموا�سلة  التعليمية 
الإثرائية والعالجية ليحقق الغاية من تطبيقها يف الغرفة ال�سفية، 
ولي�س هذا وح�سب، بل جتاوزه اإلى اأ�سكال اأخرى من التقومي املعتمد 
على الأداء للتاأكد من مدى اإتقان الطلبة املهارة، �سواء كان يتطلب 

اأداء فرديا اأو جماعيا.
اأداء  معايري  الأداء  على  املعتمد  التقومي  اإ�سرتاتيجية  وحتتوي 
قابلة للقيا�س، تت�سم بالو�سوح وال�سمولية وتنوع الأهداف، وتندرج 
والأداء،  التو�سيحي،  والعر�س  التقدمي،  الإ�سرتاتيجية:  حتت هذه 

واحلديث، واملعر�س، واملحاكاة، واملناق�سة. 
اأما اإ�سرتاتيجية املالحظة فتتم مبالحظة املعلم بجميع حوا�سه 
الطالب ومراقبة املواقف ال�سفية التي يتعر�س لها؛ للح�سول على 
اإ�سدار  على  فت�ساعده  اإلخ،  وقيم...  ومهارات  و�سلوكيات  معلومة 
من  مب�سطة  �سور  وهي  التلقائية؛  املالحظة  نوعان:  وهي  احلكم. 
امل�ساهد وال�ستماع يقوم املالحظ فيها مبالحظة ال�سلوكيات، كما 
وهي  املنظمة؛  واملالحظة  احلقيقية.  املواقف  يف  تلقائيا  حتدث 
ويحدد  دقيقا،  �سبطا  وامل�سبوطة  م�سبقا  لها  املخطط  املالحظة 
فيها ظروف املالحظة، كالزمان واملعايري اخلا�سة باملالحظة)4(.

التوا�سل  من  حلقة  تعد  التي  التوا�سل،  اإ�سرتاتيجية  وتعنى 
التوا�سلية،  الفعاليات  خالل  من  واملتعلم،  املعلم  بني  والتعاون 
ومعرفة  املتعلم،  حققه  الذي  التقدم  مدى  عن  املعلومات  بجمع 
احل�سول  يف  تفيد  كما  امل�سكالت،  حل  يف  واأ�سلوبه  تفكريه  طبيعة 
على  الطالب  واإمكانات  قدرات  لتطوير  الراجعة  التغذية  على 
التعليم)5(. وكذلك اإ�سرتاتيجية مراجعة الذات التي تعطي املتعلم 
مفتاحا ملعرفة مدى منو معرفته وتطورها من خالل حتويل اخلربة 
ال�سابقة اإلى تعلم، وذلك بتقييم ما تعلمه، وحتديد ما �سيتم تعلمه 

واملعارف،  واملعتقدات،  الآراء،  املق�سود يف  لحقًا، والتمعن اجلاد 
من حيث اأ�س�سها، وم�ستنداتها، وكذلك نواجتها، يف حماولة واعية 
لت�سكيل منظومة معتقدات على اأ�س�س من العقالنية والأدلة، فالتعلم 
لال�ستفادة  واحلالية  ال�سابقة  الأحداث  من  مغزى  ا�ستقاق  عملية 
منها كدليل يف ال�سلوك امل�ستقبلي )وهذا التعريف ينوه باأن مراجعة 
الذات متكاملة مع املتعلم حني يعرف التعلم باأنه ا�ستخال�س العرب 
الالحقة(،  اخلربات  وفهم  التحكم  بهدف  ال�سابقة  اخلربات  من 
الذات،  تقومي  الذات  مراجعة  التقومي  اإ�سرتاتيجية  حتت  ويندرج 
فيه  ي�ستخدم  اأن  وميكن  الطالب.)5(  وملف  الطالب،  ويوميات 
اأدوات التقومي مثل: قوائم الر�سد، و�سلم التقدير اللفظي، و�سجل 

�سري التعلم، وال�سجل الق�س�سي، ويف ما ياأتي بيانها:
�سلم التقدير اللفظي: هو اأحد اإ�سرتاتيجيات ت�سجيل التقومي، 
يف  الطالب  اأداء  تبني  التي  املخت�سرة  ال�سفات  من  �سل�سلة  وهو 
العادة  لكنه يف  التقدير،  �سلم  ي�سبه متامًا  اإنه  م�ستويات خمتلفة، 
للطالب  م�ساعدة  اأكرث  ال�سلم  هذا  يجعل  منه، مما  تف�سياًل  اأكرث 
يف حتديد خطواته التالية يف التح�سن، ويجب اأن يوفر هذا ال�سلم 

موؤ�سرات وا�سحة للعمل اجليد املطلوب.
الطالب  فيه  يكتب  منظم  التعلم: �سجل  �سري  و�سف  �سجل 
يف  بها  مّر  اأو  �ساهدها  اأو  قراأها  اأ�سياء  حول  عبارات  الوقت  عرب 
حياته اخلا�سة، حيث ي�سمح له بالتعبري بحّرية عن اآرائه اخلا�سة 

وا�ستجاباته حول ما تعلمه.
ال�سجل الق�س�سي: و�سف ق�سري من املعلم ي�سجل به ما يفعله 
املمكن  من  فمثاًل،  املالحظة.  عندها  متت  التي  واحلالة  املتعلم، 
اأن يدون املعلم كيف عمل املتعلم �سمن جمموعة، حيث يدون اأكرث 
الفريق  جمموعة  �سمن  العمل  مهارات  حول  اأهمية  املالحظات 

)العمل التعاوين()6(.
ال�سخ�سية  الكفايات  تعك�س  مراآة  التقومي  عملية  اأ�سبحت 
خالل  من  والأمانة(  وال�سدق،  التحيز،  وعدم  )العدالة،  للمعلم 
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اإ�سراكه طلبته يف اختيار الوقت والأدوات ومعايري التقومي والتفاق 
م�ستمرًا  واقعيًا  متكاماًل  �ساماًل  تقوميًا  التقومي  يكون  هنا  عليها، 
واملجالت  والتعلمية  التعليمية  العملية  اجلوانب  جميع  يعك�س 
على  اقت�سار  وعدم  املتعلم،  �سخ�سية  مبجالت  واملتعلقة  املختلفة 

التقومي على جانب واحد وهو اجلانب املعريف فقط وبطريقة واحدة 
وهي الورقة والقلم )الختبارات( مبختلف اأ�سكاله، فاملتعلم كائن 

متكامل يجب اأن يقيم بطريقة كاملة و�ساملة تعك�س واقع حاله.

املراجع:
 .http://al3loom.com/?p=14038 1( قا�سم، اأجمد. )2015( اإ�سرتاتيجيات التدري�س والتقومي اأفاق علمية تربوية

https://www.new-educ.com 2( التلواتي، ر�سيد. )2018( اإ�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة، تعليم جديد
3( الثوابية، ال�سعودي. )2016(. معوقات اإ�سرتاتيجيات التقومي الواقعي واأدواته من وجهة نظر معلمي الرتبية الإ�سالمية.

4( بني يا�سني، عمر. )2012(. اإ�سرتاتيجيات التقومي الرتبوية احلديثة، جملة جامعة فل�سطني لالأبحاث والدرا�سات، العدد )3(.
5( املفلح، عبد الرزاق. )2004(. الإطار العام للتقومي. اإدارة التدريب والتاأهيل والإ�سراف الرتبوي، وزارة الرتبية والتعليم، عمان، الأردن.

6( العبدالالت، �سعاد واآخرون. )2006(. اإ�سرتاتيجيات تدري�س املناهج اجلديدة املبنية على اقت�ساد املعرفة وطرائق تقوميها. وزارة الرتبية والتعليم، اإدارة 
التدريب والتاأهيل والإ�سراف الرتبوي، مديرية التدريب الرتبوي، عمان، الأردن.

� � �



أيلول 2019 املجلد 56-بديل العددين الأول والثاين  املعلمرسالة 116

فتحي عبدالرحمن ال�سرمان

م�سرف تربوي

مديرية تربية وتعليم البادية ال�سمالية الغربية

الإعداد اجليد للدر�س

اإن الإعداد اجليد للدر�س هو الأ�سا�س الذي يبنى عليه الدر�س 
التح�سري  دفرت  يف  التخطيط  جمرد  يعني  ل  والإعداد  الناجح، 
من  جمموعة  ي�سمل  واإمنا  الدر�س،  خالل  اإجنازه  املعلم  يريد  ملا 
بانتهاء  وتنتهي  بدر�سـه،  املعلم  تفكري  حلظة  من  تبداأ  اخلطوات 
لهذه  تو�سيح  يلي  ما  ويف  اخلتامية،  الراجعة  التغذية  تقدمي 

اخلطوات:
• ا�ستخدم طريقة التدري�س املنا�سبة:	

للتدري�س عدة طرائق، ولي�س هناك طريقة من هذه الطرائق 
�ساحلة لكل الأحوال، بل هناك عدة عوامل حتدد متى تكون طريقة 

ما اأكرث منا�سبة من غريها. فقم بتحديد ما ينا�سبك من الطرق يف 
�سوء املعايري التالية: 

1ـ الدر�س املراد �سرحه. 
2ـ نوعية الطالب.

3ـ �سخ�سيتك واأ�سلوبك اأنت وقدراتك كمعلم. 
4- الأدوات املتوافرة لتنفيذ الدر�س. 

طريقة   + وحمددة  وا�سحة  نتاجات   + جيد  معلم  اأن:  وتذكر 
�سحيحة = در�س ناجح.

وب�سكل عام، ليكون الدر�س ناجحا على املعلم اأن: 
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1ـ يهيئ الطالب للدر�س اجلديد، بتحديد نتاجاته لهم وبيان 
اأهميته. 

2ـ يتاأكد من معرفة الطالب ملقدمات الدر�س واملعرفة ال�سابقة، 
فاإن عمل مراجعة �سريعة لذلك اأف�سل. 

3ـ يقدم الدر�س اجلديد. 
4ـ يلقي الأ�سئلة على الطالب ويناق�سهم ملعرفة مدى فهمهم. 

5ـ يعطي الطالب الفر�سة للتعلم والتطبيق. 
6ـ ُيقّوم الطالب ويقدم لهم تغذية راجعة فورية عما حققوه. 

7ـ يعطي  الواجب، ويقدم التغذية الراجعة عنه لحًقا. 
• حتديد النتاجات:	

حدد نتاجات الدر�س بدقة وو�سوح، و�سغها �سياغة �سحيحة. 
ميكن  ولكن  املعلم،  دليل  يف  حمدد  النتاجات  تكون  ما  وغالبا 
الجتهاد فيها ح�سب ما يراه املعلم منا�سبا للطالب والدر�س. واملهم 

ا اأن تعرف نتاجات التدري�س العامة واخلا�سة وال�سلوكية. اأي�سً
• الإعداد الذهني:	

التالية،  ابداأ يف اخلطوة  الدر�س بدقة،  نتاجات  اأن حتدد  بعد 
وهي ر�سم اخلطة لتحقيق تلك النتاجات. وقبل اأن تبداأ يف الكتابة 

يجب اأن تكون فكرة خطة الدر�س قد تبلورت يف ذهنك. 
• الإعداد الكتابي:	

بعد اأن تكّون ت�سوًرا كاماًل ومرتابًطا لطريقة �سري الدر�س قم 
بت�سجيلها على �سكل خطوات وا�سحة وحمددة على خطة الدر�س، 

مراعًيا يف كل خطوة عامل الوقت وارتباطها بنتاجات الدر�س. 
• اإعداد متطلبات واأدوات الدر�س: 	

غالبا يحتاج املعلم يف ال�سرح لبع�س الو�سائل التعليمية، وينبغي 
�سالحيتها  من  والتاأكد  الو�سائل  هذه  بتح�سري  الهتمام  للمعلم 
واإمكانية ا�ستخدامها يف املكان الذي �ست�ستخدم فيه. وينبغي األ يوؤجل 
من  الكثري  ي�سيع  هذا  اإن  حيث  الدر�س،  بداية  اإلى  الو�سيلة  اإعداد 
الوقت، وقد ل تكون الو�سيلة املرادة متوافرة اأو �ساحلة لال�ستعمال.  

• حاول التنبوؤ ب�سعوبات التعلم:	
املعلم الناجح هو الذي ي�ستطيع اأن يتنباأ بعنا�سر الدر�س التي 
اإعداد  اأثناء  احل�ساب  لها  فيح�سب  الطالب،  على  �سعبة  �ستكون 

الدر�س فيكون م�ستعدا لها فال تف�سد عليه تخطيطه للدر�س
• 	 - اأفكارهم   - م�ستواهم   - تالميذك  اعرف 

خ�سائ�سهم العمرية:
عاملا  تواجه  فاإنك  مرة  اأول  الف�سل  غرفة  اإلى  تدخل  عندما 
فئة  على  تدخل  الغالب  يف  لكنك  بعيد،  حد  اإلى  لديك  جمهول 
النف�سية  واخل�سائ�س  العمر  حيث  من  عام  ب�سكل  متجان�سة 
الفئة  لتلك  العامة  باخل�سائ�س  امل�سبقة  فمعرفتك  والعاطفية، 
عرفت  اإذا  فمثاًل،  معها.  للتعامل  القواعد  و�سع  يف  يفيدك 
من  كثري  تف�سري  عليك  �سهل  املراهقة  ملرحلة  العامة  اخل�سائ�س 
الت�سرفات التي ت�سدر ممن ميرون بها من طالبك وا�ستطعت اأن 
تتوقع -ـ اإلى حد كبري- ما ميكن اأن ي�سدر من �سلوك اأو يحدث من 

م�سكالت تعليمية. 
الثقافية  وخلفيتهم  الجتماعي  الطالب  م�ستوى  معرفة  اأي�سا 
اأ�سلوب طرح الأفكار وعر�س الدر�س،  اأفكارهم يفيدك يف  ونوعية 

واختيار الأمثلة.
• ا�سترث دافعية التالميذ :	

تذكر دائما اأنك اإمنا اأتيت لتعلم ل لتعاقب من ل يتعلم. وتذكر 
كن  الطالب.  اإلى  �سببه  يرجع  التعلم  يف  عجز  كل  لي�س  اأنه  ا  اأي�سً
املهتم  غري  اأن  وثق  املهتمني،  وغري  التعلم  ببطيئي  وتلطف  �سبورا 
به  وتلطفه  املعلم عليه  تركيز  يزيد من  اهتمامه  اأن عدم  راأى  اإذا 
التعلم  يف  البطء  الهتمام  عدم  �سبب  يكون  ما  وغالًبا  ف�سيتغري. 

وغفلة املعلم عن ذلك. 
من ال�سعب جدا - اإن مل يكن م�ستحيال - اأن تعلم طالبا لي�س 
لديه دافعية للتعلم، فابداأ بتنمية دافعية الطالب وا�ستثارتهم للتعلم 
وامل�ساركة يف اأن�سطة الف�سل، م�ستخدما كافة ما تراه منا�سبا من 
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الأ�ساليب، ومنها: 
- اربط الطالب بنتاجات عليا و�سامية، وحدد نتاجات ممكنة 

ومتحدية لك وللطالب. 
- ا�ستخدم الت�سجيع والتحفيز واملكافاأة. 

- اأ�سعل التناف�س ال�سريف.
• اجعل در�سك ممتعا:	

ملل  يف  �سبب  اأنها  راأيت  اإذا  الدر�س  طريقة  وراجع  توقف، 
النتاج  بل  كتبت،  كما  الدر�س  خطة  اإكمال  لي�س  فالنتاج  الطالب، 
هو اإفادة الطالب، فاإذا راأيت اأن اخلطة ل توؤدي عملها فا�ستخدم 
فائدة  اأكرب  على  منها  وحت�سل  املوقف  تنقذ  للطوارئ"  "خطة 
والنتاجات  للتعليم  العامة  النتاجات  اأن  وتذكر  للطالب،  ممكنة 
اأو  تاأجيل عر�سه  واأهم من در�س معني ميكن  اأكرب  للمنهج  العامة 

تغيري طريقته. 
مولعة  فالنفو�س  احلاجة،  عند  الق�س�سي  الأ�سلوب  ا�ستخدم 

مبتابعة الق�سة. 
ا�سمح ب�سيء من الدعابة، فالدعابة واملزاح اخلفيف الذي ل 
النف�س  التي تروح عن  الأمور  اأحد ول كذب من  اإيذاء فيه مل�ساعر 

وتطرد امللل. 
حاول د�ئما - ما �أمكن - �أن يقوم �لطالب بالن�ضاط باأنف�ضهم، 
اأن  املناهج  نتاجات  اأن من  وتذكر  ينظرون،  اأنت وهم  تعمله  اأن  ل 

يقوم الطالب اأنف�سهم بالعمل ل اأن ي�ساهدوا من يقوم بالعمل. 
الأفكار  واجعل  منهم،  تريده  ما  عمل  يف  الطالب  رّغب 
ال�سابق  الدر�س  "ذاكروا  تقول:  اأن  من  بدل  فمثال،  منهم.  تاأتي 
و�ساأعطيكم درجات يف الواجب اأو امل�ساركة" قل لهم: "ماذا حتبون 
راأيكم  ما  امل�ساركة؟!..  يف  اأكرث  درجات  اأعطيكم  حتى  تفعلوا  اأن 

يف مذاكرة الدر�س ال�سابق؟!".
ختاما،املعلم  حمور العملية الرتبوية والتعليمية؛ فهو من يحمل 
ال�سرب  على  قدرة  له  ملن  بامل�سوؤولية  مت�سلة  ر�سالة  العلم  ر�سالة 
الب�سر،  جميع  بها  يغّذي  عطائه،  يف  كال�سجرة  ليكون  والعطاء، 
نظرًا ملا يقوم به من دور هاّم على م�سرح احلياة مبختلف جوانبها 
دوره  ميتّد  بل  وح�سب؛  للمعرفة  ناقل  جمرد  لي�س  فهو  وجمالتها، 
لتنمية قدرات الأجيال وتعزيز الجتاهات، وتربيتهم تربية �سحيحة 

ليكونوا رجاًل وقدوة يحتذى بهم.

املراجـع : 
1 – اأ�سا�سيات تدري�س العلوم . د �سربي الدمردا�س ) 1997م(

2 – طرائق التدري�س العامة. د حممد عبد القادر اأحمد )1995م(
3 – الأهداف والختبارات بني النظرية والتطبيق يف املناهج وطرق التدري�س. د حممد ر�سا البغدادي) 1994م(
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الدكتور: فرحان حممد اليا�سجني  

وحدة جودة التعليم وامل�ساءلة 

البيئة املدر�شية وتنمية املوهبة والإبداع

تعد املدر�سة بيئة اإيجابية لرعاية املوهوبني، حيث توفر مكاًنا 
خ�سًبا باملثريات واخلربات، ويقع العبء الأكرب على عاتق الإدارة 
املدر�سية مبا تقوم به من دور ريادي وقيادي كبري يف تنمية املوهبة 
والإبداع، ويتاأتى ذلك عن طريق �سراكة فاعلة بني املدر�سة كمجتمع 
وكل  املجتمع،  وقادة  الإعالم،  وو�سائل  املحيط،  واملجتمع  متكامل، 
املتنورين، يف �سبيل توفري بيئة اآمنة متتلك جميع مكونات الدافعية 
التي حتت�سن الإبداع واملوهبة، وحترتم ذات ال�سخ�س وتدفعه اإلى 

الإمام.

خ�سائ�س البيئة املدر�سية الإيجابية: 
يحرتم  انفعايل،  اتزان  فيه  مناخ  العام:  املدر�سي  1-املناخ 
اجتاهات الطالب، ويتناغم مع الُبـنى املعرفية، وهو مثري للتفكري، 
ويرعى الإبداع وي�سحذ الهمم، ويتفهم امليول والرغبات والهوايات، 
التكنولوجيا  و�سائل  كل  ويوفر  والتعليم،  التعلم  دميقراطية  ويوؤكد 
العنان  ويطلق  واملق�سود،  الهادف  والتعلم  املعريف  والقت�ساد 

لالإبداع.
واإيجابي  دميقراطي  مناخ  للتفكري:  املثري  ال�سفي  2-املناخ 
يوازن بني احلاجات والإبداع والإنتاج، وَيُعـُدّ الطالب حمور عملية 
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يف  حديثة  اإ�سرتاتيجيات  تطبيق  على  ويعتمد  والتعليم،  التعلم 
ودميقراطية  التعاوين،  والتعلم  والنقا�س،  احلوار  اأ�سا�سها  التعلم 
التعلم، والتفكري الناقد والإبداعي، وال�ستق�ساء العلمي، والع�سف 

الذهني، واأ�ساليب البحث العلمي، والبيئة ال�سفية الآمنة.  
الفل�سفة من  واأهدافها: تنطلق هذه  3-و�سوح فل�سفة املدر�سة 
جميع  يف  متقدمة  قواعد  وتر�سي  مكوناته،  وحترتم  املجتمع،  قيم 
مناحي احلياة، وكذلك حتدد الأهداف قريبة املدى وبعيدة املدى، 
وتتجاوب مع التطلعات وتلبي الحتياجات، وتر�سي قواعد امل�سلحة 

العامة، وتقف عند كل هدف وحتققه ليتوافق مع النتاج. 
بحيث  املواهب:  اكت�ساف  وفر�س  التعلم  م�سادر  4-توافر 
�سفية  بيئة  �سمن  التعلمية  التعليمية  العملية  متطلبات  كل  توفر 
واملكتوب،  وامل�سموع  املرئي  التعلم  و�سائل  كل  توفر  وجاذبة  اآمنة 
وتواكب كل تطور ممكن، وتتحدى الواقع ب�سورة تبعث على التفاوؤل 
والأمل بواقع واعد ومتطور نحو الأف�سل، ُي�ساف اإلى ذلك املرافق 
وال�ساحات املتطورة التي تك�سف عن املواهب وتطورها ب�سكل يبعث 
املتعلم  ذات  تالم�س  وروؤية  و�سوًحا،  اأكرث  مب�ستقبل  التفاوؤل  على 

واملعلم ب�سكل خالق.
الفردية  الفروق  تراعي  بحيث  التقييم:  اأ�ساليب  5-تنوع 
التقييم احلديثة؛ من مالحظة،  واأ�ساليب  وت�ستخدم جميع و�سائل 
�سابرة،  واأ�سئلة  وعالجي،  وتكويني  وم�ستمر  وبعدي  قبلي  وتقييم 
وحلقات  واحلوار،  والنقا�س  املقابلة  واأ�ساليب  وحوار،  ونقا�س 
النقا�س واحلوار، والتعلم التعاوين، والتغذية الراجعة، والختبارات 
الناقد،  اأنواعه:  بكل  التفكري  وحلقات  البحث،  وم�ساريع  املتنوعة، 
والإبداعي، والعلمي، والتاأملي، واخلرايف، والتقاريبي، والت�سعيبي، 

وغريها.
موؤ�سرات البيئة املدر�سية الإيجابية:

ميكن  بحيث  بها:  و�الرتباط  للمدر�ضة  �النتماء  1-م�ضتوى 
وعدم  وامل�ساركة  النتائج  وحتمل  امل�سوؤولية  قيم  متثل  للطالب 

العتمادية، يف جو مفعم باحلب والتعاون ي�سوده الدفء واحلر�س 
للمدر�سة  والولء  الف�سيلة  قيم  تر�سيخ  وكذلك  املرافق،  كل  على 
وتعظيم دورها، واللتزام بكل قواعد ال�سلوك الأخالقي والحتكام 
ا ووكالة  اإلى املنطق والعقالنية، واعتبار املدر�سة حا�سًنا اجتماعًيّ

تن�سئة اجتماعية لها كل الولء والحرتام والتقدير.  
تطلق  اإَنّها  حيث  والإجنازات:  الدرا�سي  التح�سيل  2-م�ستوى 
الطاقات الإبداعية للتح�سري اجليد، وطرق املذاكرة والتعلم املنا�سبة، 
واعتماد البحث منهجية واأ�ساليب التعلم والتعليم املتطورة والإيجابية، 
وتوفري بيئة نف�سية ومرافق من اأجل التعلم والتعليم، واإطالق العنان 
للفهم واملعرفة والتحليل والرتكيب والتقومي والتح�سيل املمتاز، الذي 

ُيبنى على الإ�سرتاتيجيات املنا�سبة وال�سحيحة. 
ب�سكل  للطلبة  ممثلة  تكون  التي  وهي  املدر�سية:  3-املجال�س 
الإدارية  الهيئة  مع  القرار  اتخاذ  يف  وتت�سارك  دميقراطي، 
طالبية  وجمال�س  خمتلفة  طالبية  خاليا  تكوين  ويف  والتدري�سية، 
التوا�سل  اأوا�سر  متتني  ويف  و�سحيح،  دميقراطي  ب�سكل  منتخبة 
والت�ساور والت�سارك يف �سناعة القرار وحتمل امل�سوؤوليات والنتائج.  
الحرتام  على  تقوم  ُمَتّـ�سقة   عالقات  املدر�سية:  4-العالقات 
والت�سارك  والتوا�سل  والتوافق  احلرية  من  جو  وتوفري  والتقدير، 
اأ�س�س  على  الآخر  والراأي  الراأي  واحرتام  الجتماعي،  والدفء 
�سحيحة ومتوافقة، �سمن اأطر متقدمة فيها من الأن�سنة ومتثل قيم 

الأ�سالة واخللق القومي والأخالق الإ�سالمية ال�سمحة.
احلوار  على  يرتكز  حيث  للتفكري:  املثري  ال�سفي  5-التفاعل 
والأ�سئلة  الذهني  والتفـُتّق  الذهني  والع�سف  التفكري  وجمال�س 
والتعلم  التوا�سل  اأ�ساليب  تطوير  على  ثم،  ومن  للتفكري،  املثرية 

التعاوين واملجموعات والفردي والذاتي.
والنف�سية  ال�سحية  التعليمية  البيئة  ال�سفي: حيث  اأ-التفاعل 
والتعاون  القومي،  واخللق  والعر�سي  املق�سود  والتعلم  والإيجابية 
ومعريف  عقلي  ون�سج  ونف�سي،  مو�سوعي  ا�ستقرار  �سيوع  اأجل  من 
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وانفعايل و�سحي، واتزان انفعايل.
ا  دميقراطًيّ التعلم  يكون  باأن  احل�سة:  وقت  احتكار  ب-عدم 
ومنا�سًبا، واأن يكون الطالب هو حمور العملية التعلمية والتعليمية، 
وهو امل�سارك واملولد للمعرفة، واأن يكون املعلم هو الأمنوذج واملطور 

واملن�سق للعملية التعليمية والتعلمية.
ج-التفاعل ال�سفي املركب: حيث الثنائية يف التفاعل، وكذلك 
احلراك ال�سفي املثري للتفكري، الذي يتناغم مع احلوار والنقا�س 
والتعلم الدميقراطي وتفعيل التعلم الثنائي وتعلم الرفاق والأقران، 
ب�سورة خالقة ومبدعة ومتطورة واإيجابية، وتفاعل املعلم والطالب 

والدافعية الذاتية والداخلية بطريقة متطورة نحو الأف�سل. 
6-ا�ستجابات املعلم: املعلم اإيجابي وفاعل ومتفاعل وم�ستجيب 
ا اإيجابًيّا  واأمنوذج ومعزز ومن�سط، ويتقدم نحو الأف�سل، ويوفر جًوّ
اأجواء  جميع  وموفر  وقائد  مي�سر  وهو  لالإبداع،  وحا�سًنا  وحمفًزا 

الراحة والأمان ودميقراطية التعامل.
تفاعلي  غري  جو  يتوافر  حيث  للتفكري:  كابحة  اأ-ا�ستجابات 
اإلى  وبالتايل  وتوج�س،  نفور  اإلى  يوؤدي  ومنفر وغري مت�سامح، مما 

ح�سول فو�سى ونكو�س وجو غري اإبداعي.
الطلبة،  واقع  حتاكي  حيث  للتفكري:  حمفزة  ب-ا�ستجابات 
وت�ستجيب لكل اجلوانب املعرفية والنف�سية والنفعالية والجتماعية، 
وتقدم وجبات دافعية، وترتكز على منهجية علمية وا�سحة، وحتفز 
على التفكري الإبداعي والناقد، وت�ستجيب للميول والهوايات ب�سكل 

ـرات.  متوازن بعيًدا عن املُنـِفّ
واحلوار،  للنقا�س  املثرية  الأ�سئلة  على  تقوم  املعلم:  ج-اأ�سئلة 
وت�ستند اإلى اأ�س�س من التفكري الإبداعي والناقد والعلمي والتاأملي 
والع�سف الذهني والأ�سئلة ال�سابرة، وت�ستهدف التقومي والرتكيب 

والتحليل؛ حيث يكون اأولوية بدًل من املعرفة والفهم فقط.
اللتزام  حرية  تراعي  بحيث  واملعلم:  الطلبة  د-�سلوكات 
وامل�سوؤولية املجتمعية، وتعرب عن واقع متطور، وتعتمد اأ�س�س احلوار 
والنقا�س، وتتبنى املنهجية العلمية يف احلوار وتبادل الأفكار، وتعزز 
ومتوازن،  �سحيح  ب�سكل  الطريق  معامل  وتر�سم  الأفكار،  تالقح 
وتقدم مناذج رائعة يف تبادل الأفكار، ويف تعزيز الدافعية والفكر 
البيئة  ومفهوم  ال�سلوك  ت�سكيل  ويف  الإيجابي،  وال�سلوك  املنتج 

ال�سفية الآمنة.  
املوهوبون والرتبية الإبداعية

املوهبة،  اأ�سا�س  الإبداع هو  اإَنّ  اإبداعية؛ حيث  ل بد من تربية 
اإلى غري  املاألوف  والإبداع هو حتويل  موهبة،  دون  اإبداع  يوجد  ول 
ماألوف اأو غري املاألوف اإلى ماألوف، ول يتحدد بالقواعد، بل يخرق 
ّناع املعرفة واملبتكرون، ولذلك فمن  النوامي�س، فاملوهوبون هم �سُ
ال�سروري الرتكيز على التن�سئة الدميقراطية التي ت�سهم يف تعزيز 
النماذج  وتوفر  الآخرين،  واحرتام  الذات  ومفهوم  النتماء،  قيم 
العر�سي  والتعلم  املق�سود  والتعلم  التعلم  و�سائل  من  ال�ساحلة 
الآمنة  البيئة  وتوفر  التعلم،  وم�ساعدات  الجتماعي  والتوا�سل 
وامل�ستجدات  للمتغريات  املواكبة  والتعليم  التعلم  واإ�سرتاتيجيات 
من  والإفادة  والنقا�س،  احلوار  على  يقوم  الذي  الدافـعي  واجلو 
والناقد  الإبداعي  ول�سَيّما  التفكري  دور  وتعظيم  الراجعة،  التغذية 
التاأملي  والتفكري  امل�سكالت،  حل  يف  كبرًيا  دوًرا  وتوؤدي  والعلمي، 
كبري  بتفاوؤل  امل�ستقبل  اإلى  والتطلع  الواقع  وحماكاة  واحلد�سي، 
بعيًدا عن اخلوف وال�سوداوية، واإطالق روح الإبداع والبتكار الذي 
اإبداعية تواكب  ي�سم الأ�سالة واملرونة والطالقة، �سمن م�سوغات 

كل امل�ستجدات وتوفر مظلة ترعى الإبداع.
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الدكتور ماجد اخلواجا

مدير القبول و�سوؤون الطلبة

موؤ�س�سة التدريب املهني

التعليم والتدريب املهني يف الألفية الثالثة يف الأردن

يف كل الإ�سالحات القت�سادية والجتماعية - حتى ال�سيا�سية- 
يف العامل، يكون الإ�سالح الرتبوي اأحد اأهم املحاور لها، ومل تخل 
اإ�سرتاتيجية اأو خطة بعيدة املدى من عناية خا�سة بالتعليم باعتباره 

رافعة واأداة رئي�سة لأي تطوير اأو تغيري اجتماعي.
بالتعليم  اخلا�سة  العديدة  لالإ�سرتاتيجيات  القراءات  ت�سري 
تلبية  والنوع ويف  الكّم  املواءمة بني  املن�سود دائما يف  اأن احلل  اإلى 
م�ساحة  فيه  يكون  التعليمية،  امل�سارات  وتنويع  املجتمع  احتياجات 
الدعوة  حيث  من  املهني،  والتدريب  التقني  للتعليم  وهامة  كبرية 
الإناث  ن�سبة  وزيادة  املهني  التعليم  يف  امللتحقني  عدد  زيادة  اإلى 

املعلمني  كفاءة  ورفع  املهنية،  والربامج  التخ�س�سات  وزيادة  فيه، 
واملدربني، وجتويد التعليم والتدريب، وغريها من الأمور املرتبطة 
بتطوير قطاع التعليم املهني، مبا يوؤكد اأهمية العناية والأولوية بهذا 

القطاع يف امل�ساهمة الفاعلة يف التطور الجتماعي والقت�سادي.
التعليم  تناولت  التي  واملقالت  الدرا�سات  اأظهرت  لقد 
من  الكثري  معاجلة  يف  له  الأهمية  مدى  بالبحث  املهني  والتدريب 
العمل  �سوق  احتياجات  تلبية  مقدمتها  ويف  املجتمعية،  الختاللت 
تنويع  نتيجة  البطالة  من  احلد  ويف  واملوؤهلة،  املدربة  العمالة  من 
وتوزيع �لتخ�ض�ضات �ملهنية، ويف �لتخفيف من �ضغوط �لقبول يف 
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اجلامعات والتخ�س�سات الأكادميية.
باأن  الباحث  ل�سعور  الدرا�سة  هذه  اأهمية  جتيء  هنا  من 
مرنة  املهارات،  متعددة  امل�ستوى،  رفيعة  العمالة  اإلى  يتجه  العامل 
ما  وهو  العالقات،  بناء  على  مقدرة  ذات  الروؤى،  وا�سعة  التفكري، 
�سرطًا  املتخ�س�سة  واأطرها  التعليمية  امل�سارات  تطوير  من  يجعل 
تنامي  خالل  ومن  والتحديات،  التطورات  هذه  كل  ملواكبة  لزمًا 
بالكثري من  التي ع�سفت  املت�سارعة  العاملية  والتحولت  التحديات 
امل�سلمات املجتمعية واملفاهيم التقليدية املتداولة ، فلم يعد تعريف 
مفهوم  يعد  مل  بل  املتطورة،  العمل  ملتطلبات  �ساحلًا  العاملة  اليد 
العمل التقليدي والعالقات املهنية الرا�سخة هي ذاتها التي اأ�سبح 
العامل يتطلع اإليها ويحددها �سمن منظومة وفهم جديدين، وب�سكل 
زيادة  اأن  كما  م�ست،  عقود  يف  عليه  احلال  كان  ملا  متاما  مغاير 
يف  غالبيتهم  ووقوف  الأكادميية  التخ�س�سات  يف  اخلريجني  عدد 
طوابري النتظار الكئيبة من اأجل احل�سول على وظيفة، جعلت من 
ال�سرورة اإعادة النظر يف منظومة التعليم العام، ومن خالله اإعادة 
املدر�سي  التعليم  وحمتوى  وم�سارات  طبيعة  يف  اجلذرية  النظر 

واجلامعي والتعليم والتدريب املهني والتقني. 
هناك اإجماع حول دور واأهمية التعليم والتدريب التقني واملهني 
يف زيادة م�ستوى الإنتاجية وحت�سني القدرة التناف�سية ملختلف اأنواع 
وحت�سني  القومي  الدخل  زيادة  يف  ي�ساهم  مما  املنتجات  واأ�سكال 
والتدريب  التعليم  اأهمية  ازدادت  وقد  لل�سعوب.  املعي�سة  م�ستوى 
التقنية  والتطورات  الدولية  املتغريات  ظل  يف  واملهني  التقني 
من  عنها  ينتج  وما  العامل  بها  مير  التي  ال�سريعة  والتكنولوجية 
تغريات �سريعة يف املهن وو�سائل واأ�ساليب العمل، الأمر الذي يتطلب 
والتدريب  التعليم  منظومة  لتطوير  املنا�سبة  الإجراءات  اتخاذ 
التقني واملهني با�ستمرار وفقا للم�ستجدات والتطورات العلمية من 
اأجل توفري العمالة املدربة القادرة على التعامل مع التكنولوجيات 
والتدريب  التعليم  خمرجات  بني  التوازن  على  واحلفاظ  احلديثة 

التقني واملهني والحتياجات الفعلية ل�سوق العمل.
اأن هناك حتديات يجب مواجهتها، واأهم هذه التحديات  كما 
تلتحق  التي  للطلبة  الهائلة  الأعداد  الرتبوي  النظام  تواجه  التي 
للنمو  نتيجة  �سنة  كل  بازدياد  وهي  �سنويا،  واجلامعات  باملدار�س 
اأمامها.  طويال  الوقوف  تتطلب  م�سكلة  فهي  والهجرات،  ال�سكاين 
والآن هناك لغة واحدة يف معظم دول العامل تتحدث عن اأن احلل اأو 
اجلزء الأكرب من احلل ياأتي عرب العناية والأولوية لتطوير التعليم 
الهائلة  الأعداد  تلك  ا�ستيعاب  اأجل  من  املهني  والتدريب  التقني 
ثم،  ومن  اجلامعات،  مقاعد  على  يتكد�سون  الذين  الطلبة  من 
على اأبواب التوظيف التي اأ�سبحت غري قادرة على ه�سم وت�سغيل 
وهو  األ  اإ�سايف  لقب  على  الأكرب من اخلريجني احلائزين  الن�سبة 

)العاطلون عن العمل(.
بح�سب اأرقام دائرة الإح�ساءات العامة الأردنية، فقد بلغ عدد 
ما  يف  ن�سمة،   10،230،693  2018 �سبتمرب   2 لغاية  الأردن  �سكان 
بلغ معدل البطالة 18.4%، وكان جمموع القوى العاملة يف الأردن 
للعام 2016 مليوين عامل منهم 380 األف من الن�ساء �سكلت العمالة 

الوافدة منها 320 األف عامل. 
اأغ�سط�س،   ( الأردن  يف  الثاين  الرتبوي  الوطني  املوؤمتر  جاء 
2015(، وبعد ثالثة عقود مّرت على تو�سيات املوؤمتر الرتبوي الأول 
التعليم  حمور  �سمن  تو�سياته  تركزت  والذي   ،1987 عام  املنعقد 

املهني على ما ياأتي:
1.اإيجاد مظلة وطنية تعنى بالتعليم والتدريب املهني والتقني 
مبا يتواءم مع حاجات ال�سوق ويحقق التكامل بني املوؤ�س�سات املعنية، 
ومبا ي�ساهم يف ا�ستثمار الإمكانات الفنية والبنية التحتية املتوافرة 
لدى اجلهات املعنية وحتديدًا موؤ�س�سة التدريب املهني وعلى اأ�سا�س 

من ال�سراكة الكاملة. 
حاجات  مع  يتواءم  مبا  املهنية  التخ�س�سات  هيكلة  2.اإعادة 
م�سار خا�س يف  يكون  اأن  على  العايل  التعليم  وبرامج  العمل  �سوق 
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للتعليم  اآخر  وم�سار  ال�سوق،  حاجة  يلبي  التطبيقي  املهني  التعليم 
�جلامعي حتدد فيه �ضروط �اللتحاق بالتخ�ض�ضات �ملهنية �ملماثلة 

دون غريها.
3.اإن�ساء مدار�س مهنية متخ�س�سة يف جمالت التعليم املهني 
التدريب املهني وقطاع  وال�سراكة مع موؤ�س�سة  بالتعاون  لواء  يف كل 
ال�سناعة، وكذلك احلال بالن�سبة للفندقي، واإعادة اإن�ساء مدار�س 

�سناعية وزراعية متخ�س�سة.
يف   %25 اإلى  و�سوًل  املهني  بالتعليم  اللتحاق  فر�س  4.زيادة 

العام 2025م.
التعليم  5.ماأ�س�سة وتعزيز �سراكات مع القطاع اخلا�س لدعم 

والتدريب املهني.
املجال  يف  العاملني  املعلمني  ا�ستقطاب  �سيا�سات  6.تطوير 

املهني وتعيينهم وحتفيزهم. 
بالتخفيف  للم�ساهمة  جهودها  ويف  الأردنية،  احلكومة  قامت 
من ن�سب ومعدلت البطالة، وبالتن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم 
التعليم  العام لإ�سالح قطاع  الإطار  باإعداد  العايل  التعليم  ووزارة 
الإ�سرتاتيجية  رئي�سًا يف  باعتباره حمورًا  والتقني  املهني  والتدريب 
بو�سرت  حيث   ،2025-2016 الب�سرية  املوارد  لتنمية  الوطنية 
الإجراءات التنفيذية لالإ�سالح على مرحلتني، ا�ستندتا اإلى تقييم 
املالية  للموارد  الأمثل  وال�ستغالل  الإجنازات  على  والبناء  الواقع 
منظومة  خمرجات  ومواءمة  املتوافرة  التحتية  والبنى  والب�سرية 
مع  والتقني  املهني  والتدريب  التعليم  ومنظومة  الأكادميي  التعليم 
املوؤهلة  الأردنية  العمالة  من  العمل  �سوق  واحتياجات  متطلبات 
واملدربة، وماأ�س�سة العمل واإن�ساء وت�سغيل الوحدات والأذرع الفنية 
اأربعة  �سمن  للتطوير  مقرتحات  العام  الإطار  وت�سمن   للمجل�س. 
حماور هي املحاور الت�سريعية، والنوعية، والكمية، واملالية. كما مت 
النتهاء من م�سودة م�سروع قانون املجل�س الأعلى للتعليم والتدريب 
 Regulator للقطاع  وتنظيمية  مرجعية  كمظلة  والتقني  املهني 

الدولية وبحيث  املمار�سات  اأف�سل  الت�سوهات وفق  Body وملعاجلة 

العمل.  لوزارة  القطاع   )Ownership( وتبعية  مرجعية  تكون 
جريدة الراأي الأردنية 2017/4/16 

 )16( الب�سرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  اأوردت 
م�سروعًا لتطوير واإ�سالح قطاع التعليم املهني والتقني والتدريب، 
بني  ال�سراكة  وماأ�س�سة  احلاكمية،  منها  متعددة،  حماور  �سملت 
مزودي التدريب من جهة وبني موؤ�س�سات القطاع اخلا�س من جهة 
اأخرى، كذلك دعم البنية التحتية لهذا القطاع حتى تكون براجمه 
العمل، وذات كفاءة عالية يف  ارتباطية عالية بحاجات �سوق  ذات 
تناولت  كما  العمل.  وعامل  القت�ساد  يف  موؤثرة  وفعالية  عملياته 
الإ�سرتاتيجية، ق�سايا اأخرى كاملناهج، واملدربني، واملظلة املرجعية، 
والتجهيزات، واإطار املوؤهالت، وفتح القنوات الأفقية والعمودية بني 
م�سارات القطاع وم�سارات التعليم العام والتعليم العايل، والتوجيه 
املهني، كما مت اإعداد خطة تنفيذية لالإ�سرتاتيجية، وهذه اخلطة – 
مبا فيها التعليم املهني والتقني والتدريب – قيد املتابعة والتنفيذ. 
ومن �سمن احللول التي عملت عليها احلكومات الأردنية اأنها 
العامة  التمويلية  والربامج  املوؤ�س�سات  من  عدد  بتاأ�سي�س  قامت 
وموؤ�س�سة   ،1964 عام  ال�سناعي  الإمناء  بنك  مثل:  املتخ�س�سة، 
الوطنية  املعونة  و�سندوق   ،1972 عام  الأيتام  اأموال  وتنمية  اإدارة 

عام 1987، و�سندوق التنمية والت�سغيل عام 1989.
والتقني  املهني  والتعليم  للتدريب  ا�سرتاتيجية  اأول  و�سع  ومت 
2008-2013 والتي حددت الأركان اخلم�سة التي حتتاج اإلى البناء 
اأجل  والتدريب من  والتعليم  التقدم وهي: احلوكمة،  املزيد من  اأو 
خا�سة  والتقني،  املهني  التدريب  لنظام  وال�سمولية  التوظيف، 
بالن�سبة للن�ساء والأ�سخا�س ذوي الإعاقة، وقيا�س الأداء، والتمويل 
 - الوطنية  الت�سغيل  ا�سرتاتيجية  تقرير  من  والفعال.  امل�ستدام 

التعليم والتدريب التقني واملهني 2020-2014
على مدى ال�سنوات اخلم�س ع�سرة املا�سية مت و�سع العديد من 
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ومع  بالتعليم،  اخلا�سة  والإ�سرتاتيجيات  وال�سيا�سات  الت�سورات 
الواقع من  اأر�س  تنفيذه على  باأن ما مت  بد من العرتاف  ذلك ل 
منظور اإ�سرتاتيجي كان حمدودًا للغاية، ومل يتحقق اإ�سالح جذري 
اأو قفزة نوعية يف التعليم رغم اجلهود والتطلعات والآمال الوطنية 

الكبرية. وتتمثل هذه الت�سورات وال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات يف:
• قطاع تعليم وتدريب تقني ومهني يلبي خمتلف احتياجات 	

على  املبنية  وامل�ستقبلية  الآنية  ومتطلباته  العمل  �سوق 
من  عليها  احل�سول  يتم  موثوقة  وبيانات  معلومات 
وطرق  حديثة  تعليمية  مناهج  يعتمد  امل�سلحة،  اأ�سحاب 
�سمنها  تدخل  فعالة  تعليم  وو�سائل  متطورة  تعليم 
ال�سبكة  ا�ستخدام  فيها  مبا  واملعلومات  الت�سال  تقنيات 
اأمام  للتخ�س�س  عديدة  جمالت  ويفتح  العنكبوتية، 

الفتيات والأ�سخا�س ذوي الإعاقة.
• تتمتع 	 واإ�سراف  رقابة  واأجهزة  وتعليمية  اإدارية  اأجهزة 

والعملية  والرتبوية  التقنية  القدرات  ولديها  بالكفاءات 
للقيام بعملها بكفاءة وبجودة عالية.

• انتقال �سهل لطلبة اجلامعات التقنية وكلياتها ومعاهدها 	
مراكز  لهم  توؤمنه  عمل  �سوق  اإلى  تعليمهم  موؤ�س�سات  من 
متخ�س�سة يتم اإن�ساوؤها يف هذه املوؤ�س�سات، مهمتها توجيه 
وتقدمي  عمل،  على  احل�سول  على  وم�ساعدتهم  الطلبة 

امل�سورة املبنية على معلومات �سحيحة وتغذية راجعة.
اأن جهودًا كبرية بذلت وما  �سبق -  ملا  وفقًا  يوؤكد -  هناك ما 
واأن  الأردن،  يف  والتعليم  بالرتبية  الرتقاء  �سبيل  يف  تبذل  زالت 
عرب  والتعليم،  الرتبية  �سوية  رفع  جتاه  وقوية  وا�سحة  روؤية  هناك 
تتابع امل�ساريع واملبادرات املتعاقبة التي ت�سعى اإلى اأن ياأخذ الأردن 
املن�سود  التغيري  اأن  من  تنطلق  روؤية  وهي  الأمم،  بني  لئقة  مكانة 
يبداأ وينطلق وي�ستند اإلى ما يجري داخل ال�سف والبيئة املدر�سية 

والتعليمية عمومًا.

� � �



أيلول 2019 املجلد 56-بديل العددين الأول والثاين  املعلمرسالة 126

اجلودة والنوعية يف موؤ�ش�شات التعلم عن بعد الرتبوية

فادية علي �سقديح

مدر�سة حليمة ال�سعدية /اأ/م

مديرية تربية لواء ماركا 

والت�سال،  التكنولوجيا  جمال  يف  عديدة  تطورات  العامل  �سهد 
مما اأرخى ظالله على جميع نواحي احلياة ل �سيما يف قطاع التعليم، 
فقد اتخذ التعليم اجلامعي ال�سفة التقليدية فرتة طويلة من الزمن 
ناهيك عن الظروف القت�سادية واجلغرافية وال�سحية  للطلبة، مما 
التعليمي. ولكن يف �سوء ما و�سلنا  اإكمال م�سواره  اأعاق البع�س عن 
اإليه من تطور تكنولوجي وثورة يف الت�سالت اأ�سبح بالإمكان اإيجاد 
وليدة  لي�ست  بعد  التعلم عن  ففكرة  بعد،  كالتعلم عن  بدائل عديدة 
التعليمية  الربامج  ثم  الربيدية  باملرا�سالت  بداأت  اإنها   بل  الع�سر، 
عرب الإذاعة و�سا�سة التلفاز، واأخريا عرب الإنرتنت، حتى و�سلت  ملا 

هو عليه احلال اليوم.
يف  الفرتا�سية  اجلامعات  على  الإقبال  تزايد  من  الرغم  على 
�أن  كما  كبري،  ب�ضوط  ت�ضبقنا  �الأجنبية  �لدول  �أن  �إال  �لعربي  �لعامل 
موؤ�س�ساتنا ما زالت حمدودة يف هذا املجال، ونعزو ذلك اإلى ما اأظهره 
م�سوؤولو التعليم العايل من خماوف و�سكوك يف مدى اجلودة النوعية 
خلريجي التعّلم عن بعد، كما �ُسكلت هيئات لإر�ساء املعايري والأحكام 
اأهم رّواد هذه  التي من �ساأنها �سمان جودة هوؤلء اخلريجني، ومن 

التجربة الكويت والأردن.
من  اأ�سبح  بعد،  عن  التعلم  ملوؤ�س�سات  الوا�سع  النت�سار  بعد 
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�ساأنه جعل هذه  الذي من  والنوعية  الإملام بنظام اجلودة  ال�سروري 
املوؤ�س�سات ت�سري على امل�سار ال�سحيح يف التعلم املفتوح والتعلم عن 
بعد،ولعل  الإجابة عن هذه الأ�سئلة �سيكون كافيا لفهم م�سكلة البحث:

1- ما الذي نعنيه بالتعّلم عن بعد والتعّلم املفتوح؟
2- ما املق�سود ب�سمان اجلودة والنوعّية؟

3- ما مكونات اجلودة النوعّية يف خّطة املوؤ�س�سات التي تتبّنى التعّلم 
املفتوح؟

التعّلم  4- ما املعايري الرتبوية الالزمة ل�سمان اجلودة والنوعية يف 
املفتوح والتعّلم عن بعد؟

التعلم املفتوح 
التعلم  يف  التقليدية  بالعملية  املوجودة  احلواجز  اإزالة  يعني 
املعرفية  وامل�سامني  اخلربات  واإر�سال  ل�ستقبال  العنان  واإطالق 
النظر  بغ�س  معها،  والتعاطي  ذاتيا  وتنميتها  والقيم  والجتاهات 
على  والقدرة  واملكانية،  الزمانية  وال�سعوبات  واجلن�س  العمر  عن 
فتحت،  قد  العلمية  البوابات  جميع  اأن  ل�سيما  بالتعلم  ال�ستمرارية 
اأو  �سيا�سية  اأو  كانت  �سحية  كثرية،  معوقات  واخت�سر  �سهل  مما 

جغرافية اأو غريها.
التعلم عن بعد 

من  املكت�سبة  التعليمية  واملهارات  اخلربات  اكت�ساب  به  يق�سد 
وتبادل  املتعددة  التكنولوجية  الو�سائط  با�ستخدام  التفاعل  خالل 
افرتا�سية  و�سائط  مع  يتفاعل  فاملتعلم  و�سهولة،  ي�سر  بكل  املعرفة 
والبيئة  التعلم  م�سادر  مع  والتفاعل  التوا�سل  خاللها  من  ي�ستطيع 
التعليمية، مما ي�سهل اكت�ساب املهارات يف اجلانب املعريف والوجداين 
م�ستوياتها،  واختلفت  الو�سائل  تنوعت  وقد  اأي�سا،  حركي  والنف�س 
ولكنها ذللت البعد اجلغرايف لتناول املعرفة واكت�ساب اخلربات من 

جميع اأنحاء العامل.
�سمان اجلودة والنوعية

املتعلمني  امتالك  من  للتاأكد  و�سيا�سات  اإجراءات  ي�سمل  نظام 

الكفايات واخلربات الالزمة بكل �سرعة واإتقان، ومراقبتها با�ستمرار 
كانت  مهما  احتياجاتهم  ومراعاة  بعد،  عن  التعلم  خمرجات  يف 
�ساأنها الرتكيز على  الظروف، من خالل معايري حمكمة �ساملة من 
حمور العملية الرتبوية احلديثة – الطالب- ل�سيما م�ستوى اخلربات 
وامل�ستويات  لالآمال  مالءمتها  ومدى  للمتعلم،  ت�سل  التي  واملهارات 
العايل  التعليم  العمل، فارتاأت موؤ�س�سات  الطالب و�سوق  املتوقعة من 
ا�ستخدام نظام اجلودة والنوعية رغبة منها يف حت�سني اأداء موؤ�س�سات 
كفاءة  من  والتاأكد  ومراقبتها،  للطلبة،  وخدماتها  بعد  عن  التعليم 
منا�سبة  وعدم  املادي  ال�ستغالل  من  الطلبة  وحماية  خمرجاتها، 

التعليم كّما ونوعا ملا هو مطلوب.
العتمادية  واأهميتها 

واأدواتها  خططها  يف  جودة  حققت  املوؤ�س�سة  هذه  باأن  �سهادة 
والتزامها باملعايري متنح لها من قبل اجلهات املعنية دوليًا ووطنيًا، 
العمل  ميدان  يف  وترحيبًا  دوليًا  تقديرا  للطلبة  ت�سيف  بحيث 
الطالب  على  يجب  التي  الأمور  اأهم  من  وهي  الأخرى،  واجلامعات 
اأم  كانت  تقليدية  جامعة  لأي  النت�ساب  قبل  احل�سبان  يف  اأخذها 
افرتا�سية، فتحقيق العتمادية ي�سمن للطالب احلد الأدنى من جودة 

التعليم املتوقعة واملرجوة.
املعايري الرتبوية الالزمة  ل�سمان اجلودة والنوعية يف التعلم 

املفتوح والتعلم عن بعد
اإن اجلودة يف التعليم ترتكز على اختيار الهدف املنا�سب ومدى 
حتقيقه ون�سبة توافق اخلريجني مع الأهداف املرجوة، ول بد هنا من 
عنا�سر ت�سكل  اإطار اجلودة يف موؤ�س�سات التعليم العايل، نذكر منها:  
واملوازنة  بدقة،  وحتقيقها  بعناية،  لها  والتخطيط  الأهداف،  و�سوح 

بني التعليم الكمي والنوعي مبا فيه �سالح املتعلم.
اأماعن  املبادئ الرتبوية التي ت�سمن اجلودة النوعية فمن اأهمها 
ر�سم خطة بيئية تعليمة ت�سمل جميع عنا�سر املناخ  التعليمي املنا�سب 
التعلم  خمرجات  بني  مقارنة  درا�سات  اإجراء  �سيما  ل  للطالب، 
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التقليدية  المتحانات  نتائج  بني  مقارنات  وعمل  واملفتوح،  التقليدي 
والمتحانات عن بعد؛ بهدف اإعطاء تغذية راجعة عن هذه املوؤ�س�سات.

مكونات اجلودة والنوعية يف برامج موؤ�س�سات التعلم املفتوح 
على الرغم من اختالف اآراء الرتبويني وتعميماتهم عن مكونات 
اهتماماتهم  النابع من اختالف  بعد   التعليم عن  برامج  اجلودة يف 
الأغلبية،  بها  ا�سرتك  اآراء  هناك  اأن  اإل  املو�سوعات،  جتاه  اأ�سا�سا 
من اأهمها اللتزام الذاتي ملوؤ�س�سات التعليم العايل مبا يجب توفريه 
من  له  يحتاجون  ما  كل  وتوفري  والنوعية،  اجلودة  م�ستلزمات  من 
متطلبات مادية ومعنوية، والقيام بتقوميها با�ستمرار؛ بهدف اللحاق 
اللتزام  اأهدافها وم�سامينها، ل�سيما  يواكب  وما  ما هو جديد  بكل 
بطرائق تقدمي حديثة با�ستخدام الو�سائط املتعددة وتقدمي اخلدمات 
الطالبية للطلبة مب�ستوى جيد، كما اأن توفري بنية حتتية تكنولوجية 
على م�ستوى متويلي اقت�سادي منا�سب تتنا�سب مع النظام والطالب 
مع هذه  اأمر حتمي  واحلركية  واحل�سية  املعرفية  وتطور من مداركه 

الربامج.
املعايري الواجب توافرها  ل�سمان اجلودة والنوعية يف التعلم 

املفتوح والتعلم عن بعد 
من اأهم هذه املعايري واملكونات فل�سفة املوؤ�س�سة واأهدافها، حيث 
يتعني اأن يكون لها فل�سفة وا�سحة لتحقيق اأهدافها الإن�سانية والعلمية 
خطة  وجود  اأي�سا  ويتعني  اخلريج،  من  تتوقعها  التي  والجتماعية 
درا�سية تنظم املحتوى الدرا�سي واأهداف الدر�س واخلربات التعليمية 
وجميع عنا�سر التدري�س واملنهاج، كما اأعطت تق�سيما للعالمات لي�س 
�سهال حتقيقه اإل مبجهود حقيقي، ولتتخذ اجلامعة ال�سفة الر�سمية 
ح�سب  معتمد  تنظيمي  اإداري  هيكل  ت�سكيل  عليها  يجب  املعتمدة 

الأ�سول.
ملا  وا�سحة  بخطة  تزويده  فعلى اجلامعة  الطالب  يخ�س  ما  اأما 
التفا�سيل  وجميع  املعتمدة،  وال�ساعات  ف�سل،  كل  يف  درا�سته  �سيتم 
وحقوق،  مرافق  من  التقليدية  اجلامعة  يف  الطالب  بها  يزود  التي 

اأمن  كما توفر ن�سخة عن اخلدمات الإلكرتونية واملعلوماتية وحماية 
املعلومات.

�سعت هذه املوؤ�س�سات اإلى اتباع معايري خا�سة بالربامج التعليمية، 
للخريج  التي متنح  الأكادميية  الربامج  كفاءة  التاأكد من  اأولها  فكان 
اأي�سا  ذلك  حتقق  اأن  وعليها  التقليدية،  اجلامعات  تكافئ  بحيث 
باملحتوى والأهداف والتقومي يف املادة الدرا�سية وبيان تفا�سيل اخلطة 
الدرا�سية واملتطلبات ال�سابقة بو�سوح. ومن املعايري اأي�سا توافر بيئة 
الدرا�سية  واملواد  املناهج  من  الطلبة  لأعداد  منا�سبة  تعلمية  تعليمية 

والتدري�س والإر�ساد ومبا يتنا�سب وحاجاتهم وم�ستواهم العلمي.
و�سائط  من  للبث  بالكامل  جمهزة  اإ�ستوديوهات  وجود  يعد  كما 
حوا�سيب  من  منا�سبة  تكنولوجية   بنية  وتوفري  وات�سالت  متعددة 
servers وخمتربات حا�سوب وخمتربات عادية للتجارب واملحاكاة 

ملا يحققه ذلك من  املعايري؛  اأهم  اإنرتنت فعالة و�سريعة من  و�سبكة 
فعالية يف الت�سال وجودته مع دول العامل اأجمع.

باملراجع  مزودة  اإلكرتونية  وبوابات  مكتبة  وجود  املعايري  ومن   
اأ�سا�سيات  تعلم  على  ت�سجعهم  التي  اجلامعة  موقع  على  الإلكرتونية 
غرف  وجود  على  اأي�سا  الت�سال  ويعتمد  الذاتي  التعليم  ومهارات 
 Video الـ  مثل  بعد  للتعلم عن  الالزمة  الأدوات  ذكية حتتوي على 
لتوفر  وو�سائله  الت�سال  مناذج  يف  نوعت  كما   ،  conferences

ات�سال فعال لطالبها. اأما املعيار الأكرث جدل يف تقييم الطلبة فهو 
والعدل  �سريتها  ت�سمن  منهجية  �سمن  املحو�سبة  الختبارات  �سدق 

والإن�ساف.
التعليم  من  النوع  بهذا  العرتاف  ب�سرورة  الباحثة  تو�سي 
على  والإ�سراف  والتطور،  الكفاءة  من  قدر  على  طالبا  يخرج  الذي 
املوؤ�س�سات العاملة بالتعلم عن بعد ل�سمان جودتها، كما ت�سجع انت�سار 
يعد من  والذي  التعلم  املحرومني من  اأمل  يعد  الذي  بعد  التعلم عن 
التعليم  من  النوع  هذا  اعتمادية  توؤكد  كما  الإن�سان،  حقوق  اأب�سط 

�سمن معايري معينة.
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ن�سرين نايف ح�سني الدعجة

مدر�سة اأبو نقلة �س/ م

مديرية تربية لواء ناعور

املعلم ودوره يف �شنــاعة

الإنــ�شـان املفّكر واملبدع واملنتج

القطاعات  يف  م�ستمرًا  وتطوًرا  �سريعًا،  تغريًا  العامل  ي�سهد 
كافة ول �سيما القطاعات الرتبوية والتعليمية، وهذا يتطلب اإيجاد  
متكنهم  اإمكانات  وميتلكون  والبتكار،  الإبداع  على  قادرين  اأفراد 
واإبداعية  ابتكارية  وتقدمي حلول  ال�سريع،  التطور  من مواكبة هذا 
خالقة، ف�سناعة امل�ستقبل تعتمد اليوم على الإن�سان املبدع املفكر 
القت�سادية  والنه�سة  احل�ساري  للتقدم  امل�سمون  ال�سبيل  لأنه 
ملواكبة التطورات والقدرة على التناف�سية على ال�سعيدين العربي 

والدويل.
التي  القت�سادية  الأزمات  ظل  ويف  اليوم،  وطننا  يف  ونحن   

نعي�سها وندرة املوارد الطبيعية اأحوج ما نكون اإلى ا�ستثمار املوارد 
بدورها  والتي  الع�سر  ملواكبة م�ستجدات  املنتجة  املبدعة  الب�سرية 
تفر�س علينا اأن نكون اأكرث اإبداعا لتهيئة الطلبة للحياة احلقيقية 
وحتفيزهم على التفكري الإبداعي ، فالأفراد املبدعون هم م�سدر 
قوة اقت�سادية وب�سرية للدولة، فاليابان مثاًل رغم افتقارها للموارد 
على  اعتمدت  لأنها   ، عاملية  اقت�سادية  قوة  ُتعترب  فهي  الطبيعية 

�سناعة الإن�سان املبدع واملنتج.
لتطوير  املرن،  العلمي  اخليال  من  مزيج  باأنه  الإبداع  ف  ُيعَرّ
فكرة قدمية، اأو لإيجاد فكرة جديدة، مهما كانت الفكرة �سغرية، 
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وا�ستعماله،  تطبيقه  ميكن  ماألوف،  غري  متميز  اإنتاج  عنها  ينتج 
وعادة ما يكون الطالب املبدع لديه حب ال�ستطالع ، والرغبة يف 
فح�س الأ�سياء وربطها معًا وطرح الأ�سئلة با�ستمرار، وا�ستعمال كل 

حوا�سه يف ا�ستك�ساف العامل املحيط من حوله.
وللمعلم دور مهم  يف رعاية الإبداع وتربيته، فاملعلم هو �سانـع 
التغيري والتطويـر والإبداع ، فهو الذي ينفذ املنهج ، وينه�س  بالدور 
التغيري  حمرك  وهو  والتعليم،  الرتبية  اأهداف  حتقيق  يف  الأكرب 
منظم   منهج  له  توافر  اإذا  الإبداع،  اإلى  الرتبوية  امل�سرية  وقائد 
مدرو�سة  واأن�سطة  واأنظمة  مالئمة،   ع�سرية  معارف  على  ي�ستند 

متكاملة، ومناخات ت�سجُع الإبداع وتعرف قيمته واأثره.
وبحكم موقع املعلم وات�ساله الدائم مع الطلبة فهو الأقدر على 
اكت�ساف مواهبهم وتنمية اإبداعاتهم، فاملعلم اأداة التغيري والطالب 
" ما  دروي�س:  كامل  قال  وكما  مبدع،  معلم  جهد  ثمرة  هو  املبدع 

اأ�سرقت يف الكون اأُيّ ح�سارة اإل وكانت من �سياء املعلم ." 
التي  املمار�سة  نوع  لتالميذه  يختار  اأن  ي�ستطيع  املبدع  واملعلم 
نحو دمج  الأخرية اجتاه  الآونة  برز يف  وقد  املعريف،  تي�سر منَوهم 
يكون  بحيث  الدرا�سية،  املادة  تعليم  يف  التفكري  مهارات  تعليم 
التعليم يف املنهج املدمج مبنيا على التفكري، وحينما يتعلم الطلبة 
مو�سوع  الن�س  اأو  النموذج  خالل  من  التفكري  اإ�سرتاتيجيات 
الدر�س، فاإن قدراتهم التعلمية والتفكريية ت�سمو ب�سورة ملمو�سة، 
في�سبحون اأكرث ا�ستمتاعا ورغبة يف التعلم، وهذا ما يحفزهم على 

ممار�سة التعلم الذاتي �سعيا نحو الإبداع.
 لذلك يقع على املعلم الدور الأكرب يف �سناعة الإن�سان املفكر 
واملبدع واملنتج. فلم يعِدّ املعلم ملقنا والطالب متلقيا، فاملعلم اأ�سبح 

ُموّجها وم�سرفا وم�ساركا يف التخطيط والتنفيذ مع الطالب.
اأف�سل  وتهيئة  املبدعني  رعاية  املدر�سة يف  مدير  دور  نن�َس  ول 
الظروف ل�ستثمار الإبداع بتوفري املتطلبات وامل�ستلزمات الداعمة 
ي�ستثمرها  الإبداع،  على  حمفزة  بيئة  وتوفري  وماديا  معنويا  له 

املعلمون ا�ستثمارا �سليًما.
واملنتج  املبدع  الإن�سان  �سناعة  يف  الريادي  املعلم  دور  ويكمن 

يف ما يلي:
1.توفري بيئة حا�سنة لالإبداع والبتكار.

2.توفري الأ�ساليب الإبداعية والهتمام بالأفكار ال�ستك�سافية 
التي تدعم عملية التعلم والتعليم.

تك�سف  متنوعة  وتقوميية  تدري�سية  اإ�سرتاتيجيات  3.ا�ستخدام 
اإبداعات الطلبة ومواهبهم املتعددة.

اأن�سطة وم�ساريع تنمي البتكار والإبداع عند  4.اإعداد وتنفيذ 
الطلبة.

طرائق ون�سائح ي�ستعني بها املعلم ل�سناعة الإن�سان املبدع:
الأفكار  من  كم  لإنتاج  الذهني  الع�سف  طريقة  1.ا�ستخدام 
وامل�ساعدة  الأفكار  بكل  والرتحيب  التفكري  حرية  واإطالق  تلقائيا 

على تطويرها.
2.دمج التكنولوجيا يف التعليم خلدمة الإبداع فهي و�سيلة جيدة 

وممتعة اإذا ما مت توظيفها على الوجه الأمثل.
لربط  وعاموديا  اأفقيا  الدرا�سية  املواد  بني  التكامل  3.حتقيق 

املعارف باملواقف احلياتية اليومية وجلعل التعليم قابال للتطبيق.
4.تفعيل اأ�سلوب حل امل�سكالت والتق�سي يف العملية التعليمية 

وطرح ق�سايا تنّمي التفكري والتخيل لقرتاح حلول مبتكرة.
الطلبة  عند  والتجريب  والبحث  ال�ستطالع  حب  5.ت�سجيع 
اإثارة تفكريهم بتعري�سهم ملواقف حتثهم على التفكري  عن طريق 

الإبداعي، وا�ستخدام الو�سائل والأن�سطة. 
6.البتعاد عن التلقني والتعليم النمطي.

ب�سكل  الطالب  �سخ�سية  جوانب  جميع  تنمية  على  7.العمل 
متكامل )املعرفية ، ال�سلوكية، املهارية، الع�سلية، العلمية والعملية(.
كاملناق�سة  املفتوحة  التدري�س  اأ�ساليب  على  8.الرتكيز 
املهارات  تنّمي  لأنها  املجموعات  بنظام  والعمل  وامل�سروعات 
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الجتماعية وتخلق روح الفريق الواحد وتعزز القيادة والإبداع.
9.تغيري اأ�سلوب طرح اأ�سئلة المتحانات من اأ�سئلة تقي�س مدى 

احلفظ والتذكر اإلى اأ�سئلة مفتوحة حمفزة للتفكري.
10.تعليم الطالب مهارات ال�ستنتاج واملقارنة والت�سنيف.

الطلبة  واإعطاء  واحد  معيار  �سمن  املهمات  اإجناز  11.عدم 
بع�س احلرية  لتوظيف مهاراتهم وطاقاتهم الإبداعية.

12.البتعاد عن التلقني والتعليم النمطي وم�ساعدة الطلبة على 
الو�سول اإلى املعرفة باأنف�سهم. 

13.ت�سجيع املبادرة عند الطلبة وحتريرهم من اخلوف.
14.ال�ستماع للطلبة من اأجل التعرف اإلى اأفكارهم لإظهار ثقة 

املعلم بقدراتهم واإتاحة الفر�سة لهم بالتعبري عن اآرائهم.
الرتبوية  املفاهيم  با�ستخدام  الإبداعي  التفكري  تنمية   .15

كالتعزيز واإثارة الدافعية للتعلم.
باأ�ساليب  تامة  ومعرفة  وعي  على  املعلم  يكون  16.اأن 
ح�سب  منها  املنا�سب  ليعرف  والتقومي  التدري�س  واإ�سرتاتيجيات 

املوقف التعليمي.
اأهمية ا�ستخدام اأ�ساليب التدري�س الإبداعية البتكارية:

ت�ساعد اأ�ساليب التدري�س الإبداعية على تنمية التفكري والإبداع 

عند الطلبة من خالل:
1. قبول احللول غري النمطية.

2. الرتكيز على اإك�ساب الطالب اأ�سلوب حل امل�سكالت.
3. تنمية القدرة على اتخاذ القرار املنا�سب لدى الطالب.

4. م�ساعدة الطالب على ا�ستخدام اأ�سلوب التحليل والتف�سري 
والتنبوؤ.

اأخريا، فاإن الطلبة املبدعني ثروة وطنية وكنز ل ين�سب، وعامل 
مهم من عوامل نه�سة الوطن وازدهاره يف املجالت كافة، اإذ بهم 
ومن خاللهم يتم ا�ستثمار الأنواع الأخرى من الرثوات وتطويرها، 
وذلك اأن اأي عمل ثقايف اأو ح�ساري يقوم اأ�سا�سا على الفكر واجلهد 
وهبهم  ومبا  فاملبدعون  وابتكاري،   مبدع  اإن�سان  لدن  الب�سري من 
اهلل من تفوق عقلي وقدرات خا�سة على الفهم والتطبيق والتوجيه 
التقدم  اإحداث  على  الب�سرية  العنا�سر  اأقدر  والإبداع  والقيادة 

وقيادة التنمية، والت�سدي ملعوقاتها وحل م�سكالتها. 
ي�سنعون  ومتميزين  قادة مبدعني  لوطننا  يهيئ  اأن  ندعو اهلل 
مزدهر  وطن  بناء  على  القادر  واملنتج  املبدع  املتعلم  اأمنوذج 

وم�ستقبل ُم�سرق.

املراجع:
1- اأحمد ال�سيد كردي : دور املعلم يف تنمية التفكري الإبداعي لدى الطلبة . 

health psychologist / http://psycho.sudanforums.net/t1281-topic -2  : اأ�ساليب تنمية التفكري الإبداعي لدى الطالب.
3- منال اأحمد ك�ست / alghad.com : كيف ن�سجع الإبداع و البتكار يف مدار�سنا.
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د. منري عجاج بني مفرج

جامعة البرتا

الوقف على املدار�س جهود مو�شولة وطموحات ماأمولة

فل�سفته  م�ستمدة  منهج  التعليم  على  الأموال  اإيقاف  اإن 

و�سحابته  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  ر�سمه  مما  الأخالقية 

الكرام من وقفيات �سملت امل�ساجد واملزارع وغريها.

عينه  بقاء  مع  به،  النتفاع  مال ميكن  �سرعًا: حب�س  و"الوقف 

-اأ�سله - بقطع الت�سرف يف رقبته، على م�سرف مباح وممنوع"

الأر�س  م�سارق  يف  الإ�سالمية  الفتوحات  دائرة  لت�ساع  ونظًرا 

ومغاربها؛ فقد �سهدت الع�سور املختلفة -على مر التاريخ- عظمة 

ًفا يف اإدارة الأوقاف، فها هو الع�سر الأموي  ا م�سِرّ يف الإجناز ورقًيّ

تتولى فيه ال�سلطة الق�سائية اإدارة الأوقاف والإ�سراف عليها، اأما 

امل�ست�سفيات واملكتبات ومعاهد التعليم، فقد اأخذ الوقف حظه منها 

العثماين  فالع�سر  املماليك،  بع�سر  مروًرا  العبا�سي،  الع�سر  يف 

اإلى وقتنا احلا�سر، حتى قي�س اهلل من هم اأهٌل للنفع ممن اأولوا 

واملقابر،  كامل�ساجد،  املجالت  �ستى  يف  ا  خا�سًّ اهتماما  لالأوقاف 

واملدار�س وغريها مما يزيد ُعرى الرتابط بني املجتمع وموؤ�س�ساته 

من جانب، وتفعيل �سوق العمل وتن�سيطه من جانب اآخر.

اإن اإيالء املنهج الوقفي رعايًة واهتماًما، يقود زمامه خمت�سون 

رٌيّ بالدولة اأن تكون الراعية  بفل�سفة املجتمع وثقافته وحاجاته، حَلَ

لتهيئة  الأهداف  ور�سم  الإ�سرتاتيجي،  التخطيط  حيث  من  الأولى 
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الظروف املالئمة لإحداث التغيري املرغوب فيه اقت�ساديا بالدرجة 

الأولى، وا�ستدعاء الكفاءات التي تثبت قدرتها على تعزيز دعائم 

هذا املنهج وما له من دور يف تنمية املجتمعات مبهارة وعقالنية، 

فكيف لو اأ�سند الأمر اإلى جهة تتولى اإدارة �سوؤون التعليم وْفَق تلك 

التعليمي(  الوقف  م�سمى)اإدارة  حتت  تكون  كاأن  الإ�سرتاتيجيات، 

جهتان  اإدارتها  على  ي�سرف  بحيث  التعليم،  اأوقاف  مديرية  اأو 

اأما  ر�سميتان: جهة ق�سائية م�ستقلة، ودوٌر تربوي م�سرف ومنفذ، 

اجلهة الق�سائية فتتولى حفظ حقوق العاملني عليها، ومتابعة تلك 

النهيار  اإلى  تتعر�س ممتلكاتها  لئال  الوقفية؛  الرتبوية  املوؤ�س�سات 

حتققه  مما  وتنّميها  املاليَة  �سوؤوَنها  تدير  اأنها  كما  واخلراب، 

العقارات وامل�ساريع التابعة لها؛ لتتمكن من تغطية النفقات وتوفري 

فر�س عمل تفر�سه طبيعة الظروف املحيطة بها.

اأما الدور الرتبوي، فال �سك اأنه ميثل روؤًى علميًة �سليمًة لهذا 

املنهج على اأن موؤ�س�ساته تعد من بني موؤ�س�سات الدولة واملجتمع يف 

اآن واحد؛ لأنه بالتايل �ستنظر اإلى املتعلم على اأنه اأهم عن�سر يف 

ا تعليمية تهيئها  العملية الرتبوية، فتقدم له خربات تربوية، وفر�سً

املدر�سة له وت�سرف على اإتقانه تلك املهارات، التي ت�سهم يف منوه 

ا وانفعالًيّا، بحيث ي�سعر باأن ما يتعلمه ي�سكل  ا وعقلًيّ املتكامل ج�سمًيّ

حاجة حقيقية يف نف�سه، فاإذا ما مت تقدير الأهداف الرتبوية التي 

تت�سق وهذا الوقف، فاإنه -اأي الوْقُف- �سيكون وثيق ال�سلة بحياة 

املتعلمني احلا�سرة، ووثيق ال�سلة باقت�ساد املجتمع واإنعا�سه.

وعقارات الوقف التعليمي ت�سهم جنًبا اإلى جنٍب مع من اأوقفوا 

اأن  كما  عمل،  عن  للباحثني  ت�سغيليًة  ا  فر�سً فتوفر  املدار�س،  هذه 

موظفيها،  ورواتب  وم�ستلزماتها  املدر�سة  نفقات  ل�سد  يكون  ريعها 

فتكون على غرار ما جرى يف بغداَد حيث روى الرحالة ابن جبري 

عليها  لالإنفاق  وعقارات  اأوقاف  وقفها  مت  التي  للمدار�س  كان  اأنه 

وعلى العلماء الدار�سني فيها، فمدر�سة "نظامية بغداد" كان وقفها 

خم�سة ع�سر األف دينار �سهرًيا.

ول يقل وقف التعليم املهني عن وقف التعليم الأكادميي اإ�سهاًما 

دوًرا  املهنُيّ  التعليم  يلعب  اقت�سادي م�ستدام حيث  يف حتقيق منو 

كثريٌة  فمجالته  اجلن�سني،  لكال  عمل  فر�س  توفري  يف  اأ�سا�سًيّا 

وت�سغيل  املجتمع  حاجات  تغطية  من  متكنه  وا�سعٌة  وتخ�س�ساته 

اأبنائه.

التعليِم،  تقدم  يف  ي�سهم  اإ�سالحيا  جانبا  ميثل  الوقف  ونظام 

والتعليُم ي�سهم يف تقدم املجتمعات وتطويرها ون�سر اخلري فيها، اإذ 

ل ينح�سر الوقف على بناء م�سجد اأو م�سفًى اأو غري ذلك؛ بل اإنه 

ُف من �سرف موارد الدخل  ي�سهم يف اإيجاد موارَد دخٍل جديدٍة ُتخِفّ

املحدودة من اأموال اخلزينة العامة، فكيف اإذا كان الوقف متعدَد 

املبادرين  اأموال  من  بال�ستفادة  والأ�ساليب  والو�سائط  اجلوانب 

من اأهل الف�سل واأثرياء اأبنائه يف متويل كثري من م�ساريع التنمية 

الجتماعية؟!

املراجع:
1( نهاية املحتاج اإلى �سرح املنهاج يف الفقه على مذهب الإمام ال�سافعي، لبن �سهاب الرملي، دار الفكر، ج 5، �س 358

1،2( اقت�ساديات الوقف، تاأليف د. عطية عبداحلليم �سقر، طبعة عام 199، �س16
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الدكتور عاطف خلف العيايدة

مديرية تربية الطفيلة

دوُر اجلامعات يف بناء �شخ�شّية الّطالب

مـــا اأْن يرتقـــَي الّطالُب يف �ســـالمِل العلِم والّتعليـــِم منُذ مرحلِته 
الأ�سا�سّيـــِة الأولى انتهاًء باملرحلِة اجلامعّيـــة بجميِع موؤّهالِتها حّتى 
يبداأَ بت�سكيِل �سخ�سّيتِه الّنمائّية والعقلّية والّثقافّية على اأكمِل وجٍه، 
ولأَنّ اجلامعـــَة بالّن�سبـــِة للّطالِب حلـــٌم يعي�ُس معُه منـــُذ وقوِفه على 
عتبـــاِت تعليمـــِه الأّويّل فقْد لعبْت دوًرا كبـــرًيا يف و�سِع الّطالِب على 
خارطِة الوجوِد احلقيقـــّي لذاِته، بعدما انطلَق من دائرٍة اجتماعّيٍة 
�سّيقـــٍة علـــى م�ستوى م�ساحٍة حمـــّددة كالبيِت اأو القريـــِة اأو احلارِة 
َع يف  اإلـــى ف�ســـاِء اأكـــرَث رحابًة وتنّوًعـــا يف اجلن�ـــسِ الب�ســـرّي؛ لُيو�سَ

بوتقـــِة الن�سهاِر مَع اأ�سخا�ٍس مل يكْن لُه بهـــم معرفٌة �سابقٌة، وهذا 
الأمـــُر بحِدّ ذاِته ي�سُع الّطالَب اجلامعَيّ على حمِكّ الّتحّدي؛ ليثبَت 
لالآخريَن اأّنُه �سخ�ٌس اعتيادٌيّ قابٌل للّتكّيِف الجتماعّي اّلذي هو يف 
الأ�سِل ديدُن الّطبيعِة الب�سرّيِة بالفطرِة، ت�سديًقا لقوِل اهلّلِ تعالْى: 
نَثى َوَجَعْلَناُكـــْم �ُسُعوًبا  ن َذَكـــٍر َواأُ ـــا َخَلْقَناُكم ِمّ ا�ُس اإَِنّ َهـــا الَنّ ﴿ َيـــا اأَُيّ
َ َعِليٌم َخِبرٌي﴾  َنّ اهلَلّ ِ اأَْتَقاُكْم اإِ َوَقَباِئـــَل ِلَتَعاَرُفوا اإَِنّ اأَْكَرَمُكْم ِعنـــَد اهلَلّ

�سورةاحلجرات، الآية)13(.
وانطالًقـــا من هـــذا الّت�سّوِر والفهـــِم ملو�سوِع مقالَنـــا هذا فاإَنّ 
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للجامعـــاِت دوًرا مرّكـــًزا يف بنـــاِء �سخ�سّيِة الّطالِب بنـــاًء متكاِماًل، 
ومـــن جميِع اجلوانِب، دوَن القت�ســـاِر على جانٍب دوَن الآخر، وهذا 
الأمُر يكوُن عادًة م�ستقًى من روؤيِة اجلامعِة ور�سالِتها اّلتي حتمُل يف 
طّياِتها وعلى عاِتِقهـــا الّن�سوَء والرتقاِء بالعن�ســـِر الب�سرّي الآدمّي 
الذي هـــو الّطالب، واّلذي لـــوله ملا اأ�ّس�ست اجلامعـــاُت ودوُر العلِم، 
وملـــا ت�سّكلْت هذِه املنظومـــُة الّتعليمّية الهرمّيُة من قبـــِل الّدولِة اّلتي 
هي مظّلُة املوؤ�ّس�ساِت بجميـــِع اأ�سكاِلها وم�سّمياِتها، فال يقت�سُر دوُر 
اجلامعِة على تلّقْي الّطلبـــِة للعلِم من خالِل املحا�سراِت والّدرو�ِس، 
بـــْل اإَنّ اأدواَرهـــا مت�سّعبٌة ومت�سابكـــٌة ت�سُبّ يف الّنهايـــِة يف م�سلحِة 

الّطالِب الذي ميّثُل �سرياَن اجلامعِة املتدّفِق حيوّيًة وعطاًء.
فاجلامعـــاُت �ساأُنهـــا �ساأُن املوؤ�ّس�ســـاِت الّتعليمّيِة تعتـــرُب م�سانَع 
علمّيـــًة ترتقـــْي برّواِدهـــا مـــن الّطلبـــِة، وُتك�سُبهم علوًمـــا ومعارَف 
واأخالًقا وقيًمـــا تدُفُعُهم لالأماِم، وجتعُل منهـــْم اأدواٍت لبناِء الّدولِة 
بكِلّ �سمانٍة وثقٍة وجناٍح، فالّطالُب اّلذي يلتحُق بجامعٍة ما ي�سُع يف 
ح�ساباِته اأَنّ جامعَته ميَداٌن للّتناف�ِس ال�ّسريِف مَع الفر�ساِن الآخرين 
من زمالِئـــِه امللتحقنَي معُه؛ في�سعى جاِهًدا لإثبـــاِت هوّيِتِه، وتعزيِز 
�سخ�سّيِته، وترِك ب�سمٍة م�سيئٍة له على جدارّيِة الإجناِز، وكُلّ ذلَك 
ل يكـــوُن ول يتحّقـــُق ما مْل تكـــْن اإدارُة اجلامعِة م�سّلحـــًة باخلرباِت 
مـــن الأ�ساتذِة والكوادِر الوظيفّيِة اّلذيـــن ير�سموُن �سيا�سَة اجلامعِة 
مبـــا يتـــواءُم مَع حتقيـــِق نتائَج اإيجابّيـــٍة تنعك�ُس ب�ســـكٍل مبا�سٍر على 

�سخ�سّيِة الّطالِب اأّوًل.
ول ميكـــُن حتقيـــُق الأهداِف املن�ســـودِة على اأجنـــدِة اجلامعاِت 

بعْيـــًدا عن حتديـــِد احلاجـــاِت الالزمِة، وتوفـــرِي املتطّلبـــاِت املاّدّيِة 
ـــِة الفوِز بالو�سوِل  واملعنوّيـــِة امل�ساعدِة علـــى امل�سِيّ قدًما نحو من�سّ
وِر  باملنتِج اجلامعِيّ اإلى اأعلى درجـــاِت الّتفّوِق والّتمّيِز، وبكاّفِة ال�سّ
ياِت، وهذا هـــو م�سماُر الّتناف�ـــسِ بنَي اجلامعاِت  والأ�ســـكاِل واملُ�َسَمّ
جمْيِعهـــا، واملتعّلِق ببنـــاِء �سخ�سّيِة الّطالِب اجلامعـــّي بناًء مدرو�ًسا 
وواعًيـــا، مراعًيا لأعـــراِف املجتمِع وقيِمِه وتقاليـــِدِه، مَع الأخِذ بعنِي 
العتبـــاِر اأَنّ الّطالَب هو اأ�سا�ُس تقـــّدِم اجلامعِة، وو�سوِلها اإلى اأعلى 

الّنتائِج يف املجاِل الأكادميِيّ والإبداعّي على حٍدّ �سواء.
وتبقى الآراُء تدوُر يف هذا ال�ّسياِق حوَل الّطالِب اجلامعّي بكوِنه 
طالًبـــا مَرّ يف مراحـــَل درا�سّيٍة متعـــّددة، واكت�سَب على مـــِرّ �سنواِت 
التحاِقـــِه باملوؤ�ّس�ســـاِت الّتعليمّيـــة الكثرَي مـــن املعـــارِف وال�ّسلوكّياِت 
والأخـــالِق اّلتي ُتَعُدّ اإرها�ساٍت اأولى لتكويِن �سخ�سّيِته، وبناِئها كما 
، لكـــَنّ دوَرها  ينبغـــي، وكما يريدها الأهـــُل والأ�ســـرُة واملجتمُع ككٍلّ
الّتكميلـــَيّ يختلـــُف اختالًفـــا كبـــرًيا عـــن اأدواِر املوؤ�ّس�ســـاِت الأخرى 
ال�ّسابقـــِة لها، ذلَك اأّنهـــا ميداٌن ف�سيٌح من البنيـــِة الّتحتّية املت�سّكلة 
مـــن ال�ّساحاِت والأبنيـــِة واحلدائِق واملداخِل واملمـــّراِت وغرِي ذلك، 
ناهيـــَك عن الكتظاظ الّطالبـــِيّ املتاأّتي من بيئـــاٍت خمتلفٍة، وهذا 
ا يف بناِء �سخ�سّيـــِة الّطالِب ما مل حتّدد اجلامعاُت  يلعـــُب دوًرا كبرْيً
ل الأنظمَة ال�سابطة، وتهيـــئ املرافَق خلدمِة  اأولويـــاِت عمِلهـــا، وتفِعّ
الّطلبِة، وتقّدم لهم اأن�سطًة وفعالّياٍت تنا�سُب اأعماَرهم، وحتّقق لهم 
متطّلباِت امليـــوِل واملواهِب؛ وبهذا تكتُب اجلامعـــُة ا�سَمها خّفاًقا يف 

�سماِء العلِم والإبداِع.
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املر�سدة: منرية �سالح م�سطفى

مدر�سة اأم منيع الأ�سا�سية

مديرية تربية لواء اجلامعة

معاجلة املر�شد الرتبوي امل�شكالت املتكررة عند الطلبة

عندمـــا يقابـــل املر�ســـد الرتبوي امل�ســـكالت بـــني الطلبة، فمن 
يـــه عن جوانب  ال�ســـروري اأن يظهر �ســـرًبا جمياًل يف مرحلة تق�سّ
امل�سكلـــة لي�ستطيع حتديدهـــا، وغالًبا ما تكـــون امل�سكلة متبادلة بني 
اأطراف النـــزاع امل�ستكني )الطلبة(، اإذا ل بـــد من اإعطاء الفر�سة 
الكافيـــة لكّل طـــرف مـــن امل�ستكني للتكلـــم ومتكينهم مـــن التفريغ 

النفعايل، عن طريق الإ�سغاء الفعال.
ة يدركها املر�سد املتخ�س�س،  والإ�سغاء الفعال له مهارات خا�سّ
وتقـــوم على اأن يتكلـــم امل�سرت�سد مبا يجول يف خاطـــره، واإذ يتوقف 

عـــن الكالم يقـــوم املر�سد بـــدوره باإعادة �سياغة مـــا قاله الطالب، 
ممـــا يدفع الطالـــب للتو�سيح اأكرث واإ�سافة معلومـــات عن م�سكلته، 
وت�ساعد هذه املعلومات على الو�سول اإلى حل م�سرتك ير�سي جميع 

الأطراف. 
وعندمـــا يتاأكد املر�سد اأنه مل يبق هنـــاك ما ميكن اإ�سافته اإلى 
امل�سكلـــة، واأن الكالم يدور يف الفلـــك نف�سه، اأو يدور حول م�سكالت 
اأخرى، ميكن للمر�سد اأن يطرح �سوؤاله الأهم يف هذه اللحظة، وهو: 
كيـــف ميكننـــي اأن اأ�ساعدكم يف حّل هـــذه امل�سكلة؟وغالًبـــا ما ياأتي 
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الطلبة ال�سغار اإلى املر�سد ويف اأذهانهم توقع معني اأو حلول تر�سي 
اجلميع. 

ف   مثـــاًل: ذات مرة جـــاء اإلـــى غرفةالإر�ساد طالبان مـــن ال�سَّ
ـــه لزميله كلمات فيها �ستم  الّثـــاين الأ�سا�سي، وكان اأحدهما قد وَجّ
وحتقري، عـــرب ر�سالة خطية يف ورقة �سغرية، وبعدمـــا اأ�سغيُت اإلى 
طـــريَف امل�سكلة، قمـــت ب�سوؤال الطالـــب الذي يقـــول اأن الر�سالة قد 
وجهـــت لـــه �سخ�سًيا بدليـــل اأن ا�سمـــه مكتوب فيها: كيـــف ترى اأنه 

ميكننا حل هذه امل�سكلة؟
ق���ال بب�ضاط���ة: ميكنك �أن جتعلي���ه )و�أ�ضار �إل���ى زميله �ملتورط 
بكتاب���ة �لر�ضالة( يكتب،ثم تقارين ب���ني �خلطوط. وعندئذ �عرتف 

م �عتذ�ًر� لزميله. ومتت �مل�ضاحلة. �لطالب �ملتورط، وقَدّ
لقـــد كان دور املر�ســـد يف هذه اللحظة، هو رفـــع الوعي القيمي 
و�ل�ضلوكي لدى �لطالب �ملتورط، وذلك باأنني قمت باإخباره، بعد �أن 
قـــدم اعتـــذاره، اأن كتابة ر�سائل من هذا النـــوع هو خمالفة لقوانني 
املدر�ســـة، وكذلك هو اأمر يوؤثر يف �سداقاتك مع الطالب، فيجعلهم 
ينفـــرون منك، وحـــُقّ ال�سداقة اأن تراعي �سديقـــك، وحتافظ على 
م�ساعره. ومت ذلـــك بكلمات ب�سيطة ميكن لطالب يف ال�سف الثاين 

ا�ستيعابها. 
وكان م���ن �مله���م يف تل���ك �للحظ���ة �أن جتع���ل �لطال���ب �ملتورط 
بامل�سكلـــة، يعيد علـــى م�سامعك ما فهمه مـــن كالمك اخلا�س برفع 

الوعي القيمي وال�سلوكي.
ومـــن املهـــم هنـــا اأن اأو�ســـح، اأن هـــذه امل�سكلـــة قـــد تتكرر بني 
�لطالب���ني، �أو بني �لطالب �ملتورط نف�ضه مع طلبة �آخرين، ويف حالة 
التكـــرار فيجـــدر باملر�سد اأن يقوم مبا يلزم مـــرة اأخرى، من متكني 

الطلبة مـــن التفريغ النفعـــايل، والإ�سغاء الفعـــال وحتديد جوانب 
امل�سكلة والتاأكد مبن �سَبّب امل�سكلة. 

ة عن طريق تقدمي  وبعدها عليه اأن يعالج الأمر �سلوكًيا هذه املَرّ
العتذار ال�سفهي للطالب الآخر )الذي متت الكتابة �سده(. ويعمد 
رة كبرية من حجم )فول�سكاب( املر�سد هنا اإلى توفـــري ورقة م�سَطّ

ويكتـــب املر�ســـد يف اأعالهـــا )اآ�سف، يـــا �سديقي، لـــن اأكررها مرة 
اأخرى( على ال�سكل التايل: 

اآ�سف يا �سديقي لن اأكررها مرة اأخرى
اآ�سف يا �سديقي لن اأكررها مرة اأخرى

ويك���ون عل���ى �لطالب �ملت���ورط بامل�ضكل���ة ملء �ل�ضفح���ة  بهذه 
العبـــارة بالقلم، بهدف رفـــع الوعي بامل�سكلة. وعلـــى الطالب كتابة 
هـــذه الورقـــة يف غرفـــة الإر�ســـاد وباإ�ســـراف املر�سد نف�ســـه. وبعد 
النتهـــاء يقدمهـــا الطالب املعتـــدي اإلى زميله، مع تقـــدمي العتذار 

واإجراء امل�ساحلة.
واذا اأعـــاد الطالب تكرار امل�سكلة للمرة الثالثة فاإن على املر�سد 
هنا اأن يجعل الطالب يوقع ورقة ت�سمى )التعهد بعدم تكرار امل�سكلة 
مـــرة اأخرى(، ويحفظ املر�ســـد هذه الورقة يف ملـــف خا�س. ولكنه 
يعد الطالب املت�سبب بامل�سكلة اأنه ميكنه اإلغاء هذا التعهد بعد �سهر 

كامل اإذا مل يكرر ومل تاأت �سكاوى من الطلبة �سده. 
واأخرًيا، اإذا تكررت امل�سكلة مرة رابعة فاإن املر�سد يقوم بتحويل 

الطالب اإلى درا�سة احلالة مع ا�ستدعاء والديه لال�ستق�ساء.
وهنـــا ميكن تطبيـــق هذه احللول على جمموعـــة م�سكالت، من 
مثـــل: ال�سرب، وال�سرقـــة والتهديد، وتوجيه �ستيمـــة للمعلم اأو اأحد 

العاملني يف املدر�سة. 

� � �
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الأ�ستاذ الدكتور حممد نايف العمايرة

جامعة موؤتة/ كلية العلوم الجتماعية

حتليل م�شمون الورقة النقا�شية ال�شابعة

جلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني

الأمة" نه�شة  جوهر  التعليمية  العملية  وتطوير  الب�شرية  قدراتنا  "بناء 

بناء  هو  مهما  مو�سوعا  ال�سابعة  النقا�سية  الورقة  تت�سمن 
الأمة  لنه�سة  كاأ�سا�س  التعليمية  العملية  وتطوير  الب�سرية  قدراتنا 
وتطويرها، و�سيتم حتليل م�سمون هذه الورقة التي ترتكز على ثالثة 
نه�ستنا،  عماد  اأبنائنا  م�ستقبل  يف  ال�ستثمار  هي:  رئي�سة  حماور 

و�سبيلنا مل�ستقبل زاهر، وروؤيتنا لأردن منارة للعلم واملعرفة. 
 28 العلم  كلمة  فيها  تكررت  كلمة،   1076 على  الورقة  ت�ستمل 
مرة، وكلمة الأردن 9 مرات، وكلمة حديث 9 مرات، وكلمة م�ستقبل 
مرات،    6 الب�سرية  وكلمة  العرب  وكلمة  مرات،   7 املعرفة  وكلمة 
م�سمونها  يف  وت�سكل  مرات.   5 الطاقات  وكلمة  ا�ستثمار  وكلمة 

نقاط  �لورقة  �لتعليمي، فقد حددت  �لنظام  �لعام الإ�ضالح  �الإطار 
يجب  �لتي  �مل�ضتقبلية  �لفر�ض  تو�فر  ومدى  �لقوة  ونقاط  �ل�ضعف 

ا�ستثمارها للنهو�س بالتعليم يف اململكة.
من  هنا  ها  نثبتها  نقا�سية،  اأوراق  �ستة  الورقة  �سبق هذه  وقد 
الدميقراطية  بناء  نحو  )م�سريتنا  الأولى  فقط:  التذكري  باب 
خلدمة  الدميقراطي  نظامنا  )تطوير  والثانية  املتجددة(، 
دميقراطيتنا  لنجاح  تنتظرنا  )اأدوار  والثالثة  الأردنيني(،  جميع 
فاعلة(،  ومواطنة  دميقراطي  متكني  )نحو  والرابعة  املتجددة(، 
واملنجزات،  الأهداف،  الدميقراطي:   التحول  )تعميق  واخلام�سة 
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الدولة  اأ�سا�س  القانون  )�سيادة  وال�ساد�سة  ال�سيا�سية(،  والأعراف 
املدنية(.

واملتاأمل يف ما ت�سمنته الورقة ال�سابعة من روؤى واأفكار يلم�س 
الدعم امللكي املتوا�سل لقطاع التعليم، الذي ي�سكل فر�سة لأ�سحاب 
باعتماد  الدعم؛  هذا  با�ستثمار  املجال  هذا  يف  والعاملني  القرار 
خطط وبرامج تطبيقية واقعية تلبي احلاجات املجتمعية من جانب، 
وتتناف�س مع ما هو موجود يف العامل من جانب اآخر؛ لإثبات الذات، 
والو�سول اإلى العاملية من خالل البناء على التجربة الأردنية املميزة 

يف املجال الرتبوي. 
اأهمية عن الأوراق  الورقة ل تقل  اأن هذه  واملتاأمل كذلك يجد 
ولكنها تختلف عنها يف مو�سوعها وعنوانها،  �سبقتها،  التي  ال�ست 
وهو تطوير قطاع التعليم، اإذ ل يخلو بيت اأردين من متعلمني، �سواء 
يف املراحل املدر�سية اأو اجلامعية، وهذا يعني اأنها مت�س كل مواطن 

اأردين يف جميع اأرجاء الوطن الغايل. 
ا�ستخدم  امللك  جاللة  اأن  يجد  اأي�سا  الورقة  هذه  يف  واملتمعن 
لبناء جمتمع متقدم،  اأ�سا�سية  تعد ركائز  الأهمية  كلمات يف غاية 
وهي: ال�ستثمار، وامل�ستقبل، وجمتمع املعرفة، والإ�سالح، والتغيري، 

واقت�ساد املعرفة، وكلها ذات دللت م�ستقبلية مهمة. 
اإل  الع�سر  حتديات  نواكب  اأن  ميكن  ل  اأننا  الورقة  لنا  وتبني 
يف  الوطن  اأبناء  ا�ستثمار  وبالتايل،  اجلديدة،  املعرفية  باأدواته 
امل�ستقبل وهم اأغلى ما ميتلك الأردن من الرثوات، مو�سحًا جاللته 
اأنه ل ا�ستثمار يدّر من العوائد كما يدّر ال�ستثمار يف التعليم، واأننا 
يتعلم  اأن  من  متكنه  التي  الفر�سة  ي�ستحق  اأردين  كل  باأن  نوؤمن 
ويبدع، واأن ينجح ويتفوق ويبلغ اأ�سمى املراتب باإميان واإقدام واتزان 
ل يرى للمعرفة حدًا، ول للعطاء نهاية، منفتحًا على كل الثقافات 
ياأخذ منها دومًا ويدع احلكمة �سالته، واحلقيقة مبتغاه، يطمح اإلى 

التميز والإجناز ويرنو اأبدا اإلى العلياء. 
وركزت الورقة على اأهمية املوؤ�س�سات التعليمية، واأن عليها اأن 

توؤمن باأن اأبناء هذا ال�سعب يتمتعون بطاقات هائلة وبقدرات كبرية 
ومواهب متنوعة، واأن ت�سعى لكت�ساف هذه الطاقات، وتنمية تلك 
عرب  حدودها  لأق�سى  وحتفيزها  املواهب،  تلك  و�سقل  القدرات، 
اأحدث الأ�ساليب التعليمية التي ت�سجع على الفهم والتفكري والفهم 
ل التلقني، وجتمع بني العلم والعمل، والنظرية والتطبيق، والتحليل 
والتخطيط، وتفتح اآفاقا وا�سعة اأمام اأبنائها؛ ليتفوقوا يف كل مادة، 

وينبغوا يف كل فن وحرفة. 
واإذا ما اأمعنا النظر والتدقيق يف الورقة، جند اأن جاللة امللك 
يوؤكد فيها اأن الأردن قوي وقادر على اأن يقدم اأمنوذجًا يف التعليم، 
اأعماًل  يقيموا  واأن  احلياة،  حتديات  ملواجهة  ال�سباب  يوؤهل  واأن 
متما�سكًا،  جمتمعًا  يبنوا  واأن  قيمة،  ِحَرفًا  ميار�سوا  واأن  ناجحة، 
م�سريًا اإلى اأن الأردن يتبواأ مكانة يف م�ساف الدول يف هذا امليدان، 
اأبنائها  اأمام  تفتح  درا�سية  مبناهج  اإل  ذلك  يتحقق  اأن  ميكن  ول 
وثقافة  الختالف،  اآداب  وتعلمهم  والناقد،  العميق  التفكري  اأبواب 
ملكة  فيهم  وتنمي  التعبري،  اأ�ساليب  من  وتقرب  واحلوار،  التنوع 

النظر والتدبر والتحليل. 
غري  من  تنه�س  اأن  لالأمة  ميكن  ل  اأنه  امللك  جاللة  ويوؤكد 
التعليم، ول �سيء يعدل التعليم يف م�سرية بناء الدولة وتغيري وجه 
تت�سابق  باتت  مرحلة  يف  �سيما  ول  والأف�سل،  الأجمل  اإلى  العامل 
واأننا  الب�سرية،  فيها الأمم يف اقت�ساد املعرفة وا�ستثمار الطاقات 
باأدواته املعرفية اجلديدة  اإل  لن ن�ستطيع مواكبة حتديات الع�سر 
بو�سائل التقنية احلديثة، ول ميكننا اأن نغفل عن التحديات الكبرية 
التعليم بدءًا من العرتاف بها، ومن ثم بذل اجلهود  التي تواجه 
تعليمي  نظام  اإلى  و�سوًل  لها،  الناجعة  احللول  وابتكار  لتجاوزها 
اإليه  ي�سعى  الذي  املزدهر  امل�ستقبل  بناء  يف  اأ�سا�سًا  ي�سكل  حديث 

الأردن. 
واجلامعات  واملعاهد  املدار�س  تكون  اأن  اأ�سا�س  الورقة  وتوؤكد 
م�سانع للعقول املفكرة ولالأيدي العاملة املاهرة، من خالل مناهج 
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القوة  لالأردن  يتحقق  حتى  العميق  التفكري  اأبواب  تفتح  درا�سية 
التعليمية التي توؤهله ملواجهة التحديات. 

وُي�ستنتج من الورقة اأن نهج الإدارة الأردنية يحتاج للمراجعة، 
اأو تنفيذ ل ت�سبقه خطط،  اأن تكون لدينا خطط دون تنفيذ،  فاإما 
واإذا كانت اخلطط موجودة فما الذي مينع التنفيذ، فاأحيانًا نخطط 
اأننا دائمًا على حق والآخر ل  اإثبات  لأنف�سنا ولي�س للوطن، ونريد 
اأو  التنفيذ،  يف  فاعاًل  فيكون  التخطيط  يف  لي�سارك  املعرفة  ميلك 
امللك  فجاللة  الراجح.  العقل  نحرتم  ول  العايل  ال�سوت  نخ�سى 
يتم  فالختالف  بعناء،  ولي�س  بذكاء  وننفذ  نخطط  لأن  يدعونا 
خلدمة  لأنه  عال؛  ب�سوت  التفاق  ياأتي  حني  يف  منخف�س  ب�سوت 

الوطن. 
مما �سبق نرى اأن الورقة تعك�س فكر وروؤى جاللته حول اأهمية 
التعليم يف حتقيق النه�سة والتنمية والرتقاء، ول �سيما يف اأهمية 

تعزيز املكون ال�سبابي وا�ستثماره يف التعليم.
وميكن تلخي�ض م�ضمون �لورقة بالنقاط �لتالية:

1-اأهمية العلم يف تعزيز القت�ساد املعريف ومعاجلة م�سكالت 
املجتمع.

املجتمع  تواجه  التي  التحديات  مواجهة  يف  العلم  2-اأهمية 
وب�سكل خا�س القت�ساد. 

تطور  نتيجة  وذلك  واأدواته،  التعليم  تطوير  3-�سرورة 
احلديثة  والتكنولوجيا  للتقنيات  ومواكبتها  الإن�سانية  املجتمعات 

وال�سريعة. 

4-ربط التعليم بتحقيق التنمية الب�سرية. 
واحلكومة  ال�سعب  )من  امل�سرتكة  اجلهود  ت�سافر  5-�سرورة 
واملوؤ�س�سات اخلا�سة والعامة( لتوفري بيئة تعليمية تعزز من حتقيق 

التنمية الب�سرية.
6-تطوير املوؤ�س�سات التعليمية والرتقاء بدورها يف التخطيط 

والتحليل والتطبيق، لتعزيز القدرات الإبداعية لدى الطالب. 
7-�سرورة اإبعاد التعليم عن الت�سيي�س وامل�سالح ال�سخ�سية؛ ملا 

يف ذلك من التاأثري يف امل�سرية التعليمية وتطورها. 
ومن  والتحديث،  بالتطور  مرتبط  التعليم  اأن  على  8-التاأكيد 

اأجل بناء قوي له ل بد من عدم وقوفه عند نقطة معينة. 
9-�رتباط �لعلم بالكمبيوتر و�الإنرتنت. 

اأهمية يف تطوير  اللغة العربية ملا لها من  10- �سرورة تعزيز 
املقدرة على فهم اللغات الأخرى.

11-  الأردن القوي هو الأردن الذي ميتلك تعليما قويا، واأ�سرة 
قوية متاآلفة، وجمتمعا متما�سكا.

و�القت�ضادي(  )�ل�ضيا�ضي  �ل�ضامل  �الإ�ضالح  �رتباط    -12
بالتعليم القوي. 

13-  اأن يكون الأردن منوذجًا تعليميًا لالآخرين. 
14– اأن تكون املدار�س واجلامعات واملعاهد م�سنعًا وخمرجًا 
الأردن يف مواجهة  ي�ستفيد منهم  والذين  واملبدعة  املفكرة  للعقول 

التحديات املختلفة.
حفظ اهلل الأردن قيادًة و�سعًبا.

� � �
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د. منى موؤمتن حوؤب�سة

م�ست�سارة وخبرية تربوية

بالتعاون مع اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار

نحو روؤية وطنية للتعليم غري النظامي )تعلم الكبار 

وتعليمهم( يف اإطار التعلم مدى احلياة

ُيعد قطاع التعليم غري النظامي )تعلم الكبار وتعليمهم( �سكاًل 

من اأ�سكال التعليم امل�ساند واملرتكز على مفهوم التعلم مدى احلياة، 

كما ي�سمل مفهوم تعلم الكبار وتعليمهم جُممل العمليات التعليمية 

الرا�سدون قدراتهم  اأو  الكبار  الأفراد  ُينّمي بف�سلها  التي  التعلمية 

ويرثون معارفهم، ويح�ّسنون من خاللها كفاياتهم التقنية اأو املهنية 

اأو احلياتية، والتي تدعم م�ساهمتهم الفاعلة يف التنمية امل�ستدامة 

مبختلف اأبعادها؛ الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية والثقافية.

الأردن:  تاريخ  جلنة  من�سورات  اأبرز  لأحد  )وفًقا  الأردن  ويف 

ُيق�سد   ،)1992 عام  ال�سادر  الأمية،  وحمو  الكبار  تعليم  برامج 

والتاأهيلية  التعليمية  الربامج  اأ�سكال  "جميع  الكبار:  بتعليم 

اململكة حتت  ا�سُتحدثت يف  والتي  م�ستوياتها،  والتدريبية مبختلف 

مظلة ما ي�سطلح بت�سميته "التعليم غري النظامي"، من اأجل توفري 

اإطار التعليم  فر�س التعليم والتدريب للمواطنني الذين هم خارج 

النظامي املدر�سي". 

ال�سادرة  الكتيبات  ح�سب  النظامي،  غري  التعليم  ُيعّرف  كما 

عن وزارة الرتبية والتعليم/ الأردن باأنه: "كل ن�ضاط تربوي منهجي 

النمطي،  التعليمي  النظام  خارج  يتم  مهني  تدريب  اأي  اأو  منظم 

ويقوم على مراعاة ظروف الدار�سني/ات وعقلياتهم وطموحاتهم 
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وقدراتهم اخلا�سة، بهدف تنمية قدراتهم ومعارفهم ومهاراتهم، 

وت�ساهم  �سلوكهم  يف  اإيجابًا  توؤثر  �سوف  التي  موؤهالتهم  وتعزيز 

باأن  لهم  وت�سمح  والثقايف،  والجتماعي  القت�سادي  رخائهم  يف 

ي�سبحوا اأع�ساء منتجني يف املجتمع. وهو تعليم يتم ب�سورة منظمة 

ومق�سودة ويف فرتة زمنية مر�سومة، ويكون عادة رديًفا وم�سانًدا 

اأنه يربط  ُيعالج مفرزاته و�سلبياته، كما  النظامي  للتعليم  وموازًيا 

التنمية  برامج  من  يتجزاأ  ل  جزًءا  ويعترب  املنتج،  بالعمل  التعليم 

الب�سرية الجتماعية والقت�سادية ال�ساملة وامل�ستدامة".

التو�سية ب�ساأن تعّلم الكبار وتعليمهم )2015(:
حُتدد هذه التو�سية )التي مت اعتمادها يف املوؤمتر العام ملنظمة 

"اليون�سكو" يف دورته 38/  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم 

2015( الأهداف واملبادئ التوجيهية العامة التي يتعني على كل دولة 

الإدارية  وبناها  والقت�سادي  الجتماعي  ل�سياقها  وفًقا  تطبيقها 

ومواردها املتاحة، من اأجل تعزيز مكانة تعلم الكبار وتعليمهم على 

املجالت  التو�سية  وتت�سمن  والدويل.  والإقليمي  الوطني  امل�ستوى 

امل�ستمدة من اإطار عمل بيليم الذي اعتمده املوؤمتر الدويل ال�ساد�س 

لتعليم الكبار/ 2009، وهي: 

• و�سع �سيا�سات وت�سريعات �ساملة وجامعة ومتكاملة ومالئمة 	

وتعزيز  املناحي،  مبختلف  وتعليمهم  الكبار  تعّلم  جمال  يف 

هذه  تكون  اأن  �سمان  مع  املجال،  هذا  يف  املوؤاتية  البيئة 

مع  للتكّيف  الكفاية  فيه  مبا  مرنة  والت�سريعات  ال�سيا�سات 

الحتياجات والق�سايا والتحديات امل�ستقبلية.

• تعبئة وتخ�سي�س موارد مالية كافية لدعم امل�ساركة املعززة 	

والناجحة يف تعّلم الكبار وتعليمهم من خالل اآليات منا�سبة، 

وتن�سيق التعاون بني الوزارات واملوؤ�س�سات وال�سراكات املختلفة 

مل�ساطرة التكاليف يف ما بينها. 

• الكبار 	 تعّلم  لعملية  "احلوكمة"  ال�سليمة  الإدارة  تعزيز 

املحلي  امل�ستوى  على  عمليات  اأو  اآليات  واإن�ساء  وتعليمهم، 

والوطني تت�سم باملرونة والتجاوب والالمركزية، واأن تخ�س�س 

للجميع  �ساملة  اإ�سرتاتيجيات  واحل�سرية  الريفية  للمناطق 

وم�ستدامة، حيث تتوافر لكل فرد فر�س التعلم والقدرة على 

امل�ساركة التامة يف عمليات التنمية.

• اأي 	 ُي�ستبعد  ل  لكي  والإن�ساف،  والإدماج،  امل�ساركة،  تعزيز 

فرد من �النخر�ط يف عملية تعلم �لكبار وتعليمهم، وحتى ُتتاح 

والرجال من خمتلف اخللفيات  الن�ساء  التعلم جلميع  فر�س 

والتعليمية،  والقت�سادية،  واللغوية،  والثقافية،  الجتماعية، 

مع اإيالء اهتمام خا�س وتدابري حمددة لتعزيز انتفاع الفئات 

املحرومة اأو امل�ست�سعفة.

• تعزيز بيئة تكفل اجلودة لعملية تعلم الكبار وتعليمهم، واإن�ساء 	

باعتبارها  وتقييمها،  الربامج  ور�سد  ل�سمان اجلودة،  اآليات 

وو�سع  وتعليمهم،  الكبار  تعلم  نظام  يف  اأ�سا�سية  مكونات 

معايري للجودة والتحقق من اللتزام بها.

التنمية  خّطة  يف  وتعليمهم  الكبار  تعّلم  اإمكانات  حتقيق 
امل�ستدامة لعام 2030:

تعّلم  اأهمية  على   2030 لعام  امل�ستدامة  التنمية  خّطة  ُتركز 

خمتلف  من  املتعلمني/ات  احتياجات  وحُتدد  وتعليمهم،  الكبار 

)اأي  وتعليمهم  الكبار  تعّلم  اأ�سكال  مبختلف  وتعرتف  الأعمار، 

الر�سمي، وغري النظامي، وغري الر�سمي(، وُتطور فهمنا للقرائية 

وتعّلم الكبار وتعليمهم يف اإطار التعلم مدى احلياة.

اخلا�س  العمل  واإطار   2030 لعام  امل�ستدامة  التنمية  خّطة  اإن 

وتعليمهم  الكبار  تعّلم  قطاع  ُيعطيان   2030 عام  حتى  بالتعليم 

امل�ستوى  على  التقدم  لإحراز  كاأداة  م�سبوقة  غري  عاملية  اإمكانيات 

الفردي واملجتمعي.

الهدف  ُيعترب   ،)17( الـ  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  بني  ومن 

)4( الأكرث اأهمية بالن�سبة اإلى تعّلم الكبار وتعليمهم، فهو يدعو اإلى 

التعلم  وتعزيز فر�س  �سامل ومن�سف بجودة عالية  تعليم  "�سمان 



أيلول 2019 املجلد 56-بديل العددين الأول والثاين  املعلمرسالة 144

مدى احلياة للجميع". ويت�سمن هذا الهدف �سبَع غايات مو�سوعية 
تتعلق خم�ٌس منها بتعّلم الكبار وتعليمهم مبا�سرة. اإذ تتوجه الغاية 
واملهني  التقني  التعليم  على  املواطنني  ح�سول  "ل�سمان   )4.3(
والعايل"، والغاية )4.4( تدعو اإلى "تزويد عدد اأكرب من النا�س 
اأما  لئقة"،  وظائف  على  للعثور  اإليها  يحتاجون  التي  باملهارات 
الغاية )4.5( فتدعو اإلى "�سمان ح�سول جميع الن�ساء والرجال 
وحتقيق  عالية،  جودة  ذي  بتعليم  للتمتع  مت�ساوية  فر�س  على 
من  مت�ساوية  بفوائد  والتمتع  مت�ساوية،  م�ستويات  على  الإجنازات 
التعليم". بينما الغاية )4.6( تدعو "ل�سمان اأن ُيلم جميع ال�سباب 
الغاية  اأما  بالقراءة والكتابة واحل�ساب"،  الكبار  ون�سبة كبرية من 
)4.7(فتغطي م�ساألة "�رتباط �لتعليم بالتنمية �مل�ضتد�مة، وحقوق 
العاملية"،  واملواطنية  وال�سالم،  اجلن�سني،  بني  وامل�ساواة  الإن�سان، 

اإذ يلعب تعّلم الكبار وتعليمهم دوًرا مهًما يف هذه املجالت.
يف  النظامي  غري  للتعليم  الت�سخي�سية  الدرا�سة  ُملخ�س 

الأردن:
اإطاًرا  اعتبارها  مُيكن  )التي  الت�سخي�سية  الدرا�سة  ُنفذت 
مرجعًيا لهذه الورقة( بالتعاون مع مكتب اليون�سكو يف عمان، �سمن 
الأن�سطة التمهيدية ملبادرة بناء "نظام اإدارة معلومات التعليم غري 
النظامي )NFE-MIS(" يف املقام الأول، وللم�ساهمة يف م�سروع 
الأردن"  يف  النظامي  غري  للتعليم  الوطنية  "الإ�سرتاتيجية  تطوير 
املقام  وفق منهجية علمية، وبناء على تغذية راجعة مو�سوعية يف 

الثاين.
"تعّرف  اإلى:  عام،  ب�سكل  الت�سخي�سية  الدرا�سة  هذه  هدفت 
غري  للتعليم  الوطني  املفاهيمي  والإطار  الوطنية  ال�سيا�سة  اإطار 
م�سادر  وتعّرف  الأردن،  يف  وتعليمهم(  الكبار  )تعلم  النظامي 
على  املتوافرة  النظامي  غري  التعليم  معلومات  واأنظمة  البيانات 
امل�ستوى الوطني، اإ�سافة اإلى حتديد الحتياجات للمعلومات يف ما 

يتعلق بربامج التعليم غري النظامي وخدماته املتنوعة".  

من  مبحوًثا/ة   )22( الت�سخي�سية  الدرا�سة  عينة  و�سملت 
يف  الرتبويني  واملخططني  القرار  و�سانعي  ال�سيا�سة  وا�سعي 
برامج  ومقدمي  املدين،  املجتمع  وموؤ�س�سات  الر�سمية  املوؤ�س�سات 
و)24(  الوطني،  ال�سعيد  على  ومموليها  النظامي  غري  التعليم 
مبحوًثا/ة من م�سوؤويل التعليم غري النظامي يف مديريات الرتبية 
برامج  مديري  من  مبحوًثا/ة  و)30(  اململكة،  اأنحاء  يف  والتعليم 
املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  يف  ومن�سقيها  النظامي  غري  التعليم 
غري  التعليم  خدمات  ُتقدم  باعتبارها  زيارتها،  مت  التي  الثالثني 
من  مبحوًثا/ة   )60( اإلى  اإ�سافة  املتنوعة،  باأن�سطته  النظامي 
واملتدربني،  املتعلمني  من  مبحوًثا/ة  و)60(  واملدربني،  املي�سرين 
هذه  مع  املتعاملني  املحلي  املجتمع  ممثلي  من  مبحوًثا/ة  و)30( 

املوؤ�س�سات. 
الفئات  وتنوع  الت�سخي�سية  الدرا�سة  اأهداف  لتعدد  ونظًرا 
امل�ستهدفة التي �سملتها، فقد تنوعت الأدوات التي ا�ستخدمها فريق 
الدرا�سة ووظفها يف جمع بياناتها، بحيث �سملت: منحى الدرا�سة 
املعمقة، واأ�سلوب امل�سح امل�سغر، واأداة املقابالت املعّمقة املهيكلة، 
الرتكيز،  واأ�سلوب جمموعات  التحليلية،  النوعية  الدرا�سة  ومنحى 
اإ�سافة اإلى مراجعة الأدب الرتبوي والدرا�سات والأبحاث الرتبوية 

ذات العالقة بربامج التعليم غري النظامي وحتليلها. 
ومعلومات  بيانات  توفري  الدرا�سة يف  نتائج هذه  �ساهمت  وقد 
الربامج  هذه  يف  القوة  جوانب  حول  واملو�سوعية،  بالدقة  تت�سف 
تعّرف  اإلى  اإ�سافة  فيها،  التح�سني  وفر�س  ال�سعف  ومواطن 
الحتياجات املختلفة من املعلومات من وجهة نظر خمتلف الفئات 
املعنية بهذه الربامج. كما مت التو�سل اإلى جمموعة من املالحظات 
التطويرية، التي ينبغي العمل على ت�سمينها يف اخلطط والتوجهات 
مظلة  باإن�ساء  يتعلق  ما  يف  وبخا�سة  الربامج،  لهذه  امل�ستقبلية 
وطنية للتن�سيق بني جهود املوؤ�س�سات التي ُتقدم برامج التعليم غري 
اإدارة معلومات التعليم  النظامي وخدماته يف الأردن، وبناء نظام 
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حتديدها،  مت  التي  الوطنية  الحتياجات  �سوء  يف  النظامي  غري 
غري  للتعليم  الوطنية  ال�سرتاتيجية  بناء  يف  ُي�سهم  اأن  يوؤمل  ما 
النظامي يف الأردن يف اإطار التعلم مدى احلياة، ويف �سياغة اخلطة 
الإ�سرتاتيجية متو�سطة املدى التي ُيتوخى اأن تنبثق عنها، يف �سوء 
التي  الأداء  الرئي�سة وموؤ�سرات  الإ�سرتاتيجية والأهداف  الأهداف 
�سيتم التو�سل اإليها، من خالل ور�س الع�سف الذهني واجتماعات 
املوؤ�س�سات  من  املعنيون/ات  فيها  �سُي�سارك  التي  الفنية  اللجان 
القرارات  �سناعة  يف  بالتايل  وامل�ساهمة  والأهلية،  الر�سمية 
الر�سيدة، الرامية لالرتقاء بربامج التعليم غري النظامي يف الأردن 

)تعلم الكبار وتعليمهم(: تخطيًطا وتنفيًذا وتقومًيا وتطويًرا. 
حتليل واقع برامج التعليم غري النظامي يف الأردن:

النظامي  غري  التعليم  برامج  لواقع  حتلياًل  تالًيا  ن�ستعر�س 
املختلفة،  اأنواعها  على  بناء  الأردن،  يف  وتعليمهم(  الكبار  )تعلم 
واجلهات التي تقدمها، والفئات امل�ستهدفة بخدماتها وفقًا للمرحلة 
العمرية، من وجهة نظر م�سوؤويل/ات برامج التعليم غري النظامي 
يف مديريات الرتبية والتعليم يف اأنحاء اململكة وموؤ�س�سات املجتمع 

املدين التي متت زيارتها. 
املتوافرة،  ون�ساطاته  النظامي  غري  التعليم  برامج  اأنواع  اأ- 

وت�سمل املجالت الرئي�سة والفرعية الآتية:
الأمية:  حمو  واحل�ساب/  والكتابة  القراءة  معرفة  1.مهارات 
واحل�ساب(،  والكتابة،  )القراءة،  القرائية  تعليم مهارات  وت�سمل: 

والتعليم امل�ستمر/ التعلم الذاتي. 
التعليم  عن  البديل  التعليم  وي�سمل:  املوازي،  2.التعليم 
مثاًل،  ال�سيفية  والدرا�سات  امل�سائية  الدرا�سات  الأ�سا�سي/ 
والربامج التعليمية لغايات التج�سري خارج اإطار املدر�سة النظامية/ 

الدرا�سات املنزلية مثاًل.
3.تنمية املهارات احلياتية/ التدريب لتح�سني ظروف احلياة، 
وال�سحة  املواطنة،  وواجبات  حقوق  املدنية/  الرتبية  وت�سمل: 

الإجنابية،  وال�سحة  العائلي  والتخطيط  والتغذية،  والنظافة، 
وتطوير  مثاًل،  واملخدرات  الإيدز  اأخطار  من  الوقائية  والتوعية 
مهارات القيادة واإدارة فرق العمل، والقت�ساد املنزيل، واحلفاظ 

على البيئة.
غري  املهني  التدريب  الدخل/  تاأمني  على  القدرة  4.تنمية 
ال�سغرية،  امل�ساريع  لإن�ساء  القدرات  تطوير  وت�سمل:  النظامي، 
اجلماعي  التدريب  ال�سغرية/  القرو�س  ملنح  التعاونية  وامل�ساريع 
والتدريب على  الإدارية،  املهارات  والتدريب على  الذات،  مل�ساعدة 

م�سك الدفاتر/ املحا�سبة.
5.التنمية الريفية، وت�سمل: التو�سع يف الرقعة املتاحة للزراعة، 
واإدارة توزيع املياه، واإدارة الغابات، وتربية املوا�سي، واحلفاظ على 

الرتبة والري، واإدارة ال�سماكات.
جمال  يف  التدريب  وت�سمل:  امل�ستدامة،  املهنية  6.التنمية 
ق�سرية  تدريبية  ودورات  والت�سالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
التعليم  وفر�س  املختلفة،  اللغات  يف  تدريبية  ودورات  متخ�س�سة، 

اجلامعي ملن هم يف العقد الثالث فما فوق.
7.التعليم الديني، وي�سمل: دورات تدريبية وتوعوية يف املجالت 

الدينية املختلفة.
ال�سعبية  الفنون  وت�سمل:  واحل�سارية،  الرتاثية  8.الرتبية 
الثقايف،  الرتاث  على  واحلفاظ  الفلكلورية،  واملو�سيقى  واليدوية، 

وبرامج تطوير وتنمية الذات.
ب- اجلهات التي تقدم برامج التعليم غري النظامي ون�ساطاته:
غري  التعليم  برامج  تقدم  التي  اجلهات  اأبرز  اإي�ساح  ميكن 

النظامي ون�ساطاته يف الأردن على النحو الآتي:
لها(،  التابعة  )والدوائر  الر�سمية  واملوؤ�س�سات  1.الوزارات 
مثل: وزارة الرتبية والتعليم، ووزارة الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات 
الإ�سالمية، ووزارة ال�سحة، ووزارة الزراعة، ووزارة العمل، ووزارة 
الأردنية،  واجلامعات  العام،  الأمن  ومديرية  الجتماعية،  التنمية 
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وموؤ�س�سة التدريب املهني ومراكزها، وموؤ�س�سة الإقرا�س الزراعي.
احلكومية  غري  املنظمات  املدين/  املجتمع  2.موؤ�س�سات 
)NGO's(، مثل: موؤ�س�سة احل�سني الجتماعية، واحتاد اجلمعيات 
واحتاد  الأردين،  الأحمر  والهالل  اخلريية،  واجلمعيات  اخلريية، 
واملهن،  الأعمال  �سيدات  وملتقى  الثقافية،  واملنتديات  املزارعني، 
التنموية  الأ�سر  وجمعية  الأردين،  الن�ساء  ت�سامن  معهد  وجمعية 
والحتاد  املهند�سني،  ونقابة  الريفية،  التنمية  ومراكز  اخلريية، 
الن�سائي الأردين، وجمعيات املحافظة على القراآن الكرمي، ومراكز 

تنمية املجتمع املحلي، وموؤ�س�سات وبرامج تطوعية اأخرى.
3.موؤ�س�سات القطاع اخلا�س، مثل: البنوك وال�سركات، واملراكز 

الثقافية، ومراكز التدريب، ومراكز البحوث وال�ست�سارات. 
الكبار،  لتعليم  الأملانية  اجلمعية  مثل:  الدولية،  4.املنظمات 
ومنظمة اليون�سكو، ومنظمة اليوني�سيف، وموؤ�س�سة كوي�ست �سكوب 
الثقافة  تعزيز  برنامج  الأو�سط/  ال�سرق  يف  الجتماعية  للتنمية 

للمت�سربني، ووكالة الغوث الدولية لالجئني، وفرق ال�سالم.
ج- الفئات امل�ستهدفة بربامج التعليم غري النظامي ون�ساطاته:

غري  التعليم  بربامج  امل�ستهدفة  الفئات  اأبرز  اإي�ساح  مُيكن 
املتعلمني/ات  الأميني/ات،  يف:  الأردن  يف  ون�ساطاته  النظامي 
للم�ستوى الأ�سا�سي، املتعلمني/ات للم�ستوى املتقدم، الأطفال خارج 
والأطفال  املراهقني/ات  الدرا�سة،  عن  واملنقطعني/ات  املدر�سة 
الفقراء  الفقراء يف الريف والبادية،  الن�ساء والفتيات،  املهم�سني، 
تعي�س  التي  واملجموعات  الأقليات،  )احل�سر(،  املدين  املجتمع  يف 
التحديات  ذوي/ات  والأ�سخا�س  كالالجئني  خا�سة،  ظروًفا 

واحلاجات اخلا�سة وال�سجناء/ ال�سجينات.
الغاية املن�سودة: 

املن�سودة  امل�ستقبلية  الروؤية  حتديد  هي  املن�سودة  الغاية  اإن 
للتعليم غري النظامي )تعلم الكبار وتعليمهم( يف اإطار التعلم مدى 
احلياة يف الأردن، وفق منهجية علمية ت�ساركية مب�ساهمة الأطراف 

املعنية كافة، باعتبار ذلك "م�سوؤولية وطنية م�سرتكة"، والتي ميكن 
غري  التعليم  م�سارات  ُتبني  حمددة  فقرات  اإلى  لحًقا  ترجمتها 
النظامي وبراجمه واأهدافه، من خالل اتخاذ جمموعة من التدابري 
الهادفة اإلى اإحداث نقلة نوعية يف برامج التعليم غري النظامي يف 

الأردن ببعديها: الكمي، والنوعي، وبخا�سة يف املجالت الآتية: 
التعليم  لربامج  وطنية  تن�سيقية  مظلة  اإيجاد  على  العمل   -
خمتلف  حتتها  تن�سوي  وتعليمهم(،  الكبار  )تعلم  النظامي  غري 
الر�سمية  املختلفة  املجتمعية  املوؤ�س�سات  تقدمها  التي  املبادرات 
يف  يتم  واأن  التعليم،  من  النمط  هذا  اإطار  يف  والأهلية  واخلا�سة 
وفئاتها  عملها  جمالت  مبختلف  املوؤ�س�سات،  هذه  متثيل  اإطارها 
جامًعا  اإطاًرا  املظلة  هذه  لتكون  براجمها،  وتوجهات  امل�ستهدفة 
مبختلف  احلياة"  مدى  "التعلم  بتحقيق  املعنية  الربامج  ملختلف 
اأمناطه وطرائقه. على اأن تعمل هذه )اللجنة الوطنية( اأو )املجل�س 
الأعلى( الذي له/ا اأمانة عامة فّعالة والتي �سيتم ا�ستحداثها على 
على  الربامج  لهذه  الت�ساركي  التكاملي  الإ�سرتاتيجي  التخطيط 
ونقاط  و�لتجارب  �خلرب�ت  تبادل  �إلى  �إ�ضافة  �لوطني،  �مل�ضتوى 
وتعزيزها،  املوؤ�س�سات  هذه  بني  ما  يف  النجاح  وق�س�س  القوة 
و�الإفادة من نقاط �ل�ضعف و�ملعوقات و�لعمل على جتاوزها و�حلد 
والتعليم  الرتبية  وزارة  متار�س  اأن  وميكن  م�سرتكة.  بجهود  منها 
اأعمالها  وتن�سيق  اللجنة  هذه  ت�سكيل  يف  وحمورًيا  رئي�ًسا  دوًرا 

و�جتماعاتها ومتابعة �أن�ضطتها. مع �ضرورة مر�عاة �لنقاط �الآتية:
- ال�ستعانة بنماذج عاملية ناجحة متنوعة لالطالع على اأف�سل 
للتعليم غري  اإن وجود مظلة وطنية  اإذ  املجال،  املمار�سات يف هذا 
هذه  طبيعة  اختالف  مع  املجتمعات،  من  كثري  يف  ي�سيع  النظامي 

املظلة ومهامها.
- ُيف�سل اأن تكون هذه املظلة �ساملة، واأن مُتثَّل فيها القطاعات 
والأهلية، بحيث ت�سم ممثلني/ات  الر�سمية واخلا�سة  كافة؛  املعنية 
عن الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية املعنية وموؤ�س�سات املجتمع املدين 
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والنقابات واجلامعات ومراكز التدريب وو�سائط الإعالم والقطاع 
اخلا�س، اإ�سافة اإلى الهيئات واملنظمات الدولية ال�سريكة واملهتمة 

بتعليم الكبار يف الأردن يف اإطار التعلم مدى احلياة.
- اأن ت�سمل مهمات هذه املظلة وم�سوؤولياتها �سياغة ال�سيا�سات 
الإ�سرتاتيجيات  وتطوير  الوطنية  واخلطط  والتوجهات  العامة 
التعليمية - التعلمية لربامج التعليم غري النظامي، ومتابعة اإن�ساء 
نظام معلوماتي حديث ومتطور، وحفز املوؤ�س�سات املجتمعية املتنوعة 
لتوفري البيانات واملعلومات واملوؤ�سرات الالزمة حول اأن�سطة التعليم 
الفئات  ملختلف  ُتقدم  التي  وبراجمه،  وخدماته  النظامي  غري 

امل�ستهدفة بغية الإ�سهام يف تقوميها وتطويرها وجتويدها.  
- اأن ت�سمل هذه املظلة �سخ�سيات جمتمعية قيادية ذات خربة 
منها.  امل�ستمدة  والربامج  الوطنية  ال�سيا�سات  بر�سم  واخت�سا�س 
واأن ت�سم يف ع�سويتها ممثلني/ات من ذوي الكفاءة واخلربة عن 
املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  واخلا�سة  الر�سمية  املوؤ�س�سات  جميع 
التعليم غري النظامي يف  العاملة يف جمال توفري خدمات وبرامج 
على  القدرة  لديهم  الذين  الأ�سخا�س  اختيار  يتم  بحيث  الأردن، 
اإ�سافة  وا�ستثمار طاقاتها،  العمل  فرق  وقيادة  والتنظيم  الت�سبيك 
للتمكن من ال�ستفادة من  املوؤ�س�سات  التن�سيق بني جميع هذه  اإلى 

جتاربها وق�س�س جناحها.  
)تعلم  النظامي  غري  للتعليم  وطنية  اإ�سرتاتيجية  و�سع   -
بناء  احلياة،  مدى  التعلم  اإطار  يف  الأردن  يف  وتعليمهم(  الكبار 
حالًيا،  القائمة  للربامج  مو�سوعي  وتقييم  دقيق  ت�سخي�س  على 
املتعلمني/ات،  امل�ستهدفة من  للفئات  املتنوعة  ويف �سوء احلاجات 
وبحيث تت�سمن خمتلف مبادرات التطوير لهذا النمط من التعليم 
وفق منظور تنموي �سمويل، واأن ُت�سارك يف بنائها خمتلف اجلهات 
ذات العالقة، على اأن ت�سمل التوجهات امل�ستقبلية يف هذا املجال، 
يف �سوء امل�ستجدات: املحلية والوطنية والإقليمية والعاملية، وُتو�سح 
الإطار العام الذي ُينظم جهود املوؤ�س�سات الوطنية يف جمال التعليم 

غري النظامي وُيحقق التكامل يف ما بينها. على اأن يت�سمن ذلك:
• التعليم 	 جوانب  تناولت  التي  التقوميية  الدرا�سات  مراجعة 

مبختلف  الأردن  يف  وتعليمهم(  الكبار  )تعلم  النظامي  غري 
براجمه، واأبرزها:

غري  والتعليم  الر�سمي  التعليم  بني  الو�سل  �سالت  "درا�سة   -
الر�سمي )الال�سفي(": درا�سة حالة/ الأردن.

- "الدرا�سة التقوميية ال�ساملة لربنامج حمو الأمية يف الأردن".
- "الدرا�سة الت�سخي�سية لواقع التعليم غري النظامي يف الأردن".

والتعليم  الكبار  تعليم  برامج  "اأثر  حول  ال�ستطالعية  الدرا�سة   -
غري النظامي يف الأردن".

املنطقة  يف  الن�ساء  بني  الأمية  ملكافحة  التنفيذية  العمل  خطة   -
العربية: مقاربة تنموية.

اجليزة/  لواء  الر�سا�س/  اأم  )ق�ساء  اأمية  بال  ق�ساء  م�سروع   -
منطقة البادية الو�سطى( )2012-2008(.

مثل:  وتعليمهم  الكبار  تعلم  برامج  لبع�س  تقييمية  عرو�س   -
الأطفال".  عمل  من  للمت�سربني" واحلد  الثقافة  تعزيز  "برنامج 

• برامــج 	 عـلى  متـت  الـتي  التطـويرية  اجلـوانب  اأبـرز  ا�ستعـرا�س 
الرتبوية  الت�سريعات  تطوير  ومنها:  النظامي،  غــيــر  الـتعــليم 
تعليم  لربامج  املـنـظمـة  وال�سيا�سات  والتعليمات(  )الأنظمة 
امل�سائية  والدرا�سات  املنزلية،  والدرا�سات  الأمية،  وحمو  الكبار 

وبرامج تعلم الكبار وتعليمهم بعامة.
• يف 	 �لنظامي  غري  �لتعليم  بر�مج  ملختلف  �لقوة  نقاط  تعّرف 

�أب�رز نقاط �ل�ضعف �لتي بحاجة  �الأردن بغية تعزيزها، وت�عّرف 
الوطنية  الإ�سرتاتيجية  فـــي  تـ�سـمـيـنـهـا  لـيـتم  معاجلـــــة  اإلى 

املقرتحة.
• تعّرف وجهات نظر اجلهات الوطنية كافة واملعنية بربامج التعليم 	

بغية  والتطوعية  واخلا�سة  والأهلية  الر�سمية  النظامي؛  غري 
ت�سخي�س الواقع ملختلف الربامج من النواحي الكمية والنوعية.
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• اقرتاح املحاور الرئي�سة التي ينبغي اأن تت�سمنها الإ�سرتاتيجية 	
الوطنية للتعليم غـري النـظامـي فـي �سـوء الـت�سخـي�س الدقـيق 
التي  واملوؤ�س�سية  الإ�سرتاتيجية  الأهـداف  وحتـديد  لـلواقع، 
�سورة  يف  ذلك  و�سياغة  املحاور،  هـذه  مـن  كـل  �سيـت�سـمنها 
ُت�سكل  ت�ساركي  منحى  وفق  متـكامـلة  اإ�سـرتاتـيجـية  خطة 

خارطة طريق وا�سحة املعامل.
• املايل 	 الدعم  لتوفري  اإبداعية  وحلول  البحث عن فر�س متويل 

يف  العاملة  املختلفة  واجلمعيات  املوؤ�س�سات  واأن�سطة  لربامج 
وتعليمهم(،  الكبار  )تعلم  النظامي  غري  التعليم  برامج  اإطار 
لإعداد  ومتكينها  املوؤ�س�سات  هذه  قدرات  تنمية  على  والعمل 
م�ساريع متكاملة واإجراء درا�سة جدوى لها ما مُيكنها من جذب 

اجلهات املانحة لتمويلها. 
• العمل على تطوير موقع اإلكرتوين خا�س يت�سمن كافة مبادرات 	

النظامي  غري  التعليم  جمال  يف  العاملة  الوطنية  املوؤ�س�سات 
املعلومات  تكنولوجيا  وتوظيف  وتعليمهم(،  الكبار  )تعلم 
والت�سالت بفعالية لبناء �سبكة مهنية فاعلة تربط بني خمتلف 
هذه املوؤ�س�سات لتبادل اخلربات والتجارب يف ما بينها وحتفيز 

احلوار الإيجابي حولها.
• مبادرات 	 وتقييم  ور�سد  ملتابعة  وا�سح  نظام  و�سع  على  العمل 

ُيراعي  وتعليمهم(،  الكبار  )تعلم  النظامي  غري  التعليم 
ا�ستهداف النوعية والتطوير امل�ستمر بح�سب امل�ستجدات، مثلما 
ُيراعي تطوير موؤ�سرات اأداء مو�سوعية عملية ُت�سهم يف قيا�س 
اإطار التعليم  مدى التقدم نحو حتقيق الأهداف املو�سوعة يف 

غري النظامي بالإفادة من التقارير الدولية يف هذا املجال. 
• توفري قاعدة بيانات �ساملة من قبل جمموعة من املخت�سني/	

ات املمثلني لكل منطقة، تت�سمن بيانات عن املدار�س واملراكز 
التعليمية واجلمعيات والنوادي وغريها من املوؤ�س�سات، بحيث 
يتم معرفة امل�سادر املتوافرة فيها ومدى جاهزيتها و�سالحية 
بيئتها وعدد امل�ستفيدين/ات منها، حتى ُي�سار اإلى تطويرها 
علمية  وخمتربات  مكتبات  من  الالزمة  بامل�سادر  وتزويدها 

وخمتربات حا�سوب وقاعات متعددة الأغرا�س، وغريها.
• اخلطط 	 واإعداد  وال�سيا�سات،  والأنظمة  الت�سريعات  حتديث 

يف  وامل�ست�سعفة  املحرومة  الفئات  دمج  اأجل  من  املنا�سبة 
ومدرو�سة،  وفق خطة مربجمة  وتعليمهم  الكبار  تعلم  برامج 
واإمكاناتها  وبناء على تهيئة منا�سبة، وح�سب قدرات كل فئة 

وا�ستعداداتها واحتياجاتها.
• الكبار 	 )تعلم  برامج  يف  والتعلم  التعليم  اأ�ساليب  تطوير 

الت�ساركي  التعلم  منهجية  ا�ستخدام  يتم  بحيث  وتعليمهم( 
�أمناط  ومبر�عاة  �لن�ضط،  �لتعلم  وو�ضائل  و�الأندر�غوجيا 
اأدوار اأكرب ملوؤ�س�سات املجتمع املدين  التعلم املختلفة، واإيجاد 
الكبار  الأمية وتعلم  يف عملية الإعداد والتنفيذ لربامج حمو 

وتعليمهم، ومتابعتها. 
• التنموية 	 املناطق  حاجات  ملعرفة  م�سحية  درا�سة  اإجراء 

تدريب  واأ�سكال  وبرامج  وموؤ�س�سات  مراكز  من  املختلفة 
متنوعة ح�سب اأعداد ال�سكان واأعمارهم وموؤهالتهم ومهنهم 

واحتياجاتهم.

� � �
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د. مروه خمي�س عبد الفتاح

اللجنة الوطنية الأردنية للرتبية 

والثقافة والعلوم )اليون�سكو( 

تنمية قيم امل�شوؤولية الجتماعية لدى املتعلمني

مقدمة
ا من اأجل اإعداد  ا ومهًمّ متثل امل�سوؤولية الجتماعية مطلًبا حيوًيّ
النا�سئة لتحّمل اأدوارهم والقيـــام بها خري قيام، وامل�ساركة يف بناء 
املجتمع وتقا�س قيمة الفرد يف جمتمعه مبدى حتّمله امل�سوؤولية جتاه 
نف�سه وجتـــاه الآخرين، بحيث يعد ال�سخ�ـــس امل�سوؤول على قدر من 

ال�سالمة وال�سحة النف�سية  )�سريت، 2003: 96(.
فامل�سوؤوليـــة الجتماعيـــة مـــن ال�سفـــات الإن�سانيـــة التي يجب 
غر�سهـــا داخـــل الفـــرد، حيث اإن الفـــرد املّت�ســـم بتحّمـــل امل�سوؤولية 

الجتماعيـــة يحقق فائدة جلميع الأفـــراد. وُتعّد تربية الإن�سان على 
حتّمـــل امل�سوؤوليـــة الجتماعية جتاه ما �سدر عنه مـــن اأفعال واأقوال 
م�ساألـــة يف غاية الأهميـــة لتنظيم احلياة داخـــل املجتمع الإن�ساين، 
فـــاإذا حتّمـــل الأفـــراد م�سوؤولياتهـــم ونتائـــج اأعمالهـــم، ا�ستقـــّرت 
حياتهـــم و�ســـادت الطماأنينـــة يف ما بينهـــم، و�ساع العـــدل وال�سعور 
بالأمـــن النف�سي والجتماعي يف حياتهم اخلا�سة والعامة. وال�سعور 
بامل�سوؤوليـــة لي�ـــس لفًظا جمرًدا، بـــل يهدف اإلى العمـــل، فال�سخ�س 

الذي ي�سعر بامل�سوؤولية الجتماعية �سخ�س اإيجابي عملي.
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ول يولد الإن�سان عارًفا بامل�سوؤولية، ولكن لديه ا�ستعدادًا فطريًا؛ 
ولهـــذا ينبغي اأن يتعّلم الطفـــل حتّملها بدءًا مع اأولى خطواته، حيث 
يتعّلـــم الطفل اأن يعتمد على نف�ســـه واأن يكون م�سوؤوًل عن ذاته، فهو 
يعي�ـــس يف اأ�ســـرة يقوم فيها بدور، وهو قادر علـــى القيام بامل�سوؤولية 
عـــن بع�س الأعمـــال التي تخ�سه، وبذلك تبـــداأ امل�سوؤولية مب�سوؤولية 
فرديـــة ثم تتطـــّور اإلى م�سوؤوليـــة اجتماعية يف جماعتـــه التي يعي�س 

فيها. 
وتخ�ســـع امل�سوؤوليـــة الجتماعيـــة للتعّلم والكت�ســـاب، ومن ثم، 
فهـــي قابلة للتعديل والإ�سالح من خالل العمل على تنمية امل�سوؤولية 
الجتماعية لـــدى الأفراد، باعتبارها �سلطـــة �سابطة تهذب �سلوك 

الإن�سان وتوّجهه. 
اإن �سلـــوك امل�سوؤوليـــة الجتماعيـــة ل ينمـــو اإل من خـــالل بيئة 
ثقافيـــة واجتماعيـــة م�سّجعـــة تّت�ســـم باحلريـــة والنظـــام واملرونـــة 
والهتمام والفهـــم وامل�ساركة والت�سامح. والرتبية من اأهم الو�سائل 
التـــي ميكن عن طريقها تنمية امل�سوؤوليـــة الجتماعية لدى الأفراد، 
وتقـــوم موؤ�س�سات الرتبيـــة والتن�سئة الجتماعية ممثلـــة يف الأ�سرة 
واملدر�ســـة وجماعة الرفاق ودور العبادة وو�سائل الإعالم بدورها يف 

غر�س وتنمية امل�سوؤولية الجتماعية لدى اأفراد املجتمع.
امل�سوؤولية يف الإ�سالم

ينظـــر الإ�سالم اإلـــى امل�سوؤولية الجتماعية مـــن زوايا متعددة: 
ذاتيـــة، وجماعية، واأخالقية وجمتمعية؛ لـــذا فامل�سوؤولية ثقيلة على 
َنا اْلأََماَنَة  ـــا َعَر�سْ الإن�ســـان يف اأمانة التكليـــف، قال اهلل تعالى: ﴿اإَِنّ
َبـــنْيَ اأَن َيْحِمْلَنَها َواأَ�ْسَفْقَن ِمْنَها  َباِل َفاأَ ْر�ِس َواجْلِ َماَواِت َواْلأَ َعَلـــى ال�َسّ
ُه َكاَن َظُلوًما َجُهول﴾ �سورة الأحزاب، الآية: 72. َوَحَمَلَها اْلإِن�َساُن اإَِنّ
والإ�ســـالم �سريح يف اإقرار امل�سوؤولية لقولـــه تعالى: ﴿ُكُلّ َنْف�ٍس 
ـــا َك�َسَبْت َرِهيَنٌة﴾ �سورة املدثر، الآية: 38. وحينما يقّرر الإ�سالم  مِبَ
م�سوؤوليـــة الفرد عن اأعماله فاإن ذلك يوؤكد اأن الإن�سان حر م�سوؤول. 
وكل فـــرد يف الإ�سالم عليه نوعان من امل�سوؤوليـــة، اأولهما م�سوؤوليته 

عـــن نف�سه وعن جوارحـــه وعقله و�سحته وماله ووقتـــه وعلمه، فقد 
قال عليه ال�ســـالة وال�سالم: " ل تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 
ي�ســـاأل عـــن عمره يف ما اأفنـــاه، وعن علمه فيَم فعـــل، وعن ماله من 
اأيـــن اكت�سبه وفيَم اأنفقه، وعـــن ج�سمه يف ما اأباله" �سنن الرتمذي، 
حديـــث رقـــم: 2417. واأمـــا النـــوع الثاين مـــن امل�سوؤوليـــة فريتبط 
مب�سوؤوليـــة الفرد عن الآخرين عماًل بقـــول الر�سول �سلى اهلل عليه 
و�سلـــم: " من دعا اإلى هًدى كان له مـــن الأجر مثل اأجور من اتبعه، 
ول ينق�ـــس ذلك من اأجورهم �سيًئا، ومن دعا اإلى �ساللة كان عليه 
من الإثم مثل اآثام من اتبعه ل ينق�س ذلك من اآثامهم �سيًئا" �سنن 

ابن ماجة، حديث رقم)6(.
العوامل الرتبوية املي�سرة لتنمية امل�سوؤولية الجتماعية

ميكـــن تلخي�ـــس العوامـــل الرتبوية املي�ســـرة لتنميـــة امل�سوؤولية 
الجتماعية بالآتي:

1. املعلـــم: حيث يعد املعلم من الأفـــراد الذين ياأتون يف مقدمة 
هـــذه العوامـــل التنموية، وهو قائـــد جلماعات متعددة مـــن الطلبة 
الذين هم قادة امل�ستقبل. واملعلم كقائد يوؤثر يف طلبته تاأثرًيا كبرًيا، 
فهـــو العن�سر الفعال الرئي�س يف عمليـــة تن�سئة الأطفال واملراهقني 
وال�سبـــاب. هذا ما اأثبتته نتائج البحوث التي اأجريت يف ميدان علم 
�لنف�ض �الجتماعي على �أثر �أمناط �لقيادة يف �ضلوك �الأطفال، حيث 
وج���د �أن بع����ض �الأطفال يغ���ريون بالفعل �أمناط �ضلوكه���م لتتطابق 

.)Brenda،1950:30( وتتماثل مع �أمناط �ضلوك معلميهم
واملعلم يوؤثر يف طلبته يف م�ستوى التح�سيل الدرا�سي واجتاهاته 
نحو املادة التي يدر�سها ونحو عملية التعلم بوجه عام، فاإن اجتاهاته 
تنتقـــل اإلى الطلبة؛ لذا، يجب اأن يكون املعلم ذا م�سوؤولية اجتماعية 
بعنا�سرهـــا الثالثة )الهتمـــام، والفهم، وامل�ساركـــة(، حيث يقوم 
بدوره يف اإمناء امل�سوؤولية الجتماعية لدى النا�سئني. واملعلم يوؤثر يف 
طلبته باأقواله واأفعاله ومظهره و�سائر ت�سرفاته التي ينقلها الطلبة 

عنه اأحياًنا بطريقة �سعورية اأو ل �سعورية.
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2. املنهـــاج: وي�سمل كل ما يتعّلمه الطالب نظرًيّا من القراءة اأو 
ال�ستمـــاع اأو امل�ساهدة اأو املناق�سة، مما يت�ســـل ب�سوؤون جماعته اأو 
جمتمعـــه، هذه الدرا�سة النظرية: اجتماعية واقت�سادية وتاريخية، 
ت�ساعـــد الطالـــب كما ت�ساعـــد اأي دار�س على الرتقـــاء يف اهتمامه 
بجماعتـــه ل موقـــف املنفعل بهـــا اأو املتوحد معهـــا فح�سب، بل يقف 
منها موقف املتعقل لفهـــم ظروف حا�سرها، وامل�ستوعب لتاريخها، 

واملت�سور لآمالها واأهدافه )عثمان، 1993: 118(.
3. املوؤ�س�ســـات الرتبويـــة وتنميـــة امل�سوؤوليـــة الجتماعيـــة: تبداأ 
غـــر يف الأ�سرة، حيث  عمليـــة تعلـــم امل�سوؤولية الجتماعيـــة منذ ال�سِ
ا عن طريـــق التن�سئة والرتبية. والهدف من  تنمـــو امل�سوؤولية تدريجًيّ
تنميـــة الإح�سا�ـــس بامل�سوؤوليـــة الجتماعية هو اإعـــداد الفرد ليكون 
مواطـــن امل�ستقبل، ويكون واعًيا لذاتـــه وم�سوؤولياته. فالرتبية �سواء 
يف الأ�ســـرة اأو املدر�سة اأو اجلامعة اأو امل�سجد من اأهم الو�سائل التي 

ت�ساعد على اإذكاء وتنمية ال�سخ�سية الإن�سانية.
اإن مـــا يتعلمـــه النا�سئ يف جمـــال الأ�سرة واملدر�ســـة يتاأ�سل يف 
�سخ�سيتـــه ويثبت يف تفكريه، وميكن القول اإن كل اأ�سكال المتثالية 
ال�سلوكيـــة وح�سن اللتـــزام بامل�سوؤولية، لي�ست مـــن قبيل ال�سدفة، 
واإمنـــا مرّدها اإلى ما ت�سّربه الفرد مـــن تن�سئة اأخالقية و�سلوكية يف 
الأ�ســـرة واملجتمع. ولأن الجتاهات ال�سلوكية التي نتميز بها كاأفراد 
هـــي يف الغالب مكت�سبة مـــن الرتبية الوالديـــة واملدر�سية، يجب اأن 
يكـــون دور املدر�سة قوة م�سانـــدة للدور الذي تلعبه الأ�سرة يف جمال 
تربيـــة الأبناء على حتّمـــل امل�سوؤولية، ولتحقيق ذلك فـــاإن امل�سوؤولية 

تقع على اجلميع: الأب، والأم، واملربي، واملعلم، واملوؤ�س�سات.
ويف مـــا يلـــي �سيتـــم عر�ـــس دور كل مـــن: الأ�ســـرة، واملدر�سة، 
وامل�سجـــد كاأهـــم واأبـــرز املوؤ�س�ســـات الجتماعية علـــى �سعيد تنمية 

امل�سوؤولية الجتماعية بني اأفراد املجتمع.
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1. دور الأ�سرة يف تنمية امل�سوؤولية الجتماعية
تعـــد الأ�سرة اللبنة الأولى يف كيان املجتمع، وهي الأ�سا�س الذي 
يقوم عليـــه، وب�سالح الأ�سا�ـــس ي�سلح البناء. وت�سعـــى الأ�سرة اإلى 
تن�سئـــة اأبنائها على ال�سعور بامل�سوؤولية والقـــدرة على حتّملها، وهي 
تبـــداأ بتدريـــب اأطفالها علـــى املبـــادرة يف حتّمـــل م�سوؤوليتهم جتاه 
اأنف�سهم باأنف�سهم، تبداأ يف ذلك بالأمور ال�سغرية املحدودة، اإلى اأن 
مت�ســـي اإلى ما هو اأكـــرب واأعقد واأ�سعب، وهي تق�سد من وراء ذلك 
اأن ي�ســـّب الطفل ويكرب وهو قادر على حتّمل امل�سوؤولية )ال�سرقاوي، 

.)1985
ويت�ســـح دور الأ�سرة يف غر�ـــس امل�سوؤولية الجتماعية من خالل 

قيامها باملهام التالية، كما يذكرها )حمدان، 2004(:
• غر�ـــس تعاليم الدين الإ�سالمـــي: اإن الدين الإ�سالمي يت�سمن 	

العديـــد مـــن الآداب والأخالقيـــات التـــي جتعل الفـــرد ع�سًوا 
�ساحًلـــا يف املجتمع مثل: ال�سدق، واملحبـــة، والتعاون، والأمر 
باملعـــروف والنهـــي عن املنكـــر، والإخال�ـــس، واإتقـــان العمل، 
وغريهـــا. وت�ستطيـــع الأ�ســـرة اأن تغر�ـــس يف اأبنائهـــا مثل هذه 
الأخالقيـــات والف�سائـــل والعـــادات والقيـــم الجتماعية التي 
تدعـــم حياة الفرد، وهو ياأخـــذ دوره يف احلياة، والذي ي�سعره 

مب�سوؤوليته جتاه جمتمعه واأمته.
• تعليـــم الأبنـــاء كيفية التفاعـــل الجتماعي وتكويـــن العالقات 	

الجتماعية: يتعلم الأبناء يف حميط الأ�سرة الكثري من اأ�سكال 
التفاعـــل الجتماعـــي، والأ�سرة خري من يعّلـــم الأبناء مراعاة 
معايـــري املجتمـــع واأنظمتـــه واللتزام بهـــا وعـــدم خمالفتها، 
ويجـــب اأن يكون اأفـــراد الأ�سرة خري قـــدوة لالأبناء من خالل 
متثلهم اأنف�سهم ملعايري املجتمع وللف�سائل والآداب احل�سنة يف 

تفاعلهم وعالقاتهم مع الآخرين.
• غر�س مفاهيـــم حب الوطن والنتماء: الأ�ســـرة قادرة على اأن 	

تغر�ـــس يف اأبنائهـــا معاين الوطنيـــة والنتماء باتبـــاع اأ�ساليب 

متعددة، منها: ال�ســـرح والتو�سيح لالأبناء يف مراحل تعليمهم 
الأولـــى عّمـــا يتعلمونه يف املدر�ســـة من موا�سيـــع ذات ال�سلة 
بالوطـــن، ومـــا يتميـــز بـــه الوطن مـــن خ�سائ�ـــس اقت�سادية 
واجتماعيـــة وطبيعيـــة. وحـــث الأبنـــاء علـــى املحافظـــة علـــى 
املمتلكات العامة، من خالل عدم العبث بالأثاث املدر�سي، ول 

باحلدائق، وعدم الكتابة على اجلدران.
2. دور املدر�سة يف تنمية �سلوك امل�سوؤولية الجتماعية 

تقـــوم املدر�سة بدور مهـــم يف تنمية امل�سوؤوليـــة الجتماعية بني 
الطلبـــة، وهـــي بذلـــك تكمـــل دور الأ�سرة مـــن حيـــث الت�سجيع على 
التعـــاون، واإيجـــاد الفر�س املالئمـــة للتفاعل الجتماعـــي، واختيار 
الأدوار الجتماعية، وتكويـــن ال�سداقات. كما ت�سهم املدر�سة بدور 
حيـــوي يف اإك�ساب الطلبة املعلومات عـــن جمتمعهم وقيمه وثقافته، 
الأمـــر الذي يعدهم لفهم هـــذا املجتمع، والتعـــرف على م�سكالته، 

وامل�ساركة يف و�سع واقرتاح احللول لها.
وت�سعـــى املدر�ســـة، مـــن خـــالل الدرو�ـــس والأن�سطـــة والتوجيه 
املبا�سر وغري املبا�سر، اإلـــى اأن تعلم طلبتها كيفية حتّمل امل�سوؤولية، 
واأن تنّمي فيهم ال�سعور بامل�سوؤولية، فتعودهم العتماد على اأنف�سهم 
يف التفكـــري، ويف الإجابة عن الأ�سئلـــة، ويف النقا�س، ويف اأداء اأدوار 

من خالل الأن�سطة. 
كما ت�سهم املدر�سة يف بث روح العمل اجلماعي والتعاوين والعمل 
يف فريـــق بني الطلبة، من خـــالل امل�ساركة يف الأن�سطة املدر�سية، اأو 
امل�ساركة يف اللجـــان املدر�سية املختلفة: كاللجنة ال�سحية، واللجنة 
الإر�سادية، وغريها. وهذه الأن�سطة لها دور مهم يف تنمية الإح�سا�س 
بامل�سوؤوليـــة الجتماعيـــة بني الطلبة، وتعويدهـــم على العتماد على 

النف�س، والتعاون مع الآخرين، والعمل مع اجلماعة ول�ساحلها.
3. دور امل�سجد يف تنمية �سلوك امل�سوؤولية الجتماعية

امل�سجد هو املوؤ�س�سة الدينيـــة التي يجتمع فيها امل�سلمون لتاأدية 
ال�ســـالة كاإحدى العبـــادات املفرو�سة عليهـــم. ولتاأدية ال�سالة يف 
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جماعـــة اأبعـــاد اجتماعيـــة كثرية، فهي تعنـــي المتثـــال لأوامر اهلل 
�سبحانـــه وتعالى، وتوطيد العالقات الجتماعية بني جريان امل�سجد 
بال�سوؤال عن بع�سهم البع�س، ومعرفة الغائب عن امل�سجد، وال�سوؤال 
ا ُيزار، واإن كان م�سافًرا ُتراعى اأ�سرته واأبناوؤه.  عنه، فاإن كان مري�سً
والبعد الجتماعي للم�سجد ل يقف عند هذا احلد، واإمنا يتعّداه اإلى 

كونه املقّر الذي تقّدم من خالله الن�سائح والإر�سادات والتوجيهات 
يف خطبـــة اجلمعـــة والنـــدوات واملواعـــظ الدينية التـــي يحاول من 
خاللها اخلطيب اأن يتطرق اإلـــى ق�سايا املجتمع وم�سكالته ويطرح 

احللول املنا�سبة )حمدان، 2004(.
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د. �سها عبد الرزاق بدر

وحدة جودة التعليم وامل�ساءلة 

جودة التعليم وامل�شاءلة 

التعليم  ا�ستثمار  اإلى  ت�سعى  احلديثة  الرتبوية  الجتاهات  اإن 
من خالل اإعداد الإن�سان للحياة وتوظيف طاقاته من اأجل خدمة 
فاعلة  اإدارة  اإلى  بحاجة  فهي  غايتها  ولتحقق  وتنميته،  املجتمع 
وهادفة ومتطورة؛ تتبنى مفاهيم اإدارية حديثة، ومتار�سها وتطبقها 

داخل املدر�سة )حويل، 2012(.
اإل اأن النظام الرتبوي يواجه نقدا يف م�ستوى خمرجاته وعدم 
النظام  يعاين  اإذ   ،)2004 )العمرى،  الع�سر  ملتطلبات  مالءمتها 
اأداء  م�ستوى  اأم  التعليم،  م�ستوى  يف  �سواء  م�سكالت  من  التعليمي 
بع�س املعلمني، وكرثة اأعداد الطلبة يف الغرفة ال�سفية، وعدم ر�سا 

من الأطراف امل�ستفيدين من هذا النظام كاأولياء الأمور والطلبة 
2025(؛  )الأردن  عام  ب�سكل  املجتمع  واأفراد  العمل  واأ�سحاب 
فكان ل بد من اإ�سالح نظام التعليم من خالل تبني وزارة الرتبية 
حت�سني  يف  اأ�سا�سية  ركيزة  وامل�ساءلة  التعليم  جودة  مبداأ  والتعليم 
التعليمي،  املنتج  لرفع م�ستوى جودة وحدة  والتعليم  الإدارة  نوعية 

ولإجناح العملية الرتبوية. 
التي  املعايري  من  عدد  وجود  يتطلب  اجلودة  مبداأ  تطبيق  اإن 
ُتعنى بقيا�س جودة النظام التعليمي وموؤ�سرات اأداء معربة عن هذه 
على  ال�سوء  ت�سليط  من  بد  ل  وعليه،  نظمي.  منظور  من  املعايري 
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املفاهيم الأ�سا�سية املتعلقة بجودة التعليم وامل�ساءلة.
ركز الدين احلنيف على جودة العمل واإتقانه لقوله تعالى:

﴿�سنع اهلل الذي اأتقن كل �سيء اإنه خبري مبا تفعلون﴾ �سورة 
ا للمعنى، فقال ر�سول  النمل، الآية 88، وجاء احلديث ال�سريف متًمّ
اأحدكم عمال  اإذا عمل  "اإن اهلل يحب  و�سلم:  عليه  اهلل �سلى اهلل 
اأن يتقنه"؛ لذا، ميكن اعتبار الإتقان تعريفا اأعم واأ�سمل للجودة، 
فالإتقان هو اأداء العمل على اأمت وجه واإجنازه واإمتامه فى اأقل وقت 
تعاريف  ويوجد   .)2008 )القمودي،  ومهارة  بدقة  قيمة  وباأعلى 
خمتلفة ملفهوم اجلودة تعتمد على اختالف املجال، اأو التخ�س�س، 
اأو املوؤ�س�سة، فكل ينظر اإليها من زاويته، ويركز على اجلوانب التي 

تهمه بالدرجة الأولى.
املعايري  جملة  التعليم  جودة  تعني  الرتبوي  املجال  ففي 
التعليمية،  العملية  عنا�سر  يف  تتوافر  اأن  يجب  التي  واخل�سائ�س 
لتلبي  املخرجات،  اأو  العمليات  اأو  باملدخالت  يتعلق  ما  منها  �سواء 
اأن  على  وحاجاتهم،  املتعلمني  وميول  ومتطلباته  املجتمع  حاجات 
تتحقق تلك املعايري من خالل ال�ستخدام الفعال للعنا�سر املادية 
1428هـ(.  )اخلمي�سي،  الرتبوية  املوؤ�س�سة  يف  جميعها  والب�سرية 
التعليم،  بد من وجود معايري لالأداء يف  اأجل حتقيق ذلك ل  ومن 
وهي عبار�ت و�ضفية ت�ضاغ يف �ضروط معينة، حتدد �ل�ضورة �لتي 
ينبغي اأن تتوافر لدى املوؤ�س�سة الرتبوية التي تو�سع لها املعايري، اأو 
الغاية التي ُي�سعى اإلى حتقيقها، وهي متثل مناذج واأدوات للقيا�س، 
متفق عليها- حمليا وعامليا- ويتم �سبطها وحتديدها للو�سول اإلى 
روؤية وا�سحة ملخرجات النظام التعليمي ومدخالته، لغاية حتقيق 
ال�ساملة )الدريج، 2007(؛  للجودة  به  والو�سول  املن�سودة  اأهدافه 
فهي متثل املجالت الرئي�سة للجودة يف العملية التعليمية )الإمارات 

العربية املتحدة، 2015(.
على  وقادرة  لطلبتها  عاليًا  حت�سياًل  ت�سمن  التي  واملدر�سة 
تطوير  عن  تبحث  والتي  الداخلية،  م�سكالتها  وحل  ذاتها  جتديد 

اإدارة  ذات  مدر�سة  هي  اأفرادها،  لدى  الذاتية  التعلم  مهارات 
واعية، تنظيمها حمكم، ر�سالتها وا�سحة، وحمدد فيها �سالحيات 
اأفراد جمتمعها من الطلبة واملعلمني والعاملني والإداريني، وتراجع 
و�سائل  وتوفر  الع�سر،  م�ستجدات  وتواكب  با�ستمرار  خططها 
الت�سال والتوا�سل بني اأفرادها ولال�ستفادة من اخلربات املتاحة 
لتحقيق ن�سبة عالية من اخلريجني ذوي التح�سيل العايل واملرتفع 
والعملية  العلمية  احلياة  يف  للم�ساركة  جيدة  فر�سًا  لهم  ي�سمن 
فر�س  فيها  العاملني  جلميع  تكفل  التي  وهي   .)2006 )دياب، 
بينهم،  ما  يف  املثمر  التعاون  �سمان  مع  كفرقاء  والعمل  امل�ساركة 
بها  املحيط  للمجتمع  الفعالة  املجتمعية  امل�ساركة  فر�س  توفري  مع 

)اخلمي�سي، 1428هـ( فت�سمى املدر�سة الفاعلة.
 Key Performance( الأ�سا�سية  الأداء  موؤ�سرات  اأما 
جتاه  التقدم  اأو  الأداء  و�سائل  فتعترب   )Indicators، KPIs

الأداء  قيا�س  ي�سمح  اإذ  الوحدة.  اأو  للموؤ�س�سة  العملية  الأهداف 
بتحديد طريقة عملية لتو�سيف ما يعترب اأداًء منا�سبًا وما هو عك�س 
كذلك. وتعترب املوؤ�سرات املقيا�س الرئي�س للفهم ال�سحيح للعمليات 
والأن�سطة املختلفة يف املوؤ�س�سة الرتبوية. وعادة ما تكون طويلة املدى 
)مازن،  �سريعا  يتغري  ل  عادة  وحتديدها  تعريفها  اأن  اعتبار  على 
2016( كما تو�سح اجلوانب الرئي�سة يف كل واحد من معايري الأداء 

)الإمارات العربية املتحدة، 2015(.
مفهوم امل�ساءلة وامل�ساءلة الرتبوية:

ي�سري مفهوم امل�ساءلة بوجه عام اإلى عالقة بني طرفني: طالب 
الطرفني،  بني  عليها  التفاق  يجري  حيث  لها،  واملقدم  اخلدمة، 
ومنها امتالك طالب اخلدمة الإمكانية واحلق يف حما�سبة مقدم 
�خلدمة )باملكافاأة �أو �لعقوبة( عند �لتز�مه بال�ضروط �أو �الإخالل 

بها )العمرى، 2004( .
اأما مفهوم امل�ساءلة الرتبوية في�سري اإلى نظام �سامل يق�سد به 
الإ�سالح الرتبوي كهدف عام يتما�سى مع طبيعة النظام الرتبوي. 
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وزمالوؤه  ي�سلدايكي  يعرفها  كما  الرتبوية  وامل�ساءلة 
)Ysseldyke، J. et al( "طريقة منظمة وهادفة لطماأنة ذوي 
املرغوبة،  النتائج  حتقق  املدار�س  باأن  الرتبوي  بالنظام  العالقة 
للتقدم  واملوؤ�سرات،  كالأهداف  عامة،  عنا�سر  على  ت�ستمل  وهي 
نحو حتقيق الأهداف واملقايي�س وطرق حتليل املعلومات وتقدميها، 
امل�ساءلة  ومتثل   .)2004 )العمرى،  عليها"  املرتتبة  والعواقب 
العاملني  اأداء  م�ستوى  ملعرفة  يهدف  للمعلومات  م�سدرًا  الرتبوية 
التعليمية  املمار�سات  وتوجيه  والتعليمية  الرتبوية  املوؤ�س�سات  يف 
ونزاهتهم  العاملني  كفاءة  مدى  وقيا�س  م�ساراتها،  وت�سحيح 
وال�سعي  التغيري،  مقاومة  وعدم  البناء،  املو�سوعي  للنقد  وتقبلهم 
اإلى الإ�سالح يف �سبيل حتقيق الأهداف املرجوة. )حبيب، 2013(.

اإن تزايد عدد الأفراد الذين ميكنهم النتفاع بالتعليم، و�سعف 
م�ستوى التعليم والتح�سيل الدرا�سي، وت�سرب الطلبة من املوؤ�س�سة 
التعليمية، يوؤدي اإلى ت�سليط ال�سوء على مواطن ال�سعف يف توفري 

التعليم وجودته يف ما ي�سمى امل�ساءلة يف التعليم. 
تقوم  فاعلة  اأطراف  عدة  على  تعتمد  التعليم  خمرجات  اإن 
مب�سوؤوليات م�سرتكة؛ لذا، ل ميكن ح�سر امل�ساءلة يف طرف واحد 
فاعل، فم�ستوى التعليم وجودته تتطلب جهَدا جماعيا تت�سافر فيه 
جهود الأطراف الفاعلة للعمل على الوفاء مب�سوؤولياتها )اليون�سكو، 

.)2017
يعمل  حيث  تعاونية،  عملية  اأنها  على  امل�ساءلة  فهم  ميكن 
العاملون يف التعليم معًا ل�سمان خدمة الأهداف التعليمية ) اململكة 

الأردنية الها�سمية، 2017( .
 Hansen، اإن امل�ساءلة حتتاج اإلى التفعيل، وقد اأ�سار هان�سن
التي تعمل على  العوامل  اإلى عدد من  1993  كما ورد يف البطاح 

تفعيل امل�ساءلة منها: 
1- توافر جمموعة كبرية من معايري وموؤ�سرات الأداء.

2- و�سع اأهداف ومعايري جمتمعية قابلة للتنفيذ.

يف  املعنيني  جلميع  الأكادميي  والتطوير  املهنية  التنمية   -3
امليدان الرتبوي.

4- توفري املوارد الالزمة للمدار�س لتمكينها من حتقيق الأهداف.
اإن النظام الرتبوي الناجح ل يكتفي بتفعيل امل�ساءلة بل يعمل 
التعليمية على  العملية  يتجزاأ من  ماأ�س�ستها، وجعلها جزًءا ل  على 
اأفراد  على  امل�ساءلة  تطبيق  يعتمد  ل  بحيث  م�ستوياتها،  جميع 
معينني، ول يرتبط بوقت حمدد، بل ي�سبح اأحد املكونات الرئي�سة 

التي ل غنى عنها للنظام الرتبوي ) بطاح، 2006(.
وحدة جودة التعليم وامل�ساءلة

وحدة  باإن�ساء  كبرية  خطوات  والتعليم  الرتبية  وزارة  خطت 
جودة التعليم وامل�ساءلة يف العام2015، فقد �سدرت الإرادة امللكية 
ال�سامية باملوافقة على نظام جودة التعليم وامل�ساءلة لوزارة الرتبية 
املادتني )14(  وال�سادر مبقت�سى  ل�سنة 2016  والتعليم رقم )7( 
بتاريخ   1994 ل�سنة   )3( رقم  والتعليم  الرتبية  قانون  من  و)45( 

2015/12/6م.
املعنيني  مل�ساءلة  وامل�ساءلة  التعليم  جودة  وحدة  ت�سميم  مت 
فهي  القائمة،  واملعايري  بالقوانني  اللتزام  عن  التعليمية  بالعملية 
بناء  خالل  من  التعليمي  النظام  يف  امل�ساءلة  تنمية  عملية  تدعم 
واملعلمني،  املدار�س  ومديري  والتعليم  الرتبية  مديريات  قدرات 
وتعمل على تعزيز ثقافة امل�ساءلة، وو�سع نظام �سفاف يكون جميع 
اأعمالهم  عن  م�ساءلتهم  واأهمية  لدورهم  متامًا  مدركني  املعنيني 

)اململكة الأردنية الها�سمية، 2017(.
وتطوير  وحت�سينه،  الأداء،  ملراجعة  و�سيلة  امل�ساءلة  متثل 
مدر�سة،  )مدير،  والعاملني  للمعلمني  والفنية  الإدارية  املهارات 
والقلق  اخلوف  لإثارة  م�سدًرا  ولي�ست  و�سكرتري،...(،  وم�ساعد، 
والت�سلط على العاملني؛ حيث اإن هناك من ينظر اإلى امل�ساءلة على 
وال�سخط  بالرف�س  تواجه  فقد  لذلك  الوظيفي،  لأمنه  تهديد  اأنها 
من قبل العاملني يف املدار�س اأو مديريات الرتبية والتعليم اأو مركز 
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ن�سر  من  بد  ل  لذا،  ،2015(؛  والتعليم  الرتبية  وزارة   ( الوزارة 
التعليم من  العاملني يف  وامل�ساءلة لدى جميع  التعليم  ثقافة جودة 
خالل تو�سيح مفهومها، واأهميتها، واأ�س�سها، ومبادئها، ومعايريها، 
ومتطلبات حتقيقها، وهذا كله من خالل عقد دورات تدريبية لبع�س 
العاملني، وهم بدورهم يقومون بتدريب زمالئهم يف العمل، حيث 
يتمثل حتقيق اجلودة يف التعليم يف م�ساركة وحتفيز جميع العاملني 
يف جمال التعليم يف التنفيذ، وحل امل�سكالت التي قد تواجه عمليات 
هذه  وتطبيق  العمل  يقت�سر  األ  ويجب  اجلودة،  تطبيق  وخطوات 

املعايري على البع�س، ودون م�ساركة اجلميع )القمودي، 2008(.
باختالف  التعليم  يف  اجلودة  قيا�س  وو�سائل  �سبل  تختلف 
 – اإجنلرتا  ففي  التعليمي،  الو�سط  يف  وال�سائع  املتبنى  املفهوم 
خالل  من  النوعية  اجلودة  �سمان  يقا�س   – املثال  �سبيل  على 
مراجعة النتائج التي حتققها املدر�سة يف المتحانات القومية، اأما 
نيوزيلندا، فتملك منوذجا اأكرث مرونة، يتيح للمدار�س املحلية قدرًا 
اأكرب من احلرية يف حتديد م�ستوى الأداء وتقوميه طبقًا ملوؤ�سرات 
قيا�س اجلودة النوعية املعتمدة من قبل اجلهات الر�سمية املخت�سة 
مييل  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  ويف  والتعليم.  الرتبية  ب�سوؤون 
)املهارات  القومية  امل�ستويات  على  املحافظة  نحو  ال�سائد  الجتاه 
والكفاءات وغريها( واعتبار املدار�س م�سوؤولة وخا�سعة للم�ساءلة 

ب�ساأن اأداء الطالب )اخلمي�سي، 1428هـ( .
مربرات وحدة جودة التعليم وامل�ساءلة

يف  امل�سووؤليات  وتفوي�س  التمكني،  اإلى  تهدف  عملية  اأي  اإن 
ومهني  م�ساءلة عام  نظام  تطبيق  اإلى  واملديريات حتتاج  املدار�س 
واملديريات  املدار�س  اأداء  تقييم  يكون  بحيث  وا�سع،  نطاق  وعلى 
من م�سوؤولية وحدٍة �سبه م�ستقلة. فجاءت احلاجة املا�سة لت�سميم 
للمدر�سة  الفاعلة  النوعية  للموؤ�سرات  م�ستند  للم�ساءلة  نظام 
وتوجيه  لقيادة  الرتبوي،  التطوير  خطة  يف  بها  املعمول  واملديرية 
عملية التطوير ب�سكل اأكرث قوة وفاعلية حمليًا ودوليا، على اأن تكون 

اأولوياتها  منها ح�سب  وتنطلق  التطوير،  املدر�سة هي مركز عملية 
التطويرية التي مت حتديدها وفقا للمراجعة الذاتية التي قامت بها 
املدر�سة، وبالتايل تبني خطتها التطويرية بناًء على هذه الأولويات 
اإعطاء  يتطلب  وهذا  الع�سرين.  الفاعلة  املدر�سة  موؤ�سرات  �سمن 
�سالحيات اأكرث لكل من املدر�سة ومديرية الرتبية والتعليم، وهذا 
ما يق�سد به مبدئًيا بالالمركزية )وزارة الرتبية والتعليم ،2015(.

اأهداف وحدة جودة التعليم وامل�ساءلة
العملية الرتبوية وتطويرها وفق معايري وموؤ�سرات  اإن حت�سني 
واملديريات،  املدار�س،  الثالثة:  الإدارية  امل�ستويات  وعلى  حمددة 
ومركز الوزارة؛ ميثل الهدف الرئي�س للوحدة، اإ�سافة اإلى اأهداف 

اأخرى تتمثل يف:
وفق  ودقيق  وا�سح  تقرير  خالل  من  املدار�س  اأداء  1.تقييم 
الرتبوية  العملية  حت�سني  بهدف  حمددة  وموؤ�سرات  معايري 

وتطويرها.
2.حت�سني التعليم داخل الغرفة ال�سفية من خالل تطوير:

- ثقافة التنمية املهنية بني املعلمني.
قبل  من  الرتبوي  القرار  �سنع  يف  املعلومات  من  ال�ستفادة   -
العملية  يف  والرتقاء  التح�سني  العملعلى  اأجل  من  القرار  اأ�سحاب 

التعليمية التعلميِة 
3.التعاون على حتقيق الأهداف وابتكار طرق القيا�س اجليدة:
)وزارة  واملديرية  واملدر�سة  املتعلم  على  امل�سوؤولية  توزيع   -

الرتبية والتعليم، 2015(. 
- التاأكيد على هدف املدر�سة يف دعم منو القيمة امل�سافة لدى 

الطلبة من �سنة اإلى اأخرى )الرا�سبي، 2017(.
4.تبني اأف�سل املمار�سات يف املجال التعليمي وتبادل اخلربات 

املهنية.
وم�ساعدة  الطلبة،  تعلم  تعزيز  اأجل  من  بالنتائج  5.الهتمام 
على  مقدرتها  بناء  على  املدر�سة  وم�ساعدة  الإعاقة،  ذوي  الطلبة 
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حتقيق الأهداف املتعلقة بنمو تعلم الطلبة )الرا�سبي، 2017(.

6.تقومي الأداء ب�سورة مو�سوعية ودقيقة )بطاح، 2006(.
ب�سورة  واملعنيني  املحلي،  واملجتمع  الأمور،  اأولياء  7.و�سع 

وا�سحة عن املدار�س واأدائها التعليمي.
8.اإعداد كوادر ب�سرية اإعدادا مهنيا ذات جودة تناف�سية كفوؤة 

وقادرة على تزويد املجتمع بخربات تعليمية م�ستدامة.
وامل�ساءلة  التعليم  جودة  لوحدة  �سريكا  املدر�سة  9.اعتبار 

للتح�سني وامل�ساءلة.
يف  الها�سمية  الأدرنية  اململكة  تناف�سية  م�ستوى  10.رفع 

.)PISA( )TIMSS( الختبارات الدولية
11.الو�سول اإلى ن�سبة تتجاوز 85% من الطلبة الذين يجتازون املرحلة 

الثانوية ب�سقيها: الأكادميي واملهني )وزارة الرتبية والتعليم، 2015(.
اإجراءات فريق جودة التعليم وامل�ساءلة داخل املدر�سة

اأنواع من الزيارات،  تقوم وحدة جودة التعليم وامل�ساءلة بعدة 
منها:

- الزيارة ال�ستطالعية التي تهدف اإلى تعرف املدر�سة ون�سر 
الوعي بعمل وحدة جودة التعليم وامل�ساءلة فيها.

اإلى  اأيام  ثالثة  الزمن متتد من  ملدة من  التقييمية  الزيارة   -
�سبعة اأيام، تعتمد على حجم املدر�سة وعدد الطلبة واملعلمني فيها؛ 
لر�ضم �ضورة و��ضحة للمدر�ضة و�لوقوف على نقاط �لقوة و�ل�ضعف.

- يقوم الفريق بعدد من الإجراءات:
• كادرها 	 ا�ستقبال  وطريقة  املدر�سة  اإلى  الطلبة  قدوم  مراقبة 

لهم. 
• التعرف 	 اأجل  من  املدر�سة  داخل  عامة  بجولة  املقّيمون  يبداأ 

كمر�سد  الطلبة  برملان  رئي�س  ا�سطحاب  خالل  من  اإليها، 
للتعريف باملدر�سة. 

• والتعديل 	 وخطتها  الزيارة  برتتيبات  املدر�سة  مدير  مناق�سة 
عليها اإن لزم الأمر.

• ومناق�ستها 	 للمدر�سة  الرئي�سة  اجلداول  من  عدد  درا�سة 
قبل  الأولية  الفر�سيات  من  عدد  وو�سع  التطوير،  فريق  مع 

الزيارة. 
• ح�سور ح�س�س درا�سية عند املعلمني وتقييم اأدائهم.	
• تقييم اأن�سطة املدر�سة املتنوعة.	
• وفهمهم، 	 ومعرفتهم  جتاربهم  عن  الطلبة  اإلى  التحدث 

وفح�س عينات من اأعمال الطلبة.
• الأمور، 	 واأولياء  املعلمني،  بع�س  مع  تركيز  جمموعات  عمل 

وجمل�س  الداعمة،  واجلهات  وموؤ�س�ساته،  املحلي  واملجتمع 
التطوير الرتبوي.

• ر�سد اأهم املالحظات من خالل: الأدلة املبا�سرة، اأو تفح�س 	
با�ستخدام  وذلك  املقابالت،  اأثناء  ويف  والوثائق،  ال�سجالت 

مناذج الأدلة واأدوات التقومي املنا�سبة يف دليل امل�ساءلة.
• التقييم، 	 قبل  ما  البيانات يف موجز  املعلومات وحتليل  تقييم 

والحتفاظ بقاعدة الأدلة طوال عملية التقييم وما بعدها.
• ومغادرتها 	 للمدر�سة  التقييمية  الزيارة  من  النتهاء  بعد 

يقوم رئي�س فريق التقييم بالتفاق مع اأع�ساء الفريق بكتابة 
النهائية  واإخراجه ب�سورته  املدر�سة  لتقييم  النهائي  التقرير 
)وزارة  وامل�ساءلة  التعليم  جودة  وحدة  رئي�س  اإلى  وت�سليمه 

الرتبية والتعليم ،2015(.
• يعتمد التقرير النهائي على ت�سنيف الأداء اإلى م�ستويات اأداء 	

)مثال من امل�ستوى واحد اإلى امل�ستوى خم�سة(، وكلما اقرتبت 
املدر�سة من امل�ستوى الرابع اأو اخلام�س فهذا يعني اأن لديها 

برامج ذات نوعية جيدة )الرا�سبي، 2017(.
- زيارة املتابعة: حيث يقوم فريق التقييم مبتابعة ما مت تنفيذه 
�لتي  �لنقاط  لتح�ضن  �ملدر�ضة  و�ضعتها  �لتي  �لعالجية  �خلطة  من 

حتتاج اإلى حت�سني والواردة يف تقرير الزيارة التقييمية.
فاإذا  القمة،  اإلى  القاعدة  من  متتد  امل�ساءلة  م�ستويات  اإن 
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م�ستوى  على  فاملعلم  هرم  �سكل  على  الرتبوي  النظام  ت�سورنا 
ال�سف يجب اأن ُي�ساَءل من قبل رئي�سه املبا�سر وهو مدير املدر�سة، 
مدير  وهو  املبا�سر  رئي�سه  اأمام  ُي�ساَءل  اأن  يجب  املدر�سة  ومدير 
الرتبية والتعليم، ومدير الرتبية والتعليم يجب اأن ُي�ساَءل من قبل 
رئي�سه املبا�سر وهو وزير الرتبية والتعليم اأو من يفو�سه، وحتى وزير 
الرتبية والتعليم واجلهاز الرتبوي الذي يراأ�سه يجب اأن ُي�ساَءل اأمام 

املجتمع واجلمهور )بطاح، 2006(. 
فاأولياء  وامل�ساءلة،  التعليم  بجودة  لالهتمام  املربرات  تزداد 
وجودتها،  التعليمية  باملخرجات  اهتماما  اأكرث  اأ�سبحوا  الأمور 
على  نف�سها  تفر�س  �سرورة  امل�ساءلة  مفهوم  تطبيق  واأ�سبح 
الإداري  بطاقمها  ممثلة  باملدر�سة  بدءا  الرتبوية  امل�ستويات  جميع 

بهيئتها  والتعليم  الرتبية  مبديرية  مروًرا  وم�ستخدميها،  والتعليمي 
الرتبية  بوزارة  وانتهاًء  الب�سرية  وكوادرها  واأق�سامها  الإدارية 
الذي  الهدف  اإلى  للو�سول  وموظفيها،  ومديريها  وزيرها  والتعليم 
وجدت من اأجله وهو حت�سني الأداء كًما وكيًفا، وت�سويب الأخطاء، 

والعمل مبزيد من النزاهة وال�سفافية.
ثقافة  تتكون  مل  ما  وامل�ساءلة  التعليم  جودة  مفهوم  يتحقق  ل 
وو�سائل  واأبعادها  واأهميتها  امل�ساءلة  معنى  تتفهم  جمتمعية 
التعلم  بعملية  املتعلقة  مل�سوؤولياته  اجلمهور  هذا  وتنفيذ  تطبيقها، 
اأمرًا  وتطبيقها  امل�ساءلة  مفهوم  تبني  ي�سبح  عندها  والتعليم، 

اعتياديا ل ن�ستغني عنه.
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د. اأحمد ح�سن �سالح القوا�سمة 

ق�سم التطوير الرتبوي

وزارة الرتبية والتعليم 

طرق ا�شتثمار اأوقات الفراغ لدى طلبة املدار�س 

باململكة الأردنية الها�شمية

مقدمة
وقت الفراغ ظاهرة اجتماعية لها جوانب اإيجابية و�سلبية، وقد 
اأدت هذه الظاهرة اإلى ن�ساأة فرع من فروع علم الجتماع هو )علم 
اجتماع اأوقات الفراغ( الذي يبحث يف معطيات هذه الظاهرة ويف 
جوانبها املختلفة ويف ارتباطاتها بعنا�سر البنية الجتماعية، حيث 
الفراغ  اأوقات  يدر�س  الذي  العلم  باأنه  الفراغ  اجتماع  علم  ُعرف 
عن  الرتويح  يف  وا�ستغالله  الفراغ  اأن�سطة  يف  ا�ستثماره  وكيفية 

الأفراد واجلماعات. حمادين ) 2006 (. 
كما يعترب وقت الفراغ من الأ�سباب الهامة التي توؤثر يف تطور 

ومنو ال�سخ�سية، وهو من اأولويات املوؤ�س�سات الرتبوية والجتماعية، 
وا�ستثمار  اإدارة  باأهمية  وتوعيتهم  الطلبة  توجيه  خالل  من  وذلك 
بالفائدة. ول  الوطن  تعود عليهم وعلى  نافعة  الفراغ ب�سورة  وقت 
الثانوية  امل�سائل  الوقت احلا�سر من  الفراغ يف  وقت  اعتبار  ميكن 
باأية  واملجتمع  للطلبة  وقيمته  اأهميته  من  التقليل  اأو  املهمة،  غري 
ا�ستثماره  بغية  له؛  التخطيط  وعدم  اإهماله  اأو  ال�سور،  من  �سورة 
وال�ستفادة منه بال�سرتاك يف اأن�سطة وقت الفراغ املثمرة واجليدة. 
اجتماعي  �سلوك  الفراغ  وقت  اأن  اإلى   )2000( العلي  واأ�سار 
ميهد حلركة العمل والإبداع، وذلك يعني اأن وقت الفراغ قد ياأخذ 
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ويتحدد  الجتماعية.  احلياة  جمال  يف  اإيجابيا  اأو  �سلبيا  طابعا 
ذلك بطبيعة التوجه الذي يتبناه اأفراد املجتمع يف تنظيم �سلوكهم 
ال�سلوكية  القيم  طابع  كبري-  حد  اإلى   - يعك�س  الذي  الرتويحي 
درا�سة  فاإن  لذا،  املجتمعات؛  ال�سائدة يف جمتمع من  والجتماعية 
يف  الأ�سا�سية  املداخل  من  مهّما  مدخال  ت�سكل  الرتويحي  ال�سلوك 

درا�سة املجتمع.
وجتدر الإ�سارة اإلى اأن لوقت الفراغ اأهمية كربى، فهو ل يخلو 
ميار�س  حني  الطالب  يحققها  التي  وال�سعادة  اللذة  عن�سر  من 
�لن�ضاط ومهما تطلب  ي�ضبع رغبته مهما كانت طبيعة هذ�  ن�ضاطا 
بحاجات  مت�سل  لأنه  واملتعة؛  الفائدة  ل�ساحبه  يحقق  جهد  من 
يحرر  وهو  املجتمع،  نحو  التزاماته  عن  النظر  بغ�س  ذاته  الفرد 
الع�سبي  التوتر  ويخل�سهم من  اليومية،  احلياة  روتني  الطلبة من 

الناجت عن امللل الذي يعاين منه يف املجتمع )حممد ، 2000(.
العطاء  منطلق  الفراغ  وقت  اأن   )2008 )عبداحلافظ،  ويوؤكد 
العمل  وقت  واأن  الطويل،  الإن�سانية  تاريخ  يف  والبتكار  والإبداع 
واإعادة  املادية  احلياة  لإنتاج  الجتماعية  احلياة  تقت�سيه  مطلب 
اإنتاجها، فاإن وقت الفراغ هو منطلق التكوين الذاتي واإعادة اإنتاج 
احلياة الذاتية يف م�ستوياتها الروحية واملعرفية. واإنه ملن ال�سعوبة 
وكالهما  الفراغ،  ووقت  العمل  وقت  بني  اليوم  تف�سل  اأن  مبكان 
�لتي  �ملو�ضوعية  �ل�ضروط  توجد  حينما  ويحتويه  �الآخر  �إلى  يتحول 
توؤدي اإلى اإزالة الهّوة بني طريف املعادلة. وم�سكلة وقت الفراغ من 
اأبرز امل�سكالت التي تواجه �سباب دول العامل حديثًا ب�سبب الثورة 
ال�سعوب،  حياة  على  ت�سيطر  اأ�سبحت  التي  الهائلة  ال�سناعية 
اأنتجته  اإلى و�سف هذا الع�سر بع�سر الأزرار. ولعل ما  اأدت  حيث 
�سبابها  لدى  الفراغ  اأوقات  زيادة  هو  احلديثة  املدنية  احل�سارة 
دومنا اإيجاد طرق بناءة وفاعلة يف ا�ستثمار هذه الأوقات املهدورة 
مبا يعود بالنفع والفائدة على املجتمع والفرد على حٍد �سواء. كما 
اأن ثورة التقدم ال�سناعي والعلمي غريت حياة الإن�سان الذي كان 

يبحث يف املا�سي عن توفري وقت الفراغ له اإلى البحث عن ما ي�سغل 
الآلة  و�سيطرة  الأ�سبوعية  العطل  زيادة  ب�سبب  لكرثته  فراغه  وقت 
قد  اأمر  الفراغ  اأوقات  يف  الهدر  فاإن  هنا  ومن  الب�سر.  حياة  على 

يجاوز من حيث الأهمية الهدر يف اأوقات العمل.
كل  يف  يتزايد  الفراغ  وقت  اأن  اإلى  وي�سري)قنديل،2003( 
وذلك  الزمن،  مرور  ومع  الجتماعي  التطوير  مراحل  من  مرحلة 
ب�سبب منظومة التقنيات اجلديدة )الإنرتنت، والأقمار ال�سناعية، 
اأوقات  تزايد  فاإن  وبالتايل،  واحلوا�سيب(،  التكنولوجيا،  ومظاهر 
الفراغ يطرح م�سكالت جديدة تتعلق بعملية التوظيف واجتاهاتها، 
ترهقه  مما  اأكرث  ترهقه  الإن�سان  لدى  طويلة  فراغ  اأوقات  فوجود 
وامللل  ال�سجر  النف�س  الفراغ يف  يبعث  اإذ  املتوا�سلة،  العمل  اأوقات 
معنى  لها  لي�س  باأ�سياء  والهتمام  والهّم  واحلزن  بالكاآبة  وال�سعور 
وامللل  ال�سجر  ويقهر  الفراغ  ميالأ  الذي  هو  العمل  بينما  قيمة،  اأو 
ويجعل الإن�سان ي�سعر بالفرح وال�سعادة؛ لذا، يجب ا�ستغالل وقت 
الفراغ باأ�سياء ذات قيمة تعود بالفائدة على الإن�سان واملجتمع على 

حد �سواء.
الفراغ  اأوقات  بتوفري  تهتم  ل  املتقدمة  الدول  فاإن  هنا  ومن 
هذه  ل�ستثمار  وو�سائل  اآليات  بتوفري  تهتم  بل  فح�سب،  لأبنائها 
الأوقات مبا ي�سمن عدم حتول وقت الفراغ اإلى وقت �سائع اأو غري 
م�ستفاد منه، اأو وقت ترتكب فيه اجلرائم والنحرافات التي تلحق 
مرحلة  متثل  كما  �سواء،  حد  على  واملجتمع  بالفرد  والأذى  ال�سرر 
خل�سو�سية  الفراغ؛  باأوقات  تاأثرًا  العمرية  املراحل  اأكرث  ال�سباب 
الأو�ساع  على  الثورية  والروح  باحلما�سة  تتميز  التي  املرحلة  هذه 
اإلى التغيري نحو الأف�سل، مما يجعل هذه  ال�سائدة، وميلها الأكيد 
يف  والفكري  والقت�سادي  الجتماعي  التغيري  اأدوات  اأهم  املرحلة 
املجتمعات. كما اأن ما تتميز به هذه املرحلة من حيوية وطاقة زائدة 
تاأثرها  من  تزيد  خمتلفة  واجتماعية  وبيولوجية  نف�سية  وتغريات 
التقدم  الإن�سانية ترابطًا بني ظاهرة  تاريخ  الفراغ. وي�سجل  بوقت 
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العلمي التكنولوجي وتزايد اأوقات الفراغ، واإذا كان جمتمعنا يعي�س 
وقت  فاإن  التجدد  دائمة  تكنولوجية  علمية  ثورة  اأح�سان  يف  اليوم 
خا�سة  اأهمية  تاأخذ  هامة  اجتماعية  كم�سكلة  نف�سه  يطرح  الفراغ 
عندما ُينظر اإليها يف �سيغتها الرتبوية؛ ذلك لأن وقت الفراغ يوؤدي 
الإن�سانية  تاأريخ  يبني  حيث  واخلطورة،  الأهمية  بالغ  تربويًا  دورًا 
اأوقات الفراغ  اأن الإبداع باأ�سكاله املختلفة يرتبط بطبيعة توظيف 
يف جمتمع ما وخا�سة يف ميدان الأدب والفل�سفة والفن. كما تاأخذ 
هذه امل�سكلة اأهمية خا�سة لأنها تتعلق ب�سريحة الطالب التي توؤدي 
الدموية  الدورة  بناء  دورًا حيويًا يف حركة احلياة الجتماعية ويف 
اجلديدة للمجتمع. بالإ�سافة اإلى قلة اأعداد الطلبة امل�ستفيدين من 
الربامج والأن�سطة التي تقدمها لهم وزارة الرتبية والتعليم بالرغم 

من كرثتها وتنوع براجمها.
مفهوم وقت الفراغ. 

فكلمة  وفراغ،  وقت،  كلمتني:  الفراغ من  وقت  يتكون م�سطلح 
وقت من الناحية اللغوية تعني مقدارًا من الزمان ) ابن منظور ، 
ب. ت(. اأما كلمة الفراغ فتعني " اخلالء"، وفرغ من العمل اأي خال 
منه )املنجد يف اللغة والإعالم، ب.ت(. ويعرف وقت الفراغ باأنه 
الوقت املتبقي بعد تاأدية احلاجات الأ�سا�سية للفرد من ماأكل ونوم 
وعناية بال�سحة ال�سخ�سية وبعد تاأدية الفرد للعمل املكلف به، وهو 
ما يتبقى من الأربع والع�سرين �ساعة اليومية بعد ممار�سة الأن�سطة 
احلياتية للطالب. كما يعرف وقت الفراغ باأنه الوقت الفائ�س بعد 
من  الأخرى  وال�سرورات  والنوم  للعمل  املخ�س�س  الوقت  خ�سم 
الأربع والع�سرين �ساعة، ويعرفه دروي�س واحلماحمي ) 1997( باأنه 
الفرتة الزمنية التي يوؤدي فيها الطالب جمموعة من الأن�سطة التي 

ينغم�س فيها مبح�س اإرادته.
اأنواع وقت الفراغ

يق�سم املتخ�س�سون وقت الفراغ اإلى ثالثة اأنواع:
يطول  وقد  عمل،  يعقبه  الذي  الفراغ  هو  املوؤقت:  الفراغ  اأوًل: 

الفراغ اأ�سبوعًا، وقد يطول �سهرًا، اأو اأكرث من �سهر.
ثانيًا: الفراغ املوؤقت جدًا: هو الفراغ الذي ينطبق على حالت 

الإجازات العار�سة.
ثالثا: الفراغ الدائم: هو الفراغ الذي يعقبه فراغ وراحة تامة، 

مثل املحالني على التقاعد )حممد، 2000(.
خ�سائ�س وقت الفراغ 

على  والقدرة  املنفعة،  وانعدام  الواجبات،  من  التحرر   -
الإ�سباع، وحتقيق التكامل ال�سخ�سي. 

اأهمية وقت الفراغ 
لوقت الفراغ اأهمية عظيمة اإذا مت ا�ستغالله بطريقة تربوية ومنها: 

1-اكت�ساب القيم واخلربات الرتبوية والجتماعية.
2-اكت�ساب املوهبة.

3-النبوغ والإبداع والبتكار.
4-حتقيق التوازن النف�سي.

5-الرتويح عن النف�س.
6-اكت�ساب املهارات.

7-اإ�سباع الهوايات.
8-اكت�ساب اللياقة البدنية.

9-جتديد حيوية الفرد ) دروي�س & احلماحمي ،1997(.
وال�ستفادة  ا�ستغالله  و�سرورة  الفراغ  وقت  اأهمية  تاأتي  اأي�سا 
الأ�سا�سية  احلاجيات  من  العديد  حتقيق  اإمكانية  حيث  من  منه 
حيث  الفراغ،  وقت  يف  ميار�سها  التي  الأن�سطة  خالل  من  للطلبة 
التوترات  باإزالة  اجل�سمية  حاجاتهم  اإ�سباع  من  الطلبة  يتمكن 
بالعمل  الجتماعية  الدموية، وحاجاتهم  الدورة  وتن�سيط  الع�سلية 
التي  الأن�سطة  من  العديد  يف  اجلماعة  بروح  والتعامل  اجلماعي 
متار�س يف وقت الفراغ، مما يق�سي على النطواء والعزلة، واإ�سباع 
واملعرفة  اخلربة  من  املزيد  بك�سب  والعقلية  العملية  حاجاتهم 
النفعالية  حاجاتهم  واأخريًا  جديدة،  معلومات  وتعلم  واملهارة 
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والدوافع الال�سعورية اأو الدوافع املكبوتة التي قد تدفع الطلبة اإلى 
ال�سلوك املنحرف.

اأهمية وقت الفراغ فى الإ�سالم 
م�ساحة  زيادة  يتطلب  طالبنا  لدى  الديني  الوعي  تنمية  اإن 
ال�سحيحة  الدينية  املواد  بزيادة م�ساحة  الديني  والدر�س  التوعية 
يف اأجهزة الإعالم املقروءة وامل�سموعة واملرئية، على اأن نختار لها 
التوقيت املنا�سب، والدعاة القادرين على تو�سيل ر�سالة الدين يف 

�سماحة وي�سر واإقناع )اإبراهيم ،2002(.
كما اأن الرتاث العربي والإ�سالمي زاخر بالعناية بالوقت، ولقد 
حملت اإلينا الآيات القراآنية والأحاديث النبوية ال�سريفة العديد من 
خ�سائ�س الوقت، والتاأكيد على قيمته، وواجب امل�سلم نحو الوقت، 
كتابه  فى  وتعالى  �سبحانه  يقول  الإن�سان.  حياة  فى  اأهميته  ومدى 
ِر، اإَِنّ الإِن�َساَن َلِفي ُخ�ْسٍر، اإِل اَلِّذيَن اآَمُنوا َوَعِمُلوا  العزيز: ﴿َواْلَع�سْ
الع�سر،  ﴾ )�سورة  رْبِ  ِبال�سَّ ْوا  َوَتَوا�سَ ِقّ  ِباحْلَ ْوا  َوَتَوا�سَ اِت  احِلَ ال�سَّ

الآيات 1- 3(.

ويذكر اهلل �سبحانه وتعالى فى القراآن الكرمي موقفني لالإن�سان 
الندم،  ينفع  ل  حيث  الوقت  �سياع  على  الندم  اأ�سد  فيهما  يندم 
املوقف الأول عند �ساعة الحت�سار الذي فيه يقول الكافر كما اأخرب 
ارجُعون،  َرِبّ  َقاَل  امْلَْوُت  اأََحَدُهْم  َجـاَء  اإَِذا  ﴿َحَتّى  الكرمي:  القراآن 
َها َكِلَمٌة ُهَو َقاِئُلَها َوِمْن َوَراِئِهْم  ا ِفيَما َتَرْكُت كال اإَِنّ احِلً َلَعِلّى اأَْعَمُل �سَ
واملوقف   ،)100-99 الآيتان  )املوؤمنون،  ُيْبَعُثوَن﴾  َيْوِم  اإَِلى  َبْرَزٌخ 
الثاين يف الآخرة، فيقول تعالى: ﴿َوَيْوَم َيْح�ُسُرُهْم َكاأَْن مَلْ َيْلَبُثوا اإِل 
ُهْم  ﴿َكاأََنّ الآية 45(،  )يون�س،  َبْيَنُهْم﴾  َيَتَعاَرُفوَن  َهاِر  الَنّ ِمْن  �َساَعًة 
َحاَها﴾ )النازعات، الآية 46(.  ًة اأَْو �سُ َيْوَم َيَرْوَنَها مَلْ َيْلَبُثوا اإِل َع�ِسَيّ
َبْع�َس  اأَْو  َيْوًما  َلِبْثَنا  َقاُلوا  �ِسِننَي،  َعَدَد  اْلأَْر�ِس  يِف  َلِبْثُتْم  َكْم  ﴿َقاَل 
ُكْم ُكنُتْم َتْعَلُموَن﴾  َنّ ْن َلِبْثُتْم اإَِلّ َقِلياًل َلْو اأَ يَن، َقاَل اإِ ْل اْلَعاِدّ َيْوٍم َفا�ْساأَ

)املوؤمنون، الآيات112 – 114(.  
اإلى اأهمية الوقت فى   كما اأ�سار الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
من  كثري  فيهما  مغبون  " نعمتان  قال:  امل�سلم، حيث  الإن�سان  حياة 
النا�س: ال�سحة والفراغ" رواه م�سلم، ويف حديث اآخر �سحيح رواه 



أيلول 2019 املجلد 56-بديل العددين الأول والثاين  املعلمرسالة 164

و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  بقوله  الوقت  اغتنام  على  حث  عبا�س  ابن 
"اغتنم خم�سًا قبل خم�س"، وذكر منها "فراغك قبل �سغلك". وقد 
حثنا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على املحافظة على الوقت حيث 
قال �سلى اهلل عليه و�سلم:" ل تزول قدما عبد يوم القيامة حتى ي�ساأل 
اأين  من  ماله  وعن  به؟  فعل  فيم  علمه  وعن  اأفناه،  فيما  عمره  عن 

اكت�سبه؟ وفيم اأنفقه؟ وعن ج�سمه فيم اأباله؟" )رواه الرتمذي(.
وجتدر الإ�سارة اإلى اأن هناك جمموعة من املبادئ التي تو�سح 
م�ستوى الوعي بقيمة الوقت وا�ستخدامه بكفاءة، ومن هذه املبادئ: 
يدع  واأل  اأول،  ال�سعبة  باملهام  القيام  فى  راغبا  الطالب  يكون  اأن 
يهتم  واأن  اأ�سرع،  ب�سكل  به  يقوم  اأن  هو  ي�ستطيع  بعمل  يقوم  غريه 
اأن  يجب  كما  لالآخرين،  توجه  التى  والأوامر  الإر�سادات  بتو�سيح 
لتنفيذها فى  واأن ميتلك خطة عمل  يوؤجل عمله،  يكون حازما ول 
اأ�سياء  " فى  نف�سه  " اإغراق  واأن يكون حذرا من  الباكر،  ال�سباح 

ميكن لغريه القيام بها، واأن يكون حمافظا على الوقت.
طرق ال�ستفادة من وقت الفراغ.

اإن الأن�سطة الرتويحية باأبعادها الرتبوية والجتماعية وال�سحية 
ل�سغل  اجتماعية  �سرورة  ت�سكل  والثقافية  والنف�سية  والقت�سادية 
للطلبة  واأن  خا�سة  ل�ساحلهم،  وا�ستثمارها  الطلبة  فراغ  اأوقات 
اأوقات فراغ حمددة موزعة  ظروفهم الدرا�سية، كما تتوفر لديهم 
ل  وحتى  وال�سنوية،  الف�سلية  العطلة  واأوقات  الدرا�سة  اأوقات  بني 
طاقاتهم  ا�ستثمار  ن�سمن  وحتى  حياتهم  يف  فراغ  هناك  يكون 
ال�ستثمار الأمثل واملوجه ل�ساحلهم ل بد من الهتمام بالأن�سطة 
الطالبية وال�سبابية دون ق�سرها على اجلانب الريا�سي فقط، بل 
يجب تنويع هذه الأن�سطة لتلبي الهتمامات املختلفة، فتكون هناك 
الأن�سطة الثقافية والفنية كاخلطابة والتمثيل وال�سحافة والك�سافة 

والت�سوير وغريها من الأن�سطة )اإبراهيم ، 2002(.
واأوقات الفراغ عند الطالب �سالح ذو حّدين، فاإما اأن يح�سن 
العقلية،  وقدراته  وهواياته  وميوله  مواهبه  معها  فتنمو  ا�ستغاللها 

واإما اأن ي�سيء ا�ستغاللها فيتعر�س لالنحراف وامل�سكالت اخللقية، 
اأو  به،  املحيطني  الأفراد  �سلبا يف عالقاته الجتماعية مع  يوؤثر  اأو 
يتعر�س للتطرف. وح�سن ا�ستغالل اأوقات الفراغ هو اأحد مقايي�س 
ا�ستغالل  على  الإن�سان  قدرة  وبقدر  املجتمعات،  تقدم جمتمع من 
اأوقات فراغه يكون تقدمه، وا�ستغالل الوقت ثروة، وح�سن اإدارته 
يعود على املرء باأكرث الأرباح، وكل دقيقة متر ول يحاول �ساحبها 
ميثل  كما  التبذير.  �سور  من  �سورة  الواقع  يف  هي  منها  الإفادة 
�لعنا�ضر  �لفر�غ و�حد� من  �لفرد يف وقت  به  يقوم  �لذي  �لن�ضاط 
وقت  باأن�سطة  ويق�سد  احلياة.  عن  العام  بالر�سا  لل�سعور  الهامة 
الفراغ الأن�سطة التي يقوم بها الفرد اأثناء ال�ساعات التي ل يكون 
فيها نائمًا اأو يعمل اأو ياأكل اأو يرعى نف�سه اأو اآخرين، وهي اأن�سطة 
يقوم بها كهدف يف حد ذاته، ورمبا ت�سمنت اأهدافًا مبا�سرة مثل 
املرح اأو ال�ستمتاع ب�سيء، واأهدافًا بعيدة املــدى مثل بلــوغ كفاءة يف 

مهارة اأو ريا�سة، اأو الت�ساع بنطاق املعرفة اأو التعليم.
و�لن�ضاط �لرتويحي �لذي ميار�ضه �لطلبة يف وقت �لفر�غ ينبغي 

اأن يتميز بالعديد من املوا�سفات التي اأهمها اأن تكون: 
الجتماعية  خلفياتهم  تكن  مهما  الطلبة  اأيدي  متناول  يف   -

والطبقية، ول �سيما الإيجابية منها.
كال  من  واجتاهاتهم  وميولهم  اأذواقهم  مع  ومتالئمة  متنوعة   -

اجلن�سني.
- قادرة على تنمية ال�سخ�سية، حيث تكون فاعلة وموؤثرة يف الو�سط 

الذي توجد فيه.
- غري مكلفة ماديًا ول تثقل كاهلهم املادي.

- جالبة للراحة وال�ســـرور واملتعة عند منفذيها.
اأن  للطالب  بد  ل  فاإنه  الوقت  بقيمة  الوعي  تنمية  اأجل  ومن 
يعرف جيدا ما يجب عمله لرفع م�ستوى وعيه بذلك، ولكي يحدث 

ذلك بكفاءة عالية فاإنه ينبغي عليه اأن:
- ل يوؤخر عمل اليوم اإلى الغد، ويحدد اأولويات العمل.
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وي�سع  وواجبات،  اأعمال  من  منه  يطلب  ما  تدوين  على  يتعود   -
برنامج للعمل.

- يخ�س�س وقتا للراحة.
- ي�سغل وقت الفراغ يف عمل اأ�سياء مفيدة له ولالأ�سرة.

- يعطي الوقت الكايف للقيام بكل مهمة.
- ي�سمح ببع�س املرونة التي تتيح التعامل مع الأحداث غري املتوقعة.

- يخ�س�س لنف�سه وقتا للتفكري.
- ي�سع املهام ال�سعبة يف اجلدول مع بداية اليوم.

ذلك  اأمكن  ما  معا  املت�سابهة  والأن�سطة  املهام  يجمع   -
)كوجك،1985(.

اأبنائها  اإلى دور الأ�سرة الهام فى توجيه ميول  وجتدر الإ�سارة 
من خالل:

• يف 	 والجتاهات  امليول  تكوين  على  ت�ساعد  التي  البيئة  توفري 
اأبنائها نحو الرتويح والأن�سطة الرتويحية.

• الإكثار من �سرد الق�س�س اخليالية لهم.	
• ت�سجيعهم على تكوين �سداقات مع اأقرانهم واللعب معهم.	
• اإثارة ميولهم نحو القراءة والطالع.	
• ت�سجيعهم على متابعة خمتلف الربامج الإذاعية والتلفزيونية 	

م ملرحلتهم العمرية. التي تقَدّ
• تنظيم رحالت اأ�سرية اإلى مناطق متنوعة )خلوية–بالجات– 	

دور عر�س �سينمائي–م�سرحي–معار�س–متاحف... اإلخ(. 
• ت�سجيعهم وتوجيههم نحو البتكار.	

اأنواع الأن�سطة الرتويحية فى وقت الفراغ
�لطلبة: كرة  �لتي يتم ميار�ضها  �أوجهه  �لريا�ضي: ومن  �لن�ضاط   -
اليد، وتن�س الطاولة، والتن�س الأر�سي،  ال�سلة، وكرة  القدم، وكرة 

وال�سكوا�س، والكرة الطائرة....اإلخ.
�لطلبة  �ضخ�ضية  بناء  يف  ي�ضاهم  حيث  �الجتماعي:  �لن�ضاط   -
الناحية  ناحيتني:  الفرد  لطبيعة  لأن  الجتماعية؛  الناحية  من 

اإل  تتكامل  ل  ال�سخ�سية  واإن  الفردية،  والناحية  الجتماعية، 
حاجات  لإ�سباع  و�سيلة  اجلماعة  اأن  كما  الناحيتني.  بني  بالتوفيق 
الفرد خا�سة حاجته اإلى النتماء للجماعة واإح�سا�سه باأنه ع�سو له 

حقوقه وعليه واجبات.
�إلى  �لطالبية  �الأن�ضطة  من  �ملجال  هذ�  يهدف  �لفني:  �لن�ضاط   -
م�ساعدة الطلبة على تكوين الأفكار امل�ستمدة من الرتاث والرتقاء 
املختلفة من خالل  بالو�سائل  والتعبري عن ذلك  الإن�سانية  بالذات 

التمثيل والتفكري.
- �لن�ضاط �لثقايف: يعد �لرتويح من �ملجاالت �الأ�ضا�ضية �لتي تعتمد 
عليها الرتبية الرتويحية كاملحا�سرات والندوات الثقافية، و�سحف 
وامل�سرح.  وال�سعر،  الق�سة  وجماعة  املكتبة،  واأ�سدقاء  احلائط، 

)ها�سم، 2003(
�لن�ضاط �ملرتبط باخلدمة �لعامة و�لك�ضافة: يعد هذ� �لن�ضاط 
من الأن�سطة الهامة وال�سرورية التي توليها وزارة الرتبية والتعليم 
تربوية  مقومات  من  �لن�ضاط  هذ�  به  يتمتع  ملا  كبرًي�؛  �هتماًما 
اإعداد  يف  وي�ساهم  املحيطة.  والبيئة  للمجتمع  وخدمية  وتطـوعية 
القيام  ي�ستطيعون  اأكفاء  مواطنني  ليكونوا  قدراتهم  وفق  الطلبة 
مب�ضوؤولياتهم �لفردية و�جلماعية. ومن �أوجه ن�ضاط �خلدمة �لعامة 

والك�سافة التي يتم تنظيمها يف املوؤ�س�سات الرتبوية:
•  لقاءات ال�سباب. 	
• املهرجانات الك�سفية. 	
• مع�سكرات اخلدمة العامة. 	
• الرحالت. )عز الدين، 1993(. 	

اأهمية الرتويح
 الرتويح �سرورة ل غنى عنها لالإن�سان، فهو جزء من حياته، 
وجت�سمت اأهميته يف الوقت املعا�سر نتيجة ملا طراأ على املجتمعات 
اإلى الزيادة يف حدة التوتر النف�سي وانت�سار  اأدى  من تطور مذهل 
كثري من اأمرا�س املدنية احلديثة التي ل ميكن عالجها اإل بالتو�سع 
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يف الربامج الرتويحية، وي�سهم الرتويح يف: 
حياته  جعل  ويف  والبدنية،  النف�سية  ال�سحة  الطالب  1-اإك�ساب 

زاخرة وبهيجة.
الفنون  وتذوق  باجلمال  لالإح�سا�س  متعددة  فر�س  2-توفري 

وممار�سة الريا�سة وال�ستمتاع بحياة اخلالء.
واكت�ساف  امليول  اإ�سباع  ويف  ال�سريف،  التناف�س  روح  3-اإذكاء 

املواهب و�سقلها.
واأعمال  اجلرمية  وحماربة  احلميدة،  اخللقية  ال�سفات  4-تنمية 

العنف.
5-زيادة القدرة الإنتاجية بزيادة قدرة الفرد البدنية والجتماعية.

ال�سعور  ملجرد  بال�سيء  القيام  و�سمة  التطوع(  )روح  6-تنمية 
بالرتياح والر�سا.

التاأثريات الإيجابية للرتويح بالن�سبة للطلبة: 
1-ال�سحة واللياقة البدنية.

2-البهجة وال�سعادة وال�ستقرار.
3-املفهوم الإيجابي للذات وحتقيق الذات ومنو ال�سخ�سية.
4-منو العالقات الجتماعية ال�سليمة وتوطيد ال�سداقات.

5-منو املهارات الجتماعية والن�سج الجتماعي.
6-التوجه الجتماعي للحياة وواجباتها ب�سكل اأف�سل.

7-اإتاحة فر�سة لال�سرتخاء واإزالة التوتر النف�سي.
8-اإ�سباع حب ال�ستطالع واملعرفة والفهم وزيادة الوعي.

9-احرتام البيئة الطبيعية واحلفاظ عليها.
10-تقدير اخلربات والقيم اجلمالية وتذوقها.

11-اإ�سباع احلاجة اإلى القبول والنتماء.)دروي�س، واخلويل، 1990(.

� � �

املراجع:
- القراآن الكرمي 

- اإبراهيم. اإ�سماعيل )2002(: �ل�ضباب بني �لتطرف و�النحر�ف، ط2، مكتبة الدار العربية للكتاب.
- ابن منظور. اأبي الف�سل جمال الدين حممد بن مكرم )2004(: ل�سان العرب، الطبعة الثالثة، دار را�سد، بريوت، لبنان.

- دروي�س ، كمال وحممد احلماحمي)1997(. �لرتويح �لريا�ضي يف �ملجتمع �ملعا�ضر، ط1، مكتبة الطالب اجلامعي، مكة املكرمة، ال�سعودية.
- دروي�س، كمال واأمني اخلويل)1990(، اأ�سول الرتويح واأوقات الفراغ، مدخل العلوم الإن�سانية، دار الفكر العربي، القاهرة.

- عبد احلافظ، و�سفي )2008(. ا�ستثمار اأوقات الفراغ لدى طلبة اجلامعة الها�سمية: درا�سة مقارنة، جملة درا�سات، اجلامعة الأردنية، عمان.
الرتبية  كلية  من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة   ،" الدقهلية  مبحافظة  واملدن  القرى  �سباب  مبراكز  الريا�سية  الأن�سطة  " تقومي   :)1993( نعيم  الدين.  عز 

الريا�سية للبنني، جامعة حلوان.
- العلي، اأحمد عبد اهلل ) 2000(. �ل�ضباب و�لفر�غ ، ط1، مكتبة ذات ال�سال�سل، الكويت.

- قنديل، اإبراهيم )2003(. وقت الفراغ و�سغله يف مدينة الريا�س، ورقة عمل قدمت يف جامعة امللك عبد العزيز، كلية الرتبية، مكة املكرمة، ال�سعودية.
- كوجك. كوثر ح�سني )1997(. �جتاهات حديثة يف �ملناهج وطرق �لتدري�ض، ط2، عامل الكتاب، القاهرة.

- املحادين، ح�سني طه )2006 (. ا�ستثمار الأوقات عند ال�سباب الأردين، درا�سة ميدانية يف حمافظة الكرك، ر�سالة ماج�ستري، جامعة بغداد، العراق.
حممد، حممد علي )2000(. �أوقات �لفر�غ يف �ملجتمع �حلديث، ط1، دار النه�سة، بريوت، لبنان. 

-ها�سم. م�سطفي )2003(: "�الأن�ضطة �لطالبية وعالقتها بكل من �لتفكري �البتكاري و�ضمات �ل�ضخ�ضية و�لتح�ضيل �لدر��ضي لدي طالب جامعة �أ�ضيوط "، 
ر�ضالة دكتور�ه غري من�ضورة، كلية �لرتبية �لريا�ضية، جامعة �أ�ضيوط.
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 م. فواز حممد فوزي احلموري 

مدير العالقات الثقافية والدولية

حتمل �شغوطات احلياة )�شورة النحل اأمنوذجا(

حتمل ال�سغوطات يف طّياتها بع�س اجلوانب الإيجابّية، حيث 
ميكن اأن تقوم بك�سف قدرات الفرد وتدفعه اإلى التحّدي، واملواجهة 

من اأجل الو�سول اإلى هدفه. 
طرق  اإلى  اإ�سافة  وتاأثرياتها،  احلياة،  �سغوطات  اأنواع  تتعدد 

التعامل معها. وميكن تق�سيم اأنواع ال�سغوطات اإلى: 
1.�سغوطات احلياة اليومّية: وهي ال�سغوطات التي يتعر�س لها 
العائلّية،  امل�ساكل  تاأثرياتها فيه، مثل  ب�سكل يومي، وتختلف  الفرد 
والعاطفّية،  والجتماعّية،  والدرا�سّية،  املادّية،  وال�سغوطات 

و�سغوطات العمل.

2.�سغوطات غري عادّية: وحتدث ب�سكل مفاجئ نتيجة كوارث 
طبيعّية، اأو التعّر�س حلادث موؤمل.

3.�سغوطات ق�سرية الأجل: وتتمثل بتعر�س الفرد مل�سكلة ما، 
ولفرتة ق�سرية، ثم يتغلب عليها مع مرور الوقت، كخ�سارة مادّية، 

اأو موت �سخ�س قريب. 
4.�سغوطات طويلة الأجل: وهي �سغوطات يتعر�س لها الإن�سان 
وتوؤثر فيه مدة طويلة، كالإ�سابة باأمرا�س مزمنة، اأو خ�سارة ما ل 

ميكن تعوي�سه.
توؤثر �سغوطات احلياة على الفرد باأ�سكال متعددة، وقد تكون 
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تاأثريات  اأو  وت�ستمر لفرتات طويلة،  التحمل  التاأثريات �سعبة  هذه 
ب�سيطة ت�ستمر ملدة ق�سرية من الزمن، وتتمثل هذه التاأثريات: 

1.تاأثريات نف�سّية: وهي التغريات التي تت�سكل لدى الفرد، وتعيق 
الذاكرة،  يف  ا�سطرابات  وحُتدث  والنتباه،  الرتكيز  على  قدرته 
مع  والكتئاب،  باحلزن  وُت�سعره  وا�ستثارته،  غ�سبه  �سرعة  وتزيد 
اإلى ظهور  يوؤدي  قد  ملدة طويلة  التاأثريات  ا�ستمرار هذه  اأّن  العلم 
العالقات  كا�سطراب  نف�سها،  التاأثريات  من  اأعظم  م�سكالت 
التي  املهارات  اكت�ساب  على  القدرة  وعدم  والجتماعّية،  العائلّية 

ي�سعى للح�سول عليها. 
اجل�سدّية،  بالتاأثريات  اأي�سًا  وتعرف  ف�سيولوجّية:  2.تاأثريات 
عملّية  كتح�سني  اجل�سم،  اأع�ساء  وظائف  يف  حتدث  التي  وهي 
لتمّكنه  بالطاقة؛  اجل�سم  اإمداد  على  تعمل  التي  الغذائّي  التمثيل 
لتتمّكن  �لقلب؛  ع�ضلة  ن�ضاط  وحت�ضني  �ل�ضغوطات،  مو�جهة  من 
من �سخ الدم يف اأنحاء اجل�سم، وحت�سني مهام اجلهاز التنف�سي، 
باالإ�ضافة �إلى زيادة ن�ضاط �لع�ضالت، وبالتايل يوؤّدي ��ضتمر�ر هذه 
التاأثريات اإلى م�ساعفة الأمرا�س يف اجل�سم، فيعاين ال�سخ�س من 

ارتفاع �سغط الدم، وم�ستوى ال�سكر، وغريها من الأمرا�س. 
3.تاأثريات �سلوكّية: وحتدث التغريات يف ال�سلوك نتيجة حدوث 
الفرد  النف�سّية واجل�سدّية، وي�سبح  املتمّثلة يف  ال�سابقة  التاأثريات 
اأقّل دافعّية، وتنخف�س قدرته على اإجناز اأعماله، وتنق�س رغبته يف 

تناول الطعام، تختّل �ساعات نومه.
والتي  النحل  �سورة  اإلى  للدخول  املقدمة  هذه  من  بد  ل  كان 
اآياتها: 128،  النحل  �سورة  ل�سغوطات احلياة.  واقعية  تقدم حلول 
وهي �سورة مكية، ما عدا الآيات 126-128 فمدنية نزلت بعد �سورة 

الكهف وقبل �سورة نوح.
وتدعو  للعامل،  القراآنية  للروؤية  خال�سة  النحل  �سورة  ت�سكل 
الإن�سان للنظر والتاأمل يف كل ما يحيط به يف احلياة، واإدراك ما 
وفره اهلل لالإن�سان لبناء “احلياة الطيبة” على الأر�س ب�سكل عام، 

روؤيته  لبناء  يحتاجه  ما  كل  عن  ومرّكزة  �سريعة  اإجابات  وتعطيه 
للكون والعامل واحلياة.

ال�سليمة  الإجابة  لمتالك  املدخل  عن  باحلديث  ال�سورة  تبداأ 
عن الت�ساوؤلت الكربى للحياة حتى ل يبقى الإن�سان حائرا �سعيفا 

اأمامها:
كيف وجدُت يف هذه الأر�س؟ وملاذا؟

وماذا علّي اأن اأفعل؟ 
وما هو ماآيل بعد املوت؟ 

وكيف اأتعامل مع اخلري وال�سر؟ 
لأي  ميكن  ول  والنبوة،  الوحي  هو  الوحيد  املدخل  اأن  فتذكر 
مدخل معريف اآخر اأن يوفر الإجابة ال�سليمة عن هذه الأ�سئلة: )اأََتى 
ا ُي�ْسِرُكوَن، ُيَنّزُل امْلَاَلِئَكَة  ِ َفاَل َت�ْسَتْعِجُلوُه �ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعَمّ اأَْمُر اهلَلّ
اإِل  اإَِلَه  ُه ل  َنّ اأَ اأَْنِذُروْا  اأَْن  ِعَباِدِه  ِمْن  َي�َساآء  َعَلى َمن  اأَْمِرِه  ِمْن  وِح  ِباْلُرّ

ُقوِن(.  اأََنْا َفاَتّ
بالعلم  ل  عنه  الإجابة  ميكن  ل  و�سفاته  اهلل  وجود  ف�سوؤال 

التجريبي ول بالفل�سفة واإمنا بالوحي والنبوة.
ثم تنطلق يف بيان الروؤية، منذ بدايات اخللق )�سوؤال املا�سي 
ِقّ )يف غري عبث(..  ِباحْلَ والأر�س خلقتا  فال�سماوات  والبدايات(: 
ماء  قطرة  )من  نطفة  من  خلق  والإن�سان  ُي�ْسِرُكوَن..  ا  َعَمّ َتَعاَلى 
بعقل  جمادل  مبينا،  خ�سيما  تدريجيا  �سي�سبح  ولكنه  �سغرية(، 
مع  والتوا�سل  والبيان  التفكري  على  خاللهما  من  قادرا  ول�سان، 

الآخرين.
لالإن�سان  هلل  وفرها  التي  احلياة  اأدوات  عن  ال�سورة  تتحدث 
احلمري(،  البغال،  اخليل  )الأنعام،  احليوانات  الواقع(:  )�سوؤال 
التي  الأ�سياء  وحمل  والتنقل  وامللب�س  )الغذاء  املبا�سرة  ووظيفتها 
ي�سعب على الإن�سان حملها بنف�سه( ووظيفتها غري املبا�سرة )كاأداة 
للتاأمل يف طريقة حياتها وحركتها؛ لخرتاع الأ�سياء على �ساكلتها، 
الطبيعة  يف  واجلمال  التنوع  ومظاهر  والزرع،  املاء  ثم  اإلخ(، 
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ُجوُم  َوالُنّ َواْلَقَمَر..  ْم�َس  َوال�َسّ َهاَر،  َوالَنّ الَلّْيَل  َلُكُم  َر  )َو�َسَخّ واحلياة، 
َقْوٍم َيْعِقُلوَن(.. وت�سخري البحر  َنّ يِف َذِلَك َلآَياٍت ِلّ ْمِرِه اإِ َراٌت ِباأَ ُم�َسَخّ
للطعام وا�ستخراج حلي الزينة، واأهمية اجلبال والأنهار وامل�سالك 
الأَْر�ِس  يِف  )َواأَْلَقى  بالنجوم.  لالهتداء  الفلك  وعلم  والطرقات، 
َوَعالَماٍت..  َتْهَتُدوَن..  َعَلُّكْم  َلّ َو�ُسُباًل  ْنَهاًرا  َواأَ ِبُكْم  يَد  مَتِ اأَن  َرَوا�ِسَي 

ْجِم ُهْم َيْهَتُدوَن(. َوِبالَنّ
اهلل  وفرها  التي  الإن�ساين  الفعل  اأدوات  عن  ال�سورة  تتحدث 
اأح�سن  َمْن  وتب�ّسر  واملعرفة.  والعقل،  والب�سر  ال�سمع  لالإن�سان: 
ـاُهُم امْلَاَلِئَكُة َطّيِبنَي..(، وحتّذر من ي�سيء  ا�ستخدامها )اَلِّذيَن َتَتَوَفّ

ـاُهُم امْلَاَلِئَكُة َظامِلِي اأَنُف�ِسِهم(. ا�ستخدامها )اَلِّذيَن َتَتَوَفّ
كما تتحدث عن دور الر�سل يف الهداية، وت�سحيح النحرافات 
عرب التاريخ الب�سري، واإعادة ت�سحيح البو�سلة نحو اهلل، والدعوة 
يف  والإف�ساد  والجتماعي  وال�سيا�سي  املادي  الطغيان  لجتناب 
َواْجَتِنُبوْا  اهلل  اْعُبُدوْا  اأَِن  �ُسوًل  َرّ ٍة  اأَُمّ ُكّل  ِفى  َبَعْثَنا  “َوَلَقْد  الأر�س: 

ـاُغوَت”.. “َوَماآ اأَْر�َسْلَنا ِمن َقْبِلَك اإَِلّ ِرَجاًل ُنّوِحى اإَِلْيِهْم” اْلَطّ
وتذّكر بنعم اهلل.. وحق ال�ّسكر له والعرتاف بف�سله و�سرورة 
اهلل  نعمة  تعّدوا  “واإن  اهلل”.  َفِمَن  ّنْعَمٍة  ّمن  ِبُكم  “َوَما  عبادته: 
والعرتاف  الألوهية  مقام  حفظ  باأهمية  وتذّكر  حت�سوها”..  ل 
ُروَن(. بوجودها والإذعان لها: )اأََفَمن َيْخُلُق َكَمن َلّ َيْخُلُق اأََفال َتَذَكّ

ثم تعطي مناذج للم�ستكربين و�سرك الكفار واإنكارهم للنبوة، 
وحتّذر من منوذجهم. وجتمع يف ال�سياق بني الإميان بوحدانية اهلل 
ميكن  فال  الآخر؛  على  دال  اأحدهما  جتعل  بل  بالآخرة.  والإميان 
واجلزاء:  والبعث  الآخر  باليوم  الإميان  دون  اهلل  بوجود  الإميان 
َوُهْم  ُمْنِكَرٌة  ُقُلوُبُهْم  ِبالآِخَرِة  ِمُنوَن  ُيوؤْ َل  َفالِذيَن  َواِحٌد  اإَِلٌه  )اإَِلُهُكْم 

وَن(. ُم�ْسَتْكرِبُ
ثم تتحدث عن امل�سيئة الإلهية ومفهوم الق�ساء والقدر، وتنفي 
عن  وينهاهم  باخلري  عباده  ياأمر  اهلل  اأن  وتقّرر  الإجبار،  مفهوم 

ال�سر، ثم يرتك لهم حرية الختيار.

املفاهيم  وت�سّحح  املجتمع،  يف  املراأة  موقع  عن  تتحدث  ثم 
املجتمعات  يف  تعانيه  كانت  الذي  الظلم  وتدفع  حولها،  اخلاطئة 
ا  ُم�ْسَوًدّ َوْجُهُه  َظَلّ  نَثى  ِبالأُ َحُدُهْم  اأَ َر  ُب�ِسّ )َواإَِذا  املنحرفة:  الب�سرية 
َوُهَو َكِظيم(. وتنبه على قيمة موؤ�س�سة الأ�سرة والزواج كاإطار �سليم 

للحياة.
اإطار  الأول:  اإطارين:  يف  التعاون  تكري�س  اأهمية  على  وتنبه 
وت�سرب  الكرمي،  العي�س  واأ�سباب  الرزق  للجميع  يوفر  املجتمع مبا 
ُكْم  َبْع�سَ َل  َف�سَّ )َواهلّلُ  الرزق  يف  الختالف  �سبب  ل�سرح  الأمثال 
َما  َعَلى  ِرْزِقِهْم  ي  ِبَراِدّ ُلوْا  ّ ُف�سِ اَلِّذيَن  َفَما  ْزق  اْلِرّ يِف  َبْع�ٍس  َعَلى 
والثاين:  َيْجَحُدوَن(.   ِ اهلَلّ اأََفِبِنْعَمِة  �َسَواء  ِفيِه  َفُهْم  اُنُهْم  اأَمْيَ َمَلَكْت 
الب�سرية  احلياة  ا�ستمرار  ل�سمان  الأبناء  واإجناب  الزواج،  اإطار 
َلُكم  َوَجَعَل  اأَْزَواجًا  اأَنُف�ِسُكْم  ْن  ِمّ َلُكم  َجَعَل  الأر�س: )َواهلّلُ  وعمران 
وامل�سكن  البيت  اأهمية  اإلى  ت�سري  ثم  َوَحَفَدًة(.  َبِننَي  اأَْزَواِجُكم  ْن  ِمّ
من  لذلك  الأدوات  وت�سخري  الكرمي،  للعي�س  ك�سرورات  وامللب�س 
الطبيعة التي وفرها اهلل يف الأر�س، مثل �سناعة املالب�س من جلود 
و�سوف احليوانات، وا�ستعمال حجارة اجلبال يف البناء، ثم تتحدث 
واأهمية  اخلام�س(،  )ال�سوؤال  وال�سلوك  الفعل  �سوؤال  عن  ال�سورة 
الأخالق والنهي عن نق�س الوعود. والأمر بالعدل والإح�سان واإيتاء 

ذي القربى، والنهي عن الفح�ساء واملنكر والبغي.
وتختم ال�سورة هذه الروؤية القراآنية ب�ست اإ�سارات مهمة، وهي: 
الكفيل  هو  العامل  لروؤية  العام  الإطار  هذا  اأن  اإلى  1.الإ�سارة 
بتحقيق احلياة الطيبة يف الأر�س، واأن الب�سرية ماأمورة باتباع هذه 
من  الإن�سان  ُخِلق  التي  الأر�س"  "عمران  وظيفة  لتحقيق  الروؤية 
ُه َحَياًة  ْنَثى َوُهَو ُموؤِْمٌن َفَلُنْحِيَيَنّ ا ِمْن َذَكٍر اأَْو اأُ احِلً اأجلها: )َمْن َعِمَل �سَ

ْح�َسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن(. ُهْم اأَْجَرُهْم ِباأَ َبًة َوَلَنْجِزَيَنّ َطِيّ
ماآلهم  للعامل  الربانية  الروؤية  بهذه  لاللتزام  الراف�سني  2.اأن 
اخل�سران يف الدنيا والعقاب يف الآخرة، باعتبار اأن اأي روؤية خمالفة 
�ستنحرف جزئيا اأو كليا عن املهمة الأ�سا�سية لالإن�سانية يف الأر�س: 
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ن  ًة َياأِْتيَها ِرْزُقَها َرَغدًا ِمّ ْطَمِئَنّ َرَب اهلّلُ َمَثاًل َقْرَيًة َكاَنْت اآِمَنًة ُمّ )َو�سَ
ا  ْوِف مِبَ وِع َواخْلَ ُكِلّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِباأَْنُعِم اهلّلِ َفاأََذاَقَها اهلّلُ ِلَبا�َس اجْلُ
ُبوُه َفاأََخَذُهُم اْلَعَذاُب  ْنُهْم َفَكَذّ َنُعوَن، َوَلَقْد َجاءُهْم َر�ُسوٌل ِمّ َكاُنوْا َي�سْ
َوُهْم َظامِلُوَن(. وتذكر ال�سورة اأّن اأهّم مثال ب�سري على النحراف 
َظَلْمَناُهْم  )َوَما  اإ�سرائيل  بني  القراآنية هو منوذج  الروؤية  عن هذه 

َوَلِكن َكاُنوْا اأَنُف�َسُهْم َيْظِلُموَن(.
3.اأن املخالفني للروؤية القراآنية للعامل نوعان: خمالف ُمعِر�س 
جاحد متام، وخماِلف ُمْكَرٌه على ذلك، ب�سكل من الأ�سكال، وتبنّي 
َوَقْلُبُه  اأُْكِرَه  َمْن  اإَِلّ  اإمَياِنِه  َبْعِد  ِمن  ِباهلّلِ  َكَفَر  )َمن  بينهما:  الفرق 
َن  ٌب ِمّ ْدرًا َفَعَلْيِهْم َغ�سَ ن �َسَرَح ِباْلُكْفِر �سَ ُمْطَمِئٌنّ ِبالإِمَياِن َوَلـِكن َمّ
َعَلى  ْنَيا  اْلُدّ َياَة  احْلَ وْا  ا�ْسَتَحُبّ ُهُم  ِباأََنّ َذِلَك  َعِظيٌم،  َعَذاٌب  َوَلُهْم  اهلّلِ 
اهلّلُ  َطَبَع  اَلِّذيَن  اأُوَلـِئَك  اْلَكاِفِريَن،  اْلَقْوَم  َيْهِدي  َل  اهلّلَ  َواأََنّ  الآِخَرِة 

اِرِهْم َواأُوَلـِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن(. ْب�سَ َعَلى ُقُلوِبِهْم َو�َسْمِعِهْم َواأَ
اأتباع  على  حكرا  لي�ست  للعامل  القراآنية  الروؤية  هذه  4.اأن 
الإ�سالم، بل هي يف الأ�سل اإعادة اإحياء لنف�س الروؤية التي اأوحى بها 
كنموذج  ال�سالم(  )عليه  اإبراهيم  وتذكر  ال�سابقني،  لالأنبياء  اهلل 
القراآنية  الروؤية  متمثال  طيبة،  حياة  عا�س  الذي  لالإن�سان  اأمثل 
كاملة، وتطلب من حممد �سلى اهلل عليه و�سلم واأتباعه اّتباع منوذج 
َومَلْ  َحِنيًفا   ِ ّ هلِلَ َقاِنًتا  ًة  اأَُمّ َكاَن  ْبَراِهيَم  اإِ اإبراهيم عليه ال�سالم: )اإَِنّ 
�ْضَتِقيٍم،  َر�ٍط ُمّ أَْنُعِمِه �ْجَتَباُه َوَهَد�ُه �إَِلى �ضِ َيُك ِمَن �مْلُ�ْضِرِكنَي، �َضاِكًر� اِلّ
نَي، ُثَمّ اأَْوَحْيَنا  احِلِ ُه يِف الآِخَرِة مَلَِن ال�سَّ َنّ ْنَيا َح�َسَنًة َواإِ َواآَتْيَناُه يِف الُدّ

ْبَراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن امْلُ�ْسِرِكنَي(. ِبْع ِمَلَّة اإِ اإَِلْيَك اأَِن اَتّ
العامل،  روؤية  حول  كثريا  اختالفا  �ست�سهد  الب�سرية  5.اأن 
ويكمن  لها  والراف�سني  القراآنية،  بالروؤية  امللتزمني  بني  ونزاعا 
�َسِبيِل  اإَِلى  اإر�ساء احلوار ولي�س باحلرب وال�سراع: )اْدُع  احلل يف 
اإَِنّ  اأَْح�َسُن  ِهَي  ِباَلِّتي  َوَجاِدْلُهْم  �َسَنِة  احْلَ َوامْلَْوِعَظِة  ْكَمِة  ِباحْلِ َك  َرِبّ
وتبنّي  ِبامْلُْهَتِديَن(.  ْعَلُم  اأَ َوُهَو  �َسِبيِلِه  َعْن  َلّ  �سَ ْن  مِبَ اأَْعَلُم  ُهَو  َك  َرَبّ
وامل�ساحنات  النفعالت  من  كثري  �ست�سوبه  الختالف  هذا  اأن 

النف�سية التي قد توؤدي لتبادل العنف والعدوان، واأن من املنطقي اأن 
نعامل املعتدي باملثل، ولكن ال�سرب اأف�سل، لأهمية �سبط امل�ساعر 
مُتْ َلُهَو  رَبْ ومقاومة النفعالت، وكبح النزعة نحو العنف: )َوَلِئْن �سَ

اِبِريَن(. َخرْيٌ ِلل�سَّ
القراآن الكرمي يف حياته  املوؤمن لاللتزام با�ستح�سار  6.تدعو 
اليومية؛ لأنه الكتاب الذي يلخ�س له الروؤية ال�سليمة للكون والعامل 
واحلياة، وي�ساعده على حت�س�س احللول احلقيقية مل�ساكله وق�ساياه، 
باأنه  وتخربه  الطريق،  عن  املحتملة  النحرافات  من  ويحميه 
�سيتعر�س للو�ساو�س التي ت�سككه يف �سدقية ووثاقة القراآن، وت�سككه 
عن  القراآن  بعجز  وتوهمه  الواقع،  ومتغريات  للزمن  يف �سالحيته 
الإجابة عن التعقيدات اجلديدة للحياة يف كل ع�سر وكل بلد وكل 
ِجيِم،  ْيَطاِن الَرّ ِ ِمَن ال�َسّ جمتمع: )َفاإَِذا َقَراأَْت اْلُقْراآَن َفا�ْسَتِعْذ ِباهلَلّ

ُلوَن(. ِهْم َيَتَوَكّ ُه َلْي�َس َلُه �ُسْلَطاٌن َعَلى اَلِّذيَن اآَمُنوْا َوَعَلى َرِبّ اإَِنّ
جتدد �سورة النحل مفهوم )احلياة الطيبة( بقول اهلل تعالى: 
َبًة  ُه َحَياًة َطِيّ ا ِمْن َذَكٍر اأَْو اأُْنَثى َوُهَو ُموؤِْمٌن َفَلُنْحِيَيَنّ احِلً )َمْن َعِمَل �سَ
ْح�َسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن(، حيث تقرر جملة من  ُهْم اأَْجَرُهْم ِباأَ َوَلَنْجِزَيَنّ

القواعد، ومنها: 
1.اأن الب�سرية تتكون من جن�سني )ذكر واأنثى(.

2.اأن هذين اجلن�سني مت�ساويان يف قاعدة العمل واجلزاء، ويف 
�سلتهما باهلل، ويف جزائهما عند اهلل.

3.وبالتايل، فاإن هذه امل�ساواة يف قاعدة العمل والأجر تقت�سي 
اأبوي/  ملجتمع  توؤدي  اأن  ميكنها  ول  واملراأة،  الرجل  بني  التعاون 

ذكوري.
بال�سكل  والوظيفة  الدور  اأداء  هو  احلياة  يف  املطلوب  4.واأن 
من  ولي�س  والإ�سالح،  البناء  اأجل  من  ال�سالح(،  )العمل  ال�سليم 

اأجل التدمري والإف�ساد.
ملن  يكفل،  احلياة  يف  الدور  واأداء  ال�سالح  العمل  هذا  5.واأن 

يقوم به وللمجتمع، حياًة طيبة يف هذه الأر�س. 
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يف  احل�سن  الأجر  من  تنق�س  ل  الدنيا  يف  الطيبة  احلياة  اأن   .6
الآخرة.

لكن كيف ميكن التعامل مع �سغوطات احلياة؟ 
من  للتخفيف  يلي  مبا  القيام  حماولة  ميكن  العموم  وجه  على 

ال�سغوطات: 
1.عدم كتمان الأمور املزعجة. 

التخفيف  اأو  حلها،  ي�ستطيع  قريب  �سخ�س  مع  التكلم  2.حماولة 
منها. 

3.حماولة تثبيت الرتكيز على كيفّية حل امل�سكلة، ولي�س على امل�سكلة 
ل اإلى احلّل املنا�سب.  ذاتها، وبالتايل، العمل بطريقة جاّدة للتو�سّ

4.ا�ست�سارة من لديهم خربة يف امل�سكلة؛ للح�سول على بع�س 

احللول والأفكار. 
لأ�سخا�س  املرتاكمة  املهام  وتفوي�س  املركزّية،  عن  5.البتعاد 

اآخرين يتمّتعون بالثقة. 
6.عدم العمل دون و�سع خطة اأو هدف. 

من  وذلك  وال�سطراب،  واخلوف،  القلق،  مواجهة  7.حماولة 
الراحة  من  �ساعات  على  واحل�سول  بالنف�س،  الثقة  زيادة  خالل 

وال�سرتخاء. 
والر�سم،  والكتابة،  الريا�سة،  مثل  معينة  هوايات  8.ممار�سة 

واأية هوايات اأخرى مفيدة للج�سم والروح . 
9.ممار�سة الن�ساطات الجتماعية املتنوعة. 

املراجع: 
1. القراآن 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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فار�س عي�سى القاروط

مدر�سة ال�سيفية الثانوية للبنني

مديرية تربية ال�سلط

التدخل املبكر خطوة العالج باألف ميل

طاولة  على  ُطِرَحْت  التي  املهمة  املوا�سيع  من  املبكر  التدخل 
الرتبية  مليدان  املحورية  املوا�سيع  �سمن  مرة  من  اأكرث  النقا�س 
اخلا�سة عامة و�سعوبات التعلم خا�سة؛ كون ن�سبة طلبة ال�سعوبات 
ت�سكل الن�سبة الأكرب من بني حالت الرتبية اخلا�سة الأخرى، التي 

ُر ِبـ 51 % تقريًبا.  ُتـَقـَدّ
لذا؛ فاإَنّ اخلو�س يف التف�سيالت الدقيقة لهذا املو�سوع جتعله 
علمي  ب�سكل  الفاعل  والعالج  احلل  نحو  الهتمام  بو�سلة  يوجه 
كون  وطرائقه؛  مراحله  ع�سوائية  يف  كثرًيا  الدخول  دون  وممنهج 
الزيادة امل�سطردة لالإحالت املقدمة من الأهل واملدر�سة والطلبة 

الرتبية  منظومة  يف  واإدخالهم  امل�سادر،  غرف  ملعلمي  اأنف�سهم 
يف  �سيما  ل  م�ستقبلية  اآثارًا  والأهل  املدر�سة  على  يحتم  اخلا�سة 
جانب زيادة الإنفاق والتكاليف، واحلاجة ملزيد من خدمات الرتبية 
بينت  حيث  املجال؛  بذلك  اخلا�سة  والإمكانات  والكوادر  اخلا�سة 
احلاجات  لذوي  ال�سنوية  الإجمالية  التكلفة  اأن  اأمريكية  درا�سة 
ُر ِبـ 12000 دولر اأمريكي، بينما تبلغ التكلفة للطالب  اخلا�سة ُتـَقـَدّ
تقريبا  ال�سعف  مبعدل  اأي  فقط؛  اأمريكي  دولر   6500 العادي 

. "fuchs&Vaughn،2003"
املحور  كونه  نف�سه  للفرد  الإيجابي  الأثر  عن  احلديث  وميكن 
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التدخل  بربنامج  اإحلاقه  يوؤدي  حيث  التعلم،  يف  واملركزي  الأهم 
املبكر اإلى ت�سريع منوه املعريف والجتماعي، والتقليل من م�سكالته 
اإلى الجتاه  ال�سلوكية، فيخرج من جو الإحباطات والف�سل املتكرر 
اآثار �سلبية كارثية خطرية، قد تنتج  ال�سحيح، ويقي جمتمعه من 
اإلى  الو�سول  يف  الف�سل  اإلى  اإ�سافة  والتق�سري،  الإهمال  جراء 
ال�سخ�سية  اإلى  الو�سول  األ وهو  الهدف الأ�سمى للرتبية والتعليم، 
واملت�سلحة  وجمتمعها،  لوطنها  الفاعلة  املنتجة  الإيجابية  ال�سوية 

باملهارات واملعارف وال�سلوكات الإيجابية. 
املفهوم: 

تعرف خدمات التدخل املبكر ل�سعوبات التعلم باأنها خدمات 
جمموعة  ت�ستهدف  واجتماعية،  وتاأهيلية  ونف�سية  و�سحية  تربوية 
من الطلبة وترتك فيهم الأثر الإيجابي للوطن والأ�سرة واملجتمع، 
يف وقت حرج وح�سا�س قابل للتعلم فيه ون�سوج ال�سلوكات امل�ستهدفة 
املرغوبة �سمن وقت الأزمات التي حتيط بالطفل منذ فرتة مبكرة 
ي�سهم  مما  الإعاقة،  وتطور  التاأخر  لقابلية  نظًرا  حياته،  من 
التغيري  واإحداث  معاجلتها،  يف  والإ�سهام  تطورها  من  احلد  يف 
ُقدمت  كلما  اأنه  تاأكيد  مع  ممكن،  وقت  باأ�سرع  املرغوب  الإيجابي 
هذه اخلدمات ب�سكل متقدم ومبكر منائيًا كان العالج اأكرث فاعلية 

واأوفر يف الوقت واجلهد.
لدى  التعلم  ل�سعوبات  املبكرة  والأعرا�س  املوؤ�سرات  واإَنّ 
الأطفال يف عمر ما قبل املدر�سة، يفرت�س اأن تتنباأ مبدى العالقة 
على  مثاًل،  م�ستقباًل  املنخف�س  والتح�سيل  الذكاء  م�ستوى  بني 
الطلبة  وبني  بينهم  التعليمية  التعلمية  الظروف  توحيد  من  الرغم 
للتعلم يف  بيئتني حموريتني  واملدر�سة؛ كونهما  الأ�سرة  العاديني يف 

هذه املرحلة العمرية املهمة.
املظاهر والأعرا�س: 

الأعرا�س  من  جمموعة  �سرد  اإلى  املجال  هذا  يف  ونتطرق 
وال�سلوكات التي قد تتنباأ بوجود �سعوبة من عدمها ملرحلة عمرية 

مالحظة  كون  املبكر؛  التدخل  برنامج  جوهر  يكمن  وهنا  مبكرة، 
العالقة،  والختبارات ذات  واملقايي�س  لالأهل  اإ�سافة  وتنبوؤه  املعلم 
لها الدور الأكرب والأهم يف حتديد �سكل هذه ال�سلوكات والأعرا�س 

واأ�سنافها و�سدتها وتكرارها، ومنها: 
احلركي  والتاآزر  وال�ستدعاء  الأ�سكال  متييز  يف  ال�سعف  اأ. 

احل�سي نظرًا ل�سعف منو اجلهاز الع�سبي املركزي لديه. 
ب. الق�سور يف الطالقة اللفظية يف املفردات، وهذا ناجت عن 
�سعف التاآزر احلركي احل�سي مع عدم القدرة على ا�ستخدام اللغة 
احلياتي  وواقعه  حياته  يف  املتدنية  اللغوية  واحل�سيلة  التعبريية، 

املعا�سر. 
ج. م�سكالت يف الذاكرة تتمثل يف ق�سور يف عملياتها: التنظيم 
الأهم  وهي اجلانب  واملعاجلة،  وال�ستدعاء  والتخزين  والت�سنيف 
وطويلة  والعاملة  والق�سرية  احل�سية  املتنوعة  الذاكرة  لأ�سناف 
املدى، حيث تربز الذاكرة العاملة وق�سورها يف معاجلة املعلومات 

كمظهر جوهري �سمن هذا املجال. 
والكتابة  بالقراءة  الأكادميي  اجلانب  يف  م�سكالت  د. 
الأكادميية،  ال�سعوبات  �سمن  اجلانب  هذا  ويدخل  واحل�ساب، 
واخلط،  الكتابة  يف  ال�سعف  منها  ومتنوعة،  كثرية  مظاهر  وفيه 
والقراءة املتقطعة، و�سعف يف اإجراء العمليات احل�سابية والتعامل 

مع الأ�سكال الهند�سية والجتاهات، وغريها. 
هـ. م�سكالت يف الوعي ال�سوتي: ولهذا اجلانب التاأثري املحوري 
ال�سعف،  جوانب  عن  املبكر  الك�سف  يف  لفعاليته  نظرًا  والرئي�س؛ 
وما يرتتب عليها من موؤ�سرات و�سلوكات تنتج ب�سبب �سعف الوعي 
لتعلم  الأ�سا�س  الفطري  الرابط  اجلانب  هذا  يعد  حيث  ال�سوتي، 
الأطفال ملهارات القراءة والكتابة واحل�ساب، ومن خالله ي�ستطيع 
كون  واملنطقية؛  اللغوية  ومهاراته  وخرباته  قدراته  تطوير  الطفل 
البنيوي،  اأ�سا�سها  يف  عديدة  وفونيمات  اأ�سوات  من  تتكون  اللغة 
فال بد من حفظها وحتديدها ومتييزها وربطها على نحو هند�سي 
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فطري متنا�سق للو�سول اإلى املقطع، ثم بناء الكلمة ال�سليمة �سوتيًا 
منظومة  �سمن  والرتكيب  التحليل  عمليتا  تتوافق  حيث  وكتابيًا، 
من  الكثري  بينت  اإذ  الطفل،  ميتلكها  ونا�سجة  مرتابطة  فطرية 
املعرفية  اجلوانب  اإتقان  يف  ال�سوتي  الوعي  اأهمية  الدرا�سات 
لريتز  درا�سة  ومنها  للطفل،  والأكادميية  والجتماعية  والنمائية 
lerner،2004Torgesen&schatschn،2000" واآخرون 

ومتباينة،  متنوعة  تكيفية  واجتماعية  �سلوكية  وم�سكالت   "eider

وقد تظهر قبل فرتة تعلمه اأو بعدها بفرتة وجيزة على عدة اأ�سكال، 
فرط  ون�ضاط  و�خلجل،  و�النطو�ئية،  و�لتمرد،  �لعدو�نية،  منها 
اأفراد  مع  التوا�سل  و�سعف  النتباه،  بنق�س  امل�سحوب  احلركة 
املجتمع �سواء يف بيته اأو مدر�سته اأو غريها، و�سعف تقدير الذات، 
وغريها من �سلوكات لها الأثر ال�سلبي لي�س فقط على الفرد بل على 

اأ�سرته ومدر�سته وجمتمعه باأكمله.
و. م�سكالت يف املعاجلة الإدراكية ملنظومة املثريات الب�سرية 
وال�سمعية واللم�سية واحلركية املكت�سبة من املحيط اخلارجي، والتي 
ت�ستقبلها احلوا�س، مما يوؤدي اإلى �سعف معاجلتها بال�سكل الأمثل 
جودة  ذات  م�سوهة  اأو  منقو�سة  اأو  مغلوطة  معلومات  �سكل  على 
ونوعية رديئة ت�سل اإلى الذاكرة، وقد يتم ا�ستدعاوؤها بنق�سها اأو 
الف�سل  وتكرار  الطفل  حت�سيل  يف  يوؤثر  مّما  هي،  كما  مغلوطيتها 

لديه.
الفرتا�سات الرئي�سة يف ميدان التدخل املبكر:

فوق  اأو  املتو�سط  الذكاء  نطاق  يف  ال�سعوبات  طالب  اأ.يدخل 
يف  التح�سيلي  وانخفا�سه  لف�سله  واعيًا  يكون  فاإنه  لذا،  املتو�سط؛ 
املدر�سة، وي�سبح اأكرث ا�ست�سعارًا لهذا الف�سل واآثاره ال�سلبية، وقد 
يولد لديه جمموعة من الإحباطات النف�سية والتاأثريات النفعالية 
حياته  والإحباطات يف  الف�سل  ماأزق  من  ف�سله من اخلروج  نتيجة 
املدر�سية والأ�سرية، خا�سة اأنها ت�ستنفد اجلزء الأكرب من طاقاته 
باأم�ّس  فيه  يكون  وقت  والنفعالية يف  واجل�سمية  والعقلية  النمائية 

وتامة دون  لت�سخريها لكت�ساب معارف ومهارات جديدة  احلاجة 
نق�س اأو ت�سويه يف اكت�سابها. 

تت�سم  التعلم  �سعوبات  لذوي  ال�سلوكية  اخل�سائ�س  اإن  ب. 
ال�سلوكية  اخل�سائ�س  هذه  تتقاطع  حيث  والتمييز،  بالتحديد 
امل�سرتكة بينهم وترتابط بنمط ال�سعوبة النوعية؛ لذا، فاإنها متثل 
خا�سة  احلالت،  لتلك  املبكر  والك�سف  والتدخل  الهتمام  بوؤرة 
اإذا مل نعمل على الرتكيز بتلك الربامج النوعية وتفعيلها بال�سكل 
الأمثل، فقد نهيئ لنمو تللك الإحباطات وال�سلوكات ال�سلبية ال�سابق 
ذكرها، التي قد ترتك اآثارًا خطريًة لي�ست على الفرد فح�سب، بل 

على املجتمع باأ�سره حا�سرًا وم�ستقباًل اأي�سًا. 
ج. يعد املعلم اأكرث الأ�سخا�س وعيًا ومالحظًة وبارعًا يف معرفة 
اخل�سائ�س ال�سلوكية التي ترتبط بطلبة �سعوبات التعلم من حيث 
فهو  لذا؛  وامل�سدر،  والأمد  والدرجة  كالتكرار  عديدة؛  اعتبارات 
التعلم،  �سعوبات  لطلبة  املبكر  الك�سف  يف  فاعاًل  اإ�سهامًا  ي�سهم 
والتقييم  والتقومي  الت�سخي�س  على  الكبرية  قدرته  اإلى  اإ�سافة 
نقل  يف  ت�سهم  والتي  للطلبة،  املتقدمة  الرتبوية  الربامج  لفاعلية 
التباعد بني  تقومي مدى  لتمكينه من  للطلبة من عدمها  اخلربات 

الأداء الفعلي والأداء املتوقع. 
.اإَنّ الطبيعة املتباينة غري املتجان�سة التي يت�سف بها طلبة  د 
خا�سة  الفردي  الت�سخي�س  اإلى  الو�سول  تدعم  التعلم  �سعوبات 
عند التقدير ال�سلوكي للطلبة من قبل املعلمني؛ كون الطالب ي�سعر 
الف�سل،  هذا  من  اخلروج  يف  املتكرر  وف�سله  النجاح  اإلى  بالفتقار 
ا امل�ساعر ال�سلبية والدونية يف تقدير الذات ب�سكل  ويولد لديه اأي�سً
م�ستمر وم�سطرد، مع تاأكيد اأَنّ الربط بني ال�سبب والنتيجة لربامج 
خا�سة  ال�سحيح،  الطريق  يف  عليه  القائمني  ي�سع  املبكر  التدخل 
وال�سطرابات  العامة  التعلم  �سعوبات  بني  العالقة  مالحظة  يف 
املعرفية والأكادميية والنفعالية، مما ي�سكل ت�سورًا غنيًا باأ�سباب 
واخلطط  الإ�سرتاتيجيات  �سمن  وعالجها  حلها  وكيفية  امل�سكلة 
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والربامج الفاعلة املَُتّـبعة يف عامل برامج التدخل العاملي. ويرتبط 
برنامج التدخل املبكر يف وقاية الطفل من تطور الإعاقة وال�سعوبة، 
فيه  يكون  الربنامج يف مرحلة ح�سا�سة وحرجة  ترافق  اإذا  خا�سة 
كلما مت  فاإنه  لذا،  اأوجه؛  والنفعايل يف  والجتماعي  املعريف  النمو 
فر�س  زادت  املبكر،  التدخل  بربامج  واإحلاقه  مبكرا  عنه  الك�سف 

خروجه من امل�ساكل واأ�سبح عالجه بطريقة اأف�سل.
مراحل التدخل املبكر: 

مراحل  مع  املبكر  التدخل  برامج  يف  العمل  مراحل  تتقاطع 
برنامج �سعوبات التعلم ب�سكل كبري، وهي كالآتي: 

تزيد  الذين  الأطفال  قبول  يتم  حيث  والإحالة:  التحويل  اأ. 
عديدة؛  م�سادر  من  البلدان  باأغلب  �سنوات  �ست  عن  اأعمارهم 
كالطالب ذاته، والأهل والأ�سرة، واملدر�سة ممثلة باملعلم اأو املر�سد، 
الأ�سخا�س  اأكرث  اأ�سلفنا-  كما   - املعلم  كون  فاعلية؛  اأكرثهم  وهو 
ال�سعوبات  بوجود  تتنباأ  التي  للموؤ�سرات  ومالحظة  ودراية  خربة 
متعدد  فريق  اأع�ساء  من  ع�سو  اأي  اإغفال  عدم  مع  عدمها،  من 

كالطبيب  املبكر؛  التدخل  لربنامج  اإحالته  يف  الخت�سا�سات 
احل�سبان  يف  الأخذ  مع  وغريهم،  النطق  ا�سطرابات  واأخ�سائي 
عدم الوقوع ببع�س الأخطاء يف هذه املرحلة؛ كالع�سوائية، والتحُيّز، 

وعدم التنظيم يف الإحالة، وغري ذلك.
ب. الك�سف املبكر: ويتم من خالل هذه املرحلة اإجراء الك�سف 
لك�سف  مقننة؛  وغري  مقننة  ك�سف  باأدوات  اأويل  وت�سخي�س  املبكر 
وجود املوؤ�سرات امل�ستهدفة من عدمها، وبيان مدى تكرارها و�سدتها 
وحتديد جوانب الق�سور والتاأخر، واعتبار م�سدر ال�سلوكات كفعل 
ٍة  زمنَيّ مِلُـَدٍد  املوؤثر  بزوال  وتزول  تختفي  عابرة  فعل  كردة  ولي�س 
ُمتباِعَدة. علًما باأن هذ� �لت�ضخي�ض �الأويل ال ي�ضرتط فيه �لدخول 
منوها؛  وتطور  املوؤ�سرات  �سري  ومراقبة  الدقيقة  التف�سيالت  يف 

كونها تدخل يف �سالحيات مرحلة الت�سخي�س الالحق ذكرها.
الكّم  من  ال�ستفادة  تتم  املرحلة  هذه  ويف  الت�سخي�س:  ج. 
ال�سابق ذكرها؛  املراحل  التي مت جمعها من  املعلومات  الهائل من 
واإخ�ساعها  الدقيق،  العلمي  والفح�س  الت�سخي�س  يف  لإخ�ساعها 
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متعدد  فريق  تطبيقها  يتولى  التي  الإجراءات  من  ملجموعة 
الخت�سا�سات، ويعتمد جناح هذه املرحلة على قوة وفعالية اأدوات 
الت�سخي�س كاأدوات ومقايي�س تربوية وطبية ونف�سية علمية ومقننة 
وذات م�سداقية عالية على م�ستوى عاملي، وعدم التحُيّز يف اإجراء 
واإجراءاتها،  الختبارات  ظروف  وتوحيد  وا�ستخراجها  النتائج 
اخلام  واملادة  الأ�سا�س  كونها حجر  املرحلة يف  اأهمية هذه  وتكمن 
للنتائج التي �سيعتمد عليها لبناء برنامج التدخل املبكر وال�ستمرار 

به من عدمه يف املراحل الالحقة. 
والنتائج  املعلومات  جمع  يتم  املرحلة  هذه  ويف  التقييم:  د. 
امل�ستخرجة من املراحل ال�سابقة، كالختبارات الرتبوية والنف�سية 
والجتماعية و�سالمل التقدير واملالحظة ودرا�سة احلالة واملقابالت 
من  الطفل  حاجة  مدى  على  للوقوف  وغريها؛  والأ�سرية  الفردية 
وتاأكيد  عدمه،  من  املبكر  التدخل  برنامج  خدمات  من  ال�ستفادة 
وجود املوؤ�سرات امل�ستهدفة يف �سلوكه ومهاراته وخرباته مع اإمكانية 
خا�سة  جديد،  من  الت�سخي�س  مرحلة  اإجراء  واإعادة  التعديل، 
الفرعية  النتائج  بني  جوهرية  فروقات  وجود  مالحظة  متت  اإذا 

امل�ستخرجة من كل اأداة جمع معلومات عن غريها. 
التعليمية  وبناء اخلطط  املبكر  التدخل  بربنامج  اللتحاق  هـ. 

والفردية للطفل: 
ويعتمد يف هذه املرحلة على وجود ال�سعوبة وتاأكيدها من قبل 
اأع�ساء ذوي كفاءة يف فريق متعدد الخت�سا�سات، و�سرورة اإحلاقه 
بالربنامج لتعديل ال�سلوك املرغوب اأو وقف تاأخر الطالب وتدهور 
م�ستواه التح�سيلي وال�سلوكي، ثم البدء بالرتقاء والتغيري الإيجابي 
املرغوب فيه، وتبداأ هذه املرحلة باملوافقة اخلطية من قبل الأهل 
اإجراءاته  كل  يف  الفاعلة  وم�ساركتهم  بالربنامج  الطفل  لإحلاق 
ون�ساطاته وفعالياته، مع بناء العالقة الطيبة و�سيوع جو من الثقة 
املتبادلة بني الطفل واأ�سرته، مع تاأكيد عدم تداخل �سالحيات املهام 
بني اأع�ساء الفريق الواحد على الرغم من اأن عملهم يت�سم بالعمل 

الت�ساركي التوا�سلي التفاعلي يف ما بينهم، وبناء اخلطط الرتبوية 
لتلك  والفردية احلديثة، ول �سري يف ال�ستفادة من مناذج عاملية 
اخلطط، مع اإمكانية التعديل ح�سب املعطيات التي ميتلكها الفريق 
ومتو�سطة  طويلة  كالأهداف  حدة؛  على  كل  امل�ستهدف  الطفل  عن 
وق�سرية املدى، ومعلومات الطفل ال�سخ�سية، ونتائج الت�سخي�س، 
وجه،  اأكمل  على  حتقيقها  يف  املرغوب  للنتاجات  الزمنية  والفرتة 

وغريها من جوانب مهمة يف تلك املرحلة. 
و. تنفيذ الربامج وتطبيقها:

وبتن�سيٍق  الواحد  الفريق  بروح  العمل  املرحلة  ويراعى يف هذه 
عاٍل �سمن غرف امل�سادر يف املدر�سة العادية اأو املدار�س اخلا�سة 
خالل  من  الداخلية،  املدار�س  اأو  اخلا�سة  الحتياجات  بذوي 
ح�سب  املكانية  التكيفات  بع�س  ووجود  الإجراءات  اأغلب  تطبيق 
اأثناء  فيه  الطالب  يتفاعل  الذي  املكان  وطبيعة  العمرية  املرحلة 
تفعيل  اإغفال  دون  املن�سودة،  وال�سلوكات  املهارات  واكت�سابه  تعلمه 
الإ�سرتاتيجيات  بع�س  وتفعيل  املالحظة  حيث  من  الأ�سرة؛  دور 
والفعاليات والأن�سطة، وتدريبهم بال�سكل الأمثل؛ ليمار�سوا التعليم 

والتدريب ب�سكل منظم وكفاءة عالية.
العلمي املنهجي يف تعدد  التنظيم والت�سل�سل  وعلى الرغم من 
هنالك  اأن  اإل  املبكر،  التدخل  برنامج  واإجراءات  املراحل  تنفيذ 
عدًدا من العوائق التي قد تقف يف طريق التنفيذ ال�سليم الفاعل، 
اجلزئي  والت�سخي�س  كالتخطيط  فرعية  مراحل  عند  خا�سة 

والتقومي والتقييم، ومن هذه العوائق: 
برامج  نطاق  يف  امل�ستخدمة  واملقايي�س  الختبارات  معظم  اأ. 
اإَنّ معظمها  التدخل املبكر تعاين من م�سكالت �سيكولوجية؛ حيث 
غري موؤكدة النتائج يف الدرا�سات والتقومي، مما ي�سعف م�سداقيتها 

من حيث ال�سدق والثبات.
ب. �سعوبة ترجمة الختبارات واملقايي�س امل�ستخدمة يف برامج 
التدخل املبكر اإلى اأهداف تربوية حمددة؛ لُبعدها عن املمار�سات 
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مادية  تكلفة  ذات  كونها  اإلى  اإ�سافة  فقراتها،  اأغلب  يف  ال�سفية 
اجلهد  يف  تكلفتها  مع  املجتمعات  بع�س  تنا�سب  ل  وقد  مرتفعة، 
النتائج وا�ستخراجها على  والوقت، واحلاجة ملتخ�س�سني لتطبيق 

نحو علمي دقيق.
املدر�سة  قبل  ما  للطلبة  املوجهة  ال�ستعداد  اختبارات  تعد  ج. 
بالتعلم  ال�سحيح  التنبوؤ  تقدم  ل  كونها  اأغلبها؛  يف  دقيقة  غري 
درا�سة  منها  درا�سات عديدة  ما ظهر يف  وهذا  للطلبة،  امل�ستقبلي 
تايلور و�آخرون؛ كتباين يف خطوط �لنمو و�لن�ضح وخ�ضائ�ضه للفئة 

امل�ستهدفة. 
Agelo poulos،schatscheider،freman، "  2000

"anselmo،Tylor

الأطر والنماذج لربنامج التدخل املبكر :
لربامج  ال�سلة  ذات  للدرا�سات  الدقيق  والبحث  التقدم  مع 
تاأكيد  من  بد  ل  كان  التعلم،  �سعوبات  جمال  يف  املبكر  التدخل 
وجود اأطر وطرق ت�سري عليها هذه الربامج لك�سبها ال�سفة العلمية 
هذه  ومن  نتائجها،  يف  ودقة  م�سداقية  اأكرث  وجعلها  املنهجية، 

النماذج: 
اأن  نظرة  على  النموذج  هذا  يقوم  حيث  النمائي:  النموذج  اأ. 
الطفل كل واحد يف التطور والنمو اجل�سماين والنفعايل والنف�سي 
واللغوي والجتماعي ككل، دون جتزيء يف جوانب منوه، من خالل 
وقراءة  كالرحالت  النظرة؛  تلك  يف  امل�ستخدمة  التكتيكات  بع�س 

الق�س�س واحلوار وغريها. 
ب. النموذج املعريف: ويتم التطرق فيه ملهارات ما وراء املعرفة 
واملعرفة كالتفكري، وي�ستند اإلى نظرية جان بياجيه املعرفية، وتنمية 
مهارات متعددة كالذاكرة، والتمييز، وحل امل�سكالت، وال�ستيعاب، 

وغريها.
حيث  واملعلم؛  الطالب  فيه  ويت�سارك  ال�سلوكي:  النموذج  ج. 
يقوم املعلم بتهيئة اجلو التعليمي التعلمي من خالل توفري الظروف 

مع  الطالب،  من  املطلوب  ال�سلوك  ظهور  لت�سهيل  كافة؛  املوؤثرة 
وغريها،  و�لرمزية  �ملادية  �ملتنوعة  �لتعزيز  �أمناط  على  �لرتكيز 

والتعلم من خالل الإتقان والتدري�س املبا�سر وغريها.
توظيف  النموذج  هذا  خالل  من  ويتم  امل�سرتك:  النموذج  د. 
اأكرث من منوذج يف اآن وموقف تعليمي واحد وموحد للنماذج ال�سابق 
ذكرها اأعاله، لال�ستفادة من اجلوانب الإيجابية لأكرث من منوذج 

يف اآن واحد يف ما ي�سب يف م�سلحة تعلم الطالب. 
اإ�سرتاتيجيات العالج والتكنيكات الفاعلة:

املعلم على  فيه  يقوم  ا  يعد هذا اجلانب جانًبا تطبيقًيّا وظيفًيّ
تعلم  يف  ت�سهم  التي  والتوجيهات  الإ�سرتاتيجيات  بتطبيق  الأغلب 
برامج  يف  والرتكيز  فيها،  املرغوب  النتاجات  وحتقيق  الطفل 
التدخل املبكر على التقاطعات يف اإ�سرتاتيجياتها مع جوانب اأخرى 
قلياًل عن  يختلف  بقالب  تتكيف  قد  اأنها  اإل  اخلا�سة،  الرتبية  من 
التي  والزمانية  املكانية  والظروف  احلالت  ملراعاة  املجالت  تلك 

حتيط بالطالب، ومن هذه الإ�سرتاتيجيات والتكتيكات:
اخلدمات  تقدمي  خالل  من  البيئي  الجتاه  على  العتماد   -
متعدد  فريق  قبل  من  وخ�سائ�سها  بيئته  حتليل  �سمن  للطالب 

الخت�سا�سات يف العمل. 
اأثناء  املهارة  تعميم  خالل  من  العامة  احلالة  تدري�س   -
امل�ستمر،  والتعزيز  الأ�سرة  دور  تفعيل  على  والرتكيز  اكت�سابها، 
وتعديل الكثري من الجتاهات واملهارات التي قد تتعار�س مع حتقيق 

الأهداف املن�سودة.
الكثرية؛  احلركية  والن�ساطات  الإ�سرتاتيجيات  تفعيل   -
التي  منها  الدقيقة  وكذلك  والتزان،  والإم�ساك  الرمي  كن�ساطات 
القلم  وم�سك  املاء  �سكب  ك�سبط  دقيقة؛  تف�سيالت  ت�ستهدف 

والر�سم والتلوين. 
- تن�سيط الأن�سطة التي ترتكز على الوعي الفكري واجل�سماين 
وال�سوتي؛ كن�ساطات الأحاجي والألغاز والألعاب الريا�سية الهادفة 
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واألعاب القراءة واخلطابة والأجزاء املفقودة وغريها. 
النف�س  على  كالعتماد  املتنوعة؛  احلياة  مهارات  تطوير   -
اإلى  كالو�سول  الطالب؛  بيئة  من  واقعية  حياتية  مبهام  وربطها 
املدر�سة م�سًيا ومبفرده، وا�ستخدام مرافق املدر�سة بال�سكل الأمثل، 
وكيفية حت�سري الطعام، وارتداء الثياب وتنا�سقها، والتعامل اللبق 

مع الزمالء يف املدر�سة ومع اأفراد اأ�سرته. 
- تفعيل دور الإر�ساد وتعديل ال�سلوك خا�سة عند ظهور ال�سلوك 
تعزيز  وكذلك  الإيجابية،  نحو  تعديله  وكيفية  فيه،  املرغوب  غري 
ال�سلوك الإيجابي لديه وتطبيق اإ�سرتاتيجيات تعديل ال�سلوك ب�سكل 
م�ستمر داخل البيئة ال�سفية وخارجها، وتدريب الأهل واإطالعهم 

ا يف البيت على اأكمل وجه. على تلك الإ�سرتاتيجيات وتفعيلها اأي�سً
- تدريب الطفل على مهارة الإ�سغاء والتوا�سل اللفظي الفاعل 
تن�سيط  يف  ي�سهم  مما  تدريجي،  ب�سكل  طويلة  ِلـُمـَدٍد  وال�سرتخاء 

مراكز النتباه والإدراك لديه.
والتنوع  والنوع  الكم  حيث  من  التغذية  جانب  على  الرتكيز   -
الغذائي املعتدل يف حياته، وتدريبه على تفعيل املمار�سات الغذائية 
يف  اأثرها  ومالحظة  الريا�سة  وممار�سة  حياته،  يف  ال�سحيحة 
الوجبات  تناول  بعد  النفعايل  والنف�سي  اجل�سماين  النمو  تن�سيط 

الغذائية. 

� � �
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حتت رحمة التكنولوجيا
املعلمة: �سفـاء حــــــــرب اأحمد

مدر�سة تبنة الثانوية ال�ساملة للبنات

مديرية تربية لواء الكورة

من منا يقدر اأن ي�ستغني عن "فاي�سبوك" اأو" تويرت" اأو حتى 
"اإن�ستجرام" ؟! من منا ل ينزعج اإذا مل ت�سله ر�سائل ال�سباح عرب 
"وات�ساب" اأو "فايرب" ؟! ومن الذي ل يحُبّ اأن تكون الفيديوهات 
اأكرث  وُي�ستفّز  والإعجابات؟!  امل�ساهدات  تتعدى ماليني  له  املتابعة 

حينما ل يجيب اأحدهم على "ال�سكايب "اأو "الإميو" و"الالين".
كّما  ا�ستقطبت  احلديثة  الت�سالت  ثورة  اأن  فيه  �سك  ل  مما 
فر�ست  بل  العمرية،  الفئات  جميع  من  امل�ستخدمني  من  هائال 
نف�سها يف الواقع الإعالمي وغرّيت الكثري من املفاهيم والأدوار التي 
يقوم بها عنا�سر العملية التوا�سلية: املت�سل، واملتلقي، والر�سالة، 

والو�سيلة، م�ستفيدة من �سبكات الإنرتنت وا�سعة النطاق يف �سرعة 
النت�سار والبحث والو�سول للمعلومة، وم�سادر اختيارها والتفاعل 
العامل  �سوتية؛ ف�سار  ملفات  اأو  �سور  اأو  ن�سو�س  �سكل  معها على 
ل فيها البعيَد وُيبِعد  املرتامي الأطراف كقرية �سغرية يقّرب املتوا�سِ

القريب اإن �ساء ذلك.
كبرية  لكنها  املفرت�سة،  القرية  هذه  �سغر  من  الرغم  وعلى 
بو�سائلها  جاوزت  اأّنها  اإّل  واأخاديدها،  وو�سائطها  بحيثياتها 
وظيفة التوا�سلية ونقل الأخبار وا�ستطالع املعلوماتية وتبادلها اإلى 
البع�س  راأي  يف  فالغاية  ذلك؛  من  اأكرب  اإلى  جمالها  نطاق  تو�سيع 
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اجلن�سيات  متعددة  بفئات  حدا  ما  بال�سبط  وهذا  الو�سيلة،  تربر 
خا�سة املتطرفة منها اإلى جتنيد التوا�سليات يف عمليات الت�سليل 
ما  ب�سحة  وامل�ساهد  القارئ  واإيهام  الأخبار  وتدلي�س  الإعالمي، 
بعد  املنت�سرة  فيديوهاتها  اأو  اخلا�سة  قنواتها  عرب  ويتداول  ُينقل 
)الفوتو�سوب(،  ت�سمى  خا�سة  وتطبيقات  باأفالم  دبلجتها،  اإعادة 
ُتنتهك يف حِقّ  اأنها جمازر  كت�سوير عمليات ذبح احليوانات على 
الإن�سانية - علما اأن معظم الفيديوهات حقيقية ل مراء فيها- اأو 
تركيب راأ�س �سخ�س على ج�سد اآخر، ومنهم من ي�ستخف بالعقول 
اأو �سعود جبل يطاول عنان  الب�سرية يف معجزات امل�سي على املاء 
عناء  نف�سه  يجهد  اأو  يربح خارجه  بيته، مل  ُعقر  وهو يف  ال�سماء، 

تو�سيح معجزاته ال�ساحرة ..!!!
وانتحار  و�سرقة  قتل  من  احلوادث،  اأخبار  نقراأ  ما  وكثريا 
لغمو�س  اأو  بالتفا�سيل  جلهلنا  تبعا  اخلرب  فيت�سخم  واغت�ساب، 
عدمها،  اأو  �سحته  بدقة  الهتمام  دون  وتداوله  نف�سه،  اخلرب 
القلق  من  حالة  وجتتاح  والأكاذيب،  الإ�ساعات  تف�سو  وبالتايل، 
وفاة عامل يف حادث  كـ:  وا�ستقراره،  املجتمع  اأمن  تزعزع  والتوتر 
ماأ�ساوي، ع�سابة ت�سرق م�سرفا حتت التهديد �سباح هذا اليوم، 
تهمة  يف  الفالين  فالن  الفنان  ب�سجن  ال�ستئناف  حمكمة  ق�ست 

اغت�ساب وق�سية تعاطي املخدرات.
يف  تتعدد  كما  العامل،  هذا  وفاة  �سبب  يف  الروايات  وتتعدد    
تنفى  وقد  �سرقتها،  وكيفية  امل�سرف  من  امل�سروقة  الأموال  قيمة 
اأحيانا يف دح�س الفنان مزاعم اتهاماته بعد اأْن مُيّزق �سّر ممزٍق، 

وت�سّوه �سورته الإعالمية . 
وي�سل ال�سرر اأحيانا اإلى التهديد بالقتل اأو الت�سهري اإثر تداول 
اأو  معنوي  �سغط  كو�سيلة  ُت�ستغل  ت�سجيالت،  اأو  وفيديوهات  �سوٍر 
مادي - ويف معظم الأحيان كليهما – على اأ�سحابها؛ فذاك يهدد 
الكامريات  ومراقب  للي�ساري يف حزبه،  مناوئة  ت�سجيالت  بعر�س 
ي�سغط على �سخ�س بف�سحه وهو ي�سرق ملفات هاّمة من الإدارة، 

-و�سل  خا�س  وفيديو  "وات�ساب"  مبرا�سالت  زميلتها  تهدد  وتلك 
فت�سبح  بالي�سري؛  لي�س  مبلغ  مقابل  اإلكرتونيا-  اإليها  باخلطاأ 
الأخرية كدمية الأراجوز حتركها باأ�سابعها كيف ت�ساء ومتى تريد، 
وذاك ين�سر املقاطع على اليوتيوب دومنا مقابل، فقط لف�سح اأمر 

اأحدهم يّدعي النزاهة والأمانة وامل�سداقية. 
وبعدها ل ينفع الندم؛ فينتقل اللعب على امل�سمار الفرتا�سي 
اإلى انتقام وتهديد ووعيد يف العامل احلقيقي.. اإما قتل، اأو ت�سهري، 
اأو انتحار ل�ساحب الق�سية، اأو ي�ساب املت�سرر بالعتالل النف�سي؛ 
ج�سدية  اأمرا�س  اإلى  الأمر  يتفاقم  وقد  بالكتئاب،  مرورا  كالقلق 

حم�سو�سة تتطلب رعاية اأطباء اخت�سا�س.
التوا�سل الجتماعي تخلخل  اأن بع�س و�سائل  اأبالغ بقولتي  ول 
اأوا�سر وبنيان الأ�سرة، وتنال من اأدنى اأ�سا�س لها، األ وهو التاآلف 
والتواد والتالحم بني اأفرادها، فكم من ق�سية طالق زلزلت اأ�سوار 
اأ�سرة كانت ح�سينًة بن�سر �سورة والتعليق عليها، اأو تقدمي اإعجاب 
ملن�سور ما، ثّم يتطور الأمر اإلى عالقات غري م�سروعة بني طرفني 
عرب  اخلطبة  اأو  الزواج  دعامات  فيها  تتقاو�س  اأطراف،  عدة  اأو 
"املا�سنجر" و"ال�سناب �سات"، وتتنازع الأطراف،  "الوات�ساب" اأو 
يف  ه  بف�سّ اخلالف  ينتهي  املطاف،  نهاية  ويف  الأهلون،  ويتدخل 
املحاكم، واإْن مّت ال�سلح فهو مهّدد بانعدام الثقة وقلقلة العالقات 

الأ�سرية.
هذا عدا عن التعنيف اللفظي والعنف اجل�سدي الذي يكت�سبه 
امل�ستهدفة من معظم  العمرية  الفئة  لكونهم  واملراهقون؛  الأطفال 
الو�سائل التوا�سلية؛ فرتى الطفل يتباهى لفتح ح�ساب �سخ�سي له 
يلحق  وما  وامل�ساركات،  والإعجابات  ال�سور  وتبادل  اإحداها،  على 
ذلك من عمليات بحث وتنقيب وتعقيب وتبادل للتحيات واملرا�سالت 

وال�ستائم وال�سباب.
خ�سو�سياتها،  ي�سرق  �سخ�سية  ح�سابات  يخرتق  ومراهق 
وين�سرها يف �سفحات اأخرى لإحلاق ال�سرر باأ�سحابها وهو ل يعلم، 
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ودراية-  خربة  -عن  ويهّكر"  "يقر�سن  الأمر:  هذا  يفتعل  وغريه 
املواقع واحل�سابات لغاياته يف معظم الأحايني. وتراه ي�ساهد ما لّذ 
وطاب من فيديوهات و�سور عدوانية ج�سديا واأخالقيا بحّق عمره 

ودينه وتقاليد جمتمعه. 
وما اأدراك ما يح�سل بعدها؟؟ !! فلكم حرية الت�سور والتخيل 
مثل هذه احلالت،  والذاتية يف  الأبوية  الرقابة  انعدام  عواقب  يف 
فيف�سل العزلة والنفرادية والتوا�سل من وراء �ستار، ول يكاد يجتمع 
بالأ�سرة اإل يف املنا�سبات، فينعدم اأ�سلوب احلوار الفّعال والنقا�س 
متاما  مناق�سة  اأخرى  �سخ�سية  وتتبلور  اخلاّلقة،  والرتبية  البّناء 
اهتمامات  حول  وتتمحور  الفرتا�سيات  يف  نف�سها  تخلق  للواقع، 
�سخ�سية  الأ�سرة،  وقيود  املجتمع  تقاليد  على  متمردًة  اجلديدة، 
الال�سعورية  والختاللت  النف�سية  بال�سطرابات  مليئة  ف�سامية 

والتطور العقالين والعاطفي لهذه املرحلة بالذات.
لكن هل من املمكن اأْن توؤدي التوا�سليات اإلى املوت احلتمي، اأو 

بعبارة اأخرى تكون �سبًبا مبا�سًرا يف الوفاة؟
اإذ  وخماطرها،  "ال�سيلفي"  �سور  يف  ال�سوؤال  جواب  يكمن 
طرف  على  �أو  بناء  �أعلى  من  �أخطرها  اللتقاط  متباروها  يت�ضابق 

تلك  وت�سوير  خوًفا،  املرجتفة  الب�سمة  تلك  وافتعال  �سحيق،  واٍد 
�سفحات  على  مبا�سرة  ون�سرها  املختلطة،  النف�سية  اللحظات 
ال�سهرة  واإ�سباع غرور  امل�ساهدات  اأكرث  والعامة حل�سد  الأ�سدقاء 

الدفينة. 
وبثها  دو.  و�سكوبي  ابتداع رق�سات غريبة مثل: كيكي  وكذلك 
وماّرة  املرورية  احلوادث  بع�س  فيديوهاتها  ي�ساحب  وما  مبا�سرة 
الطريق العام، فكم من فيديوهات وّثقت اأجل اأ�سحابها، بل وكانت 

�سبًبا يف تعجيل قدر اهلل تعالى لهم.
التعامل  يف  احلذر  موقف  نقف  اأن  علينا  لزاًما  كان  هنا،  من 
ال�سرطة  م�سّمى  بت�سريع  التكنولوجية،  امللحقات  هذه  مثل  مع 
التكنولوجية وتفعيل وظائفها؛ ملالحقة املت�سببني بالأ�سرار احلادثة 
يف ف�ساءاتها، وتثقيف امل�ستخدمني وخا�سة الأطفال بال�سرر قبل 
لتبيني خماطرها وم�ساكلها؛  توعوية  ن�سرات  بها، وتقدمي  النتفاع 
التوا�سل  و�سائل  وطاأة  حتت  ن�سبح  التكنولوجي  بجهلنا  لأننا 
ول�ستم  انتفاع.  اأميا  بها  وننتفع  �سلبياتها،  نتدارك  مامل  احلديثة 

ببعيدين عن منافعها اجلّمة يف ع�سرنا احلديث. 

� � �
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الكذب: دوافعه، واآثاره على الفرد واملجتمع
املعلمة: ر�سمية �سحادة ر�سيد ال�سمريات

مدر�سة زينب بنت الر�سول الثانوية

مديرية تربية لواء الرمثا

ِ َواأُوَلِئَك  ي اْلَكِذَب اَلِّذيَن َل ُيوؤِْمُنوَن ِباآَياِت اهلَلّ ا َيْفرَتِ َ قال تعالى: ﴿اإِمَنّ
ُهُم اْلَكاِذُبوَن﴾ �سورة النحل، الآية 105.

تعريف الكذب
اْلَكِذُب اأو الِكْذُب: هو الإخبار عن ال�سيء بخالف ما هو عليه 
�سواء كان عمدًا اأم خطاأ، و�سواء كان الإخبار عن ما�ٍس اأو م�ستقبل 
مع العلم بحقيقته وواقعه، وهو من ظواهر اجلنوح التي قد تظهر يف 
الطفولة، وقد تتاأخر وتاأخذ اأمناطًا متعددة يف ال�سلوك مثل: الغ�س، 
والإفك،  والبهتان،  والفرية،  الزور،  وقول  واخليانة،  واخلداع، 
وجميعها  وامللق،  والنفاق،  ال�سيئ،  والظن  والتدلي�س،  واملداهنة، 

الكذب  وتزيني  والكيدية  والأمانة  الن�سح  لعدم  ووجوه  قوالب 
والباطل، باإظهار خالف ما يبطن الإن�سان، وجميعها �سد ال�سدق. 
والكذب قلة حياء، وي�سهد على ذلك ما رواه عبد اهلل بن م�سعود 
- ر�سي اهلل عنه – عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه قال: 
"ا�ستحيوا من اهلل حق احلياء. قال: قلنا يا ر�سول اهلل، اإنا ن�ستحيي 
واحلمد هلل. قال: "لي�س ذاك؛ ولكن ال�ستحياء من اهلل حق احلياء 
اأن حتفظ الراأ�س وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر املوت والبلى، 
ومن اأراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد ا�ستحيا من 

اهلل حق احلياء". رواه الرتمذي. 
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والكذب لي�س فيه حفظ لل�سان عن املحرمات، فيكون بذلك قلة 
حياء. 

دوافع الكذب
نف�سية  اأو  مادية،  اأو  اجتماعية،  الكذب  دوافع  تكون  اأن  ميكن 

حتول دون اإ�سباع النف�س الإن�سانية، ومنها: 
- اإلف الكذب من ال�سغر حتى ي�سبح عادة، وقد قيل: 

اإن الغ�سون اإذا قومتها اعتدلت         ول يليـــــــن اإذا قومته اخل�سُب
َغٍر       ولي�س ينفع عند ال�سيبة الأدُب  قد ينفع الأدب الأحداث يف �سِ

- ال�سعي لدفع ال�سرر ودفع احلرج.  
- حب النتقام. 

- حكم اجلبابرة وظلم احلاكمني.
- التطلع جللب املنفعة بغري موؤهل اأو دون وجه حق. 

- حب الإن�سان اأن يكون م�ستعذب احلديث وم�ستظرفًا.
- كرثة املعاذير واملواعيد.

موانع الكذب
كما اأن للكذب دوافع تدعو اإليه فاإن له ُحُجبًا حتول دونه، وهي: 
الوازع الديني، ومتام العقل، وحب املرء اأن يكون �سادقًا. وقد قيل 
يف ما مينع الإن�سان من الرذيلة: احلد العاجل الذي يردع اجلريء 

والوعيد الآجل الذي يزدجر به التقي.
م�سار الكذب وم�ساوئه

فعن  تعالى،  اهلل  عند  الكبائر  م�ساف  يف  خطيئة  الكذب   - اأ 
ا عند ر�سول اهلل  �سلى  عبدالرحمن بن اأبي َبكرة، عن اأبيه، قال: كَنّ
ُئكم باأكرب الكبائر؟ ثالًثا: الإ�سراك  اهلل عليه و�سلم فقال: "األ اأَُنِبّ
وكان  الزور".  قول  اأو  الزور،  و�سهادة  الوالدين،  وعقوق  باهلل، 
رها،  ُمَتِّكًئا، فجَل�س، فما زال ُيكِرّ ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

حتى قلنا: ليَته �َسَكَت. رواه م�سلم.
ب - الكذب يخالف الإميان، واملوؤمن ل يكذب، لقوله �سلى اهلل عليه 
ْدَق  ّ َلى َما َل َيِريُبَك، َفاإَِنّ ال�سِ و�سلم – للح�سن بن علي: "َدْع ما َيِريُبَك اإِ

َنّ اْلَكِذَب ِريَبٌة" �سححه ال�سيخ الألباين رحمه اهلل. ُطَماأِْنيَنٌة، َواإِ
ج – الكذب يذهب باملروءة، وقد قيل:     

وما �سيء اإذا فكــــــــــرت فيه                    باأذهب للمروءة واجلمال 
من الكذب الذي ل خري فيه                    واأبعد بالبهاء من الرجال  

فالكذب اإذن يزري بالكذوب: 
ح�سب الكذوب من البلية بع�س ما ُيحكى عليه

                                         فاإذا �سمعت بكذبة من غريه ُن�ِسَبْت اإليـه
"من  الكذب:  �سرر  عن  اأر�سطو  قال  النا�س.  بني  الثقة  – فقد  د 
�سرر الكذب األ يثق النا�س بقولك حني ت�سدق". فالكذب جريرة 

ومذمة ُينبذ �ساحبها حتى ل يكون له �سديق اأو جلي�س لكذبه:
ودع الكذوب فال يكن لك �ساحبًا        اإن الكذوب ي�سني حرًا ُي�سحــب 
واحــــــــــــذر م�ساحبة الّلئيم فاإنه         ُيعدي كما يعدي ال�سحيَح الأجرب
حمفظة  الكذوب  �سدر  واإن  طماأنينة،  وال�سدق  ريبة  والكذب 
يف  الأزمات  لبثها  واجلماعات؛  بالأفراد  تفتك  ف�ساد  وبوؤرة  قلق، 
البيت،  ويف  احلكومة،  ودوائر  التعليم،  ودور  الق�ساء،  �ساحات 
اجتماعي  ف�ساد  اإلى  يف�سي  ما  والأ�سواق،  الطرق،  ويف  والأ�سرة، 
الكذوب  وجه  من  احلياء  بزوال  وهيبتهم،  النا�س  باأخالق  يذهب 

وقلة اخلجل بني النا�س.
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد  ر�سولنا  �سفات  اأعظم  من  اإن 
ه عن الكذب، واإن درجات ال�ساحلني ل يبلغها  ال�سدق، وهو التنُزّ
كذوب، والرتقي يف مقامات الر�سى ل يلج بابها من مل يطهر قلبه 

من الكذب ويتحّلى بال�سدق ليذوق حالوة الإميان.
لت�سهيل  ي�ستخدمه  اإنه  اإذ  اإبلي�س،  �سفات  اأبرز  من  والكذب 
القانون،  عليها  يحا�سب  وجرمية  انحراف  وهو  خمططاته،  تنفيذ 
امْلَُناِفُقوَن  َجاَءَك  ﴿اإَِذا  تعالى:  لقوله  املنافقني،  �سفات  من  وهو 
ُ َي�ْسَهُد اإَِنّ  ُ َيْعَلُم اإَِنَّك َلَر�ُسوُلُه َواهلَلّ ِ َواهلَلّ َقاُلوا َن�ْسَهُد اإَِنَّك َلَر�ُسوُل اهلَلّ
امْلَُناِفِقنَي َلَكاِذُبوَن﴾ �سورة املنافقون، الآية1. وقال اأبو هريرة ر�سي 
اهلل عنه: قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم : "اآية املنافق ثالث، اإذا 
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"واإن  اأخلف، واإذا اوؤمتن خان". ويف رواية  حدث كذب، واإذا وعد 
�سام، و�سلى، وزعم اأنه م�سلم". رواه م�سلم.

بن  اهلل  فعن عبد  القيامة،  يوم  اإلى  القلب  يف  َنكتة  الكذب  هـ- 
و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال  قال:  عنه  اهلل  اأني�س ر�سي 
واليمني  الوالدين،  وعقوق  باهلل،  الكبائر ال�سرك  اأكرب  "اإن من 
الغمو�س، وما حلف حالف باهلل ميني �سرب، فاأدخل فيها مثل جناح 

بعو�سة، اإل جعلت نكتة يف قلبه اإلى يوم القيامة". رواه الرتمذي. 
اأبيه  َبهِز بن حِكيم عن  الويل ل�ساحبه، فعن  ي�ستوجب  الكذب  و- 
بَيّ �سلى اهلل عليه و�سلم يقول: "َوْيٌل ِلَلِّذي  ه قال: �سمعت الَنّ عن جِدّ
ِحَك ِبِه الَقْوَم َفَيْكِذب، َوْيٌل َلُه، َوْيٌل َلُه". رواه  ُث ِباحَلِديِث ِلُي�سْ ُيَحِدّ

اأبو داود والرتمذي والن�سائي باإ�سناد �سحيح.
﴿َوِمَن  الآية:  الآخرة بن�س  الدنيا وعذاب يف  الكذب خزي يف  ز- 
َياأُْتوَك  مَلْ  اآَخِريَن  ِلَقْوٍم  اُعوَن  �َسَمّ ِلْلَكِذِب  اُعوَن  �َسَمّ َهاُدوا  اَلِّذيَن 
وِتيُتْم َهَذا َفُخُذوُه َواإِن  ِعِه َيُقوُلوَن اإِْن اأُ ُفوَن اْلَكِلَم ِمن َبْعِد َمَوا�سِ ُيَحِرّ
�َسْيًئا   ِ اهلَلّ ِمَن  َلُه  ِلَك  مَتْ َفَلن  ِفْتَنَتُه   ُ اهلَلّ ُيِرِد  َوَمن  َفاْحَذُروا  ُتوؤَْتْوُه   ْ مَلّ
ْنَيا ِخْزٌي َوَلُهْم  َر ُقُلوَبُهْم َلُهْم يِف الُدّ ُ اأَن ُيَطِهّ اأُوَلِئَك اَلِّذيَن مَلْ ُيِرِد اهلَلّ

يِف اْلآِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم ﴾�سورة املائدة، الآية 41.
ِن  ح- الكّذاب ظامل ل يهديه اهلل، قال اهلل تعالى: ﴿َفَمْن اأَْظَلُم مِمَّ
َ َل َيْهِدي اْلَقْوَم  ا�َس ِبَغرْيِ ِعْلٍم اإَِنّ اهلَلّ َلّ الَنّ ِ َكِذًبا ِلُّي�سِ ى َعَلى اهلَلّ اْفرَتَ

امِلِنَي﴾ �سورة الأنعام، الآية 144.  الَظّ
َر�ٌس  َمّ ُقُلوِبِهم  ﴿يِف  تعالى:  لقوله  �لقلب،  يف  مر�ض  �لكذب  ط- 

�سورة  َيْكِذُبوَن﴾  َكاُنوا  ا  مِبَ اأَِليٌم  َعَذاٌب  َوَلُهْم  ا  َمَر�سً  ُ اهلَلّ َفَزاَدُهُم 
البقرة، الآية 10.

اِم�َسُة اأََنّ َلْعَنَت  ي- الكذب ُتكتب به لعنة اهلل، لقوله تعالى: ﴿َواخْلَ
ِ َعَلْيِه اإِن َكاَن ِمَن اْلَكاِذِبنَي﴾ �سورة النور، الآية 7 . اهلَلّ

النا�س �سر الكذب والهفوات بالرتبية والقانون  اإن الدين يقي 
�سمن فل�سفة متكاملة لنظام احلياة؛ لذا، فقد جعل كالم الإن�سان 
ا َيْلِفُظ ِمن َقْوٍل  كله مر�سودًا حم�سوبًا له اأو عليه، لقوله تعالى: ﴿َمّ
اإَِلّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد﴾ �سورة ق، الآيه 18، وقوله تعالى: ﴿َوَل َتْقُف 
وَلِئَك َكاَن َعْنُه  َر َواْلُفوؤَاَد ُكُلّ اأُ ْمَع َواْلَب�سَ َما َلْي�َس َلَك ِبِه ِعْلٌم اإَِنّ ال�َسّ
َتَتِّخُذوا  ﴿َوَل  تعالى:  وقوله   .36 الآية  الإ�سراء،  �سورة  َم�ْسُئول﴾ 
ا  مِبَ وَء  ال�ُسّ َوَتُذوُقوا  ُثُبوِتَها  َبْعَد  َقَدٌم  َفَتِزَلّ  َبْيَنُكْم  َدَخاًل  اَنُكْم  اأَمْيَ
الآية  النحل،  �سورة  َعِظيٌم﴾  َعَذاٌب  َوَلُكْم   ِ اهلَلّ �َسِبيِل  َعن   ْ َددمُتّ �سَ
ر�سول اهلل �سلى اهلل  اأبو هريرة ر�سي اهلل عنه عن  رواه  94، وملا 
عليه و�سلم اأنه قال: "من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر، فليقل خرًيا 

اأو لي�سمت". متفٌق عليه.
ملعون،  وهو  الإن�س،  �سياطني  من  فهو  كثرية،  نعوت  وللكاذب 
ول  ومنافق،  وظامل،  ومفرٍت،  وجاهل،  ودجال،  وفا�سد،  وفا�سق، 
قلب، وغري  ومري�س  �سوء،  وهو جلي�س  لديه،  اأخالق  ول  له،  اأمانة 
طاهر، و�سال، و�سارق، وغ�سا�س. ويوم القيامة يرد اإلى عامل الغيب 
وال�سهادة حل�سابه يوم احل�ساب، يوم ل ينفع ماٌل ول بنون، اإل من 

اأتى اهلل بقلب �سليم.

� � �
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يا�سر �سليمان اأبو غليون

مدر�سة: حممد اإقبال الأ�سا�سية للبنني 

مديرية تربية ق�سبة عمان

هل اندثرت الر�شالة الورقية؟

ب�سحنات  التقليدية يف طياتها  الر�سائل  اأن حتفل  على  درجنا 
مكثفة من عواطف املحبة واحلنني وال�سوق واحلزن، غري اأنه اأطيح 
بذلك كله مع اإطاللة الزمن اجلديد؛ جراء ظهور البدائل الرقمية 
ذات ال�سرعة القيا�سية الكفيلة بالإف�ساح عن تلك امل�ساعر ملتلقيها 
بفعل حزمة و�سائل التوا�سل الجتماعية، ويف واقع احلال اأتت تلك 
التحولت مبثابة انتزاع لفي�س العواطف الإن�سانية ب�سورة مقاربة 
لنتزاع الروح من اجل�سد، وهذا بدوره �ساهم يف تبديد خ�سو�سية 
التلقي التي لزمت الر�سالة يف القرن املا�سي، اآنئذ كان كبار ال�سن 
مييط  متعلميها  من  متعلم  عن  يتحّرون  العوملة  قبل  ما  قرى  يف 

اللثام عن طال�سم اأ�سطرها، ويذيع العواطف اجليا�سة يف ثناياها، 
الهجرة  "مو�سم  رائعته  يف  �سالح  الطيب  اأ�سنده  الذي  الدور  وهو 
الفرتا�سي  لبطله  احلميم  ال�سديق  حمجوب  اإلى  ال�سمال"  اإلى 

م�سطفى �سعيد.
كان اآخر عهدنا بذلك النوع من الر�سائل مع ا�ستهالل القرن 
بهواية  متعلقًا  اأخي الأو�سط  كان  كيف  ذاك  اإذ  واأذكر  اجلديد، 
املغرب  من  الر�سائل  مئات  �سهريًا  متلقيًا  الربيدية،  املرا�سالت 
كامل  يوم  ق�ساء  عليه  يحتم  مما  اجلزائر،  وبالأخ�س  العربي 
باللغة  الأعم  واأغلبها  �سندوقه،  يف  املكد�سة  الر�سائل  تعقب  يف  
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الفرن�سية، وي�ستغرقه الوقت يف تتبع البطاقات الربيدية التي تزهو 
الفرن�سي  امل�ستعمر  �سد  الثائرين  اأبطالها  واأبرز  اجلزائر  مبعامل 

اأمثال القائد عبد القادر اجلزائري.
عن  التغا�سي  بالإمكان  لي�س  العربي،  الإعالم  م�سرية  ويف 
العربي  الق�سم  برامج  حتفة  امل�ستمعني"  "ندوة  ال�سهري  الربنامج 
بهيئة الإذاعة الربيطانية، الذي زها باإطاللة املذيع ر�ساد رم�سان ملا 
"ر�سائل �سوق" الذي  يقارب 14 عاما، وجاء على �ساكلته برنامج 
اقرتن باملذيعة الأردنية كوثر الن�سا�سيبي يف ا�ستعرا�سها للر�سائل 
الإن�سانية بني الداخل الفل�سطيني ومنايف املهجر على اأثري العا�سمة 
عمان، وكان ذلك الزمن اجلميل اآخر عهدنا بالر�سائل التقليدية، 
�إال �أن ما دفعنا ملعاودة ��ضتذكاره �لتقاط زوجني �أ�ضرت�ليني يف �آذ�ر 
اأ�سرتايل،  ل�ساطئ  رملية  كثبان  و�سط  قنينة  داخل  لر�سالة   2018
باللغة  مكتوبة  اأنها  للزوجني  وتبني  132 عاما،  عمرها  يتجاوز 
الأملانية بتاريخ 12 يونيو عام 1886، وا�ستدل على �سحة تاريخها 
عرب متحف اأ�سرتايل، وات�سح اأنها األقيت يف البحر منذ العام 1886 
من ال�سفينة الأملانية "باول" اإبان عبورها للمحيط الهندي يف رحلة 

علمية بهدف حتديد تيارات املحيطات. 
الر�سالة املفهوم والن�ساأة

املعلومة  نقل  يقوم على  اأدبي نرثي عرف قدميا،  الر�سالة فن 
اهتمامًا  الزمن، ولقت  تتطور مب�سي  و�سيلة   باأ�سلوب حمدد عرب 
والأ�سوريني  والفر�س  الفراعنة  لدى  القدمي،  العامل  ح�سارات  يف 
وح�سارة اأوغاريت، لتتحقق عرب اإ�سعال النار وعرب احلمام الزاجل 
اأن�سئ ديوان الربيد  اأن  اإلى  التتابع وقوافل التجار،  ونظام فر�سان 
يف عهد اخلليفة معاوية بن اأبي �سفيان، وكان خا�سًا بالدولة، ويف 
عهد اخلليفة عمر بن عبد العزيز اأ�سبح متاحًا لعامة النا�س. وما 
يف  حمطة  ناهزت الألف  قد  حمطاته  اأن  الربيد  اأهمية  على  يدلل 
الدولة الأموية. ويف التاأ�سيل اللغوي لكلمة بريد يقول الزخم�سري: 
"كلمة بريد عربية، معناها الر�سول امل�ستعجل، ويقال هي من�سوبة 

للربدة، وهي العباءة احلمراء يلب�سها ال�ساعي". 
العرب  " اإن  فقال:  الزاجل  احلمام  اإلى  اجلاحظ  اأ�سار  فيما 
وقد  اخليل"،  اأن�ساب  تعرف  كما  الزاجل  احلمام  اأنواع  تعرف 
تطورت الكتابة واأخذت اأبعادًا جديدة على يد عبد احلميد الكاتب 
الذي تفنن يف كتابة الر�سالة ومزجها بالأدب والفل�سفة يف الع�سر 

الأموي.
اخلدمة  يف  والبواخر  القطارات  اأدخلت  احلديث  الع�سر  يف 
الربيدية، وما لبثت اأن حلقتها اخلدمة اجلوية، ففي العام 1910 
بريد  اأول  تاأخر تاأ�سي�س  العربي  الواقع  ويف  اجلوي.  الربيد  ظهر 
العربي عام  الربيد  اإن�ساء احتاد  ومت  العام 1874،  العراق اإلى  يف 
مع  والع�سرين  ع�سر  التا�سع  القرنني  يف  الر�سالة  وتطورت   .1952
واأخريًا  النا�سوخ،  جهاز  فظهر  والنقل،  التكنولوجيا  و�سائل  تطور 
الربيد الإلكرتوين الذي تعود جذوره للعام 1973، و�سرعان ما حلق 
تطبيق )WHATS APP( بالربيد الإلكرتوين عام 2009، على يد 

املخرتع الأمريكي بريان اأكتون وزميله الأوكراين جان كوم.
تنوعت الر�سالة بني ر�سمية، و�سخ�سّية، واأدبية، وجتارية. اأما 
اإليه، والن�س املكون  عنا�سرها: فالعنوان ب�سقيه؛ املر�سل واملر�سل 
من مقدمة وعر�س وخامتة، والتوقيع، والتاأريخ. اأما مكتب الربيد 
اأفراد  عدة  من  عمل  فريق  �سمن  يعملون  موظفني  من  فيتكون 
الغالب  يف  كانت  التي  الطوابع،  واإل�ساق  ال�ستقبال  بني  يتوزعون 
الأعم حتمل �سورة احلاكم الفرد، ويف املرتبة الثانية معامل البالد 
يتم  ر�سالة  لكل  اإلزاميًا  الطوابع  اإل�ساق  والأثرية. وكان  ال�سياحية 
طابع  اأول  بريطانيا  واأ�سدرت  للداخل،  حتى  اأو  للخارج  اإر�سالها 
بريدي عام 1840، اأما  يف م�سر فقد �سدر فيها عام 1866، وقد 
�سملت الطوابع  تخليد ذكرى الأبطال واملخرتعني والرموز الوطنية.
ومع �سروق �سم�س القرن اجلديد ما لبثت هواية جمع الطوابع 
الربيدية اأن انقر�ست. ول نن�سى موظفي الفرز والت�سنيف ومتابعة 
الذي  القلم  راأ�سها  فعلى  الكتابة   اأدوات  اأما  الربيدية،  ال�سناديق 



187

ياأتي بعدة اأ�سناف واألوان موزعة بني العادية والفاخرة، واإن كان قلم 
احلرب الفرن�سي ماركة )Bic cristal( لقى رواجًا يف كتابة الر�سائل 
وال�ستخدامات احلكومية واملدر�سية يف العقود الثالثة بعيد منت�سف 
القرن املا�سي، وتطلبت الر�سائل اإتقان اخلط اجليد املوؤثر يف القارئ. 
اأن  ومعلوم  وامللون،  وامل�سقول  العادي  بني  فتنوعت  الورق  جودة  اأما 
الوزن له تاأثريه يف مقدار الر�سوم املدفوعة لقاء اإر�سالها. وكان عنوان 

املر�سل اإليه يرفق بعبارات ودودة، من مثل �سكرًا ل�ساعي الربيد.
بلد  يف  �ملحلية  �لطري�ن  خطوط  م�ضار  على  تبنى  �لر�ضوم  وكانت 
بني  الإر�سال  ت�سنيفات  على  عالوة  العامل،  بلدان  بقية  نحو  الإر�سال 
والن�سف  ال�سهرية  الرحالت  وعدد  وممتازة،  وم�سجلة  عادية  ر�سالة 
فمهلة  العادي  الربيد  و�سول  مهلة  واأما  العامل.  قارات  عرب  �سنوية 
طويلة بطبيعة احلال. ولعله من املفارقات اأنه ما زالت الر�سالة الورقية 
التقليدية يف طور ال�ستخدام يف اأرياف م�سر و�سرييالنكا، وبالأخ�س 
�سفر  جواز  اأو  �سهادة  واإ�سدار  وثيقة  على  فللح�سول  العمالية،  الفئة 

ت�سبح املرا�سالت التقليدية هي اخليار الأن�سب يف التخل�س من ارتفاع 
ر�سوم اإ�سدار الوثائق وت�سديق ال�سهادة يف املوطن الأ�سلي للمغرتب، 

بكلفة اأقل مما لو مت ت�سديقها يف ال�سفارة اأو ملحقياتها.
التي  التجارية  املرا�سالت  يف  �سرورية  الورقية  الر�سائل  اأن  كما 
قيام  خالل  من  ا�ستهرت  فقد  ال�سفوية  الر�سالة  اأما  الورق.  تتطلب 
اجلواري بنقل فحواها بني ذوي املودة والإلهام، وقد روجت الق�سائد 
ال�سعرية لأدب الرت�سل والر�سالة يف الع�سور الأدبية ال�سابقة، واأذكر يف 
هذا ال�سياق اأن اأول ر�سالة �سخ�سية و�سلت لعائلتي من الأخ الأكرب حني 

كان يقيم يف �سكنه الداخلي على اأطراف العا�سمة عمان.
الر�سالة بني املا�سي واحلا�سر

كان اخليالة وفر�سان التتابع يقومون بدور �ساعي الربيد لإي�سال 
اأخبار اجلي�س واأحواله يف تقدمه وتراجعه، واأحوال املمالك والوليات 
الطماأنينة يف  �ساأنه بث  للحكام وما من  املعلومات  واإي�سال  والأم�سار، 
نفو�س حكام احلوا�سر والأم�سار، وكذا احلال مع الر�سائل التي كانت 
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يتم  مبعوث خا�س  كتابية عرب  اأم  �سفوية  �سواء  الدول  روؤ�ساء  بني  تنقل 
اإر�ساله لهذه الغاية، كما يف ق�سة ال�ساعر اجلاهلي طرفة بن العبد؛ حني 
عامله  املكعرب  اإلى  ر�سالته  بن هند حمل  ملك احلرية عمرو  منه  طلب 
ويف  امللك،  فيها  هجا  اأبيات  اإثر  طرفة  بقتل  فيها  ياأمره  البحرين  على 
�سدر الإ�سالم بعد �سلح احلديبية كاتب الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
اإلى  واملقوق�س يف عدة ر�سائل يدعوهم فيها  والنجا�سي  هرقاًل وك�سرى 
الإ�سالم، وا�ستهرت ق�سة ال�سحابي حاطب بن اأبي بلتعة اللخمي الذي 
اأر�سل امراأة  لقري�س تخربهم بعزم الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم على 
و�سلت  اإن  وما  �سعرها،  �سفائر  يف  الر�سالة  املراأة  فو�سعت  مكة،  فتح 
رو�سة خاخ حتى اأم�سك بها علي بن اأبي طالب والزبري بن العوام. ويف 
الع�سر العبا�سي و�سع اإخوان ال�سفا ر�سائلهم الأدبية، ومنهم عبد اهلل 

بن املقّفــع، والتي كانت تدور حول التقريب بني الفل�سفة والدين. 
بظهور الهاتف الأر�سي بداأت الر�سالة التقليدية تنح�سر يف دائرة 
اإعالن نعي  اإن ظهرت تطبيقات الهواتف حتى مت البدء يف  اأ�سيق، وما 
 )SMS( م�سمى  �سمن  جديد  مفهوم  حملها  وحل  الكتابية،  الر�سالة 
الر�سالة  اإن  بل  الق�سرية،  الإلكرتونية  الن�سية  الر�سالة  يعني  والذي 
ال�سوتية انقر�ست هي الأخرى مع اأنها البديل الأن�سب لفئة الأميني ممن 
الت�سجيالت  على  اعتمدت  والتي  بلدانهم،  يف  التعليم  بركب  يلحقوا  مل 

ال�سوتية الكفيلة باإعطاء انطباع �سامل لالأهل عن اأحوال اأقربائهم.  
ووجهائه  احلي  بكبار  تنقالته  يف  ي�ستعني  الربيد  موظف  كان 
اإليهم،  الر�سائل  اإي�سال  املراد  والأ�سخا�س   املواقع  على  لال�ستدلل 
متجوًل اإما على دراجة هوائية اأو نارية، واإما م�سيًا على الأقدام يف �سبيل 

وال�سواهد على  الآراء  الر�سالة. وجتمع  تق�سدها  التي  للوجهة  الو�سول 
اأنه بعيد الألفية بقليل توقفت الر�سائل الورقية، وحلت حملها التطبيقات 
 )facebook(و  )whats app( عائلة  يف  ممثلة  الإلكرتونية 

و�سناديق الربيد الإلكرتونية الفرتا�سية باأنواعها. 
كان  فقد  الأوروبي،  الربيد  يف  متثل  الأبرز  الربيد  اأن  املعلوم  ومن 
الدوام-  كانت -على  اأوروبا  لأن  الأخرى؛  العامل  ببلدان  �سريعًا مقارنة 
حتوي �سبكات ال�سكك احلديدية املتطورة، وبعيد اأحداث احلادي ع�سر 
البكترييا  حتمل  ر�سائل  عرب  جرثومية  هجمات  انت�سرت  �سبتمرب  من 
امل�سببة ملر�س اجلمرة اخلبيثة )anthrax(، وتبني يف ما بعد اأن العامل 
الأمريكي برو�س اإيفانز املنتحر عام 2008 كان وراء ذلك كله. ويف حرب 
التي  امل�سمومة  الر�سائل  انت�سرت  الت�سعينيات  مطلع  يف  الأولى  اخلليج 

زعم البع�س اأنها حتوي عدة مواد �سديدة ال�سمية وذات مفعول كبري.
للربيد  الريب  بن  مالك  احتياج  مقدار  يبدو لنا  �سبق  ما  كل  اإزاء 
الإ�سالمي يف  الفتح  جيو�س  �سارك يف  حينما  اأجله،  بدنو  اأهله  لإبالغ 

خالفة �سيدنا عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه يف مدينة مرو الإيرانية: 
تفقدت من يبكي علّي فلم اأجد

                                                �سوى ال�سيف والرمح الردينـــــــــــــي باكيا
واأ�سقـــــــــــــــــر حمبوك يجر عنانه

                                                     اإلى املاء مل يرتك له املوت �ســـــــــــاقيا
 )whatsapp( تخيل معي، اأخي القارئ، اأن مالك بن الريب ميتلك
اإلكرتونيًا، ينرث من خالله رائعته يف النزع الأخري، حينها كيف �سيكون 

تو�سيف جمريات الأمور؟
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د.نهى عو�س حممد النواي�سة

مدر�سة اجلعفرية املهنية الثانوية ال�ساملة    

مديرية تربية لواء املزار اجلنوبي

امل�شرح املدر�شي ودوره يف اإثراء العملية الرتبوية 

ُيَعّد الطفل يف مراحل تكوينه العمرية الأولى، �سواء يف البيت اأو 
يف املدر�سة، جزًءا من عملية بناء وتكوين املجتمع الإن�ساين وممن 
ميتلكون زمام عامل الغد، وعليه، فاملجتمعات التي تنحو اأو تخطط 
اإ�سرتاتيجيات  و�سع  عليها  ن�سبيا  ومتطورة  راقية  جمتمعات  لبناء 
اإعدادا كاماًل؛ ليحيا حياة لئقة يف املجتمع، ولكي  لإعداد الطفل 
ينبغي  لذا،  متناغمة؛  طبيعية  ب�سورة  وتتكامل  �سخ�سيته  تتفتح 
اأن تكون تربيته م�سبعة بروح القيم والأخالق واملثل العليا جمالية 
لهذه  طبقا  واملحبة  ال�سعادة  ت�سودها  �سحيحة  اأجواء  يف  وفكرية 
الروؤيا، ولأَنّ الأطفال ميثلون الفئة الأكرث �سعفا من حيث الن�سج 

الأطفال  �سوؤون  رعاية  يف  اإجماع  من  هنا  بد  ول  والعقلي.  البدين 
من اإجراءات رعاية خا�سة، ومن ال�سبل الناجعة للرعاية الفكرية 
ال�سخ�سية  بناء  يف  توؤثر  بو�سائل  تتم  ما  والأخالقية  واجلمالية 
الأمثل  النموذج  امل�سرح  �سيكون  الطفل، وهنا  بطريقه جميلة لدى 
للطفل  الأولى  مراحله  ويف  الإعداد،  يف  الرتبوية  الطريقة  لهذه 

�سيكون امل�سرح املدر�سي )1(.
وهو  �لهامة،  �ملدر�ضي  �لن�ضاط  �أوجه  �أحد  �ملدر�ضي  �مل�ضرح 
وت�سمو  العام،  مبفهومه  املنهج  مكونات  من  مكونًا  يعد  بطبيعته 
ن�سو�سه  اختيار  مت  ما  واإذا  قيمًا،  اأدبًا  اأو  فنًا  كونه  من  اأهميته 
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بطريقة مقننة ومنظمة ولغر�س تقدميها، فاإنه يفعل ال�سيء الكثري 
للتالميذ الذين يعملون اأو يتمرنون فيه اأو يكونون متلقيه. وامل�سرح 
�ملدر�ضي جزء هام من �لن�ضاط �لثقايف، ي�ضتهدف تطوير �الأوليات 
الإبداعية ال�سرورية ل�سحة اجليل اجلديد و�سالمته، وتكاد تتفق 
الطالب  اأهميته يف تطوير  واملتخ�س�سني على  العلماء  اآراء  معظم 

اأدبيًا وذوقيًا. )2(
معلوماته  واإغناء  الطفل،  تثقيف  يف  املدر�سي  امل�سرح  وي�سهم 
وتنمية �سخ�سيته، وتو�سيع مداركه، كما يدرب امل�ساهمني يف تقدمي 
امل�سرحيات على الف�ساحة والإلقاء ال�سليم و�سرعة البديهة وح�سن 
الت�سرف ومواجهة املتلقني.)3(. وميتلك امل�سرح خا�سية مهمة مبا 
يطرحه من اأفكاٍر كونه ميتلك الإمكانية يف التغيري ب�سورة �سل�سة 
النا�س  نظرة  تغيري  على  قدرته  عن  ف�سال  املتلقي،  لدى  وب�سيطة 
القيم  وبع�س  والجتاهات  املواقف  وتغيري  حولهم،  من  العامل  اإلى 
يتخلى  ما  فكثريً�  معلومات،  من  تبثه  مبا  وذلك  �ل�ضلوك،  و�أمناط 
نتيجة  اأخرى  بقيم  وي�ستبدلونها  لديهم  را�سخة  قيم  عن  النا�س 

تعر�سهم لو�سائل الإعالم. )4(
ويعد امل�سرح املدر�سي دعامة هامة من دعائم الرتبية والتعليم؛ 
لأنه يحقق الأهداف العديدة التي هي من اأهداف املناهج الرتبوية 

املر�سومة، ومنها:
ي�ضاعد  �لن�ضاط  من  �لنوع  هذ�  �إن  �ل�ضخ�ضية:  تكوين   - �أ 
املدر�سة على تكوين ال�سخ�سية، تلك ال�سخ�سية التي تعاين كثريا 
من خالل املناهج املتداولة يف الأنظمة املدر�سية يف اأغلب البلدان 
مما ي�سيبها بالت�سطيح، ويجعل التلميذ قالبًا حمددًا يعك�س منطًا 
متكافئة  م�ستقلة  �سخ�سية  يعك�س  بذاته  قائمًا  فردًا  ولي�س  مكررًا، 

مع الآخرين.)5(
النوع  هذا  اإليه  يرمي  الذي  الهدف  اإن  الثقافة:  تنمية   - ب 
من امل�سرح هو تنمية ثقافة التلميذ جلهة عدد من امل�سائل الهامة 
وتطوير قدرته على  وبنائه بطريقة قومية،  ب�سخ�سيته  تتعلق  التي 

التعبري، ورفع م�ستوى ملكة التذوق الفني لديه، وتعليمه فن التمثيل. 
بعد  برتبيته  املكلفة  الفاعلة  املوؤ�س�سة  هي  نعلم-  -كما  واملدر�سة 
ال�سغار  التالميذ  اإعطاء  م�سوؤولية  عليها  تقع  التي  وهي  الأ�سرة، 
الفر�سة ملمار�سة خرباتهم التخيلية، واألعابهم البتكارية 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 
عر�س  بو�ساطة  للتالميذ  وتقدميها  طرحها  اإلى  ي�سعى  تعليمية 
اإلى  خا�سة  ب�سفة  تلك  مب�سرحياتهم  يتوجهون  فهم  امل�سرحيات، 
تالميذ مرحلة التعليم )البتدائية واملتو�سطة والإعدادية(، وميكن 

تق�سيمها اإلى نوعني:
1-م�سرحيات تربوية: ي�سعى هذا النوع من امل�سرحيات اإلى بِثّ 
قيم ُخلقية معينة يف نفو�س التالميذ، مثل وجوب اتباع احلق، وقول 
م�سرحية  ذلك  ومثال  والواجب،  العاطفة  بني  والف�سل  ال�سدق، 
�سلوكية  مواقف  تتناول  التي  جابر(  نعمة  عمار  )اأحالم/  بعنوان 
ومنط �سخ�سية تطرحها امل�سرحية ) بارين، ميكي ماو�س البطة، 

الغنمة ال�سونا �سيب، الكلب ال�سونا �سيب(.
امل�سرحيات  هذه  اأهداف  تفرتق  التعليمية:  2-امل�سرحيات 
الفردية  الدوافع  "اإ�سباع  على  فتقت�سر  الرتبوية،  امل�سرحيات  عن 
واإحالل ال�سلوك الجتماعي ال�سوي حمل ال�سلوك غري الجتماعي، 
وح�سن  وتوجيهها  الزائدة  الفرد  طاقة  ت�سريف  على  وامل�ساعدة 
الغايات  وعلى   ،" للتالميذ  النف�سي  التوازن  وحتقيق  ا�ستثمارها، 

التعليمية اأو الوظيفية فقط)3(.
د - �سكل م�سرحي ب�سيط: فامل�سرحيات التعليمية تكتب لتقدمي 
من  ي�ستطيعون  ب�سيط،  م�سرحي  �سكل  يف  لالأطفال  العلمية  املادة 
العلوم  اأو  اجلغرافية  املعامل  اأو  التاريخية  الأحداث  فهم  خالله 
ا�ستخدامه  ميكن  امل�سرح  من  النوع  )وهذا  غريها،  اأو  الطبيعية 
وقد  الدرا�سية،  واملناهج  املواد  خمتلف  لتقدمي  نطاق  اأو�سع  على 
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احتل التمثيل وامل�سرح  يف هرم ) ديل ( املرتبة الثالثة يف اأهميتها 
الرتبوية بعد التجارب املبا�سرة من خالل ممار�سة الأ�سياء ذاتها، 
ت�سويق،  من  فيها  ملا  وبالدرا�سة؛  بالتعليم  التلميذ  تربط  بطريقة 
وللدور الإيجابي الذي تعطيه للتلميذ يف العملية التعليمية. وميكن يف 
هذا النوع من امل�سرح ال�ستعانة بتقدمي املو�سوع ب�سرائح الفانو�س 
ال�سحري، وبالأفالم، وبالراوي، ف�سال عن امل�ساهد التمثيلية التي 
يوؤديها الأطفال اأنف�سهم، وهو ما ن�سميه )م�سرحة املناهج(، وحتى 
ال�سفوف  تالميذ  يوؤديها  ن�سو�سًا  املواد  ملختلف  املدر�سون  يجد 
هناك  اأن  ويالحظ  التعليمية.  العملية  من  كجزء  �سفوفهم  داخل 
ل  لذلك  امل�سرح،  هذا  ملثل  املن�سورة  الن�سو�س  يف  وا�سحًا  نق�سًا 
كَتّابه،  اأن تعمل اجلهة امل�سرفة على ثقافة الطفل على ت�سجيع  بد 
وتاأليف هذا النوع من امل�سرحيات بتكليف كّتاب الأطفال بكتابتها، 

اأو بعقد م�سابقات لهذا الغر�س مع ن�سر الن�سو�س ال�ساحلة.)5(
معايري عملية اختيار الن�سو�س: 

يعد اختيار الن�س امل�سرحي املالئم عملية �سعبة، ل بد للقيام 
بها من الإملام باأمور كثرية) 6( منها: 

1- مالءمة الن�س للمرحلة التي يقدم فيها م�سمونا و�سكال، 
تتحقق املتعة فيها لالأطفال ل للكبار، والقدرة على تفجري طاقات 
اأن  ينبغي  كما  ذكائهم،  م�ستوى  ك�سف  على  وامل�ساعدة  الأطفال، 
واحرتامهم  الأطفال  ثقة  ك�سب  على  قادرا  الن�س  م�سمون  يكون 
تربويا  الإفادة  على  عامال  يكون  بحيث  بفائدتها،  واإميانهم 

واجتماعيا وترفيهيا. 
2- مالءمة الن�س لقدرات الفريق وعددهم، ول بد من مراعاة 
الإمكانات املادية والب�سرية، ولي�س من ال�سرورة اختيار ن�س فوق 
من  بد  ول  القدرات،  هذه  دون  اأو  العمل  لفريق  الذاتية  القدرات 
تالوؤم �لن�ض مع �ضروط �الإنتاج و�لعر�ض: مكان �لتمثيل، و�ملناظر، 

وامللحقات. 
3- تالوؤم الن�س مع العملية الرتبوية؛ منهجا و�سلوكا، بطريقة 

التوازي اأو التكميل اأو التطوير. 
الأطفال  قدرات  مع  وامل�سمون  الأ�سلوب  تنا�سب  �سرورة   -4

العقلية والنف�سية والجتماعية. 
5- ا�ستخدام لغة ب�سيطة جميلة تتوازى مع املرحلة، وترثيها. 

6- مراعاة امل�سامني ح�سب �سني العمر، والبعد عن الإقحام 
اإدراكها  الطفل  ي�ستطيع  ل  اإذ  والن�سائح؛  واخلطب  واملبا�سرة 

بال�سكل الفج. 
7- املحافظة على وحدة املو�سوع، مما ي�ساعد على عدم ت�ستيت 
اأذهانهم، كما ي�ساعد على جت�سيد اأفكار وقيم ومفاهيم �سرورية. 

والأجواء  الكوميديا  على  يقوم  الناجح  امل�سرحي  الن�س   -8
اخليالية واملو�سوع الواقعي.

9- عدم طول امل�سرحية حتى ل جتهد التالميذ املنتجني وتوؤدي 
اإلى عدم تركيزهم، وحتى ل جتهد التالميذ امل�ساهدين وتوؤدي اإلى 

مللهم. 
10- اعتماد امل�ساهد ال�سامتة التي ل حتتاج اإلى حوار كبري، 

اإذ ي�سعب على الأطفال حفظه. 
11- حتريك م�ساعر الطفل: اجلد والفرح، واحلزن وال�سفقة، 
وال�سراع، والتوتر، وال�سدام، واملفارقات؛ يف لغة ف�سيحة مب�سطة 
التفكري  على  القدرة  عندهم  تنمي  ولغة  الأخطاء،  من  خالية 

والبتكار واخليال. 
12- اأن يت�سمن الن�س فكرة قومية، لي�ست بال�سرورة اأفكارا 

�سيا�سية جمردة، بل �سيا�سة مرتبطة بفل�سفة التعليم. 
والنبل،  الإخال�س،  اأخالقية:  معايري  الن�س  يت�سمن  اأن   -13
والعدالة،  والعمل،  والبطولة،  والأمانة،  والت�سامن،  وال�سجاعة، 
من خالل �سرية الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، وال�سحابة، وكبار 

القادة، والأبطال القوميني. 
اأ�سكال الن�س: 

املدر�سي،  للم�سرح  موؤلف  ن�س  اإما  وهو  املوؤلف،  الن�س   -1
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م�ستمد من احلياة العامة، اأو حمادثة تعالج مفردات املنهج. 
2- الن�س املرجتل، وهو ق�سة ي�سردها املعلم ويرجتل الطالب 

متثيلها.
3- الن�س املعّد عن الق�س�س واملغامرات، اأو التاريخ، اأو ال�سري 

الذاتية، اأو احلكايات )3(. 
تطوير منابع الن�سو�س: 

1- ت�سجيع الكّتاب امل�سرحيني طالبا واأ�ساتذة. 
2- ت�سجيع الكّتاب على الرتجمة اأو الإعداد. 

3- اإعداد م�سابقات لأح�سن ن�س ور�سد مكافاآت لذلك. 
4- ن�سر وتعميم امل�سرحيات الفائزة واجليدة. 

5- درا�سة وحتقيق امل�سرحيات القدمية واحلديثة، والعمل على 
توفريها ليختار امل�سرف منها ما ينا�سبه )6(. 

مو�سوعات امل�سرحيات املدر�سية: 
واجلفاف،  والثلوج،  املطر،  الطبيعة:  حول  مو�سوعات   -1

واجلبال، والوديان، واحليوانات...اإلخ. 
2- مو�سوعات تاريخية. 

3- مو�سوعات اأدبية تراثية: حكايات، وخرافات، واأ�ساطري. 
البيتية،  والعالقات  احلب،  اجتماعية:  مو�سوعات   -4

وال�سداقة. 
5- مو�سوعات تنمي املعايري اجلمالية، من خالل امل�سرحيات 

ال�سعرية. 
�سخ�سيات  اأو  الأطفال  ق�س�س  من  ماأخوذة  مو�سوعات   -6

يعرفونها يف احلياة اأو يف الق�س�س)5(. 
جتربة عملية )يف ظل املعطيات القائمة حاليا(: 

لالإذاعة  املمنوحة  الزمنية  امل�ساحة  من  ال�ستفادة   -
املدر�سية �سباح كل يوم من اأجل تقدمي م�ساهد م�سرحية ق�سرية 

)اإ�سكت�سات(. 
لها  يخ�س�س  التي  والدينية  الوطنية  الأيام  من  ال�ستفادة   -
جمموعة من احل�س�س من اأجل تقدمي امل�سرحيات الطويلة ن�سبيا. 
املنهاج  جوانب  بع�س  تقدمي  يف  امل�سرحي  الأ�سلوب  اعتماد   -
مراعاة  مع  والتنفيذ،  الإعداد  يف  التالميذ  اإ�سراك  مع  املالئمة 
التنويع يف اأ�ساليب التدري�س؛ مثل: التعليم الزمري، واملعلم البديل، 

وال�ستق�ساء والتوجيه، وغريها من الطرق احلديثة. 
ال�سنوات  جميع  يف  املاثلة  التعبري  ح�س�س  من  ال�ستفادة   -
العمل  لعنا�سر  الفني  والتذوق  الكتابة  موهبة  لتنمية  الدرا�سية؛ 

امل�سرحي. 
التالميذ  وتكرمي  العام  نهاية  بحفالت  الهتمام  اإعادة   -
الأوائل، واخلروج عن النمط التقليدي يف اعتماد الكلمات اخلطابية 

ملثل هذه املنا�سبات. 
- ال�ستفادة من جهود بع�س الفرق املحلية التي تهتم مب�سرح 
وفود  تنظيم  اأو  املدار�س،  يف  ا�ست�سافتها  خالل  من  الأطفال، 
اأ�سوار  خارج  امل�سرح  خ�سبة  على  عرو�سها  مل�ساهدة  التالميذ 

املدر�سة. 

� � �
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د. عطا اهلل حممد القطعان

مديرية تربية لواء البادية ال�سمالية ال�سرقية

ر�شالة اإلى كل �شاب طموح

الثانوية العامة واأمتنى، لهم  اأبارك لكل طالب يجتاز امتحان 

جميعا التوفيق يف م�سريتهم العلمية واأقول لهم: ام�سوا يف طريق 

العلم واملعرفة بال تقاع�س.

اأخي الناجح يف الثانوية العامة: 

طريقًا  �سلك  )من  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  حممد  نبينا  قال 

يلتم�س فيه علمًا �سهل اهلل له به طريقًا اإلى اجلنة ( رواه م�سلم. 

ان�سجاما مع الروؤية العلمية والرتبوية يف احلديث ال�سريف، فاإنه 

ظل  ويف  الو�سائل،  ب�ستى  له  وال�سعي  العلم  طلب  علينا  الواجب  من 

غياب دور املوؤ�س�سات الجتماعية والدينية يف تقدمي العلم واملعرفة 

املمنهجة لأبنائنا، فال بد لنا اللتحاق يف اجلامعات والكليات ومراكز 

قدر  ورغباته  اهتماماته  ح�سب  كل  واملعرفة،  العلم  لتلقي  التدريب 

التخ�س�س الذي ينا�سب ميولك  امل�ستطاع، فما عليك �سوى اختيار 

واهتماماتك، لأن اختيار التخ�س�س املنا�سب �سيكون اخلطوة الأولى 

على طريق النجاح، وكلما كان التخ�س�س يلبي طموحاتك واأهدافك 

امل�ستقبلية، اأبدعت ومتيزت يف جمال تخ�س�سك. 

تعَلّْم فلي�س املرُء يولُد عاملًا ولي�س اأخو علٍم كمن هو جاهُل. 

بقدر  �ستواجهك  التي  ال�سعوبات  اإلى  تنظر  ل  العزيز:  اأخي 

النظر وال�ستب�سار مبا �ستح�سل عليه يف نهاية املطاف باحل�سول 
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على ال�سهادة العلمية التي �ست�سق لك طريقًا جديدًا، ول ت�سمع من 

الأحاديث املثبطة بعدم اجلدوى من الدرا�سة وعدم الفائدة منها. 

الوراء،  اإلى  النظر  دون  العلم  طريق  يف  النطالق  عليك  لذا، 

عليك اأن تغري من طريقة تفكريك واأ�سلوبك يف احلياة حتى تتح�سل 

على ما تريد، ول يغرنك جتارب الآخرين وف�سلهم يف بع�س الأحيان، 

لأنهم عا�سوا يف زمان غري زمانك وبيئة غري بيئتكم احلالية، حتى 

اأنت  وكن  ب�سخ�سك  فع�س  تفكريك،  يختلف عن طريقة  تفكريهم 

ول تقلد الآخرين باأ�سلوبهم وطريقة تفكريهم، فنحن ل نلومهم بل 

نلوم اأنف�سنا يف حال تق�سرينا بطلب العلم وال�سعي له. 

ولنتمعن قول ال�ساعر:

ترُك النفو�ِس بال علٍم ول اأدٍب          ترُك املري�ِس بال طٍب ول اآ�ِس 

اأخي املتعرث يف الثانوية العامة: 

باأنك  اجلارحة  الكلمات  من  و�ست�سمع  املثبطات  من  �ستجد 

و�ست�سمع  لك،  حولك  من  نظرات  من  و�ست�ستغرب  فا�سل،  اإن�سان 

من الفا�سلني باأنك اأنت ومن جنح يف نهاية واحدة ومطاف واحد 

ب�سبب عدم الفائدة من ال�سهادة وعدم وجود وظائف وكرثة ن�سبة 

البطالة، لذا، من حبي لك وغريتي على اأبناء وطننا الغايل اأحببت 

اأن اأب�سرك باأ�سياء قد تكون غفلت عنها، وهي: 

هل تعلم باأن اإخفاقك يف هذه املرحة �سيكون مبثابة �سحوتك من جديد.

هل تعلم باأن اإخفاقك يف مادة ما هو فر�سة لإعادة التفكري مب�ستقبلك.

وهل تعلم باأن الف�سل يف مرحلة ما قد يكون اخلطوة الأولى على طريق 

النجاح.

وهل تعلم باأن جمرد خو�سك لهذه التجربة وحماولتك النجاح بها هو 

جناح بحد ذاته.

جناحك  على  دليل  وتكرارًا  مرارًا  املحاولة  اإعادة  باأن  تعلم  وهل 

واإ�سرارك لتحقيق هدفك.

اطلبوا العلَم لذاِت العلِم ل                   ل�سهاداٍت واآراٍب اأخْر 

اأخي املتعرث: 

اأطلِب العلَم ول تك�سْل فما           اأبعَد اخلرَي على اأهِل الك�سْل

قم وانه�س وانف�س غبار التخاذل والياأ�س وانطلق من جديد، 

فاملجال ما زال مفتوحا اأمامك والهدف ي�سهل حتقيقه مع قليل من 

الإ�سرار والتحدي مع نف�سك وذاتك.

ل تلم نف�سك كثريًا ول تعاتبها �سنني طويلة، بل اجعل من هذه 

حتقيق  حيث  من  وتقديرها  بذاتك  لالهتمام  لك  فر�سة  املرحلة 

اأهافك امل�ستقبلية. 

على  ي�سر  مل  �سخ�س  هو  النجاح  يحقق  مل  الذي  ال�سخ�س 

وقرر  ب�سهولة  واأهدافه  اأحالمه  وتخلى عن حتقيق  الطريق  اإكمال 

الرتاجع عن الطريق ال�سحيح، تخلى عن حلمه ملجرد اأنه تعرث مرة 

اأو مرتني.

عليك اأن تعرف باأننا ب�سر عاديون ول ينق�سنا �سيء فلي�س منا 

من ميلك قوة خارقة للعادة اأو ع�سا �سحرية يلبي رغباته، كلنا لدينا 

نف�س الأيام وال�ساعات للعي�س من خاللها، والفرق الوحيد بيننا هو 

والإ�سرار  بالنف�س  والثقة  الوقت  ا�ستغالل  وطريقة  التفكري  طريقة 

والعزمية وحتديد الهدف وال�سعي لتحقيقه مهما كلف الأمر. 

اأخي املتعرث: 

كانت  كيف  واملتميزين  العلماء  من  كثري  جتارب  اإلى  انظر 

يف  عا�سوه  الذي  والفقر  واجهتهم  التي  وال�سعوبات  بداياتهم 

بدايات حياتهم، رغم ذلك مل يتقاع�سوا يف طلب العلم واملعرفة ومل 

يتخاذلوا يف �سق طريقهم باأنف�سهم وحتقيق اأحالمهم واأهدافهم. 

فاألربت اأين�ستاين مل يكن عبقريا منذ �سغره فقد بداأ بالتكلم عندما 

ال�سابعة،  �سن  يف  اإل  القراءة  يعرف  مل  و  عمره،  من  الرابعة  بلغ 

وو�سفه اأ�ساتذته باملعاق ذهنيا، ولكنه يف النهاية ح�سل على جائزة 

نوبل يف الفيزياء. 

واأختم بقول ال�ساعر: 

تلقْط �سذوَر العلِم حيُث وجدَتها       و�سْلها ول يخجْلَك اأنَك ت�ســاأُل 

اإِذا كنَت يف اإِعطاِئَك املاَل فا�ساًل       فاإِنَك يف اإِعطائَك العلَم اأف�سُل.  
� � �
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�سفيان عادل عبداهلل ال�سمور

مدر�سة بتري الثانوية للبنني

مديرية تربية لواء ق�سبة الكرك

دور امل�شرح املدر�شي يف اإثراء العملية الرتبوية

تهّتم وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن بالأن�سطة املدر�سية التي 
ُتنّمـــي املواهب والقدرات الذهنية واجل�سمية لـــدى الطلبة، بل اإنها 
ت�ســـارك م�ساركة فّعالة يف الكثري من الأن�سطـــة واملنا�سبات املحلية 
والوطنيـــة من خـــالل امل�ســـرح املدر�سي، وهـــذا الهتمـــام نابع من 
قناعـــة تامة واهتمام اأكيد من وزارة الرتبيـــة والتعليم واملـ�سوؤولني؛ 
نظـــرًا لأن امل�ســـرح املدر�سي من اأقـــوى الأنـ�سطـــة املدر�سـية فاعليـّة 
وجاذبّيـــة للتالميـــذ واملدر�سني واأولياء الأمور؛ لـــذا، تهدف الوزارة 
اإلى ال�ستفادة من امل�سرح لتن�سئـــة الطالب املواطن ذي ال�سخ�سية 

ال�سوية املتكاملة نف�سيا وخلقيا واجتماعيا.
ُيعـــد امل�ســـرُح املدر�سي نوعًا مـــن اأنواع م�سرح الطفـــل، وُيّعرف 
باأنـــه " ل���ون من �ألو�ن �لن�ض���اط �لذي يوؤديه �لط���الب يف مد�ر�ضهم 
حتت اإ�سراف معلميهم داخـــل الغرفة ال�سفية اأو خارجها يف �سالة 
امل�سرح املدر�سي وعلى خ�سبته، اأو خارج ال�سالة يف حديقة املدر�سة 
اأو �ساحتهـــا، واإذا كان امل�ســـرح املدر�ســـي يقرتب كثـــريًا من امل�سرح 
باعتبـــاره فنًا مـــن الفنون الأ�سا�سية التي عرفهـــا الإن�سان ومار�سها 
منذ العهود القدمية فاإن امل�سرح املدر�سي يحتفظ بفل�سفة واأهداف 
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خا�ســـة تتنا�سب مـــع طبيعته ووظيفته الأ�سا�سيـــة ")�سقر 2011(. 
ول ميكـــن اأن يقـــف امل�ســـرح عند هـــدف واحد فقط لأيـــة م�سرحية 
ناجحة؛ لأننا قد جند يف م�سرحية ترفيهية قيما اأخالقية، وجند يف 

م�سرحية تعليمية مفاهيم �سيا�سية وقومية.
يلحـــظ املتتبـــع لتاريـــخ احلركـــة الثقافيـــة وخا�ســـة البدايـــات 
التعليميـــة اأن الأردن كان يفتقـــر اإلـــى املدار�ـــس البتدائية يف بداية 
ن�ســـوء الدولـــة، وكانـــت احلركـــة امل�سرحيـــة يف الأردن تنمـــو ببطء 
وحذر؛ لأن اأولياء الأمور ينظرون اإلى التمثيـل نظـرة املرتاب، فكانوا 
ينظـــرون اإلى التمثيل على اأّنه و�سيلـــة للمتعة والت�سلية فقط، وغـاب 
عنهـــم اأن للم�سرح ر�سالة تعليميـــة واجتماعية وفكرية وتثقيفية، اأي 

ر�سالة ح�سارية.
لذلك احتـــل الهتمام بامل�ســـرح يف املدار�س الثانويـــة والتعليم 
الأ�سا�سي ركنًا �سـئياًل، اإذا مـا قورن بالهتمام يف العلوم الأ�سا�سية، 
حيث يو�ســـح الدكتور حممد املجـــايل يف كتابه درا�ســـات يف الأدب 
الأردين املعا�ســـر اأنه "مع تقدم ال�سنوات كانت الأديرة تقدم بع�س 
اخلدمـــات التعليمية ومب�ستوى اأكـــرث تقدما من املدار�س احلكومية، 
وبعـــد ازدياد انت�ســـار املدار�ـــس، اأخـــذت الهيئـــات التدري�سية فيها 
باالهتمام بالن�ضاط �لالمنهجي و�إقامة �الحتفاالت مبنا�ضبة �نتهاء 
العـــام الدرا�ســـي، فكانت امل�سرحيـــات ت�سكل عن�ســـرا جاذبا واأهم 

فعاليات تلك الن�ساطات")املجايل 2008(.
ومن منطلق كـــون امل�سرح املدر�سي جزءا مـــن اأدب الطفل فهو 
جـــزء من عامل الأدب الأكرب، وميكن كتابته وقراءته وحتليله بنف�س 
الطريقـــة كاأدب الكبـــار، على اأن يكـــون هـــذا الأدب منا�سبا لهوؤلء 
الطـــالب ومرتبطـــا بتطورهم الفكـــري وخربته املحتملـــة بالأماكن 
والنا�س والأحـــداث وامل�ساعر. ومهمة الكاتب امل�سرحي ل تقف عند 
العر�ـــس، بل اإنهـــا عالوة على ذلـــك تقوية لإدراك الطفـــل واإميانه 
وتعلقه بالوطن واخلري والعدالة والإن�سانية، وحتى ل يخدع الطالب 
حيث يواجـــه احلياة، يجب على الكاتب اأن ي�ســـور له ال�سر والظلم 

وال�ستغـــالل ب�سورهـــا املوجـــودة يف املجتمع، وجنبـــا اإلى جنب مع 
احلق واخلري والعدالة.

لـــذا، فقد �ساهم امل�سرح املدر�سي يف نقل املعرفة اإلى الطالب، 
ومل يقت�ســـر دوره على اأن يكون جمـــرد و�سيلة للرتفيه وقتل الوقت؛ 
بـــل قّدم جتـــارب الب�سرية يف قوالب من املتعـــة وال�سرور �ساركت يف 
تنميـــة الإح�سا�س بجمال امل�ساهد وقـــوة تاأثريها، ولهذا فاإن امل�سرح 
يبنـــي الطالـــب بناًء �سليمـــا عن طريـــق تنمية �سخ�سيتـــه و�سقلها، 
وي�سعـــره بال�ستقـــرار والأمن، ويك�سبه مهـــارات خمتلفة ت�سانده يف 
الإنتـــاج وك�سب الثقة بالنف�س، وينّمـــي لديه حب املغامرات والقدرة 
علـــى التعبري اخلالق، ويوؤدي اإلى تقوية روح الت�سامن والتعاون بني 

الطالب وزمالئه.
يعـــد امل�ســـرح املدر�ســـي يف هذا الع�ســـر م�سدرا مـــن م�سادر 
�سعـــادة وانبهـــار ومتعة للطالب، وهـــم يحبونه لأنهم قـــادرون على 
القيام ببع�س الأدوار، بل بكلها اأحيانا، فهي وعاء خ�سب لن�ساطهم 
اليومي وبلورة لهواياتهـــم، وي�ستطيعون تقدمي األوان من التمثيليات 
وامل�سرحيـــات داخل حجـــرات ال�سف و�ساحات املدر�ســـة وامليادين 
العامـــة واحلـــواري. لذلك يحقـــق امل�ســـرح املدر�سي جوانـــب املتعة 
احل�سيـــة، بل اأكرث مـــن ذلك، اإذ يزيـــل بع�س املعوقـــات النف�سية اأو 
الجتماعيـــة اخلا�ســـة بالطالـــب، ويهذب �سلوكه ويهـــذب الطاقات 
الزائدة لديه التي قد تت�سف بالعنف اأو العدوانية. وي�ساهم امل�سرح 
اأي�ســـا يف تنميـــة قـــدرات الطالـــب التخيليـــة وازديـــاد قدراته على 

الإدراك واملالحظة.
ويجـــب اأن ت�ســـاغ كل الأفـــكار وامل�ســـكالت الجتماعيـــة واملُثل 
الأخالقيـــة من خالل امل�سرح �سياغة تبعث يف نفو�س الطالب املتعة 
بعيـــدا عن ال�سيـــغ التعليميـــة ال�سريحة؛ لأنهـــا يف احلالة الأخرية 
تقود التلميذ اإلى امللل وتثري �سكوكه، ومن املنا�سب عند احلديث عن 
مو�سوعـــات امل�سرح املدر�سي �سرورة توخي غر�س الأفكار والعادات 
اجليـــدة، وحماربة الأوهـــام واخلرافات والتقاليـــد البالية، وتنمية 
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اأذواق الطالب وترغيبهم باملثل العليا والقيم، كال�سجاعة الوطنية، 
مع الهتمام مبا يحفزهم على التفكري اخلالق.

وينبغــــي التاأكــــد عند كتابــــة امل�سرحيــــات من مراعاتهــــا ملراحل 
منوهــــم وقدراتهــــم و خرباتهــــم، من حيث اللغــــة والأفــــكار والأخيلة 
والعواطف، واأن تخلو كتابة ومتثيال من التكلف والت�سنع والإغراق يف 
العاطفة املهزومــــة، واأن تكون ال�سخو�س ذات توجهات عامة وخا�سة 
ي�ستفيــــد منهــــا الطالب معلومات عــــن نف�سه وعاملــــه، واأبناء جمتمعه 

وعاملهم، والوطن وهمومه واآماله وف�سائله و�سخ�سياته العظيمة. 
ومن هذا املنطلـــق وجب تدريب وا�ستثمـــار طاقات الطالب يف 
كتابة امل�سرحية، واإعطائهم مفاتيح الكتابة، واختيار التالميذ الذين 
يتفــــق ُبعـدهم اجلـ�سمـــي والنف�سي وميولهم، مـــع الأدوار املر�سومة 
للم�سرحية، ومن املهـــم اأن يتح�س�س امل�سرف على امل�سرحية مراحل 

النمـــو عند الأطفال وال�سبـــاب؛ لي�ستطيع تقـــدمي م�سرحية منا�سبة 
لأعمارهم، وقادرة على اإحداث الأثر املطلوب، والتاأكد من حما�سة 
التالميــــذ للمـ�ســـروع، وتــــرك املجـــال لالأفـــكار والقرتاحات مهما 
كانـــت طريفة اأو غيــــر عمليـة، وبنـاء الـديكـــور واخللفيات بالتعاون 

بني املعلم وتالميذه.
واأخـــريا ن�ستطيع القول اإن امل�سرح املدر�سي و�سيلة تربوية مهمة 
ذات فائـــدة كبـــرية وجناح وا�ســـع، اإذ تقوم على تاأليـــف م�سرحيات 
�سغـــرية وتقدميها ب�سكل اإبداعي واحـــرتايف متقن، فاملجتمع حاليا 
يف اأ�ســـد احلاجـــة للم�سرح بكافـــة اأ�سكاله ليعرّب عـــن اأفكار ع�سره 
وجتاربـــه، وي�سهـــم يف ت�سكيلهـــا اأي�ســـا، فقـــد اأ�سبـــح �ســـرورة من 
�سرورات احليـــاة �ساأنه �ساأن املن�ساآت وامليادين الأخرى التي تخدم 

املجتمع.

� � �
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رجال الأمن فخر الوطن
هند حممد ال�سمادي

مديرة مدر�سة اأبو �سيدو الأ�سا�سية للبنات

مديرية تربية الأغوار ال�سمالية

يوؤكد جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني دائما اعتزازه 
عن  الأول  الدفاع  خط  بو�سفهم  العام،  الأمن  جهاز  مبنت�سبي 
خدمة  يف  به  يقومون  الذي  الدور  اأي�سا  جاللته  ويثمن  املواطن، 
املواطنني وحماية حقوقهم وحرياتهم، و�سون مكت�سبات الوطن، 
باحرتافية  املدنية  الدولة  ظل  يف  القانون  �سيادة  مبداأ  وتر�سيخ 
اأمن  من  الأردن  به  ميتاز  ما  على  واحلفاظ  عالية،  ومهنية 
والجتماعية  الأمنية  اخلدمات  جميع  وتقدمي  وطماأنينة،  واأمان 
الأردنية،  الأرا�سي  للمواطنني واملقيمني على  ال�ساملة  والإن�سانية 
ان�سجاًما مع ر�سالة الأمن العام التي تتطلب اأداء العمل والواجبات 

امللك  جاللة  وي�سدد  ال�سرطية.  واحلرفية  املهنية  درجات  باأعلى 
الأردن  �سورة  العام  الأمن  اأجهزة  تعك�س  اأن  اأهمية  على  ا  اأي�سً
واملواطن  العام  الأمن  رجل  بني  العالقة  تكون  واأن  احل�سارية، 
مبنية على الحرتام املتبادل، وتوزيع الأدوار وتبادلها مبا يخدم 
وطننا  تراب  اأرجلهم  تطاأ  من  وكل  ومواطنيه،  الوطن  م�سلحة 

العزيز الغايل.
عن  الأول  الدفاع  خط  العزم  اأردن  يف  الأمن  رجل  وي�سكل 
و�سون  واحلريات  احلقوق  بحماية  املخولة  اجلهة  وهو  املواطن، 
مكت�سبات الوطن بحرفية ومهنية عالية وتاريخه النا�سع البيا�س؛ 
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عالقة  الأمن  ورجل  املواطن  بني  العالقة  تكون  اأن  توجب  لهذا 
الطرفني،  بني  للتعامل  عنوانا  الثقة  تكون  واأن  متبادل،  احرتام 
جميع  ويف  املجالت  كل  يف  الأمنية  الأجهزة  ي�سند  فاملواطن 
من  وحلمايته  الوطن  تواجه  التي  التحديات  ملواجهة  الظروف 

الفنت ما ظهر منها وما بطن.
واملجد  العزة  اأردن  يف  الأمن  رجل  يتلقاه  الذي  التدريب  اإن 
-مواطنني  جميعا  ونلم�س  املحّكات،  عند  وا�سحا  جليا  يبدو 
وم�سوؤولني- نتائج ذلك التدريب الفائق اجلودة الذي يتلقاه رجل 
الأمن لرفع قدرته الحرتافية ومتكينه من اأداء واجبه بكل جّدية 

ونزاهة وم�سوؤولية. 
تكامل  اإلى  يوؤدي  الأمنية  املنظومة  اأركان  بني  التن�سيق  اإن 
توجيهات  مع  متاما  ين�سجم  وهذا  معاملها،  وات�ساح  ال�سورة 
�ساحب اجلاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل و رعاه 
الذي طاملا حر�س على املتابعة الدائمة والت�سجيع والدعم امل�ستمر 
لالأجهزة الأمنية، وكانت توجيهاته وما تزال املحفز للعمل اجلاد، 
اإذ بف�سل توجيهات جاللته �سرنا نلمح الأداء الراقي واملحرتف 
املعامل  وا�سحة  ت�ساركية  اليوم  بالدنا  ت�سهد  لذا؛  الأمن،  لرجال 
واملقيمني؛  واملواطنني  الدولة،  وموؤ�س�سات  الأمنية  الأجهزة  بني 
حار�سا  بو�سفه  الأمن  لرجل  احلقيقية  ال�سورة  اإظهار  اأدى  مما 
املواطن  مع  اإلى جنب  يقف جنبا  ومدافعا عن احلريات،  لالأمن 

م�ساندا وداعما للوطن يف الظروف كافة.

ب�سرعة  الأمنية  الأجهزة  تقدمها  التي  اخلدمات  وتت�سم 
الأردين  الأمن  رجل  مييز  والذي  العالية،  واملهنية  ال�ستجابة 
رجل  بو�سفه  اإليه  املوكول  الدور  يتجاوز  فهو  وال�سهامة،  النخوة 
املطلوب  اأكرث من  يقدم  واإن�سانا،  بو�سفه مواطنا  اإلى دوره  اأمن، 
اأهبة  على  فهو  الر�سمي،  الدوام  اأوقات  خارج  حتى  بكثري  منه 
ال�ستعداد دائما لأداء الواجب، وقد يتعر�س للخطر، وقد يواجه 
على  للخارجني  املداهمات  اأو  املطاردات  تنفيذ  خالل  من  املوت 
القانون؛ ممن �سولت لهم اأنف�سهم العبث باأمن الوطن وا�ستقراره.
ويقع على عاتق قوات الدرك ب�سكل خا�س مهمة �سعبة للغاية 
فهم يقفون وجها لوجه مع املواطن يف بع�س حالت ال�سغب، فتجد 
بحرفية  الو�سع  مع  ويتعامون  النظام،  ي�سبطون  الأمن  رجال 
اإلى �سبط نف�س  باأي مواطن وهذا يحتاج  امل�سا�س  واإن�سانية دون 
التنفيذ  اأثناء  يف  امل�ستوى  عالية  وان�سباطية  التنفيذ  يف  و�سرعة 

والتطبيق.
ب�ستى  اجلرمية  مكافحة  الدوام  على  الأمن  رجل  هاج�س  اإن 
اأنواعها، ومالحقة كل من ت�سول له نف�سه العبث مبقدرات الوطن 
ومكت�سباته، واأمن املواطن، �سيما واأن املحيط الإقليمي وما يح�سل 
فيه من اأحداث وا�سطرابات، يتطلب من اجلميع املزيد من العمل 
ل�ستدامة الأمن وال�ستقرار يف وطننا احلبيب الأردن. حفظ اهلل 
هذا الوطن وقيادته واأجهزته الأمنية وال�سرطية والع�سكرية كافة 

ومواطنيه واملقيمني فيه من كل �سوء ومكروه.

� � �
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فاطمة حممد �سامل هاللت

ق�سم م�سادر التعلم

مديرية تربية لواء البرتاء 

بذرة املوهبة والإبداع 

املعلم اأٌب واأٌم ومرٍب ونربا�س م�سيء ... واملعلم لي�س �ساحب 
مهنة بل هو ر�سول لر�سالة العلم والرتبية، وهو خمرج كل اأ�سحاب 
وقا�ٍس  و�سحفي  وحماٍم  ومهند�س  طبيب  من  واملهن  احلرف 
اإذن  النظر جيدًا  فلنمعن   ... واملعلم �سانع كل معلم   ... و�سيا�سي 
يف اأهمية وخطورة دور املعلم يف كل ركن، ويف كل جمالت احلياة: 

ال�سيا�سية وال�سحية والجتماعية والثقافية وال�سناعية وغريها. 
املتالحم  البناء  لهذا  الأ�سا�سية  اللبنة  املعلم هو  يكون  فعندما 
اللبنة  بهذه  اجليدة  العناية  فعليًا  علينا  فاإنه  الوطن،  ي�سكل  الذي 
تدور  الذي  العامل  هذا  ليواكب  الوطن؛  �سمو  �سالحها  يعني  التي 

عجلة التطور والتقدم فيه ب�سرعة ل يت�سورها عقل، بينما تاأخرنا 
�أكرث  نتقزم  و�أ�ضبحنا  بل  �الإحباط،  تبعث على  وب�ضورة  نحن عنه 

واأكرث على مراأى من عامٍل طويل.
الإن�سان  �سناعة  يف  والأكرب  الأول  الدور  للمعلم  يكون  وحني 
العبء  يحمل  بذلك  فاإنه  جمال،  كل  ويف  واملنتج،  واملفكر  املبدع 
بعد  ليكون  ومهنيًا؛  وتعليميًا  روحيًا  الإن�سان  هذا  بناء  يف  الأعظم 

ذلك اإن�سانًا مبدعًا .
منت  زهرٍة  عن  يفوح  ل  فاإنه  الإبداع  زهور  عبري  يفوح  وحني 
ب�سهولة، دومنا عناية وتعب و�سرب، اإن الأمر لي�س بتلك ال�سهولة بل 
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اأن يكون، وكما  اأن نخرجُه كما ينبغي  اإذا رغبنا  هو عظيم ودقيق 
ينبغي اأن يكون له.

لنبتٍة  زهرُة  هو  واإمنا  وال�ساعة،  اللحظة  وليد  لي�س  فالإبداع 
�سقيت جذورها حتى منت �سيقانها وتطاولت اأغ�سانها فاأزهرت.

العربية  جمتمعاتنا  يف  الإبداع  ندَر  " ملاذا  نت�ساءل:  هنا  ومن 
ب�سكل عام ؟ "

منا  واحٍد  كل  يحملها  التي  وامليول  املوهبة  بذرة  اأن  اأرى  واإين 
يتم  مل  واإمنا  فح�سب  ذلك  ولي�س  ال�سغر،  منذ  بعناية  ُت�سَق  مل 

مالحظتها مطلقًا، ومل تكن هناك حماولة لكت�سافها بالأ�سل.
األي�ست �سقاية بذور املوهبة هي اأقرب واأف�سل و�سيلة لالإبداع ؟

مييل  اأمر  يف  وقته  اأغلب  اإم�ساء  اإلى  مييل  بفطرته  فالإن�سان 
اإليه، فرتاه يبذل جهده فيه؛ ليخرجه كما يرغب اأن يراه مهما كلفه 
فرحة  لأن  و�ساقًا؛  متعبًا  للنا�س  بدا  ومهما  ومال  وجهد  وقت  من 
املجال فرحٌة ل  بنف�سه يف ذاك  اإليها  التي و�سل  بالنتيجة  النجاح 

ي�ست�سعرها اأحٌد �سواه.
ملاذا ننبهر بوجود بع�س املبدعني- وهم قلة - هنا وهناك؟

وميولهم  ورغباتهم  مواهبهم  يف  تاأملوا  اأنا�س  اأنهم  من  بَدّ  ل 
التي تختلف من اإن�سان اإلى اآخر وبدرجاٍت متفاوتة ويف القطاعات 

واملجالت كافة.
وهذا لي�س خياًل فنحن نعرف عن كثريين من املبدعني العرب 
هناك  واأ�سبحوا  الغرب  تبناهم  الذرة-  علم  يف  علماء  –ومنهم 

علماء عظماء يتم�سكون بهم ويرف�سون رجوعهم اإلى بالدهم.
األ�سنا اأولى مبثل هذه العقول النرية لتتقدم بهم اأمتنا؟

وملاذا نرى هاوي ميكانيك ال�سيارات مهند�سًا معماريًا ؟ وملاذا 
نرى املهند�س كاتب �سعر؟

اخلاطئة  املجتمع  ونظرة  ذويه  رغبة  يلبي  اأن  عليه  كان  هل 
طبيبًا  نظرهم  يف   – الكربى  املجتمعية  القيمة  باإعطائه  امللزمة 
املجتمع  بعد؛ لكتفاء  فيما  يجد عماًل  واإن مل  – حتى  اأو مهند�سًا 

واملوؤ�س�سات من ذاك التخ�س�س؟
هل علينا اأن نكون جميعًا اأطباء ومهند�سني وحمامني ومعلمني؛ 

كي ير�سى عنا املجتمع؟
التخ�س�سات  خريجي  من  الهائل  الكم  يف  حولنا  لننظر 
التخ�س�س،  ذاك  نحو  توجهوا  جميعًا  لأنهم  العمل؛  عن  العاطلني 

األي�س من املنايف للعقل اأن يتهافت الأغلبية على تخ�س�س واحد؟!
يف  املبدعات  طالباتي  اإحدى  اأرى  عندما  اأحزن  اأين  حقيقة 
الر�سم حماميًة ذابلة يف حمكمة، بينما كانت تتطاير كفرا�سة وهي 

تعر�س ر�سوماتها اأمام الطالبات ومعلماتها يف املدر�سة.
فاأُيّ اإنتاج ذاك واأّي اإبداع ننتظره حني مي�سي كل منا؛ لينجز 
عماًل دفعه اإليه التخ�س�س الذي در�سه بال تفكري مبدى قربه من 
جمربًا؛  احلياة  اإليه  دفعته  اأو  الأهل،  قبل  من  عليه  مرغمًا  ميوله 

ليجني قوت يومه فقط ؟!
فتجده يعمل متذمرًا متكا�ساًل غري راغٍب ول را�ٍس عنه، ورمبا 

ينجزه يف اأحياٍن كثرية مب�ستوى اأقل من املطلوب بكثري.
فكونك منتجًا اأو قائمًا بعملك ل يعني اأن تكون مبدعًا.

الطرق  ونرتك  واحد  طريق  يف  من�سي  اأن  جميعًا  علينا  هل 
الأخرى خالية ؟!

كامليكانيك  املهن  اأ�سحاب  تتطلب  التي  املجالت  على  هل 
ُي�سهد  والتي   – اليدوية  واحلرف  املهن  من  والكثري  وال�سناعة، 
لها اأي�سًا باملردود املادي الأف�سل – اأن تبقى م�ستبعدة عن تفكري 
هواتها وحمبيها؛ خوفًا من نظرة املجتمع لهم باأنهم اأدنى واأقل قيمة 
املبدعون  ومثلهم  واملهند�س؟  الطبيب  مهنة  – من  نظرهم  – يف 
يف الر�سم والأدب والفنون الذين يعني لهم احرتاف هذه املواهب 
وامتهانها يف جمتمعاتنا " الفقر " ل حمالة ؛ لأنهم يدركون متاما 
اأنهم �سيعجزون عند ت�سويق منتجاتهم بل و�سيعجزون عن اإنتاجها. 

اأما اآن الأوان اأن نلغي ثقافة العيب من قامو�سنا؟
والفنون  والأدب  وال�سعر  كالر�سم  اجلمال  هواة  على  ملاذا 
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املختلفة، اأن تكون اأرواحهم املرهفة الإح�سا�س حبي�سة تخ�س�سات 
كله  والعامل  اأنف�سهم  به  ي�سعدوا  اأن  ميكن  عما  البعد  كل  بعيدة 

باإبداعاتهم املختلفة؟!
ولكنها  امتهنوها،  جمالت  يف  منه  نراه  اأن  ميكن  اإبداع  واأي 

لي�ست من �سمن اهتماماتهم بالأ�سل؟ 
وعلى  العامل  �سهده  الذي  التغيري  هذا  كل  يف  الأوان  اآن  اأما 

خمتلف ال�سعد اأن نتغري؟!
– هي  الغالب  – يف  لأن جمتمعاتنا  بالنفي  كان اجلواب  اإذا 
جمتمعات ترف�س التغيري، فاإن من واجبنا نحن الرتبويني وخا�سًة 
منه  قربا  واأكرث  الطالب  مع  تعاي�سا  الأكرث  اإنهم  حيث   - املعلمني 
للطريق  والدليل  واملر�سد  وامل�سدر  والنموذج  القدوة  نكون  – اأن 
والتخ�س�س املنا�سب لقدراته ومواهبه بعد اإنهاء املرحلة املدر�سية؛ 
النفتاح  اإلى  واملجتمع  والعائلة  الذات  قوقعة  من  الطالب  لإخراج 
الفكري الواعي على العامل وح�سارته، ويف كل جمال ليدرك الطالب 
اأن اإبداعه فيما يحب، ومبا ينفعه، وينفع به وطنه واأمته هو ال�سبيل 
رقما  يكون  اأن  ل  املجتمع،  عنها  يتحدث  التي  القيمة  تلك  لتكوين 
�سمن جمموعة اأرقام مت�سابهة -وبدًل من اأن يجد نف�سه نادما على 
�سعيه يف طريق ل ينا�سبه ول عودة منه- لعلنا بذلك نكون �سيئا اآخر 

مع مرور الزمن باأبنائنا من الأجيال القادمة.
اأت�ساءل:

ما الذي ميكن اأن يتغري فينا ومن حولنا ؟ وكيف ميكن اأن يتغري 
واقعنا الفردي ثم الوطني يف نظر هذا العامل اإذا �سنع م�سروع خا�س 
يف املدار�س؛ ملتابعة ميول الطفل - مب�ساركة الأهل - من املرحلة 

املالحظة -  ومنها  الإح�ساء  وبكل طرق  الثانوية  وحتى  الأ�سا�سية 
اأمر ب�سيط و�سهل - ليكون الرتكيز على موهبة هذا الطفل،  وهي 
والعناية مبيوله ثم تطويرها واإر�ساده؛ لختيار التخ�س�س املالئم 
للدرا�سة يف املجال الدرا�سي املالئم ملواهبه بعد ذلك يف اجلامعات 

والكليات، ومعاهد التدريب وغريها؟
وحني يكون املعلم هو امل�ستك�سف الأمهر لتلك املوهبة التي قد ل 
ينتبه اإليها الطالب نف�سه – ح�سب قدراته الإدراكية – فلم يعطها 
الهتمام الذي ت�ستحقه فعاًل، اإ�سافة اإلى املحيطني به يف املدر�سة 
واملجتمع فاإن العبء امللقى على كتفه عبء ثقيل، والق�سية كبرية 
ولي�ست �سهلة، واإنه يف �سبيل ذلك عليه اأن يجد الدعم الالزم من 
ذوي الطالب واملجتمع وموؤ�س�سات الدولة؛ لي�سقي هو " بذرة الإبداع 
" التي عليه اكت�سافها ومالحظتها، ثم تغذيتها باملطالعة والبحث 
والت�سجيع  لالإبداع  تفكريه  واإثارة  بالأن�سطة  دعمها  ثم  واملتابعة، 
ومبختلف �لو�ضائل �الأخرى، كاأن ي�ضمم يوم ن�ضاط خا�ضًا؛ لعر�ض 
لتنمو  ما ميكن؛  بكل  املجالت وحتفيزهم  كل  الطلبة يف  اإبداعات 

تلك املواهب؛ فُتبِدع ول ُتكَبْت.
املعلم  من  تبداأ  ت�ساركية  عملية  نتاج  هي  الناجتة  فالزهرة 
فتت�سابك  املحلي،  واملجتمع  الدولة  مبوؤ�س�سات  وتدعم  الواعي 
ال�ستمرار  على  ي�سجعها  وما  يلزمها  مبا  املواهب  لتتبنى  الأيدي؛ 
النتيجة - مع مرور الزمن - مبدعا عظيما  اأكرث؛ لتكون  والتقدم 
الإبداع  ليوؤتي هذا  اأبنائنا  واإبداعات  ولت�ستثمر طاقات  به،  ُيفَتخر 

ثماره يف املجال واملكان املنا�سب.

� � �
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قراءة يف كتاب )مرثية العرب( لل�شاعر الأردين الدكتور 

مح�شن العزوبي
ماجد م�سطفى الدبي�س

ق�سم م�سادر التعلم

مديرية تربية الأغوار ال�سمالية

عا�س حم�سن العزوبي يف منطقة نائية بعيدة عن الواجهات الثقافية 
والأدبية يف غور �سمال الأردن، لكنه كان يت�سف بالذكاء العلمي والأدبي، 
فقد حاز على درجة الدكتوراه يف الفيزياء النووية، وتعلم اللغة العربية 
واأبحر يف ال�سعر العربي، وجتاوز يف نظمه ال�سعر الكثري من ال�سعراء يف 
الع�سر احلديث، فيما اأ�ساف بحرًا جديدًا اإلى بحور ال�سعر واأ�سماه بحر 

العزوبي.
البالد  خارج  درا�سته  اأثناء  وال�سرب  للتعذيب  العزوبي  تعر�س 
ب�سبب املعادلت العلمية التي ح�سل عليها اأثناء درا�سته للفيزياء النووية 
معاناة  اإلى  موطنه  يف  هنا  تعر�س  كما  املعادلت،  هذه  �سرقة  وحماولة 

�سديدة من احلرمان والفقر وعدم ح�سوله على وظيفة منا�سبة يقتات 
منها، مع اأنه كان جادًا يف البحث عن عمل ل يتجاوز اخت�سا�سه، غري 

اأنه مل يكن حمظوظًا.  
عا�س العزوبي هذه املراحل املوؤملة من حياته �ساهدًا على املعاناة التي 
لقتها اأخته من �سنك العي�س والفقر، اإلى اأن توفاها اهلل عز وجل، فاألف 
ال�ساعر العزوبي كتابه "مرثية العرب" بق�سيدة مكونة من مائتني و�سبعة 
وع�سرين بيتًا رثى فيها اأخته )�سهية(، وا�سفًا مناقبها، و�سفاتها، وقوة 

حتملها، و�سربها، على ما لقت من ال�سنك واملعاناة.
اعتمد ال�ساعر يف ق�سيدته على اإحياء الألفاظ امل�ستخدمة يف ال�سعر 
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العربي القدمي، وذلك ب�سرح الق�سيدة كاملة يف احلوا�سي وعلى ل�سانه، 
ذاكرًا الدليل على ا�ستخدام هذه الألفاظ يف اأبيات من ال�سعر العربي لعدد 
من فحول ال�سعراء العرب، ح�سب ما وردت هذه الألفاظ يف ق�سائدهم، 
بالإ�سافة ل�سرح املعنى املراد من الأبيات وتو�سيح مراميها، ويعتمد اأي�سًا 
على ذكر بع�س الآيات القراآنية، والأحاديث النبوية ال�سريفة؛ يف تو�سيح 

بع�س ما يذهب اإليه ال�ساعر من مكنونات وا�ستخدام لالألفاظ.
اأطلق ال�ساعر العزوبي على هذه الق�سائد ا�سم "الق�سائد املئينية"، 
بالنف�س  متتاز  حيث  اأكرث،  اأو  ال�سعر  من  بيت  مئة  من  تتكون  التي  وهي 
الطويل يف هذا املجال، بالإ�سافة اإلى املعاين اجلزلة، والألفاظ الر�سينة، 

وال�سور ال�سعرية اجلميلة، والن�سو�س املتما�سكة.
اأما الق�سيدة "مرثية العرب" والتي يرثي فيها �سقيقته فمطلعها:

ُفجعنا بامل�ساب امل�ستديـــِم               فقد ُرّد احلبيُب اإلى الرحيِم         
ال�سالة على احلميِم       واأتبعنا  بال�سالِة على احلبيِب           اأقمنا 
يذهب ال�ساعر بنا بعيدًا اأثناء �سرحه لالأبيات ال�سعرية، حيث يربط كل 
بيت من ق�سيدته مبا ينا�سبه من اآيات كرمية اأو اأحاديث نبوية �سريفة، اأو 
من ن�سو�س �سعرية لفحول ال�سعراء العرب، فيما ُيربز يف ذلك قوة دليله 
على ا�ستخدام الألفاظ وال�سور ال�سعرية املنتقاة؛ لكي ت�سل اإلى القارئ 
يف  وامل�سرت�سل  اجلميل  بالأ�سلوب  القارئ  في�ستمتع  و�سهل،  مقنع  ب�سكل 

الق�سيدة باأوزانها وقوافيها.
وبعد اأن تلّقى خرب وفاة �سقيقتِه اأ�سابه احُلزن ومالأت عينيه الدموع 

على فراقها؛ التي تركت فراغًا كبريًا يف حياته فيقول:
وقد ُنهِنهُت حتى تاه خطوي           فهل يبدو ال�سقيُم كمـا ال�سليِم

وبتنا وال�سماُء بها �سفـــــاٌء             واأ�سبحنا كاأع�سى يف العتيِم

َبّحنا ُك�سوفـًا              فاأ�سحينا بليــــــــــٍل مدلهيِمِ بَح �سَ كاأن ال�سُّ
اإلى اأن يقول:

وودعنــــــــا بُجمعِتنا حبيبــــــًا          وكرّب لل�سالة على الكريـم
وَودعِت ال�سمــــاُء جلي�َس خرٍي         وكان الربُق يطرُب للهزمِي

لقد وارى التــراب حبيَب قلٍب           فاأُْبِدلت ال�سعــاَدة بال�ســوؤُوِم

عندما  اإليه  ياأوي  كان  الذي  الظل  باأنها  اأخته  ال�ساعر  و�سف  وقد 
يزداد اخلطب فيقول:

واإَنِّك يــــــا "�سهيــُة" َخرُي ظـٍلّ       اإذا ما احَلُرّ اأُ�سرَم باله�سيـِم
حــوِم فكنِت ال�سم�َس جتلي الليَل عّني        وتهــــدي بالظالِم وبال�ُسّ

لقـــــــد كنِت بدياًل عن اأبينــــــا       وكان احَلْنُو كالأِمّ الـــــــروؤوم
ويتحدث ال�ساعر عن الذين كرهوا اأهل العلم واملبدعني لدرجة اأنه 

يتمنى اأن ُيلقى بهم وباأفعالهم يف جهنم فيقول:
كرهَت املبدعنَي فعدَت تلقى           كرمي الفعِل اآتون اخلطــوم
ف�سرّيت املودَة فيَك غيظـــًا           لكي تناأى وت�سبَح كالغرمِي

عليهم  واأن  اأقرانه،  بني  للعلم  عميدًا  نف�سه  ال�ساعر  ي�سف  ثم 
وحقدهم  بجهلهم  لحقوه  لكنهم  والأدبي،  العلمي  لنبوغه  يدعموه  اأن 

وح�سدهم، ولكن �ساعرنا َتَرّفَع عن ذلك حيث يقول:
ترفعنـــــا عن الدنيـــا بعلٍم             فجاءتنـــا اجلهالــــُة بالعقيِم
لقـــد عقوا جَلهِلِهُم عميـــدًا           لأهل العلـــــم يجنُح بالعلوِم

فحكُم احلا�سديَن يجيُء ذّمًا         َكحكــِم اجلاهلنَي على الَفهيِم
كما اأّن ال�ساعر الذي �سافر اإلى اأوروبا ليبتغي العلم وجد كثريًا من 
املقربني  الذي لقاه من  ولكن  وال�سرا�سة،  والأمرا�س واخلبث  ال�سعاب 

منه كان اأكرث من ذلك ح�سب و�سفه فيقول:
وخاَلطُت الفرجنَة يف بالٍد            بها الآفاُت تزخُر بالُعـــــروِم

فلْم األَق �سبيـَه �سفيِه قومي             مبن عاي�سُت ِمْن ُعْرٍب َوروِم
اأما املرثية "�سهية" فقد ذكر لها من املاآثر واملحامد التي ي�سهد لها 
اجلريان من كل العائالت يف تلك القرية، حيث يذكر يف ق�سيدته اأ�سماء 
العائالت ب�سكل �سريح )العبيدي، والزبيدي، والدعوم( دللة على ح�سن 

املع�سر واجلرية والتفافهم حوله وم�ساندتهم له فيقول:
َد بالُغيــــــــــوِم واإنِك يا �سهيُة خرُي اأخٍت                اإذا ما اجلُوّ ُلِبّ
لقد َحَمَد املاآثَر كـُلّ جاٍر                  عبْيدٍيّ ُزبْيدٍيّ دُعـــــــــــوِمي

كما �َسِهد الكراُم بكِلّ َحّي                باأن ُقْدِت الن�سيحـــــَة للحكيِم
ومي فلول الغيُث َي�سقيـه بحكٍم            لأق�سَم اأن ي�سوَم متى َت�سُ
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عًة كمـــــــا الِعقِد الَنظيِم هديِك القوايف رائعاٍت             مر�سَّ �َساأُ
�ساأَرثيِك كمــا اأْرِثي بالدًا                اأ�ساعوهـــــا فــــــداًء للزعيِم 

عند  نف�سه  ترتاح  حيث  وعطفها،  اأخته  حنان  على  العزوبي  اعتاد 
لقائها، وهذا دليل على التقاء الأرواح املتاآلفة والقلوب ال�سليمة املفطورة 

على احلب واملودة واحلنان، فيقول:
ومن ياألف ُحنَوّ الأْخِت يْن�َس           �سديَد البـرِح واجلرح الأليِم
اإذا ما غبُت تطلبني ب�ســـوٍق           كمر�سعٍة حتــُنّ اإلى الفطيِم

�َس يف ُهدومي فاإنِك قـد ملكِت زماَم روحي           وطْيفِك قْد تلَبّ
ميونخ  جامعة  يف  درا�سته  اأثناء  اأمٌر  له  حدَث  قد  العزوبي  وكان 
التكنولوجية باأملانيا، حيث تعر�ست بع�س اأعماله العلمية لل�سرقة من قبل 
وهي  كتابه-  ورد يف  ما  - ح�سب  اأملاين  له  وزميل  اليهود  الأ�ساتذة  اأحد 
معادلت تتعلق بالفيزياء النووية، ثم اعتقل وو�سع يف �سجن "�ستادلهامي" 
يف مدينة ميونخ، حيث تعر�س للتعذيب، ومل يجد من ينا�سره يف بلده، ول 
من املقربني منه ول حتى من امل�سوؤولني يف الدولة، �سوى �سقيقته املرثية، 
هذا رغم تناول ال�سحف املحلية لق�سيته وباإ�سهاب ورغم معرفة القا�سي 

والداين مبا جرى له، حيث يقول:
اأرحُت النف�َس حني عرفُت اأختي    تفوق القائمني على احلكـــوِم

�سالٌم يا اأخّية �ســـوف اأبـقـــى             اإلى ما ع�سُت فوق املطرخيِم
وينهي ق�سيدته معربًا عن الآلم ال�سديدة التي بداخله والتي خرجت 
بهذا ال�سعر اجلميل النابع من تلك اجلروح الدامية الدائمة، التي خّلفها 

فقده ل�سقيقته املرثية، حيث يقول:
فمْن يقراأ جميَل ال�سعر يعلْم          باأَنّ ال�سعَر يف�سُح عن ُكلوِم

�ساألُت اهلل يجمعنـــــــــــــــــا بيـــوٍم      ويف اجلناِت يا اأخَت اليتيــِم
ولكن ال�ساعر مل يع�ْس طويال بعد ذلك، فقد حلق باأخته املرثية بعد 

اأن اأ�سيب مبر�س ع�سال.
اإلى  ت�سل  قرب  عن  بالعزوبي  عالقتهم  كانت  ممن  بع�س  يروي 
الق�سايا  من  كثري  يف  الأفكار  تبادل  حيث  وال�سداقة،  الأخوة  درجة 
نعاج  اأبو  جمال  الدكتور  يروي  وغريها،  وال�سعر  الأدب  وق�سايا  العامة، 

اأحد اأ�سدقائه باحلي الذي عا�س فيه عن بع�س جوانب �سخ�سية الدكتور 
العزوبي فيقول:

جوانب  من  العزوبي  حم�سن  الدكتور  �سخ�سية  عن  "احلديث 
خمتلفة، ففي اجلانب العلمي كان كثري العتزاز بامل�ستوى العلمي الذي 
وباًل  عليه  كانت  التي  النووية  الفيزياء  يف  تخ�س�سه  جمال  يف  حققه 
رَب  يف اأملانيا، حيث كان �سحية اأ�ستاذه من اأ�سل يهودي، وقد اعُتقل و�سُ
ب َجّراء نظرياته يف الفيزياء النووية، تخوفًا من انعكا�س  على راأ�سه وُعِذّ
فائدتها على الوطن العربي. وقد اأقراأين - رحمه اهلل- بع�س ال�سحف 
َ بني اإقامة دائمة يف اأمريكا  التي حتدثت عن العتقال والتعذيب. وقد ُخرِيّ
والعمل فيها يف جمال تخ�س�سه، اأو م�ستقبل جمهول حمفوف باملخاطر، 

وكان ما كان وذكرته �سابقًا. 
والتاأليف،  والإبداع،  الكتابة  يف  �سخيًا  العزوبي  الدكتور  كان  كما 
رثاًء  ت�سمنت  والتي  العرب،  مرثية  منها  الأدبية،  اآثاره  بع�س  ترك  وقد 
خا�سًا وعامًا يف اآن، جتلت يف املرثية لغة اإبداعية عالية حاكى فيها فحول 

ال�سعراء لغًة واأ�سلوبًا.
اأما يف اجلانب القت�سادي فعا�س الرجل فقريًا زاهدًا ل ميلك قوت 
يلزم من كفاف  ي�ساعدونه فيما  اأقربائه املغرتبني  له بع�س  يومه، وكان 

العي�س.
ووطنه.  لدينه  قومي، حمب  الدكتور  ال�سيا�سي فمذهب  يف اجلانب 
والذكاء  اخُللقية  ال�سفات  من  الدكتور  فلدى  الجتماعي  اجلانب  ويف 

الجتماعي ما جعله حمبوبًا وقريبًا من جميع حمبيه.
الود،  وبالغ  و�سداقة  �سحبة  حم�سن،  الدكتور  مع  يل  كانت  وقد 
والثقافية  العلمية  واحلوارات  العائلية  الزيارات  دوام  يف  انعك�ست 
وال�ست�سارات اللغوية، يف جمال التاأليف والإبداع. ويف كلمة اأخرية اأقول: 
اأنه  مّيتًا، رغم  ول  ين�سف حيًا  العزوبي مل  الدكتور حم�سن  املرحوم  اإن 

قامة علمية واإبداعية".
حم�سن  الدكتور  الأردين  الفيزيائي  والعامل  ال�ساعر  اهلل  رحم 

العزوبي.

� � �
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حياة عبد اهلل عبيدات

مدر�سة اليوبيل الذهبي الثانوية

مديرية تربية وتعليم لواء ماركا

ـُــنا: م�شرحية لالأطفال بــيــتــ

ووّد  ...واأمان  ...دفء  نور   ، بيتي  وهذا  ا�سمي،  فرح  اأنا  هذي 
... رفق ...ووئام، واإخوة جد رائعون ...يكربين ها�سم ...وت�سغرين 
مي�سون، يل اأم برة روؤوم ...تفرح بعافيتنا .. وتغتم ب�سكايتنا، واأٌب 
...يجد  ...يكد  ي�سعى  روؤوف،  ...وبنا  �سغوف  ..علينا  رحيم  حاٍن 
لنا  اهلل  اأدامها  وجدة  الوفري،  واخلري  الكبري  بالرزق  ..لننعم 

واأبقاها تعبق اأجواء ليالينا بطيب حكاياها. 
ذئب ياأكل �ساة اإذ تبتعد 

حزمة اأعواد ت�ستد حني تتحد 
وعود ينثني ينك�سر اإذ ينفرد

اأن�سار يتاآخون مع اأهل مكة 
نابليون تدحره اأ�سوار عكا 

حمامة متد يد العون لنملة 
اأقزام توؤوي يف كوخها فلة 

فئران تقر�س �سبكة، حترر طريا من �سياد 
ومئات احلكايا عن ق�س�س عون غوث وحبل وداد 
متتد من تطوان اإلى م�سر.. ومن جند اإلى بغداد 

اجلدة تروي ونحن ن�ستخل�س العرب: 
* يف الحتاد قوة ويف الفرقة �سعف 
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* ال�سديق وقت ال�سيق 
*اهلل يف عون العبد ما دام العبد يف عون اأخيه

* من يفعل اخلري ل يعدم جوازيه 
* بيت ال�سيق يت�سع ملئة �سديق 

* اجتماع ال�سواعد يبني الوطن واجتماع القلوب يخفف املحن 
* رب اأخ لك مل تلده اأمك وكم من �سديق مبثابة الأخ 

هذا هو عاملنا، وهكذا كنا نحيا 
اإلى اأن دارت يوما بنا الدنيا 

فكما تعلمون: 
اإن دوام احلال من املحال 

لذا هلموا معي لرنى 
ون�سمع 

كل ما جرى 
يدخل الأب يقتاد بيده فتاة �سغريه، ينادي اأولده: 

الأب: تعالوا يا �سغاري ..رحبوا بابنة عمكم )�سارة(
يتحلق ال�سغار حول �سارة فرحني حمتفني بقدومها 

ي�سيف الأب:
ولكن اأ�سغوا اإيل جيدا يا اأعزائي، اإن اإقامة ابنة عمكم عندنا 

�ستطول هذه املرة 
ي�سرخ الأطفال مهللني:

اأحد الأبناء: يعني اأ�سبوعا 
الأخرى: بل �سهرا 

الثالثة: قويل �سهرين 
الأب: اإلى اأجل غري معلوم، ا�سمعوين جيدا، الق�سة وما فيها اأن 
هناك من ادعى ظلما وزورا ملكية بيت عمكم، وح�سل على حكم 
ا�ستاأنف  قد  هو عمكم  وها  ل�ساحله،  البيت  باإخالء  يق�سي  جائر 
احلكم، و�سيظل يتابع الق�سية اإلى اأن ي�سدر حكم املحكمة الأكيد 
باإعادة احلق اإلى اأ�سحابه، واإلى ذلك احلني فاإن ابنة عمكم �ستظل 

يف �سيافتنا ...فهال اأح�سنتم وفادتها؟ 
اجلميع : بالطبع يا اأبي 

فرح : اأهال بك يا ابنة العم الغالية. 
اأعجب  زلت  ل   : تقول  وهي  �سارة  عيني  يف  الدمعات  ترتقرق 
كيف ا�ستطاع هذا الرجل الأفاق اأن يزور الوثائق واحلقائق ويدعي 
اأبيه  البيت عن  اأبي ورث هذا  اأن  البيت، مع  اأنه �ساحب احلق يف 

الذي ورثه هو الآخر عن اأبيه. 
مهما  الباطل  باأن  اإميان  ..فكلنا  �سارة  يا  حتزين  ل  ها�سم: 
متادى وتكرب فاإن احلق ل بد �سيظهر ..كوين على يقني من ذلك 

يابنة عمي. 
�سارة: اأتدرون ماذا يدعي هذا املعتدي اأي�سا ؟يزعم اأن جلده 
جدي  زرعها  التي  الزيتون  �سجرة  حتت  املنزل  حديقة  يف  قربا 
بيديه...تلك ال�سجرة ال�سامقة ال�ساخمة التي ظل جدي ومن بعده 
ياأتي  واليوم  �سنني طواًل،  ثمرها  وينعم بطيب  بفيئها  ي�ستظل  اأبي 
اإين  ال�سجرة،  هذه  باجتثاث  نيته  عن  ليعلن  الغا�سم  الظامل  هذا 
اأنا  وها  ت�ستنجد...ت�ستغيث،  احلبيبة  �سجرتي  �سوت  اأ�سمع  لأكاد 

اليوم قد غدوت مبعدة عنها بال حول يل ول قوة .
مت�سائمة،  تكوين  ول  �سارة،  يا  الأحداث  ت�ستبقي  ل  ها�سم: 
وكما  لأ�سحابه  البيت  و�سيعود  �ساخمة،  �سامدة  �سجرتك  �ستبقى 

يقولون :) ما ب�سيع حق وراه مطالب (.  
على  بقدومك  نحتفي  ودعينا  الآن،  روعك  من  هدئي  فرح: 

طريقتنا.
يلتفون حولها يغنون مهللني: 
يا هال بال�سيف �سيف اهلل 

ع ح�ساب الروح اأي واهلل 
ما برن�سى تروح من عنا 
ما برن�سى تروح ل واهلل 

 وهكذا مت�سي الأيام و�سارة بيننا كواحدة منا...نحبها ونخاف 
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عليها اأكرث مما نخاف على اأنف�سنا 
بفرح  اأوقاتنا  معا...نق�سي  معا...ن�سهر  معا...ناأكل  نلعب 
فاإين  بيتي  اإلى  �ساأعود  تقول: حني  �سارة  باتت  لقد  ..حتى  و�سرور 
حينها  فاأنا  والبيت  الأهل  عن  البعد  مرارة  اأخرى  مرة  �ساأجترع 

�ساأغادر بيتي اإلى بيتي.
توالت الأيام ترتى، ويف يوم من تيك الأيام عدنا من املدر�سة 
لنجد ابن عمتي )ع�سام ( يف البيت عندنا ، �سررنا بروؤيته كثريا ، 
ولكن �سحابة من احلزن غ�سيتنا حني اأخربنا اأبي اأن بيت عمتي قد 
اأمل به حريق عظيم ، اأبدينا جميعنا اأ�سفنا لهذا امل�ساب اجللل، ثم 

بادرنا كلنا قائلني: اإذن فليبق ابن عمتنا يف �سيافتنا. 
فاأجاب اأبي: هذا ما كنت �ساأخربكم به، فع�سام �سيكون معنا 
�سابق  اإلى  واإعادته  البيت  ترميم  والده  يكمل  اأن  اإلى  �سيافتنا  يف 

عهده.
علقت اأختي ال�سغرية برباءة: ولكن بيتنا �سغري كيف �سيت�سع 

لنا جميعا؟!
فاأ�سرع ها�سم يرد: �سيت�سع بيتنا وتت�سع قلوبنا ، �ساأذهب لأعد 
اأن  ع�سام  يا  يل  هل  ولكن  غرفتي،  يف  مكانا  العزيز  عمتي  لبن 

اأ�ساألك كيف ح�سل احلريق يف بيتكم؟
اأنا ال�سبب...ل...ل...بل هو ال�سبب...نعم   : رد ع�سام بلوعة 

هو ال�سبب. 
- هو؟ من هو؟ 

- اإنه اأخي.
- تق�سد همام؟ �سحيح اأين هو همام الآن؟

- اإنه يف �سيافة بيت عمتي. 
- ومل مل ياأت معك؟

اأن نزيد  اأف�سل...اأول: لأننا ل نريد  - ل داعَي لذلك ..هكذا 
احلمل عليكم، وثانيا: نحن بحاجة اإلى اأن نبتعد قليال عن بع�سنا 

حتى يكف اأحدنا عن اإلقاء اللوم على الآخر يف ما ح�سل. 

- ح�سنا وكيف حدث احلريق؟...هال اأخربتنا؟ 
- لقد دخلت البيت فا�ست�سعرت الربد واأردت اإ�سعال املدفاأة...
فتحت جرة الغاز واأ�سعلت املدفاأة، وهنا �سمعت جر�س هاتفي يرن، 
فذهبت متعجال لأرد دون اأن اأنتبه اأن �سعلة املدفاأة قد انطفاأت فبداأ 
و�سمعته  للمنزل  اأخي  و�سل  قليل  املكان...وبعد  يف  يت�سرب  الغاز 
مظلم  املكان  ومل  اأنتم؟  كثيفة...اأين  غاز  رائحة  اأ�ستم  ينادي: 

هكذا؟ ثم مد يده واأ�ساء النور وهنا حدثت الكارثة:
كنت األتم�س الدفء ولكن بالكيفية اخلطاأ، 

واأخي كان يلتم�س النور ولكن يف الوقت اخلطاأ،
اللوم  بتبادل  ان�سغلنا  النريان  اإخماد  اإلى  ن�سارع  اأن  وبدل من 
عليها...وما  ال�سيطرة  مبقدورنا  يعد  ومل  النريان  امتدت  حتى 
اأن النار متتد بهذه ال�سرعة...�سيء  اأ�سرع ذلك!...مل اأكن اأح�سب 

كاحللم...بل هو كابو�س فظيع...فظيع ...
- ما ح�سل قد ح�سل...وكالكما م�سوؤول، لكن املهم الآن اأن ت�سع 
يدك يف يد اأخيك لت�ساعدا والدكما على اإ�سالح البيت ..واإلى ذلك 

احلني اأنت يف �سيافتنا معززًا مكرمًا. 
اأن  جاهدين  عملنا  واحدة،  اأ�سرة  معا  جميعنا  ع�سنا  وهكذا 
ي�سعر اجلميع باأنه يف بيته واأن ل فرق بيننا واأننا مت�ساوون يف كل 
التعليقات العفوية الربيئة التي كانت ت�سدر من  �سيء، لول بع�س 

اأختي ال�سغرية مي�سون بني حني واآخر :
يف  مكانها  اأخذت  قد  عمي  ابنة  باأن  اأحيانا  حتتج  مثال  كانت 
م�ساعدة اأمي يف بع�س اأعمال املنزل ومن ثم فاإنها ا�ستاأثرت دونها 
اأن  املانع من  والثناء، فكنا منازحها قائلني: وما  الإطراء  بعبارات 
ت�ساركي �سارة م�ساعدة اأمك لتحظيا معا بعبارات ال�سكر والثناء؟ 

لكن يبدو اأن �سارة قد اأراحتك من بع�س الأعباء .
واأحيانا كانت مي�سون تبدي ا�ستياءها مدعية اأنها كانت تفهم 
درو�سها ب�سكل اأف�سل حني كان اأبي ي�سرح لها الدر�س وحدها، اأي 
لأختي  ليمرر  فر�سة  كل  ي�ستغل  كان  اأبي  لكن  �سارة،  وجود  بدون 
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ر�سائل ل يود قولها لها ب�سكل مبا�سر. 
العلوم  در�س  و�سارة  ملي�سون  ي�سرح  كان  اأنه  يوما  مثال  اأذكر 
اأن  يحكى  حمببة:  ق�س�سية  بطريقة  لهما  يحكي  اأ�سمعه  فكنت 
هناك ذرتني من الهيدروجني ظلتا ترف�سان �سداقة ذرة اأك�سجني 
م�سحك،  كروي  �سكل  ذات  فهي  عنهما  خمتلف  �سكلها  اأن  بحجة 
وظلت الذرتان م�سممتني على موقفهما الراف�س هذا اإلى اأن ا�ستد 
بهما العط�س يوما، حزنت ذرة الأك�سجني لأجلهما وقالت لهما: لن 
ت�ستطيعا اأن حت�سال على قطرة ماء واحدة من دوين، ما راأيكما اأن 
نتحد جميعا لنح�سل على املاء الوفري، وبعد طول مكابرة وافقت 
ذرتا الهيدروجني على الحتاد مع ذرة الأك�سجني، وفوجئتا حينها 
باملاء يتفجر حولهما ويروي عط�سهما، ومن ذلك احلني و�سداقة 
وطيدة تربط بني ذرتي الهيدروجني وذرة الأك�سجني، �سداقة يتولد 

عنها ذاك ال�سيء الذي يبعث احلياة يف كل اأرجاء الأر�س ...
الأب: والآن من منكما الأ�سرع يف كتابة املعادلة الكيميائية التي 

تعرب عنها هذه الق�سة ؟
واحد  قلم  �سوى  جتدان  ل  لكنهما  بالكتابة،  الفتاتان  تهُمّ 
القلم  باأن  يق�سي  الذي  الأب  اإلى  فتحتكمان  ملكيته،  تتنازعان 

ل�سارة. 
وحتكم  �سفها  يف  تقف  حمتجة:  مي�سون  ت�سرخ  حينها 

ل�ساحلها؟! 
فريد األب: لأن القلم لها واأنت من اعتديت على حقها. 

ال�سالم  ابنتك ولي�ست هي، والر�سول عليه  اأنا  مي�سون: ولكني 
يقول: ان�سر ابنك ظاملا اأو مظلوما.

ان�سر  يقول  ال�سالم  عليه  الر�سول  اأوًل:  عزيزتي،  يا  الأب: 
اأخاك ظاملا اأو مظلوما، ومل يقل ان�سر ابنك. 

كان  اإذا  واأر�سده  ان�سحه  اأي  اأخاك  ان�سر  معنى  اإن  ثانيًا: 
خمطئا ل اأن حتكم له يف كل الأحوال.

وثالثًا وهو الأهم: اعلمي اأنكم كلكم اأبنائي وكلكم بالن�سبة اإيل 
مبنزلة واحدة .

مي�سون: ل يا اأبي هذا الكالم غري دقيق و�ساأثبت لك ذلك ..هيا 
جرب اأن تنادي علينا. 

ينادي الأب: تعالوا يا �سغاري. 
ترد �سارة: نعم يا عمي. 

يرد ع�سام: نعم يا خايل. 
ترد مي�سون: نعم يا اأبي، ثم تعلق قائلة: اأراأيت اأنا الوحيدة التي 

نعتتك باأبي اإذا اأنا وحدي ابنتك...
هنا تنادي اجلدة التي كانت تراقب امل�سهد من بعيد:  تعالوا 

يا �سغاري. 
ترد �سارة: نعم يا جدتي 

يرد ع�سام: نعم يا جدتي 
ترد مي�سون: نعم يا جدتي 

اإيل   بالن�سبة  وكلكم  اجلميع...  جدة  اأنا  ها...اإذن  اجلدة: 
مت�ساوون، وكلكم عندي مبنزلة واحدة. ومبا اأين جدة اجلميع، ومبا 
اأن اأباكم هو ابني، اإذن فابني هو اأب للجميع، هذا اأمر حم�سوم، ل 

جمال للخو�س فيه مرة اأخرى... مفهوم؟ 
والآن هيا يا اأحبائي حان وقت احلكاية :

كان يا ما كان يف قدمي الزمان.
و�ساق  جذر  كان  كما  �سيظل  كان،  ما  وكل  الأطفال:  يكمل 

واأغ�سان.
*******

املمثلون على هيئة �سجرة... جتل�س اجلدة ممثلة  روؤية: يقف 
لتم�سك  ال�ساق... ميد ذراعيه  الأب خلفها ممثال  يقف  اجلذر... 
بها اأذرع الأطفال املمدودة ممثلة الأغ�سان)يحييون اجلمهور(... 

النهاية.
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جميلة عوي�سي ال�سرحان

مدر�سة زملة الطرقي الثانوية للبنات

مديرية تربية لواء البادية ال�سمالية الغربية 

راكان ويومه الدرا�شي

يب، والتي تكّيف  تلك البيوت املبنية من الطني واحل�سى والق�سّ
فيها اأبو راكان واأهل قريته مع حرارة ال�سيف وبرد ال�ستاء، يتخللها 
�سباحا �سري الإبل وثغاء الأغنام واملاعز، وتقافز خرافها اأمامها، 
ال�سباح  و�سم�س  ال�سوداء،  احلجارة  تلك  فوق  الديكة  و�سياح 
حجارٍة  على  بيته  فوق  راكان  اأبو  ي�سعد  اإذ  والرثى،  ال�سماء  تنري 
اإلى  فينظرون  و�سالح،  راكان  ابناه  ووراءه  و�سعها  قد  كان  كبريٍة 
الأفق البعيد فاإذا بحقول القمح الفتية، وحوا�سي ال�سنابل الغ�سة 
يحّفها ريح ال�سباح الندي، والف�ساء الرحب با�سطًا ذراعيه على 
اأطراف قريتهم ي�ساهي البحر ال�ساجي، فيتن�سمون عبري الزعرت 

وال�سيح والقي�سوم، واإذا بخياٍل على ذلك الطريق الرتابي البعيد، 
قد خلف وراءه خيطًا من الغبار، ففرحوا كثريا اإذ ل بد اأنه معلم 
الفرح  لذلك  نواجذه  منها  بدت  ابت�سامة  راكان  فيبت�سُم  املدر�سة، 
الذي دغدغ روحه، وتلك النظرة للبعيد في�سرعان مع اأبيهما للنزول 

على اأجنحة وردية.
من  امل�سنوعة  حقيبتهما  وياأخذان  و�سالح  راكان  فينطلق 
القما�س ، ليذهبا اإلى املدر�سة فتحّفهما ع�سافري ال�سباح بتغاريدها 
العذبة، فياأخذ �سالح يف طريقه الغنم ويخرجها من احلو�س ويه�س 
بع�س  لديه  يجمع  الذي  الراعي  اإلى  يو�سلها  اأن  اإلى  بع�سا  عليها 
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والقي�سوم  وال�سيح  املراعي ففيها )العرار  بتلك  الأغنام فريعاها 
واحلزار واملليح والدهما وامل�سيع والعي�سالن وال�سري�سة...(، ثم 
يناوله الع�سا بكل قوة وينطلق م�سرعا ملدر�سته، وكاأنه حمارٌب قد 

�سّلم زميله �سالحه لق�ساء حاجة.
احلراثة  عود  ذراع  على  وربطه  املاء  �سطل  فاأخذ  راكان  اأما 
على  �سعد  ثم  الفر�س،  ظهر  على  اأبوه  و�سعه  الذي  )ال�سعبة( 
ظهرها واأم�سك بر�سنها كقائٍد مغوار، وذهب مع اأبيه اإلى بئر املاء، 
ل  حتى  كبرية  بحجارة  واأحاطها  زيتوٍن  �ستلة  اأبوه  زرع  قد  فهناك 

تاأكلها الدواب، يرفع راكان غطاء البئر وميالأ ال�سطل باملاء.
 عِلم حينها اأّن من مل ي�سرب من بئر التجربة ميْت عط�سًا يف 
بحور اجلهل، فانطلق يعيده لأبيه لي�سقي النبتة وخياله ياأخذه اإلى 
قول اهلل عز وجل )َوَجَعْلَنا ِمَن امْلَاِء ُكَلّ �َسْيٍء َحٍيّ (، �سورة الأنبياء، 
مت�سلحا  م�سرعا  لينطلق  املدر�سية  اأبوه حقيبته  فيناوله  اآية)30(. 
بعطاء الأ�سجار متنف�سًا اأريج اخلزامى والبخرتي وكاأنه يو�سك على 

الطريان اإلى مدر�سته.
الذي  اليدوي،  املدر�سة  جر�س  قرع  الأولد  كبقية  في�سمع 
البي�ساء  و)ق�سا�سته(  املهندمة  ال�سوداء  ببدلته  املعلم  به  اأم�سك 
يحدوها  مرفوعة  وروؤو�سهم  اخلطى  عون  في�سِرّ وقوته،  و�سالبته 
وعقال  بي�ساء(  )ق�سا�سة  راأ�سه  على  منهم  وكل  والأماين،  الأمل 
كل  وكان  ممنوعة،  لأنها  متناهية  ب�سرعة  حقائبهم  يف  ي�سعونها 
منهم قد لب�س جاكيتا وبنطال ق�سريا، يدخلون ال�سف، فاإذا بتلك 
يف  والطب�سورة  اخل�سبية،  املقاعد  وتلك  اللون،  ال�سوداء  ال�سبورة 
يد الأ�ستاذ، وتلك النظرات القوية ال�سارمة من الأ�ستاذ، وبدلته 
وربطة عنقه و�سعره امل�سفوف، وعينا راكان متحلقة بتلك ال�سبورة 
فريدد ما يقول الأ�ستاذ مع البقية باأعلى ما عنده من �سوت وب�سغف 
وفرح كبريين: ) العلم نور اهلل يف اأكوانه(، فُيخيل لهم اأّن اجلدران 

والأبواب وال�سقوف تردد معهم فرحًا.
قليال  تكربهم  التي  اأختهم  تذهب  املدر�سة  يف  هم  وبينما 

فت�سعها  الفخارية  اجلرة  تلك  حاملة  املاء،  بئر  اإلى  )الهنوف( 
بقوة  لت�سقطه  البئر  دلو  بحبل  ومت�سك  البئر  باب  من  بالقرب 
فت�ستمع ل�سوت �سقوطه، فاإن �سقط �سقطة خفيفة لن ميتلئ دلوها 
جيدا باملاء، ثم مت�سك احلبل وتهزه فاإذا به ثقيل فتبداأ برفع الدلو 
بيديها ال�سغريتني، فُتعبئ جّرتها وتقوم بو�سع قطعة من القما�س 
وتكورها جيدا فوق راأ�سها، ثم ت�سع اجلرة على راأ�سها فال مت�سكها 
بيدها واإمنا ت�سري بخطوات ثابتة وقوية، وكاأنها ملكة تتفقد اأحوال 

الرعية.
تعود للبيت واإذا برائحة اخلبز قد مالأت الأرجاء، فاإذا باأمها 
التنب  وقليل من  الطني  الذي �سنعته من  الطابون  تخبز على فرن 
اأم  فتع�سقها،  بالأرواح  تعبق  اخلبز  ورائحة  واحل�سى)الر�سف(، 
راكان ل تعرف الراحة، فتتناول طبق الق�س - من فوق تلك الطاولة 
بتطريزات  املزرك�س  الأبي�س  ال�سر�سف  البيت وعليها ذاك  بزاوية 
جميلة، وعليه فانو�س منرة3 - الذي �سنعته بتلك الكفوف املت�سققة، 
فتاأتي الهنوف بقربها ومعها قطعة قما�س بي�ساء اللون وكبة تطريز 
)عفية  مبت�سمة:  وهي  اأمها  لها  فتقول  بالتطريز،  فتاأخذ  واإبرتها 

بنيتي عفية( فتبت�سم لها احلياة فتاأخذ بالتطريز ب�سرعة اأكرب.
وعلى بعد ثبت اأبو راكان عود احلراثة على الفر�س واأخذ يحرث 
الأر�س، احلّر �سديد وهو مي�سك باملحراث من جهة وي�سغطه من 
جهة اأخرى بالأر�س، وي�سري مع الناقة �سيئا ف�سيئا، واأمواج ال�سراب 
ترتاق�س رق�ستها الواهية، فياأخذ )اإبريق املاء الفخاري( ويجل�س 

بقرب �سخرة كبرية يتفياأ ِظلها من حّر ال�سم�س الالهبة.
�سدة  من  بع�سها  مع  بالتجمع  الأغنام  اأخذت  منه  وبالقرب 

احلّر، فتاأخذ )باملقيل( وهي قيلولتها وقت الظهرية.
اإلى  فاأ�سرعا  درو�سهما،  اأنهيا  فقد  �سالح  واأخوه  راكان  اأما 
ال�سغري،  اخل�سبي  وبابها  ال�سوداء  احلجارة  ذات  تلك  الدكان 
م�ساحيق  ووراءه  الهي�سي  ودخان  والعد�س  امللب�س  روائح  يتخللها 
غ�سيل التايد وحبات النيلة، وتلك املرطبانات التي امتالأت بامللب�س 
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�سامل(  )اأبو  على  التحية  فاألقيا  والكعيكبان،  واحلثان  والفي�سلية 
�ساحب الكوفية والوجه الب�سو�س، فاأعطاه راكان قطعة نقود لي�سع 
يتقاَفزان  انطلقا  ثم  الورق،  من  قطعٍة  يف  امللب�س  من  قليال  لهما 
من الفرح وهما يتناولن حبة حبة من امللب�س ويعي�سان اأحالما مع 
امللب�س، وهما ي�سريان  األ تنتهي حبات  ذلك الطعم احللو ويتمنيا 
يف طريقهما اإذا ب�سوت الأولد قد ن�سبوا )�سبع حجارة( فكانت 
لعبتهم فاأ�سرعوا لي�ساركوهم اللعب وكاأنهم ي�سرقونها �سرقة ، فلكِل 

واحٍد منهم عمٌل ينتظره.
وركب  الناقة  فوق  وربطه  املاء  �سطل  فاأخذ  لأبيه  راكان  ذهب 
عائدا للبيت مع اأبيه حني بداأ، فو�ساح �سواد الليل يلف تلك البيوت 

الطينية، ونباح كالٍب اآتية من بعيد، وفواني�س قد اأُ�سعلت، وكل يعود 
مل�سكنه، اأما �سالح فاأخذ الأغنام للحو�س، وما اأْن و�سال حتى خلعا 
اأما الأب فيجد ذاك الوعاء  اأحذيتهما وخلعا معهما تعب يومهما، 
احلديدي)املغ�سال( وبجانبه اإبريق املاء الفخاري ليتو�ساأ وي�سلي.
و�سالح  راكان  فيبداأ  الطعام،  الأم  وت�سع  اإل حلظات  وما هي 
ب�سغف  اإليهما  في�ستمعان  املدر�سي  يومهم  والديهما  على  ان  يق�سّ
واحلميمية،  واملحبة  الألفة  فتحّفهم  الطيني  البيت  ذلك  يف  وحب 
التعّلم  يف  كبرية  اأحالما  يحمالن  وهما  النوم  اإلى  يذهبا  اأن  اإلى 

وحّب املعرفة متفِيّئنْي اأ�سطورة العلم ) ابن �سينا(.

� � �
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ذاكرة الوطن
راية اأحمد الدبا�س

املكتبة الوطنية

عاد ق�سي من مدر�سته فرًحا م�سروًرا، ودخل بيته وهو يحت�سن 
جمموعة من الكتب والق�س�س امللونة، فحّيا والده، الذي ا�ستقبله 

يف �سالة اجللو�س. ت�ساءل الوالد منده�ًسا:
 - اأراك �سعيًدا جّدا يا ق�سي، ما �سّر هذه ال�سعادة يا ترى؟ وما 

تلَك الكتب التي حتت�سنها بني يديك؟ 
- اإّنها هدّية يل يا اأبي. 

- هدّية! َمن الذي اأهداَك اإياها يا ق�سي؟
"كتابك �سديقك"  - دائرة املكتبة الوطنية، فقد نّفذت حملة 

يف مدر�ستنا، اليوم.

"كتابك  حملة  متعجًبا:  ف�ساأله  والده؛  ف�سول  الكالم  اأثار 
�سديقك"؟!

- نعم يا اأبي، لقد ح�سر موظفو املكتبة الوطنية اإلى مدر�ستنا، 
اليوم، ومعهم �سناديق كتب كبرية، و�سرحوا لنا عن هذه املبادرة، 

وقاموا بتوزيع اأكرث من األف كتاب على طالب املدر�سة.
قال الأب: 

- ماذا؟! األف كتاب؟!
قال ق�سي:

املكتبة  اإلى  ا  اأي�سً كتب  اأهدوا جمموعة  بل  فقط،  لي�س هذا   -
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حافاًل  يوًما  كان  لقد  اليوم!  �سررنا  كم  اأبي  يا  تعلم  لو  املدر�سّية، 
جمياًل وممتًعا.

- عظيم يا بني، �سّرين �سماع ذلك، �سوف اأتوا�سل معهم، غًدا؛ 
ا.  لتنفيذ حملة م�سابهة يف مدر�ستنا اأي�سً

 - لكن على �ضرط يا �أبي.. �أن تاأخذين معك الأح�ضل على مزيد 
من الكتب، فاأنا �ساحب الفكرة، و�سحك م�سرورا. 

املكتبة  مبنى  اإلى  والده  ب�سحبة  ق�سي  الّتايل ذهب  اليوم  يف 
ق�سي  ولحظ  املبنى،  يف  املكتبة  وجود  بعدم  ليتفاجاأ  الوطنّية، 
باختفاء  اأخربه  الذي  والده؛  وجه  على  وال�ستغراب  القلق  نظرات 

املكتبة.
هو  اأن هذا  متاأكد من  اأنت  املكتبة؟! هل  تختفي  كيف  اأبي،   -

موقعها ال�سحيح؟ لعلك ن�سيت. 
- ل يا بنّي، اأنا متاأكد، لقد ح�سرت اإلى هنا قبل ع�سر �سنوات، 
هناك؛  ن�سخ  ثالَث  منه  اأودعت  كما  لكتابي،  اإيداع  رقم  واأخذت 

لتحفظ يف املكتبة. 
- هل يعني هذا اأنني �سوف اأرى كتابك على رفوف املكتبة؟ 

املكتبة  اختفت  اأين  ن�ساأل،  الآن  دعنا  ولكن  ق�سي،  يا  نعم   -
الوطنية؟ 

اكت�سف ق�سي ووالده اأّن املكتبة الوطنّية قد انتقلت اإلى موقع 
وزارة  مقابل  الر�سيد،  هارون  �سارع  عمان،  العا�سمة  يف  جديد، 

الداخلية، مبنطقة ت�سمى َعرجان.
عندما و�سال اإلى املبنى، قال ق�سّي: 

  انظر يا اأبي، اإنها هناك، يا اإلهي، ما اأجمَل هذا البناء!..
مواقف  فيه  وتتوافر  ومنّظم،  ا،  جًدّ جميل  اإّنه  بني،  يا  نعم   -

لل�سّيارات، وفيه حديقة جميلة، بخالف املبنى ال�ّسابق.
ت�ساءل ق�سي:

-وكيف كان املبنى ال�ّسابق يا اأبي؟
مواقف  توجد  ول  قدمًيا،  مبًنى  كان  فقد  منا�سًبا  يكن  -مل 

لل�سيارات، وكانت م�ساحة املبنى �سغرية. 
عند دخولهما اإلى املبنى، ا�ستقبلهما موظف ال�ستقبال ُمَرحًبا 
عن  لالإجابة  املخت�س  املوظف  وجود  مكان  اإلى  واأر�سدهم  بهما، 
املكتبية،  اخلدمات  مديرية  مدير  التقيا  وهناك  ا�ستف�ساراتهما، 
ف�سرح لهما عن املكتبة واأهميتها، واأجاب عن ا�ستف�ساراتهما حول 
الإعارة  اإلى  الإيداع،  خدمات  من  املكتبة:  تقدمها  التي  اخلدمات 
اجلارية،  والإحاطة  للمعلومات،  النتقائي  البث  اإلى  الداخلية، 

واخلدمات املرجعّية.
�سكر والد ق�سي املوظف، وقال له:

اأخربين  ولكن  �سدرك،  و�سعة  ا�ستقبالك  ح�سن  على  �سكًرا   -
اخلا�سة  اخلدمات  غري  اأخرى  خدمات  لديكم  هل  ف�سلك،  من 

مبواد الكتب؟ 
والدرا�سات  والتوثيق،  بالوثائق  خا�سة  خدمات  لدينا  نعم   -
والتقارير، واخلدمات ال�سمعية والب�سرية تقدمها مديرية الوثائق 

والتوثيق.
- وكم عدد الكتب املوجودة لديكم؟ �ساأل ق�سي.

-  ما يزيد على مئة وخم�سني األف ن�سخة كتاب باللغة العربية، 
وخم�س ع�سرة األف ن�سخة باللغات الأخرى، وع�سرين األف ن�سخة يف 

مكتبة الطفل.
 هّز ق�سي راأ�سه قائاًل:

كالمه:  م�ستاأنًفا  و�سحك  مدر�ستنا.  مكتبة  من  اأكرب  اإنها    -
وهل اأ�ستطيع احل�سور اإلى املكتبة اأنا وزمالئي لال�ستفادة من هذه 

الكتب؟ 
-بكل �سرور، اأهاًل و�سهاًل بكم يف اأي وقت. 

-  وكم  تبلغ ر�سوم ال�سرتاك للطالب؟ 
- خدماتنا جميعها جماًنا، وعلى الّرحب وال�ّسعة.

 فقاطعه الأب قائاًل:
كدت  لها،  احل�سارّية  والقفزة  باملكتبة  مفاجاأتي  هول  من   -
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ابني  اأخربين  ف�سلك،  من  املكتبة،  اإلى  اليوم  زيارتي  �سبب  اأن�سى 
ق�سي باأنكم نفذمت حملة كتابك �سديقك يف مدر�ستهم، واأرغب يف 
ا، فما هي الإجراءات اأو  اأن تنفذوا حملة م�سابهة يف مدر�ستي اأي�سً

الوثائق املطلوبة.
لديكم،  احلملة  لتنفيذ  طلب  بتعبئة  تقوم  اأن  �سوى  �سيء  ل   -
وتذكر عدد طالب املدر�سة؛ حتى ن�ستطيع اأن نعطي جميع الطلبة  

كل ح�سب فئته العمرية.
- اإنه عمل رائع وجميل! وعلى ما اأعتقد باأن هذه اخلدمات مل 

تكن متوافرة يف ال�سابق. 
-  نعم، هذا �سحيح، ولول انتقالنا اإلى هذا املبنى ملا ا�ستطعنا 

تقدمي كل هذه اخلدمات.
اإنه فعاًل اختيار موفق للموقع، فهو متو�سط يخدم اجلميع،   -

وي�سهل الو�سول اإليه، بالإ�سافة اإلى ت�سميمه الرائع.
عبداهلل  امللك  جاللة  مكارم  من  وهو  كذلك،  اإنه  �سدقت،   -
ومل  القدمي،  املكتبة  مبنى  اإلى  مفاجئة  بزيارة  قام  الذي  الثاين، 
يعجبه احلال التي كان عليها، فاأ�سدر قراره فوًرا، واأمر باملبا�سرة 
مبوا�سفات  مبنى  لها  يبنى  وباأن  احلال،  يف  الوطنية  املكتبة  بنقل 

ويليق  العامل،  الوطنية يف  املكتبات  به مثيالتها من  تباهي  عاملية، 
بذاكرة الوطن. 

�ساَح ق�سّي:
-اهلل، هكذا يكوُن القائد!

ت�ساءل الأب متعّجًبا: ذاكرة الوطن؟!
- نعم، املكتبة الوطنية لها ميزة تختلف عن املكتبات يف العامل، 
فهي جتمع وحتفظ كل ما يكتب يف البالد وعن البالد، يف الداخل 
ولأهميتها  لذلك  اجلهل،  ظالم  يف  يتخبط  يهملها  ومن  واخلارج، 

�سميت بـ "ذاكرة الوطن وهويته". 
قال ق�سي:

- اإذْن، لول زيارة جاللة امللك ملا كنا هنا الآن.
- نعم �سحيح. 

- لذلك اأقرتح اإ�سافة وجه ال�سعد اإلى ا�سم املكتبة الوطنية، اأو 
املكتبة الوطنية بحلتها اجلديدة. 

لتنفيذ  موعدا  اأخذ  اأن  بعد  والده  مَع  مغادًرا  ق�سي  و�سحك 
حملة "كتابك �سديقك" يف املدر�سة.

� � �
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اللغة العربَيّة
�سعر: �سعيد يعقوب

�ِســــــــَواها ْر  ُنْب�سِ َومْل  َمَعها  مِلَْن 

َعــــــــــــَداها ا  َعَمّ لَها  لَحْت  اإذا 

تـــــــــــــَراها َكاَنْت  اإذا  اِحُبَها  ُت�سَ

فــــــــَاها ْوق   ال�َسّ ِمّ  ِخ�سَ يِف  لَثْمَنا 

َهَواهـــــــا يِف  َف  َوّ َت�سَ اأْو  َغَرامًا 

اجلـــــــــَِباها َواأْحَنْيَنا  لَها  الُقلوَب 

مَلـــــــــــــاها ِمْن  َرحيٌق  ازُجُه  مُيَ

َفاهــــــــــــــا ال�ِسّ ِبِذْكَراُه  ْخَنا  َمّ َو�سَ

�َسناهـــــــــا الدْنيا  الأُ  مَيْ َلّــــــــْت  جَتَ

�َسذاهــــــــــــــــا َفَعّطَرُه  ِتيَهًا  َم�َسْت 

ُخطــــــــــــاها ِبِه  َت�سرَي  َكْي  ِب�َساطًا 

ِحَماهـــــــــــا ْت  َم�َسّ الأَذى  َكُفّ  اإذا 

َيــداهــــــــــــا ُدَرر   ِمْن  ْتُه  َمّ �سَ َوَما 

هـَــَواها بـــَعْت  اَتّ َقــــِد  اأَمــم   اإلـــــى 

َوَتــــــــــــــــاها ِبِه  �ِسَواُه  َعلى  َفَعَزّ 

ــــــــــــْحَتَواها مِبُ َيــــــــليُق  ا  مِبَ اُن  ُت�سَ

ا�ســـــــــــَطفاها َقِد  اللـَغاِت  َبنْي   َوِمْن 

ــــــــَباها �سِ لَها  َتــــــــــُرُدّ  َهِرَمْت  اإذا 

اْنِتَبــــــــــــــــاها ُنِعر  َفلْم  َمعًا  ظَهْرَن 

َعـــــــني ُكَلّ  ِرُف  َت�سْ ْم�ُس  ال�َسّ َكذاَك 

اأخــــــَرى َجَماَل  الُعيوُن  َتَرى  َوكْيَف 

ُهَيـــــــــــــــــــــــاما اإْن  َعلْيَنا  اإْثٌم  َفال 

ِفيـــــــــــــــــها َهاَم  َمْن  َعلى  لْوٌم  َول 

اأَبْحَنــــــــــــــــــــــا اإْن  َعلْينا  َحَرٌج  َول 

َحــــــــــــــــــــديٍث ِمْن  َعبرٌي  َواأْثَمَلَنا 

نــــــــــــــــــــــَراُه ا  مِبَ الُعيوَن  َوَكحلَنا 

ا لـــــــــــــَمّ ُقْلُت  اأْن  �ِسَوى  اأْمِلْك  َفلْم 

َعَلْيـــــــــــــــــــــــــــِه مَلَّــا  ى  َ ِللرَثّ َهِنيئًا 

ُروِحـــــــْي َفَر�ْسُت  َقِدْرُت   ْ اأيِنّ َولْو 

فـــــــَداًء لهــــــــــا  َيُكوُن  َدِمْي  َفلْيَت 

َكـــــــــــــَفاَها �َسُرَفْت  ِبِه  َما  َكَفاَها 

َوُنـــــــــورًا ُهَدًى  الِكَتاُب  َنَزَل  ِبَها 

ِوَعــــــــــــــــاًء ُيوَحى  ِللذْي  َفَكاَنْت 

ُتْقَنى ِحيـــــــــــَن  فاِئ�ُس  َفالَنّ َكذِلَك 

َكثيـــــــــــــــــــٍر  َعلى  الإلُه  ها  َ َتَخرَيّ

�َسَتْبَقــــــــــــــــــــــى ِباآياٍت  َوَخَلَّدها 
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لِكْن  الّنـــــا�س   ُحروِف  ِمْن  ُحروٌف 

َثْغر  ُكـــــــــــــــــُلّ  َر  َتَعَطّ ُتِلَيْت  ِفاإْن 

�ســــــــــــدور  يِف  ُقلوٌب  ْت  َقَرّ ِبَها 

َوَتْبـــَقى  فاأْعَجــــــــــــــَزهْم  اُهْم  َدّ حَتَ

َوَيْبقــَى  َزْهَوًا  اْكَت�َســــــــْت  ا  مِبَ َتتيُه 

َعلْيَها  َما  الَغَوانـــــــــَي  َزاَن  َواإْن 

ِدل  َكالأْغ�ســـــــان   �ْسَن  مَيِ َوُرْحَن 

ِمْنَها  ْمـــــــ�س   ال�َسّ ِمْثَل  َفُك�ِسْفَن  َبَدْت 

َعَلّــــــــــــــــــقاٍت  مِبُ ِجيــُدَها  َوُحـِلَّي 

ِفــــــــــــــيَها  اَغ  �سَ َعْبَقرٍيّ  ِمْن  َوَكْم 

َفُخـــــــــــورًا  َدَهـــــــــا  َرَدّ الأَيّام  َفُم 

ُيجـــــــلى  ِحـــــــــنَي  َبديع   َفٍنّ  َوَكْم 

َيــــــــــْجلو  لـــــــــْحن   َكاَلّ َراِئٌع  َبَياٌن 

اخُلـــــــَزاَمى  ريح   اأْو  ْهِد  ال�ُسّ َكَطْعِم 

ُنـــُفو�س  لــــــــَدى  الُقَراح   امَلاِء  اأِو 

َواْرِت�ســـــــــــافا اْنِت�ســاًء  اخَلـْمَر  اأِو 

�َسَبـــــــــاُه َقْلٍب  َعلـــــــى  َيْنِزْل  َفاإْن 

مَلّـــــا الّطــــــــــرَْيُ  َتَوُدّ  لفـــــٍْظ  َوَكْم 

َمَداها َتنــــــــــــــــاُوِلهْم  َعْن  َبعــــــيٌد 

َتالها اإذا  احلـــــــــــــــــروِف  ِباأ�ْسذاِء 

�َسَجاها ِمْن  ــــــــاَقْت  َو�سَ اْحَتَدَمْت  َكِم 

َوَعاهــــــــا َمْن  ُتْعجـــــــُز  الآياُت  ِبَها 

َك�ســــــــــاها َما  اأْجمـــــــــَل  اهلِل  ِكتاُب 

ُحالها َوِمْن  �ســــــــــــيِد  الَنّ الّدر   ِمَن 

َتَباَهى َلِب�ســـــــــــــَْت  ِبالذْي  َوُكــــــــٌلّ 

طـــَه لْفِظ  ِمْن  بـــــــــِه  اْزَداَنْت  ا  مِبَ

َتَراها َكْي  َهُد  جَتْ جـــــــــــم   الَنّ ُعيوُن 

َداها �سَ ْنيا  الُدّ ِفـــــــــْي  َرَنّ  ـــاِئَد  َق�سَ

َرَواهــــــــــا اإْذ  ُغــــــروٌر  َواأْدَرَكـــُه 

ُدَجـــــــــاها يِفْ  َت�ْسَطُع  الأْقَماَر  َتَرى 

اْعتــــــــَراها َما  الَكئيبِة  ْف�س   الَنّ َعن  

ُرَبـــــــــاهــــا يِفْ  ًا  َع�ِســــــــَيّ ْت  َهَبّ اإذا 

َداهـــــا �سَ َيْقُتُلَها  َكاَد  ـــــــــــــــواٍد  �سَ

َوا�ْستــَـقاها دامـَــــى  الَنّ �َساَقــــى  لــِــَمْن 

�ســـــــــــــــَباها اأُذن   اإلى  َيْنـــــفْذ  َواإْن 

ِغـــــــــَناها يِفْ  َن  ُي�ســـــــََمّ اأْن  ْت  َتَغَنّ
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اأَذاها فــــــــــــْي  ُيَباِلُغ  ِمْنهــــــْم  َوَمْن 

َرمــــــــــــــــــاها َجَهاَلِتِه  ِمْن  ُهَو  ا  مِبَ

�ِســــَواها اإلى  َومـــــــــــــاَل  َواأْنَكَرَها 

َقَذاهــــــــا َعـــــــــنْي   ِمْن  اللْفَظ  َكاأَنّ 

َجاها َيــــــــــــــــزيُد  اِمعنَي  ال�َسّ َوِعْنَد 

َتاَها الأ�ســــــــل   َبْعَد  َل  الأ�سْ اَع  اأ�سَ

ِعــــــــــــــَداها َعلى  َتُكوُن  َما  َفاأْهَوُن 

ُلَغاَهــا ــــــــــــــــَفْظ  حَتْ َومْل  يَها  ا�سِ مِبَ

ُبَناَهــا َما�ســـــــــِيهْم  فــــــــْوَق  اأَقاُموا 

َطَواهـا َفَمــــــــــا  َمــــــــاُن  الَزّ َبَها  َتَهَيّ

َتنــــــــاَهى ِفــــــــيَها  الذْي  احُل�ْسَن  ِبَها 

َخالَهـــــــــــا ِفيــــــــــَما  ُوُجوُدَها  َيُعُزّ 

ُعالَهـــا اإلى  ُي�ســــــــــــيُء  َمْن  َوحــاِذْر 

َح�َساها ِفــــي  ِة  اخَلِفــــَيّ َرر   الــُدّ مــــَن 

ُعَراَهـــــا اْنَف�ســـــــــَمْت  اإذا  ــُدَها  ُتَوِحّ

الإلَه ُنْر�ســـــــــــْي  ِبِه  �ســــــــــْرَنا  اإذا 

ُذَراهــــــــــا َعلـــى  ُقور  َكالـــ�سُّ َوَن�ْسُمُخ 

َحــــَماَها لــــــــَها  الأقـــــــــَربنَي  َوُظْلِم 

َعْنــــــَها ــــــا�س   الَنّ ُعُزوُف  َواآمَلِنْي 

اأْولى َوَكـــــــــــــاَن  ِبالُعيوِب  َرَماَها 

َحـــــــــــــديثًا ِبَها  َي�ُسوَق  اأْن  َوَياأَنُف 

اأْعجــــــــــَِمٍيّ ِبلفــــــــٍْظ  ُثــنا  ُيحــــــِدّ

قـــْدرًا َيْزداُد  ِبِفعـــــــــِْلِه  َيـــــــــــُظُنّ 

اإّمـا امَلــــــــــــْرَء  ِباأَنّ  َيعــــــــــَلْم  َومْل 

َعلــــــــْيِه َهاَنـــــــْت  الَفَتى  َنْف�ُس  اإذا 

ْت ا�ْسَتـــَخَفّ اإذا  َتــــــــِذُلّ  اأُمـٌَم   َوَكْم 

َبــــــــــُنَها اإذا  َتـــــــــــِعُزّ  اأُمــٌَم   َوَكْم 

ِلقــــــــْوٍم ُلــــــــــــــَغـــًة  ِمْثَلَها  اأُرويِنْ 

ُتــــــــــَحاِكْي ُلَغـــــــــًة  مثلهـَا  َوَهاُتوا 

�ســـــــَفاٍت ِمْن  َتَواَفَر  فــــــــيَها  َوَكْم 

َعلْيــــــَها َواْحــِر�ْس  ِبَقْدِرَها  َفَغال  

َتـــــــــــــــَواَرى َما  َواأْظهــــــْر  َوَعِلّْمَها 

َوَتْبَقى ِتــــــــــــــــــــَنا  اأَمّ َرْمَز  األْي�َسْت 

َقـــــــــومٍي  َنْهـــــــــــٍج   َعلى  مُعَنا  َوجَتْ

الأمـــــــــايِنْ  ِمَن  يـــــــــُعُزّ  َما  َوَنْبُلُغ 

الأَعــــــــــاِدْي َكْيِد  ِمْن  الــلُه  َحَماَها 
� � �
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اْن َنْب�ُس عَمّ
�سعر: م�سطفى الُقرنة

احتاد الكتاب الأردنيني

اجلماُل يباريه  ل  َجماُل 
اأم�سي تراي  اأين  عماُن  فيا 
�سوقًا عماُن  يا  هواِك  اأ�سرُي 
نادت اخليُل  ما  اإذا  عروبي 
مييني عن  ُجزتك  حني  كاأين 
يوما الركباُن  بي  �سارت  وما 
م�ساٍء اإلى  ال�سباُح  ُي�ّسلمِك 
�سيٌخ رواه  كال�سهول  جفونك 
بفخٍر مزهوا  بيو�س  ي�سري 
فجرًا لياله  يا  هواِك  اأتاِك 
�سرٍح ببناء  اأمره  واأ�سدر 

يومًا  الروم  جيو�ُس  �سهرت  هنا 
ن�سرًا تروم  الدماء  يف  وخا�ست 
م�ساًء جئناها  حني  كاأّنا 
بعيد من  ي�سرع  الليل  راأيت 
طيٍب نفُح  الأ�سرفية  كاأن 
فاأهال خلدا  يف  تكون  وحني 
ياأتي �سذاك  بع�س  عبدون  ويف 
�سجوٌن حتملني  العني  لراأ�س 
حدوٌد تطاولها  ل  ومت�سي 
يديها يف  مت�سُك  حني  كاأنَك 
ب�سحٍر ماأخوذًا  ُتطل  وحني 
قلبًا تركُت  كنُت  عماَن  ففي 
�سعرًا الآهات  من  اأكتْم  ومل 

واحتماُل وا�ستياٌق  جالٌل 
مالوا وعنِك  اجلميُع  غاَب  ولو 
وخاُل اأُب  اإليك  ويحملني 
اعتالُل يعجُزين  ولي�س  علَيّ 
ال�سماُل بذكراِك  حتدثني 
رحاُل اجتهْت  ما  حماِك  لغرِي 
والزواُل الظهريُة  وجتفوين 
احلجاُل تغريه  لي�س  يحبك 
والرجاُل الكتائُب  ت�سانده 
والتالُل امل�ساكُن  تعانده 
واجلالُل البطولة  تغّلفه 
والن�ساُل التحرُر  واأخرجها 
القتاُل هداأ  اإذا  تهداأ  ومل 
والطالُل املدرُج  يتابُعنا 
والظالُل الإ�ساءُة  فتغمُرنا 
ُيقاُل ما  اجلبْيهِة  ليل  ويف 
ال�سوؤاُل يغنيَك  الدير  وقرب 
وانهماُل طٌلّ  ال�سري  بواد 
�ساُل البي�ساء  يف  الغيم  كاأن 
اجلباُل وتاأ�سُرك  ماآذنها 
مثاُل لها  لي�س  اخلدر  فتاة 
واخلياُل اخلرافُة  حتا�سرك 
املجاُل �ساق  اإذا  فاأذكره 
ُيقاُل هوًى  وبع�س  ولكني 

� � �
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�شخوُر كنعاَن 
�سعر: مو�سى يو�سف جــّرار

القْضِم على  تستقوي  كنعاَن  صخورُ 
بـموطنـــهِ مغروٌس  احلـــرُّ  وشعُبـها 
قاطعـــًة األنيـاَب  يشـحذُ  ملـن  فـقْل 
بــــــــهِ وُِصْمَت  َجـوْرٍ  إلى   َّ تـرْكََن ال 
َصـــــَلٍف في  التَّاريَخ  ميتطي  مِلنْ  وقْل 

َعـــــــَورٍ ذا  كــنَت  ما  إذا  تْفـرَحـنَّ  ال 
نشوتَـها الغـدرِ  كَُمْيُت  أرَْشفتَْك  قـدْ 
ملـــونـــــــٌة أحالٌم  فـــؤادََك  تغري 
َخــــــِرٍق أحمٍق  بسـفيٍه  تْغَتـــِررْ  ال 
عـــرائِِنــــها من  أسـودٌ  تفيــقُ  غًدا 
تعـــرُفــــُه أنَت  طريـــقٌ  وللّسـالِم 
قاطــــبـًة األرِض  ألهِل  احليـاةُ  َفْهـَو 
َمظلَمـٍة كلِّ  عنْ  ذي  بنفِسَك  ـَأ  فـارْب
بَدال بـهِ  تقبـل  ال  العدِل  إلـى  واْعَمدْ 
ينــــكره ليَس  قــــرارٌ  احلقـــوِق  رَدُّ 
اجتمعا إذا  الّدنيا  في  والعـدُل  فاحلقُّ 
فال املُرَْهفــــاُت  تُصنُْه  لْم  إْن  واحلـقُّ 
شـاديــًة الُورِْق  هـديـِل  بصوِت  وما 
ـٍَة ِمق في  األحقادَ  يُْطِفئُ  منْ  وليس 
عواقـُبهــــا مـذموٌم  الّضغائـَن  إنَّ 
وطني عـنْ  إبليُس  يـا  رحالَك  فاْشُددْ 
ُمندحرًا ملعوُن  يا  بغيِظــَك  مـْت  أوْ 
أبي ِظـئْـرُ  ـَـدِْء  الب منذُ  األرُض  فهـذِه 
أحبُُّهْم الّذيَن  أبنائي  الَغـضُّ  زيتونُها 
ـِهِ ب أبوُح  ال  حلمــي  ـِكْــرُ  الب تـرابُها 
َعَجٍب منْ  الكوِن  في  كْم  ألعجُب  إنّي 
متـلـؤهــا واألكدارُ  النفـَس  فأسـأُل 
قطعـوا إذْ  واألهليـــــَن  األقارِب  َعِن 

الهْضـــِم على  يستعصي  املرُّ  وتُرْبُها 
الّلحِم في  اجلسِم  عظاُم  استقرْت  كما 
لـؤِْم وفي  مكـٍر  في  ـفـرَ  الظُّ ويُنِشُب 
بالظلِم العدَل  يســـاوي  من  الورى  شـرُّ 
الُعْصـــِم األغْـرُِب  َصَهواِت  ويعتــــلي 
والُبكْــــِم والعميــاِن  ـِم  الصُّ عالِم  في 
ـَــرِْم الك البنــــِة  ّـًـا  فَتبــ الغـرورَ  هـذا 
الوْهــِم ِمـَن  ضـــرٌْب  حقيقتِهـا  وفــي 
واحِللْــــِم َّأِي  الــــر ِســـفاِه  بنيَ  شـّتاَن 
النّــــوِم دوّامــِة  منْ  العيــُن  وتـرتـقـي 
والهـــــدِْم بالّتنكيــِل  يُْصَنــُع  وليـَس 

ـــمِّ والسُّ احليـّــاِت  ِمـَن  النّـجــاةُ  وهـَو 
ــــتِْم  والشَّ والّتحقـيِر  الّلعِن  من  تسلْم 
لِم الظُّ إلى  ال يسـعى  لـَم  الظُّ ََّب  جــر مـنْ 
ُعْجــِم ومنْ  ُعــــْرٍب  منْ  اخلـالئـِق  كـلُّ 

والغمِّ الهـمِّ  بديل  الُم  السَّ عــمَّ 
الظـلـِم غـابـِة  فـي  أثَـــرٌ  لــُه  يـبـقـى 
ْحِم السُّ األغْرُِب  كنعيــِق  الــرُّبى  فــوَق 
بالفحـــــِم القلـبِ  نارَ  ــرُ  يَُسـعِّ كََمـنْ 
يُدمـي الّذي  لِّ  بالغـّـِ البصـائــرَ  تُعمــي 
بالــرّجـِْم عشـَت  طــريــًدا  أقمـَت  وإْن 
ـــؤِْم  والشُّ النّحـِس  نـذيـــرُ  أنـَت  فـأنَت 
أّمـــــي املـدى  طـوَل  أقداِسـها  وقـدُس 
عّمـي بنــو  البـاغـي  قـارعـوا  َمنْ  وكـلُّ 
عظــمـي ــرى  الثـّـَ حتـَت  يسـتوي  ما  ألنَّ 
بالَفْهــــِم العقـِل  لبيـُب  فيــهِ  ـَحـارُ  ي
ــــْقِم والسُّ بالَوْهـِن  بُِلَيـــْت  أمــٍة  عنْ 
ـــْرِم والصَّ بالُهجـراِن  الـودِّ  وشـــائِــَج 
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غدا الَيْعرُبـيِّ  الكَُميـِْت  لِهذا  فما 
ألٍم وفــي  حــزٍن  في  املواقَع  يبكي 
ــْقِر قـدْ أرَْخـوا شـكائَمها ويحــي على الشُّ
حنَّْت لقـــرِع العـوالــي فـوَق أسـْـرُِجـهـا
هنــا صامــدون  إنـّا  القــدِس،  عاشقَ  يا 
بقسـمـتـهِ راٍض  لـُمصـطـبٍر  طـوبـى 
يــردّدُهـا قـد  تنـفــُع شــكوى  هــيهـاَت 
ـِهـا صـاحــبـ هـّم  جتـلي  الـنـدامـُة  وما 
أنـُصـَلها راَش  ســهـاٌم  تـصيـُب  فـقـدْ 
ُمَســـــوَّمــًة وإْن كـانـْت  اجلِيــادُ  تكبــو 
يُســِرُجهـا املـغــوارَ  البطـَل  لهـا  فكنْ 
ُمَفـــرِّجـهــــا ى  للـُجـلّـَ زلــَت  ال  فأنَت 
ـُـه عـزيـمـت كـّلــت  احلـسـينـن(،ما  )ابـن 
وجارته األقـصـى  علـــى  الـوصـيُّ  أنـت 
أدِرْ رحـى الرّفــِض فـي ســاِح الوغـى علنًا
ـُـْم مكائـَده األعـلـى  املَـَلِ  على  وادفـْع 
أحـٍد علــى  نبغـي  ال  ـُــرِْم  بالغ الُغــرُْم 
بــهِ الّضعيـُف  يعنــــو  زمــٍن  لفــي  إنّا 
ـَــــٍة ـِـق ث فــي  للنّصــِر  سـفيَنَتنا  َفُقدْ 
أرومُتهـــا تَبْـلــــى  ال  احلـقِّ  فأمــُة 
سـالكٌة املـعـراِج  إلى  الّطــريقَ  إّن 
وطـٍن إلى  تاهـــوا  وإْن  ّـُـراةَ  الس تهـدي 
ماذا أقــوُل؟ وهْل فـي القـــوِل مـنْ أمــــٍل؟
ــعرَ فــي ألِْم اجلــــراِح وقــدْ ُج الشِّ أُدَبــّـِ
ـِــٍم رَح وذي  قُــربـى  أولي  صـالَح  أبغـي 
ـَُهـــــُم إلــى األحبـِة َمــنْ أدَمــْت قـلـوب
بــــهِ نبــــوُء  ال  وإنـّا  اخلـالُف؟  فيــَم 

وّحـَدنــا  املـكـــِر  بنـــودُ  فـرقـتْـنـا  إْن 
علــــى اللُّهــاُث  هــذا  ليحــزُنُـني  إنّـي 
الِوثــاَق وســيروا ُمهطـعـيـَن مًعا شـّدوا 

والـــرّغْـــــِم الــــذُّلِّ  بقيـودِ  اًل  ُمكبّـَ
يَْهمـــي  أجفـانِــهِ  منْ  رُّ  الثـّـَ وجـرُحـُه 
واللَّْجـــِم التَّصهــاِل  ِمَن  وجــرّدوهـا 
للّســهِم القـوِس  حـنـيـَن  زال  النـّـِ يـوَم 
لْــــِم وقــدْ تـطـوُل ليــالـي القهــــِر بالظُّ
وليـــس يـجـــزُع مـن خـطـٍب وال ُحكــــِم
شـــاٍك مـن الهجــِر أو بــاٍك علـى رســـِم
وال مبشــٍف قـتـــادُ الـعــتْــبِ والـّلــــوِم

واحلــزِم         الـرّأِي  ســيوف  وتـنـبـو  نـذٌل، 
ـــبَّاقـــِة الـــدُّْهـــــِم ِمَن الّشـوازِِب والسَّ
يُقيــــُل عثْــــرَتَهـــا باحلـــزِْم والعـــــزِْم
واحلـسـُن فيـــــَك نـــراهُ اســًما على رْسـِم
ـْيـِم بالضَّ يرَض  لــم  الّـذي  اإلبـاِء  طــوْد 
والقــوِْم البعـِث  ورمــِز  املسـيِح  بـيــِت 
واخــتِــْم ِجــالدََك لـلعـــداِء باحلْســـــِم

ــةِ الــــدَّمِّ بصفقـــِة القــــرِن أوْ قـوميــّـَ
وال نبادِئــُهــْم، والُغنـْـــــُم بالُغنـْـــــــِم
ـــْهـــِم ويستعنيُ الـــورى بالفــارِس الشَّ
وســرْ بنــا قُــُدًمـــا بالّصبــــِر والِعلْـــِم
ولــنْ تُصـــاَب بــداِء العجـــِز والُعْقــــِم
ما دمـَت تـشـرُق فـي العلـيــاِء كالـنّجــِم

نسـمو بهِ فـوَق َمـضِّ اخلُـلْـِف والكَـلـْــِم 
لعـّل قْطــرَ النّــدى يُنبــي َعـِن الوْسـمـي 
تعلـــو الكُلــوُم علــى األشــعارِ والنّـظـْـِم

ذمِّ وال  إلـى مــــدٍح  ولســـُت أســـعــى 
والـَوصـْـــــِم باآلالِم  الـتـّنـاحـِر  ُمــدى 
واإلثـْــــِم والــويْـــِل  الـرّدى  ُمــرِّ  بغيـــِر 
ِســـلِْم وفـي  حـــرٍب  فــي  األُُخــــوَِّة  دُم 
حكْـِم األرامـِل في صحـــٍو وفـــي ُحلـْــــِم
نحـَو اخلـالِص هنـا مـنْ رِبْقـــِة اخلْصــــِم

� � �
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اأُِحُبّ القد�َس والأق�شى
�سعر: د.جميل �سليم ال�سعود

أُِحبُّ القدَس واألقصى
وَمنْ صلَّى بهِ َفْجرا
ى َلُه ُعْمرا وَمنْ َضحَّ
وَمنْ أَفنى َلُه دَْهرا

وكاَن سالُحُه َحَجرا
لِيدفَع ظاملاً بَطِرا

ومنْ أرسى َلُه ُجُدرَا
ََّق أرضناَ ُجزُرَا ومز
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ودكَّ بُيوتَها َشرَرا
فما أبقى لها أثرَا

َجرا وطاَل بفعلهِ الشَّ
وقَتََّل أهَلها قَْسرا

وصاَل و جاَل ُمْفتِخرا
َفهبَّْت ثُلٌَّة زَُمرَا

فكان دفاُعها َفْخرا
وكان ثَباتُها َصبْرا

وكان ِعراكُها نَْصرا
َّى دُعاؤها َسَحرا ودَو

ْمَع و الَْبَصرا يَُشقُّ السَّ
ٌة َحْسرى وكانْت غُصَّ

َّى وكانْت زَْفرةٌ َحر
تُخيُف ُجموَعُهْم ذُْعرا

وما أدراَك ما أدرى
لتأتي كتائٌب أُخرى

تَزُفُّ النَّْصرَ والُبْشرى
ويأتي النَّْصرُ ِمنْ بُْصرى

*   *   *
َسُلوا َمنْ أحرَق األقصى

وَمنْ عاَث بهِ ُخْسرا
وَمنْ أجرى بهِ َحْفرا
وَمنْ راَم بهِ َهْجرا

ََّس املسرى َسُلوا َمنْ دَن
وَمنْ راَم بهِ ِحكْرا

نْ بهِ أدرى َسُلوا َعمَّ
َسُلوا التاريَخ للذِّكرى
َسُلوا أطفاَلنا األسرى
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َّا َسُلوا َمنْ أزهقَ الدُّر
*   *   *

أُِحبُّ البيَت واملسرى
أُِحبُّ نَبيَّنا َجْهرا

أُِحبُّ خديجَة الكبرى
ْهرا أُِحبُّ َعفاَفها الطُّ

أُِحبُّ مرميَ الَْعذْرا
تْرا أُِحبُّ حياتَها السِّ
أُِحبُّ َشهيَدنا يَرْقى
وأْن يبقى لنا ذُْخرا
تَفوُح دماُؤُه ِعْطرا

ْخرا تُروِّي األرَض والصَّ
َّةً أُخرى وَتنْبُت مر

َّا على أمجادِه الْغر
*   *   *

ُسِلبْنا أرَضنا غَدْرا
وعانى َشْعُبها قْهرا
وكاَن َحديثُُهْم َمكْرا
َّا ر َفذُقْنا الويَل والشَّ

وِعْشنا عيشًة ُعْسرا
وما أجدى لنا َصبْرا

َّا وكاَن دفاُعنا ُمر
وكانْت َحرْبُنا َحْمرا

وكاَن القتُل و األسرى
ًة ِصْفرا وَِصرْنا أُمَّ
َفيا ربّاه أكِْرْمنا
بِعزٍّ بَْعَدُه نَْصرا

*   *   *
� � �
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�ْشِن َة احْلُ َيا َرَبّ
�سعر: حممود ح�سني عبيد اأبو �سعيليك

فَِداِك الَْبِديِع  احْلُْسِن  ََّة  رَب يَا 

َّنِي َفَسر ُدودِ  الصُّ ُطوُل  َساَءنِي  ِإْن 

اجْلََوى َعِن  الُْفؤَادُ  َما غَاَب  ِغبُْت  أَوْ 

َسنًا أَوْ  َنٌْم  اَن  َعمَّ فِي  اَلَح  َما 

مُتِيُتِني وَاجْلِراُح  ذَكرتُِك  وَلَقدْ 

َما كُنُْت أْعرُف فِي الُْعُيوِن وََفتِْكَها

َفأََصاَب َسْهُمِك يَا َجِميَلُة َمْقَتِلي

قَاتِلي ِسْحرَِك  أَنَّ  أْعَلُم  كُنُْت  َلوْ 

َسْفكُُه َحرَاٌم  آنَِسَتي  الدَّمُّ 

َعَداَلٌة الَْغرَاِم  َشرِْع  فِي  كَاَن  َلوْ 

َجفاِك َجِحيِم  فِي  تََقلََّب  قَلٌْب 

قَتاَْلِِك ِمنْ  الَْيوَْم  غََدوُْت  ِّي  أَن

أَرَاِك امْلََناِم  فِي  ِّي  بِأَن وَكََفى 

ذِكْرَاَِك ِمنْ  الَْقلُْب   َّ وََهز إال 

بواكي وَالنَِّساُء  يَنِْزُف  وَالدَّمُّ 

الَْفتَّاِك بَِطرْفِِك  رُميُت  َحتَّى 

ِحرَاِك بَِغْيِر  َمْصرُوًعا  وََهَويُْت 

لِقاِك قَُبيَل  أَكَْفانِي  حَلَملُْت 

أَْفتاِك َسْفِكهِ  فِي  الَِّذي  َفَمِن 

َعْيَناِك حَلوِكَمْت  الُْقُلوَب  حَتِْمي 
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ملا تبّقى
�سعر: خالد هدي ال�سبتي    

آِم وحصُنها أردنُّ واحدةُ الشَّ

قدْ كاَن أجدادي يُنيُخوَن اجلِماَل على بَوادِيها 

باِح ويَغتسلوَن في ِعطِر النَّدى عنَد الصَّ

وَيوِقُدوَن الليَل قنديالً على تعليلٍة في خيمِة املُتار...

كانْت قوافُِلهم تسيرُ بال حدودٍ

َّزٍ بأصابِع املُتلِّ والدَّجال... أو جوازٍ للعبورِ ُمطر

ى من قَوافِينا أردنُّ آخرُ ما تبقَّ

ٍد وعلّي.. هناَك ستلتقي مبحمَّ

وسيسَتِضيُفَك كلُّ بيٍت يَْعربُّي...

َّادِ الَّذي قسَم اإلله ... وستنتخي كلُّ الرِّجال لكي تشاركها على الز

أردنُّ سقٌف ال يَِزلُّ نشيُدُه

أو يَنثني 

دوًما يَصيُح األردنيُّ :

أنا املعالي كلُّها

أنشودةُ األحرارِ والثُّوار...

وأنا املدينُة ِعزُّها وَفخارُها

وأنا البالدُ 

وإْن نَستني 

أو جتاهلني النَّدى

أمشي إلى حلمي 

وأمضي للحياة...

فأنا البقيَُّة من خريطتِنا

أظلُّ وإْن أُحيَط مبركبي

طوق

النَّجاة...
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يف ذكرى املولِد النبوِيّ ال�شريِف
خالد اإبراهيم اجلدوع

اإدارة املناهج والكتب املدر�سية 

فـــؤادي واســتهاَم  شــوقي  ازدادَ 

إنشـادي ومنْ  شعري  منْ  طاَب  ما 

ـَم شـــادي ّـَ مـا طـارَ طـيــرٌ أوْ تــرن

األجـسـادِ وهــدأةُ  الّلسـاِن  شرُف 

بــاٍق عـــلى األزمــاِن واآلبـــــــادِ

ًدا يـا صـانـَع التـّاريِخ واألمجادِ محمَّ

في الّسـهِل في الّصـحراِء في األنادِ

وابَْيضَّ وجــُه األرِض بعــَد ســـوادِ

األوتـادِ ومـنــيــعـــِة  مـشهودٍة 

إلى سبـيِل رشــادِ َهَديْــَت  َمنْ  يـا 

الــزُّّهـادِ قــــدوةَ  فــقـدْنا  وكذا 

يــا ســيِّدي أنــَت الضـيـاُء البادي

ينــــادي ظـلَّ  واإلســالِم  للديــِن 

الهادي الطريِق  إلى  األناَم  يدعو 

الـُعّبــــادِ َمـَع صفــوِة  بها  نحـيا 

الهادي النبيِّ  مـيالدِ  يـوِم  في 

أُهــديـَك يــــا خــيرَ البريّـِة راغـًبـا

التُّقى عَلَم  يــا  اهلُل  عـليَك  صّلى 

وآلهِ الرسوِل  على  الصالةَ  إنَّ 

دائـــــٌم ســالٌم   ربّي  منْ  وعليهِ 

الـكـراِم الـرّســِل  خــامتَ  يــا 

سنًا الدنيا  فاَضِت  وجـِهَك  نورِ  منْ 

َّةً ومســر بـهجًة  أشــرَق  والكــوُن 

َفــأقْمَت لإلسـالِم أعــظَم خيمــٍة

الهـــدى نورَ  يا  الثَقَلنْيِ  سيََّد  يـــا 

إنّا بـفْقــِدَك كْم خــســـرْنا رحمًة

تُرجَْتى حبيبي  يـا  الشـفاعُة  منَك 

فــاملصطـفى قدْ جـاَء يحمُل ِشرعًة

واملصطفى خــيرُ الذيــَن تــكلَّمــوا

ـٍة جــنّـَ في  بهِ  فــاجمْعنا  ربِّ  يا 
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فـــــــــــــــــــــــولة الُطّ
جربيل علي ح�سن الهباهبة

معلم متقاعد

ُمِحّبيها يا  فؤادي  يَُخطُّ  ماذا 

غواليها أغلى  يا  لِلْطفِل  أبْديهِ 

مآقيها بل  عيني  العنِي  بَهجَة  يا 

َضْحكاتُهْم ِمثَْل طير األيِك يُبهيها

ما تيها حُتَلِّقُ النّفُس َمْعُهم في السَّ

معانيها أسمى  في  البراَءةُ  هي 

يُخفيها القلُب  كيَف  الّسعادةُ  هَي 

فكيَف قلَب الوفا يا صحُب يَحويها

َخواليها أيامي  تشتاُق  والنّفُس 

وأرويها أيامي  الّطفوَلِة  إلى 

أعاليها في  يشدو  الطفولة  حيث 

مآقيها دنيانا  تشتاق  كالعني 

شاذيها والريحاُن  الورد  شذى  فيها 

أزجيها األطفاِل  إلى  شعٍر  باقات 

معانيها أْسمى  في  فوَلُة  الطُّ ِهَي 

وما الزُّهورِ  عمر  إلى  أُخطُّ  ماذا 

هَي الّطفولة َسعد النّفِس عيشتها

أُخايُلهم روحي  هموا  الّصغارُ  ُهُم 

حضروا وإْن  غابوا  إْن  الَعصافير  ُهُم 

عيَشُتنا تَزداُن  بِهْم  غارُ  الصِّ ُهُم 

َفرَحاً الورى  دنيا  في  الّطفِل  براءة 

ذََهَبْت أعمارِنا  ِمنْ  الّسعادَةُ  ِهَي 

نَسائمها أْحلى  ما  للّطفوَلة  يا 

وتأُخذُني أيامي  ُعدُْت  لو  أعودُ 

زقْزَقًَة الدوح  عالي  الطيرُ  يُعيُدني 

زمنٌ شاقني  الّطفولة  رأيُت  إذا 

أنثرُها الّشعِر  قوافي  اخلتاِم  وفي 

زمني من   َّ َمر لعهٍد  احلننيُ  فيها 
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ق�شتان ق�شريتان
الطالبة: ورد عمار اأحمد ال�سليمان

مدر�سة "اأبو طالب النموذجية"/ ال�سلط

الإرادة طريق النجاح
مّي فتاة تبلغ من العمر ع�سر �سنوات، يف ال�سف الرابع، حتب اللعب كثريا، ومل تكن تهتم بدرو�سها، فهي لي�ست جمتهدة، ويف نهاية 

العام الدرا�سي ذهبت والدتها ل�ستالم ال�سهادة املدر�سية، فلما راأت الفتاة ال�سهادة بكت.. وبكت.. وانهارت....لأنها مل تنجح!
قالت مّي لأمها وهي تبكي: اأمي ل اأريد اأن اأبقى يف تلك املدر�سة، �ست�سخر الفتيات مني؛ لأين مل اأح�سل على عالمة النجاح.

ثم ذهبت اإلى غرفتها ودموعها تنهمر!
ال�سرعة.  بهذه  ت�ست�سلمي  ل  حزينة؟  اأنت  مل  حبيبتي،  الأم:  فقالت  لتحفزها،  ابنتها  غرفة  اإلى  فتوجهت  تفعل،  ماذا  الأم  تعرف  مل 
فقاطعت مّي اأمها وقالت: اأمي، قويل يل ملاذا مل اأجنح؟ اأجابت الأم: اأول.. اأنت مل ت�ستمعي اإلى كالمي، ثانيا.. كنت تهملني درو�سك كل يوم، 

ثالثا.. كنت تلعبني دائما يف احلّي وحدك و�سديقاتك يف املنزل يدر�سن.. اأفهمت؟
اأجابت مّي: نعم، اأمي، فهمت.

يف العام اجلديد كانت مّي حتاول بكل جهدها اأن تنجح، فكانت تدر�س كل يوم، وحتاول اأن تلعب مع �سديقاتها بعد اأن تنهي الدرا�سة، 
وكانت تطيع والدتها.

يف نهاية العام الدرا�سي ذهبت الأم ل�ستالم �سهادة مّي، وعادت للمنزل، كانت مّي تتظر اإلى اأمها وهي خائفة، اأعطت الأم ال�سهادة ملّي، 
فبكت مّي فرحا وعانقت اأمها، ثم نظرت اإلى ال�سهادة مرة اأخرى و�ساألت اأمها: اأمي، اأح�س اأن معديل جيد فهو )85(، لكني اأردت )95(.
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قالت الأم: ما هذا يا ابنتي؟ اإن معدلك رائع، اأنت مل تنجحي فقط، بل تفوقت، اأنا فخورة بك!
قالت مّي وهي ت�سحك: هههه، ح�سنا يا اأمي، لقد اأقنعتني، اأنا �سعيدة، و�ساأدر�س دائما، ولن اأ�ست�سلم لأي �سيء يف حياتي مهما كان، 

ماما...اأنا اأحبك.

يا�سمني والقطط
كان يا مكان يف قدمي الزمان، كان هناك طفلة ا�سمها يا�سمني حتب القطط، فاأح�سر لها والدها قطًا جمياًل، فرحت يا�سمني واأ�سمته 

)ب�سيط(، وربتُه �سهورًا عدة، ومرحْت معه، كانت هذه الفتاة حتبه جدًا جدًا.
كربت يا�سمني، وكرب القط معها وازداد حبها له، فاأخذت حتممه وتعتني به كثريًا كـاأنه اأخ �سغري لها.

كرب ب�سيط حتى اأ�سبح يحُب الطعام كثريًا وياأكل با�ستمرار داخل املنزل، ويف يوم من الأيام وبينما كانت يا�سمني تدر�س درو�سها �ساهد 
والدها القط ياأكل فوق طاولة الطعام.

غ�سب الُب جدًا وقال لبنته: ل اأريد القط يف املنزل، �ساأر�سله اإلى ال�سارع. فحزنت يا�سمني لذلك.
اأو�سانا  اإن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم  اإقناع زوجها باأن يبقي القط يف املنزل، فقالت له:  اأي�سًا، وحاولت  كانت الأم حتب ب�سيطًا 

بالرفق باحليوان، واإن امراأة دخلت النار يف قطة!
الرتبية  معلمة  واأخربتنا  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  اأحاديث  يروي  هريرة  اأبو  كان  بابا،  يا  يا�سمني:  فقالت  راأيه،  الأب  يغري  مل 

الإ�سالمية باأنه كان يربي قطة ويعتني بها دائمًا. واأخذت يا�سمني تبكي بحرقة.
�قتنع �الأب �أخريً� وقال: مو�فق، ولكن ب�ضرط؛ �أال يدخل �لقط �إلى �ملنزل.

فرحت يا�سمني لأنها اأقنعت والدها وقالت: احلمد هلل، اأحبك يا ر�سول اهلل، فقد اأمرتنا بالرفق باحليوان.
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حتت تراب الوطن
الطالبة: مهد �سفني الرب�سي

مدر�سة عجلون الثانوية للبنات

يف  طفل  ل�سان  يقوله  كان  ما  هذا  دمعة"،  األف  عينك  ويف  تبت�سم  اأن  القّوة  وقّمة  يتكّلم،  جرح  قلبك  ويف  ت�سكت  اأن  رب  ال�سّ "قّمة 
التا�سعة من عمره ا�سمه �سعيد.

لنداري  الأمل  نتحّمل  نواجه �سعوباتنا، وكيف  اأقوياء، كيف  نكون  تعّلمنا كيف  ولكّنها  ال�سيء علينا،  بع�س  قا�سية  اأّن احلياة  "�سحيح 
به احلياة"، هذا ما كان يقوله اأي�سا.

اأتى �سعيد من بيئة متلوؤها امل�سكالت، امل�ساعب، الّدمار... واحلرب.
كان يتمّنى اأن ينه�س على �سوت زقزقة الع�سافري، ولكّنه كان ينه�س كّل يوم على �سوت املدافع، متّنى اأن يلعب وميرح مع اأ�سدقائه 
بني الع�سب الأخ�سر، ولكّنه كان مي�سي على اأر�س من رماد. �ساأل اأّمه واأباه يوما:" اأّمي، اأبي، ملاذا اأ�سميتموين �سعيًدا؟ فل�سوء حّظي مل اأحَظ 

بال�سعادة يوما"، قال له والده: "تاأّكد يا بنّي، اأّنك �ستلقى ال�ّسعادة يوًما"، قالت له اأّمه:" نعم يا عزيزي، والدك على حّق".
اأ�سغل �سعيد حوا�سه على كّل ما كان حوله، فكان ي�سمع �سوت ق�سف املدافع، ويرى نرياًنا م�ستعلة، وي�ستّم رائحة الّدماء، و ياأكل قطعة 
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خبز من على الأر�س، ويتلّم�س تراب وطنه باأنامله.
يف �سباح اليوم التايل، ومل يكن كاأّي يوم، نادى �سعيد والديه: "اأّمي، اأبي، اأين اأنتما؟ انظرا لقد ر�سمت �سيًئا لكما...اأوه يا اإلهي..."، 
فتح �سعيد الباب، واإذ به يرى اأمواًتا، وجرحى على الأر�س، �سدمه املنظر �سدمة كبرية جعلت قلبه يخفق �سريًعا. اأخذ �سعيد مي�سي بني تلك 

اجلثث الهامدة يبحث هنا وهناك برعب �سديد، وقد بدت على وجهه مالمح احلزن التي دفعته للبكاء.
وبعد دقائق، وقعت عيناه على رجل ينازع املوت، ذهب اإليه �سعيد لريى من ذاك ال�سخ�س، واإذ به يرى يده ويحمل لعبة له، رك�س م�سرعا 

نحوه، تعرّث مّرات عّدة بني اجلثث بينما كان يحاول الو�سول اإلى ذلك الرجل.
ا، وبداأت عيناه تذرفان دمًعا ل ينتهي. حلظة و�سول �سعيد اإلى هناك �سقط اأر�سً

تكّلم الرجل مع �سعيد ب�سوت �سعيف قائاًل: "ب...بن...بني... اآه، تعال"، �سعق �سعيد عندما عرف باأن ذلك الرجل الذي كان يحمل 
لعبته هو لالأ�سف والده. رك�س �سعيد م�سرًعا اإلى ح�سن والده، و�سّمه �سّمة قوّية وقال له وهو يبكي: "اأبي...اأبي، ماذا حّل بك؟، واأين هي 
اأّمي؟"، واأخذ ينادي اأّمه بلهفة: "اأّمي...اأّمي...اأين اأنت؟ اأنا اأدري اأّنك هنا، ولكّنك تريدين اأن تلعبي معي"، ثم قال باكيا: "اأّمي...اأّمي"، 
قاطعه والده: "ماتت، لقد ماتت يا بّني ، راأيتها متوت اأمام عينّي، ومل اأكن قادرا على اإنقاذها"، �سدم �سعيد مبا �سمعه، وقال ب�سوت عال: 

"ل".
عندما كانا يبكيان معا على فقدان الأم، ا�ستلقى الأب على الأر�س؛ لأّنه �سعر باأّن �ساعته قد اقرتبت، اأم�سك بيد ابنه وقال له:" يا بّني، 

حلمي اأن اأخرج من احلياة بنف�س النقاء الذي جئت به اإليها".
قال له �سعيد باكيا: "ما...م...ماذا تقول يا اأبي؟"، اأجابه والده باكيا وبكل فخر: "اأعني...اآه...اأّنني اأ�سعر باأن �ساعتي قد حانت يا بنّي، 
ل يا بّني ،ل تبِك، فاأنا �سعيد ...هه ، مثل ا�سمك...،�سعيد اأيّن فديت وطني بدمي"، قال �سعيد باكيا: "ل يا اأبي، ل تقل ذلك، لقد خ�سرت 
اأّمي، ول اأريد اأن اأخ�سرك اأنت اأي�سا"، قال له والده مبت�سما: "ما اأراد اهلل فليكن يا بني، ا�سمعني: حياتي قد انتهت ومل تنتِه حياتك بعد، 

فاجعلها حياة جميلة بنقاء قولك وجمال اأفعالك"، قال له �سعيد باكًيا: "حياتي انتهت عندما انتهت حياتك اأنت واأّمي".
ويف اأثناء كالم �سعيد، مات والده، كان ذلك بعد اأن اأنهى �سعيد كالمه، نظر �سعيد اإلى عيني والده وعيناه غارقتان بالّدموع ، وقال: 

نف�سه. ال�سيء  وفعل  املوتى،  بني  اأّمه  وجد  ذلك  وبعد  احت�سنه،  ثم   اأبي"،  يا  "اأحبك 
غادر �سعيد املكان يائ�ًسا، واإذ به يرى طائرات الإغاثة تنقذ املوجودين، مّد يديه عالًيا يلّوح لها، اأنزلوا له حبال لكي ي�سعد، �سعد �سعيد 
اإلى الطائرة وقلبه يعت�سره احلزن، �ساأله واحد من رجال الإنقاذ: "ما بك يا عزيزي؟"، اأجابه: "والداي...لقد فقدت والدي"، �سّمه الرجل 

اإلى ح�سنه وقال له: "كن قوّيا يا بني، وت�سّجع، كي ت�ستطيع اأن تكمل حياتك قوّيا".
تنّبه �سعيد ملا �سمعه، وراوده �سعور غامر بامل�سوؤولّية جتاه حّظه العاثر وحياته البائ�سة...ثم ابت�سم وقال: �ساأكون قوّيا".

الآن اأ�سبح �سعيد رجل اأعمال ناجًحا، وكّون عائلة �سغرية، لّبى وعده لذاته، وعندما كان ي�ساأله اأولده وزوجته عن مكان والديه، كان 
يقول لهم: "مدفونان...حتت تراب الوطن".

� � �
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مهند والع�شفور

اأخذ مهند  اأنواع كثرية من الأ�سجار والزهور.  ، كانت احلديقة جميلة جدا، فيها  اإلى حديقة احلِيّ اأن يذهب مع والدته  اعتاد مهند 
فطرية اجلنب، وكوب الع�سري، وجل�س حتت �سجرة اأوراقها خ�سراء جميلة، بداأ مهند ياأكل الفطرية، وي�سرب ع�سري التفاح اللذيذ، يف اأثناء ذلك، 
�سقطت من فطرية اجلنب قطعة خبز �سغرية على الع�سب الأخ�سر، مّد مهنٌد يده ليلتقطها، فاأ�سرع ع�سفور واأخذ قطعة اخلبز وطار بها بعيدا. 
نظر مهند اإلى الع�سفور وهو يطري يف ال�سماء، ورك�س يف احلديقة يريد اأن يلحقه، ولكنه مل ي�ستطع. حزن مهند كثريا، وعاد وجل�س حتت 

ال�سجرة، فهو مل يكن يريد اإطعام الع�سفور.
ا فيه  ، اإذا نظرت اإلى اأعلى تلك ال�سجرة، ف�سرتى ع�ًسّ �ساهد رجل عجوز ما ح�سل مع مهند والع�سفور، واأقبل اإلى مهند، وقال له: يا بنَيّ
فراخ �سغرية جائعة، وقد اأخذت الع�سفورة قطعة اخلبز التي �سقطت من فطريتك حتى تطعم �سغارها اجلائعني. يا بني: لقد اأمرنا اهلل �سبحانه 

وتعالى ور�سوله الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم اأن نح�سن اإلى الطيور واحليوانات ال�سعيفة، ونعطف عليها.
خجل مهند واحمّر وجهه، و�سار ينظر اإلى الأر�س، وكاد اأن يبكي، فقد عرف خطاأه، فندم، وقال للرجل العجوز: �سكرا لك يا عمي، فقد 

علمتني اليوم در�سا مفيدا لن اأن�ساه. �سوف اأكون كرميا، واأطعم الع�سافري ال�سغرية اجلائعة.
ذهب مهند اإلى اأمه، واأح�سر فطرية جنب اأخرى، و�سار يقطع منها ويرمي على الع�سب الأخ�سر، وهو مبت�سم �سعيد. �ساهدت الع�سافري قطع 

اخلبز الكثرية، فنزلت عن الأ�سجار، و�سارت تاأكل منها، وحتمل قطعا اأخرى، وتطري بها اإلى الأ�سجار القريبة.
فرح مهند مبا فعل، واأ�سرع اإلى اأمه التي �ساهدته وهو يطعم الع�سافري، وقال لها: ما اأجمل اأن نح�سن اإلى الطيور ونطعمها! ويف كل مرة 

نح�سر اإلى احلديقة، �سوف اأطعم الع�سافري، واأ�ستمتع باللعب معها.

دانية يا�سر اأبو �سعرية

مدر�سة الكرامة الأ�سا�سية املختلطة
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كتابي وهاتفي النقال

اأ�سبحت متدنية، فالحظ الأب  عاد حممٌد من املدر�سة يحمل ك�سف عالماته املدر�سية، وكان خائفًا من اطالع والده عليه؛ لأن عالماته 
مالمح اخلوف على وجه ابنه و�ساأله: ما بك يا بني، مل اأنت خائف؟

اإلى ابنه قائال: هذه العالمات  اأباه ك�سف عالماته وهو ينظر نحو الأر�س خجاًل. بدا الغ�سب على الأب، ثم نظر  مل يتكلم حممد، وناول 
املتدنية �سببها هذا الهاتف النقال الذي حتمله، كنُت اأراك من�سغاًل به وقتًا طوياًل، وعندما اأطلب منك اأن تدر�س تقول يل باأنك اأنهيت درا�ستك، 
وعقابًا لك �سوف اآخد الهاتف النقال منك، ولن اأعيده اإليك اإل اإذا ح�سلت على عالمات عالية وخ�س�ست معظم وقتك للدرا�سة والكتاب، وبع�سه 

للهاتف النقال.
�سرخ البن: يا للم�سيبة! اأ�سبح اأبي وكتابي غا�سبني مني! ُذهل الأب من �سراخ ابنه و�سمُه ل�سدره، وقال له: ما بك يا بني؟ الكتاب جماد، 

فكيف يغ�سب منك؟
قال حممد: بالأم�س وقف كتابي غا�سبًا يحاور ويعاتب هاتفي النقال، وي�ساأله: ملاذا اأبعدَت حممدًا عني؟ فرد عليه الهاتف: اأنا مل اأبعده عنك، 

الطالب: حممد اأنور احلديدي

مدر�سة وادي ال�سلط الأ�سا�سية للبنني
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يا �سديقي الكتاب، ومل اأقل له �سيئا عنك.
قال الكتاب: لكنه مل يعد يحملني، ل بل مل يعد ُيطيقني، ول يقراأ ما اأحمله له من معلومات مفيدة له، واأراه دائمًا مم�سكًا بك �ساعات طويلة، 

ومل تعد تفارقه �سباحًا وم�ساء.
اأن يت�سفحني من خالل  اأحمل يف داخلي املعلومة املفيدة واملتعة، وي�ستطيع  اأي�سا  اأنا  اأجابه الهاتف: وهل ن�سيَت يا �سديقي الكتاب باأنني 

الإنرتنت، ويلعب الألعاب الإلكرتونية، اإ�سافة لإمكانية التحدث مع اأ�سدقائه من خالل املواقع الجتماعية.
رد الكتاب: ل، مل اأن�َس اأيها اخللوي، ولكن ل بد اأن يكون هناك عدل بيني وبينك، فمعظم الوقت يل وبع�سه لك.

وافق الهاتف و�ساأله: كيف نقنعه بذلك؟ فاأنا اأ�سعر بالتعب ال�سديد، ويرهقني كرثة ا�ستخدامه يل دون راحة، و�سوف اأ�سر عينيه ب�سوئي، 
اإ�سافة لالأمل الدائم يف رقبته وظهره.

قال الكتاب: ح�سنا، �سوف اأخرب حممدًا األ يتجاهلني؛ لأنني م�ستقبله الذي ينري له حياته، وتخربه اأنت بالأ�سرار اجل�سدية واأنك �سبب لتدين 
عالماته نتيجة �الإفر�ط با�ضتخد�مك.

قال حممد لأبيه: وبعد الذي �سمعتُه منك ومنهما يا اأبي، اأعدك واأعدهما باأن يكون معظم وقتي للدرا�سة وبع�سه للهاتف اخللوي.
بداأت عالمات حممد ترتفع، وعاد جمتهدًا مثلما كان �سابقا. 

ويف نهاية ال�سنة الدرا�سية وقف حممٌد اأمام اأبيه فخورًا بعالماته العالية، واأدرك اأن 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 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 

Creativity
Khaldoun Ali Ahmad Al-Janaydeh
Al-Ramtha Secondary School
Al-Ramtha Directorate of Education
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