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   سكریة یقود أوركسترا شنغھاي على مسرح الكونسرفتوار

شارك نائب عمید كلیة الفنون والتصمیم في الجامعة األردنیة الدكتور ھیثم سكریة في فعالیات 

وع الثقافي لدول آسیا والشرق األوسط في الصین، من خالل تقدیم كونسیرت سیمفوني خاص األسب

 وتمثلت مشاركة سكریة في تقدم سیمفونیة البترا .بمؤلفاتھ وبقیادتھ لألوركسترا الفلھارموني

(Symphony Petra (  واألغنیة السیمفونیة عّمان، أدتھا طالبة الدراسات العلیا في قسم الفنون

   .سیقیة في كلیة الفنون والتصمیم في الجامعة فیولیتا الیوسفالمو

في ھذه المشاركة كنت أول أردني وعربي یقود أوركسترا فلھارموني الصین، ولقد كانت » :وقال

سیمفونیة البترا وأغنیة عمان بمثابة الھویة األردنیة التي قدمناھا لتعكس الجانب الثقافي المشرق 

فة األردنیة ثقافة غنیة متنوعة ال تقتصر على النمط الشعبي أو األغنیة لألردن، وتثبت أن الثقا

وعن مشاركتھ في  .«الشبابیة السریعة، بل تمتد لمؤلفات سیمفونیة تقدم من خالل األوركسترا

تلقیت دعوة من الملحقیة الثقافیة الصینیة في عمان لتمثیل األردن في » :األسبوع الثقافي قال سكریة

افي، وقمت بترشیح الطالبة في قسم التألیف والقیادة لمرحلة الماجستیر فیولیتا الیوسف األسبوع الثق

، مشیرا إلى أن مشاركتنا في األسبوع الثقافي كانت تتضمن أیضا تقدیم ورشة «لتشاركني ھذا الحدث

 عمل لطلبة قسم التألیف في الكونسیرفتوار الصیني، وورشة أخرى لطلبة قسم موسیقى البوب

د سكریة حجم المسؤولیة التي وقعت على عاتقھ وفیولیتا، في تمثیلھما لبلدھما وجامعتھما في وأك .

أكبر كونسیرفتوار في العالم، معربا عن سعادتھ بنجاح الحفل الذي أثمرت نتائجھ عن فتح مزید من 

ادة وشدد سكریة على أن قی .أبواب التعاون في المستقبل القریب مع الصین ضمن اتفاقیات محددة

األوركسترا الفلھارموني ألي بلد تعتبر من أھم اإلنجازات التي یطمح لھا أي مؤلف وقائد أوركسترا 

إلى تحقیقھا، لما تتطلبھ من مھارات متقدمة وخبرات طویلة تؤھلھ لقیادة أوركسترا الفلھارموني 

 أخبار الجامعة

 ٢١:صالراي 
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ى البوب إلى ذلك قدمت فیولیتا ضمن ورشة عمل وصالت غنائیة بموسیق .عازف ١٠٠المكون من 

بخمسة عشر لغة عالمیة أذھلت الحضور والقت تفاعال كبیرا من الطلبة سیما لدى تقدیمھا أغنیة 

  صینیة مشھورة كانت بمثابة مفاجأة لھم
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Artist maps Jordan’s diverse 
refugee communities 

 

 
 

Inspired by his years working on the issues of migration and refugee crises, Spanish artist 
Isidro López-Aparicio recently concluded a creative project focusing on the various refugee 
populations of Jordan, alongside students from Jordan University and residents from the 
Zaatari camp. 

The result of this collaborative work, titled “Mapping Refugee Camps, Jordan, 2012 — 
2018” is an installation which has been on display at Darat Al Funun’s Blue House in Jabal 
luweibdeh. 

Mapping refugees presence with art 

“After working in the Western Sahara for 10 years, mainly in the Tindouf Refugee Camp, I 
developed a better understanding of various conflict-related issues, such as landmines, war 
injuries and all the legal and technical matters they imply for the injured and their families,” 
López-Aparicio told The Jordan Times, adding “I also worked on ‘Mare Nostrum’ last year, a 
project that sought to expose spectators to the subject of migration by placing them in ‘the 
middle of a figurative sea’.” 
In Jordan, the Spanish artist worked in Zaatari refugee camp, where he met with residents 
who helped him refine his initial mapping idea. 

The Jordan Times 
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“I have worked with mappings and human geographies many times before, and it was clear 
for me that I wanted to work inside the refugee camps with the maps and archives,” he 
recalled, noting that, despite the risks that it entailed, he did not bring any pre-made artwork 
with him.  
“Everything that is in the show was made in Jordan,” López-Aparicio stressed. 
Divided into three installations, “Mapping Refugee Camps” provides an overall view of the 
refugee issue in Jordan, which has been hosting some 1.4 million Syrian refugees, in addition 
to many refugees from other war-torn countries in the region, according to official figures. 
“My work seeks to display the complexity of migration throughout history with the aim of 
increasing public understanding and raising social commitment,” the artist explained, 
underscoring “my art has always been very close to social conflicts and I try to use it as a tool 
to look for positive transformations of those conflicts, through a complex process of research 
and social mediation on the context.” 
Variety in the history of refuge 
He said it was “important for him to have the refugees themselves involved in the creation 
process”, by having them draw the lines of their everyday journey inside the camp. 
“For them to fill these maps has a twofold purpose: it shows the rest of the world what a 
difficult routine living in a refugee camp implies while helping those already in the camp 
rethink their daily lives,” López-Aparicio said, noting that, contrary to the map of Palestine, 
which is easily recognisable due to its symbol as a way to claim the Palestinian territories 
back, the maps of refugees camp are barely known by the public.  
“I wanted to make visible the issues of the refugee camps by identifying their shapes, which 
can tell us a lot of thing; they are full of meanings,” he stressed. 
Visitors also get to observe a large table filled with dissolved bits of Nablus Palestinian soap, 
which López-Aparicio used as a contrast with newly established Syrian camps, defined by 
controlled and closed borders.  
“It was important for me to work with soap as it is a symbolic material historically 
connecting the Mediterranean,” the artist remembered, noting that after shaping them and 
setting them on the map of Amman, he proceeded to pour water on them during the opening 
of the show, to demonstrate the soap’s progressive spread over the city. 
 “Lopez-Aparicio also collected various objects in those camps to create ‘sculpture archives’ 
which, displayed with maps and sounds, create a new iconography picturing the ‘real lives’ at 
the camps,” Joud Halawani, assistant curator at Darat Al Funun, told The Jordan Times. 
Art as a tool for social commitment  
“From my early childhood, I have been focused on two passions: art and social commitment. 
Now that I have achieved a status of professional artist working internationally, I try to 
maintain my social engagement through various activities which, I think, really makes a 
difference in the way that I approach art,” López-Aparicio said.  
He stressed the importance of having mediators from the local context, which he chose in the 
persons of Mohammad Shaqdih from Darat Al Funun, UJ teachers including Jehad al Ameri, 
Diran Malatjalian and Diala Al Daghlise, as well as UJ students Leen Jamil, Tamara Ali and 
Abd Rahman.  
“Including these people was very important as they provided me with deep knowledge and 
respect towards the local context,” he explained, stressing that his work aimed “not to disturb 
the normal lives of the residents of the camp”. 
“In some cases, art can enhance critical thinking and self reflection by denouncing, showing 
new approaches that could create a social impact in society.” He recalled how some foreign 
officials present at the opening got struck by the clear statement that their own countries has 
not provided as much as Jordan for refugee communities. 
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“Choosing to expose the maps of some major European cities like London, Paris, Berlin and 
Madrid was a strong statement regarding the burden borne by Jordan compared with Europe. 
I want the West to know the reality of refuges and finally assume our common human 
responsibilities,” he underscored.  
“Ultimately, all the humanity needs art and culture,”López-Aparicio stressed, calling on 
media outlets to “be an echo” to the effort of some artist in moving consciences and instilling 
positive change 
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  اطالق الدورة الخامسة لجائزة الملك عبدهللا الثاني لإلنجاز واالبداع الشبابي
    

عمون ـ أطلق صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمیة الدورة الخامسة لجائزة الملك عبدهللا الثاني لإلنجاز 
ً  واإلبداع الشبابي والتي تھدف إلى تكریم الریادیین المجتمعیین من الشباب العربي الذین وجدوا حلوال

  .مبتكرة لمواجھة تحدیات مجتمعاتھم
  

وقال مدیر الصندوق السید صائب الحسن ان ھذه الجائزة أطلقھا جاللة الملك عبدهللا الثاني خالل 
لتسلیط الضوء على جھود الشباب العربي المتمیزة في تحقیق  ٢٠٠٧المنتدى االقتصادي العالمي عام 

احتیاجات مجتمعاتھم المحلیة، إضافة إلى تعزیز روح المواطنة التغییر االیجابي وفق اولویات و
  .الفاعلة وضمان دیمومة ھذا المفھوم لدى األجیال القادمة

  
وأضاف ان الجائزة تسعى إلى تعزیز قدرة التوصل لحلول خالقة لحل المشاكل، والتركیز على أھمیة 

ھم، باإلضافة إلى تشجیع التعاون بین ممارسة الحوار بین الشباب العربي الجتیاز الحواجز فیما بین
  .مختلف فئات الشباب العربي

  
اضافة الى انھ ، تموز المقبل  ٢٠وأشار الحسن الى بدء مرحلة تقدیم الطلبات والتي ستستمر لغایة 

مبینا انھ ، سیتم تشكیل لجنة مختصة بتقییم الطلبات حیث سیتم االعالن عن اعضائھا الشھر المقبل 
عة الطلبات المطابقة للشروط والمعاییر وتقییمھا من قبل اللجنة واختیار اربعة سیتم فرز ومراج

قبل ان یتم االعالن عن ، ومقابلتھم وعقد برنامج تدریبي لھم ، مشاریع حصلت على اعلى العالمات 
  . الفائز بالجائزة في شھر تشرین االول المقبل

  
لى المستوى العربي من ذوي الخبرة في وقال ان اللجنة تتكون من خبراء محایدین ومتخصصین ع

مجال الریادة واالبداع وممثلین عن مؤسسات مجتمع عربیة لھا انجازات شبابیة ومشاریع ریادیة 
ً ان اللجنة تعتمد على ثالثة معاییر رئیسیة في التقییم ھي  ذات تأثیر على المجتمعات العربیة، مؤكدا

  .لمشروع واستدامتھالقیادة واإلبداع، الشراكة والتعاون وأثر ا
  

ً في مجتمعھ  ً ملموسا ً اجتماعیّا ّق أثرا ً حق ودعا الحسن جمیع الشباب العربي ممن یملك مشروعا
واالطالع على شروط التقدم لھا  WWW.Kaayia.joالمحلي الى زیارة الموقع االلكتروني للجائزة 

ً ان المجال مفتوح لجمیع الشابات والشباب العربي بالفئة العمر ً لالشتراك  ٣٥ -٢١یة بین مؤكدا عاما
  .والمنافسة على الجائزة المقدمة

  
،  ٢٠١٥،  ٢٠١٣و  ٢٠١١، ٢٠٠٩یشار الى أنھ تم تنفیذ اربع دورات سابقة للجائزة في األعوام 

  .دول عربیة) ٨(ریادیا وریادیة على الجائزة من ) ٤٠(حصل خاللھا 
  

ربي لمساعدتھم على تطویر مشاریعھم الناجحة كما تھدف الجائزة أیضا الى تقدیم الدعم للشباب الع
اضافة الى تشجیع التعاون والتشبیك بین ، والمتمیزة وتحسین جودتھا وتعزیز أثرھا على المجتمع 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٣:الدستور ص
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وحثھم على التنافس ، الشباب العربي، وایجاد فضاءات لتسھیل تبادل الخبرات والتجارب بینھم 
اء والمواطنة الفاعلة بینھم ، فضال عن تقدیم نماذج االیجابي المثمر، ونشر ثقافة المبادرة والعط

  .لشباب تمكنوا من احداث تغییر ایجابي في مجتمعاتھم المحلیة كقدوة للشباب العربي
  

ان یكون المترشح من اصول : ویحق ألي فرد الترشح للحصول على الجائزة وفق الشروط التالیة
ً لجنسیة عربیة عام وقت استقبال  ٣٥عام وال یزید عن  ٢١ وان ال یقل عمره عن، عربیة وحامال

وان یكون مؤسس او احد مؤسسي مشروع یدخل في اطار الریادة ، طلبات الترشح للجائزة 
ً إلدارة مشروعھ في حال فاز بالجائزة ، المجتمعیة  وان یكون المشروع قائم وقد ، وان یكون متفرغا

المشروع المتقدم للجائزة منفذ في دولة وان یكون ، مضى سنتین على االقل على تنفیذ نشاطاتھ 
وان تكون القضیة او المشكلة التي یتناولھا او یعالجھا المشروع مھمة ومن اولویات المجتمع ، عربیة 

وان یكون المشروع قد حقق اھدافھ والنتائج المتوقعة منھ في مرحلتھ ، المحلي للمترشح للجائزة 
وان ال یكون المترشح او مشروعھ قد ، اریر الموثقة االولى شریطة اثبات ذلك بالمعززات والتق

  .حصل على الجائزة في دورات سابقة
  

، لیعمل كمنظمة غیر حكومیة، تسعى ٢٠٠١یذكر ان صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمیة تأسس عام 
ة إلى تحقیق التنمیة وتسھم بدعم الجھود التنمویة االجتماعیة والتعلیمیة، بإقامة مشروعات وطنی

تنمویة؛ تھدف إلى توزیع مكاسب التنمیة المستدامة، عبر الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص 
 .ومؤسسات المجتمع المدني
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  نظام قریب لصندوق البحث العلمي وجدل حول انتھاء استقاللیتھ االداریة
  بصیغتھ القانونیة الجدیدة’’ التعلیم العالي’’ترقب صدور تشكیلة : الطویسي

  
قع صدور االرادة الملكیة السامیة خالل الساعات المقبلة، باعادة تشكیل مجلس التعلیم من المتو

العالي، فیما تجتمع لجنة التخطیط لمناقشة مسودة نظام صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار، 
امس وزیر التعلیم العالي " الغد"لعرضھا االسبوع المقبل على مجلس الوزراء، حسب ما كشفھ لـ

  .عادل الطویسي .العلمي د والبحث
یأتیان انسجاما مع "وبین الطویسي ان اعادة تشكیل مجلس التعلیم العالي ووضع نظام للصندوق 

  .، الذي اقره مجلس االمة بدورتھ المنتھیة"قانون التعلیم العالي الجدید
ح العدد رئیسا وتمثلت التغییرات وفق القانون الجدید بتغییر عدد أعضاء مجلس التعلیم العالي، لیصب

ً من رئیس وعشرة أعضاء، وتعدیل تركیبتھ لیضم في عضویتھ أمین عام وزارة  وتسعة أعضاء بدال
ً من سبعة أكادیمیین إضافة الى اثنین من ذوي الخبرة والرأي  التربیة والتعلیم وثالثة أكادیمیین بدال

  .من القطاع الخاص
من األكادیمیین وذوي الخبرة والرأي "العالي  وحدد القانون المعدل مدة تعیین عضو مجلس التعلیم

بثالث سنوات قابلة للتجدید لمرة واحدة، واشترط لتعیینھم أن ال یكون العضو " من القطاع الخاص
ً لمجلس أمناء أو  ً للرئیس أو رئیسا ً لمؤسسة تعلیمیة أو نائبا ً في مجلس األمة أو رئیسا ً أو عضوا وزیرا

 ً ً أو مؤسسا ً فیھ أو شریكا   .لشخص معنوي یملك مؤسسة تعلیمیة خاصة عضوا
وبخصوص صندوق دعِم البحث العلمي، بین الطویسي انھ تم دمجھ في الوزارة، وألغیت استقاللیتھ 

، لیتم تنظیم جمیع الشؤون المتعلقة بھ بمقتضى "صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار"لیصبح اسمھ 
  .نظام یصدر لھذه الغایة

مؤكدا ان . ري اعداد مسودة النظام للصندوق لیتم رفعھا الى مجلس الوزراءوبین الطویسي انھ یج 
مشیرا الى النص الذي ورد في قانون ضریبة . ایرادات الصندوق وفق القانون الجدید اصبحت اكثر

من % ١الدخل، الذي اقر مشروعھ مجلس الوزراء اول من امس، حیث نص على اقتطاع نسبة 
  .مة العامة والمساھمة الخاصة لصالح البحث العلميصافي ارباح الشركات المساھ

لن یؤثر اال ایجابا على البحث "ویرى الطویسي ان الغاء استقاللیة الصندوق ودمجھ بالوزارة  
  ".العلمي في اطار دعم االبتكار والتطویر والبحث العلمي

دارة ترتبط وتوقع الطویسي ان یتولى شؤون الصندوق، وفق مسودة النظام، مدیریة ولجنة ا 
  .بالوزیر، ویقوم بادارتھ االمین العام او احد مساعدیھ بتفویض من االمین

والتي كان على الجامعات الرسمیة %) ٢و% ٣(وبخصوص فوائض البحث العلمي واالیفاد من 
  ".ستعود كما كان معمول بھا سابقا الى الصندوق"والخاصة انفاقھا، اكد الطویسي ان ھذه الفوائض 

لیم العالي االسبق الدكتور ولید المعاني اعتبر ان الغاء استقاللیة الصندوق ودمجھ بالوزارة وزیر التع
من ارباح % ١فیما اشاد بالوقت نفسھ، باقتطاع نسبة الـ". امر غیر مستحب"لیصبح مدیریة تابعة لھا 

  .الشركات لصالح الصندوق واعادة فوائض البحث العلمي واالیفاد للصندوق
ني ان كان سیطبق قانون الفوائض المالیة للوزارات والمؤسسات على الصندوق، بحیث وتساءل المعا

یعود ما لم ینفق من موازنتھ الى الخزینة، معبرا عن مخاوفھ بھذا الشأن، وداعیا الى النص على ان 
مستقلة وایراداتھ واضحة وانھا لھ فقط وتخصص للبحث العلمي فقط، وان ذمة "موازنة الصندوق 

  ".ق وایرادتھ المالیة منفصلة عن الوزارةالصندو
كما تساءل المعاني ان كان النظام سیشترط فیمن یتولى ادارة الصندوق حمل رتبة االستاذیة وان 
تكون لھ خبرة في البحث العلمي؟، معبرا عن مخاوفھ في حال فوض االمین العام للوزارة احد 

مشیرا الى معاناة ". یحملون درجة االستاذیةان یكون المفوض ممن ال "مساعدیھ الدارة الصندوق، 
  .سابقة حینما كان یتولى االمین العام للوزارة ادارة الصندوق

  ٦:الغد ص
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   عالن نتائج مسابقة اإلنشاد الشعريا
  
  

وجرى خالل الحفل  .احتفل مجمع اللغة العربیة األردني أمس، بتوزیع جوائز مسابقة اإلنشاد الشعري
ر خالد الكركي ووزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز توزیع الذي رعاه رئیس المجمع الدكتو

 ١: الجوائز المالیة والشھادات التقدیریة على الفائزین على مستوى المملكة واألقالیم على النحو اآلتي
الطالبة رغد محمد المراشدة، من : المركز األول على مستوى المملكة، واألول على إقلیم الوسط-

المركز الثاني على - 2 .لیة الثانویة المختلطة، مدیریة التربیة والتعلیم للواء سحابمدرسة العبد
جالل القیسي، من مدرسة أكادیمیة والطالبة یارا : على إقلیم الوسط) مكرر(مستوى المملكة، واألول 

ثاني على المركز الثالث على مستوى المملكة، وال- 3 .ریتال، مدیریة التربیة والتعلیم للواء الجامعة
الطالب محمد كمال الدباس، من مدرسة خریبة السوق الثانویة، مدیریة التربیة : مستوى إقلیم الوسط

الطالبان نزار : المركز األول-  ١: الفائزون على مستوى إقلیم الشمال - .والتعلیم للواء القویسمة
مدیریة التربیة والتعلیم ، من مدرسة إیدون األساسیة، )إنشاد جماعي(ومیار محمد فواز العرجاني، 

الطالبة رزان محمد طالل المساعید، من مدرسة میمونة بنت : المركز الثاني- 2 .للواء بني عبید
الطالب مؤنس عبداهللا علي : المركز الثالث- 3 .الحارث، مدیریة التربیة والتعلیم للواء الرمثا

الفائزون على  - .تعلیم للواء الرمثاالذیابات، من مدرسة محي الدین بن عربي، مدیریة التربیة وال
الطالبة بیسان عوض اللحاویة من مدرسة الھمة نحو القمة، : المركز األول-  ١: مستوى إقلیم الجنوب

الطالب سلیمان صالح الصرایرة، : المركز الثاني- 2 .مدیریة التربیة والتعلیم للواء المزار الجنوبي
: المركز الثالث- 3 .یة والتعلیم للواء المزار الجنوبيمن مدرسة الھمة نحو القمة، مدیریة الترب

 - .الطالبة میار محمد آل خطاب، من مدرسة الملك عبداهللا الثاني للتمیز، مدیریة التربیة لمنطقة معان
الطالبة زینة علي البكیرات، من ): مكرر(المركز الثاني -  ١: الفائزون على مستوى إقلیم الوسط

الطالب حمزة : المركز الثالث- 2 .ة، مدیریة التربیة والتعلیم للواء الجامعةمدرسة بنت عدي الثانوی
- 3 .عدنان الشاعر، من مدرسة عبداهللا بن عمر األساسیة، مدیریة التربیة والتعلیم للواء سحاب

الطالبة جود علي الخطیب، من مدرسة الرقیم الثانویة، مدیریة التربیة ): مكرر(المركز الثالث 
الطالبة تسنیم محمود الشریف، من مدرسة ھند ): مكرر(المركز الثالث - 4 .للواء القویسمةوالتعلیم 

 .بنت عتبة الثانویة، مدیریة التربیة والتعلیم لمنطقة الزرقاء الثانیة

  ٢١:الرأي ص
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   الصمادي تشارك في جائزة الشیخ حمد للترجمة
فیة الخاصة بإطالق الموسم الرابع اختتمت جائزة الشیخ حمد للترجمة والتفاھم الدولي، فعالیاتھا الثقا

مایو سلسلة من الندوات  ١١-  ٩وقد تضمن البرنامج الذي نظم خالل المدة  .للجائزة في دولة الكویت
الثقافیة واللقاءات الرسمیة مع الجھات الممثلة للثقافة في دولة الكویت، اضافة للعدید من اللقاءات 

ط الثقافي بین الجائزة والجھات المھتمة في مجال التلفزیونیة التي ھدفت إلى مد جسور التراب
امتنان الصمادي من األردن العدید من اللقاءات . حنان الفیاض ود. وأجرت ممثلتا الجائزة د .الترجمة

واالجتماعات، التي اسھمت في توضیح اھداف الجائزة والتعریف بھا اضافة الى تقدیم أوراقا تعریفیة 
لة التي التقت فیھا ممثلتا الجائزة في طلبة مركز اللغات بجامعة حول الجائزة وذلك خالل الجو

الترجمة ودورھا في التواصل اإلنساني، جائزة  » :الكویت، والندوة التي اقیمت في المركز وبعنوان
برعایة العمید المساعد لكلیة اآلداب ومدیر مركز اللغات الدكتور عبد الھادي » الشیخ حمد نموذجا

الفیاض أنظار األكادیمیین وطلبة األقسام المھتمة بالترجمة إلى أھمیة دور . ولفتت د .العجمي
وركزت  .الترجمة في رفد الفكر العربي بما یجد من قضایا ومعالجات معرفیة وثقافیة وأدبیة حدیثة

الفیاض على دور الترجمة عبر التاریخ في النھوض باألمم ومقارنة واقعھا الحالي بما ینتجھ العالم .د
ترجمات في ظل العالقة باالخر والتي أصبحت شرطا أساسیا في تحقیق الوجود ولیس ثانویا،  من

مستعرضة أھداف الجائزة ومعاییرھا وشروط التقدم لھا، اضافة الظھار جھد جائزة الشیخ حمد 
وقد  .للترجمة والتفاھم الدولي في مد جسور التعاون بین األكادیمیین المشتغلین بالترجمة وبین الجائزة

حظي اللقاء الذ جاء بتنظیم من اإلعالمیة الشاعرة سعدیة مفرح بالعدید من االستفسارت حول الجائزة 
وطبیعة اختیار الدول المشاركة في كل موسم وفلسفة االختیار وطبیعة األعمال الفائزة في المواسم 

عالم العربي؟ والتقى السابقة، وإلى أین یمضي مشروع الجائزة في ظل وجود مشاریع شبیھة بھ في ال
الوفد نخبة من مثقفي الكویت والمھتمین بالترجمة في مكتبة وصالون میوز الونج حیث تناول اللقاء 

وقد حظیت « دور الجوائز في تعزیز الحركة الثقافیة في العالم العربي والخلیج، وجائزة الشیخ حمد «
ي في دور الجوائز األدبیة وفلسفتھا الندوة بنقاش مستفیض حول القضایا التي تشغل المثقف العرب

واستقبل األمین العام المساعد للمجلس الوطني للثقافة والفنون  .وسبل دعمھا من قبل الحكومات
بدر الدویش في مكتبھ الوفد اإلعالمي الذي یرّوج ویعّرف بالجائزة، مؤكدا .واآلداب في الكویت د

وأشارت د حنان الفیاض الناطق اإلعالمي باسم  .على اھمیة فتح سبل التعاون بین المجلس والجائزة
الجائزة إلى أن ھذه الزیارة ھي األولى في جوالت التعریف بالجائزة في العدید من المواقع الثقافیة 
المھتمة بالترجمة داخل قطر وخارجھا، وبینت أن قیمة الجائزة تبلغ ملیوني دوالر أمریكي للفئات 

ذلك تأكیدا على أھمیة تناول موضوع الترجمة بوصفھ لغة الوعي الثالث التي تتوزع فیھ الجائزة و
اإلنساني وجسر العقول التي تتحدد قیمتھا بما تقدمھ إلى اآلخرین من علم ومعرفة وتنویر ورغبة من 
لجنة الجائزة بالتعریف بھا في وسط األكادیمیین المشتغلین في ھذا المجال ونقل المعارف من وإلى 

أن جائزة الشیخ حمد للترجمة والتفاھم الدولي تھتم بالتعرف إلى الفكر اإلنساني  اللغة العربیة، حیث
من خالل االطالع على ما أنتجتھ الحضارات في سبیل االرتقاء بالبشریة وإشاعة أجواء السالم في 
زمن سیطرة التغول المسلح وصراع األقوى إذ أخذت على عاتقھا تشجیع الترجمة من اللغة العربیة 

.ا بأكثر من لغةوإلیھ

  ٢١:الرأي ص
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  النسویة اإلسالمیة: دراسة سارة عبابنة

  
  ابراھیم غرایبة

ھل تستطیع منظمات مثل حماس أن تمكن المرأة من دون نقد تفسیرات إسالمیة أبویة؟ تحاول 
مركز الدراسات االستراتیجیة إجابة ھذا السؤال  - الدكتورة سارة عبابنة؛ الباحثة في الجامعة األردنیة

استھا التي نشرت لھا ترجمة ملخصة إلى العربیة في موقع حبر، وھي محصلة دراسة میدانیة في در
، وكانت حماس في ذلك الوقت قد شكلت الحكومة الفلسطینیة، وأسندت ٢٠٠٧أعدتھا الباحثة في العام 

نة وزارة شؤون المرأة إلى مریم صالح ثم أمل صیام، إحدى قیادات حماس، وتقول صیام للباحثة عباب
في األشھر . لم یتعاونوا معي"إنھا عندما تولت الوزارة واجھت معارضة كبیرة من الموظفین، 

  ".الثالثة لم أستطع توظیف مدیرة مكتب أو حتى مرافقة، كان ھناك مخطط لعدم العمل معي
وتحولت العالقة بین الحركة النسائیة الفلسطینیة وناشطات حماس من تجاھل متبادل إلى صدام 

، وفي الوقت نفسھ فإن الحركة النسائیة الفلسطینیة كانت تنحصر في طبقات اجتماعیة ولیس مفتوح
للناشطات درایة بحیاة النساء في مخیمات الالجئین، لكن البنیة التنظیمیة للحركة النسائیة بدأت 

جنبي ، لكن العمل النسائي تحول من التطوع إلى االعتماد على التمویل األ١٩٨٧بالتغیر منذ العام 
  .وأعمال مدفوعة األجر

عندما یتعلق األمر بالنساء والفكر اإلسالمي ھناك حكم سلبي مسبق ال أساس لھ من : تقول عبابنة
الصحة أكادیمیا بشأن تمكین المرأة من خالل إطار إسالمي، ورغم االختالفات الكثیرة بین الناشطات 

أن حماس تضطھد النساء، وھنا تالحظ النسائیات فإنھن كن یجمعن في النقاش مع الباحثة على 
الباحثة أنھ في مقابل الطابع المدیني والبرجوازي للحركة النسائیة الفلسطینیة التقلیدیة، فإن الكثیر من 
نساء حماس ھن من الالجئات وسكان القرى، لكنھن على مستوى تعلیمي متقدم ال یقل عن المستوى 

ن حصلن على أعلى الشھادات الجامعیة، لكن كونھن التعلیمي لقیادات الحركة النسائیة، وبعضھ
درسن في جامعات عربیة أو فلسطینیة جعل فرص توظیفھن معدومة في قطاع المنظمات غیر 

  .الحكومیة
استمرت حكومة حماس سنة وثالثة أشھر، وفي ذلك فإن الوزیرتین صالح وصیام، تقوالن للباحثة 

یة إلى عمل تستفید منھ جمیع النساء، فقد كانت معظم النساء إنھما حاولتا نقل العمل النسائي من النخبو
  .یشعرن أن وزارة شؤون المرأة ال تمثلھن

وتعرض الدراسة أیضا للعمل النسائي اإلسالمي بین الطالب، والتي یدیرھا مجلس من الطالب 
خابات مجلس والطالبات وعلى قدر من التساوي بین الذكور واإلناث، وقد فازت الكتلة اإلسالمیة بانت

بسبعة مقاعد، كان منھا مقعدان  ٢٠٠٦-٢٠٠٥الطلبة في جامعة بیرزیت في السنة الدراسیة 
للطالبات، وكانت كتلة الیسار الطالبیة ھي المنظمة الوحیدة إلى جانب اإلسالمیین التي كان لھا تمثیل 

قول الناشطات وت. نسائي، في حین كان التمثیل یقتصر في جمیع المنظمات األخرى على الذكور
اإلسالمیات للباحثة إنھن استأجرن مبنى لیكون سكنا للطالبات؛ ما شجع األھالي على السماح لبناتھم 

  .بالدراسة الجامعیة
وبالطبع یجب األخذ باالعتبار الطابع المحافظ للمجتمع وأن السلوك اإلسالمي المحافظ لیس مناقضا 

إلسالمي لدیھ قدرة على الفاعلیة والعمل النسائي ولیس للمجتمع، لكن یمكن القول إن العمل النسائي ا
معادیا للمرأة، وأنھ یمكن تمكین المرأة في ظل الطابع المحافظ للمجتمع والحركة اإلسالمیة، فاالتجاه 

  الكترونيالغد 

 مقاالت
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وإن كان یتحفظ على كثیر من الحریات والحقوق النسائیة، لكنھ یؤمن ) اجتماعیا وإسالمیا(المحافظ 
  .عملھا وقدرتھا على التأثیر والمشاركةأیضا بتمكین المرأة و

في العمل السیاسي واالجتماعي، لكن یجب القول إن " اإلسالمي"لست مؤیدا لالتجاه المحافظ وال 
أو اجتماعیا، وإن كان لدیھا مشروع فإنھا ال تعمل /االتجاھات األخرى ال تملك مشروعا سیاسیا و

منظمات بتمویل أجنبي یذھب معظم جھودھا ألجلھ، ولیس لدینا في ھذا المجال سوى مشاریع و
ومواردھا لصالح المجموعات المھیمنة على ھذه األعمال، وال ألوم ھنا تحدیدا التمویل األجنبي، لكن 

العاملة في ھذا القطاع ألحقت ضررا بالغا بالعمل االجتماعي ولم ) والرجالیة أیضا(النخبة النسائیة 
ال أنجزت شیئا یذكر في تمكین ومشاركة المجتمعات والنساء تساعد المجتمعات على تنظیم نفسھا، و

سوى المؤتمرات والندوات والبرامج المعزولة ) وأرجو أن أكون مخطئا(لیس لدینا .. والفقراء
  !واألنیقة في فنادق النجوم الخمس
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  الرؤیة الملكیة وتوظیف الطاقات الشبابیة
  حازم قشوع.د

  
تقاس المجتمعات الواعدة عادة بمقیاس الحجم النسبي الذي تشكلھ فئة الشباب فى مجتمع، لما یعول 
على ھذه الفئة من أھمیة فى حمل رسالة البناء الوطني واثراء مسیرة االنجاز بكل مشتمالتھا البنائیة 

تنمویة وترجمة الخطط ولما یحتویھ عامل الموارد البشریة من اھمیة ،في تنفیذ البرامج ال .والتنمویة
التنفیذیة ، ولما یشكلھ ایضا ھذا العنصر من محوریة في بناء ایة منظومة استراتیجیة تنمویة لكل 
المجتمعات التى سعت نحو التقدم تجاه میادین االنجاز ، فانھ یعول على عامل الموارد البشریة من 

سد العجز . ٢ .ا العنصر المحرك البناءدفع میزان االنجاز وعجلة النمو باعتبارھ. ١ : انجاز ما یلي
تقدیم حلول ابتكاریة قادره على التعاطى مع كل . ٣ .في الموارد الطبیعیة والمالیة وحتى اللوجستیة

ایجاد الحلول االبداعیة واالستقطابیة التي تحتوى .٤ .المشكالت التي تعتري ظروف االنجاز
ولھذه الموجبات التى ذكرت تكمن  .ال تطردھاالتحدیات وال تصتدم معھا وتستمیل االستثمارات و

اھمیة توظیف الموارد البشریة خصوصا الشابة منھا فى میزان مدخالت االنتاج ھذا باضافة الى 
ومن على ھذه األرضیة فلقد بینت الرؤیة  .دورھا المباشر في تجسید البرامج التنمویة حیز الواقع

ملكیة النقاشیة، الى اھمیتھ بلوغ استھدافات االنجاز، للملكیة وماحملتھا من مضامین في االوراق ال
حیت وضعت الرؤیة، وحدد المسار، وبینت الخطوط العامة التى یمكن تطبیقھا كنھج قادر على 
االستثمار في الطاقات الشبابیة، ودعت الى ضرورة بناء استراتیجیة عمل للنھوض فى دور الفئة 

لتنموي وذلك عن طریق ایجاد ذلك االطار المؤسسي الذى الشبابیة باعتبارھا تشكل اساس البناء ا
یسمح بوالدة حالة النھوض التى اساسھا یكمن فى كیفیة توظیف الطاقات الشبابیھ تجاه مسیرة 

لقد كان دائما االستثمار في االنسان العامل االساس في انجاح ایة استراتیجیھ تنمویة كانت قد  .االنجاز
ً او انج ً نوعیا ً لكن على ان یراعى عند تصمیم وتنفیذ ھذه االستراتیجیھ واقعیة حققت تقدما ً فعلیا ازا

ایجاد رؤیة : اوال : الحال الذي تستند علیھ ومناخات التكوین وظروف النشأة لتكون مبنیة على ما یلي
واضحة مبنیة على قراءات علمیة للمسیرة التنمویة تقوم على المعلومات وتاسس لواقعیة انجاز وال 

على انطباعات وترنو الى اظھار تطلعات یصعب تحقیقھا النھا اسست الیجاد مناخ ولیس لتقدیم  تقوم
تحدید المھمات المنبثقة من الرؤیة للتحدید اتجاھات االنجاز : انجاز فعلي وفق اسس استراتیجیة ثانیا

ایجاد : ثاثال .وبالتالى تحدید مساقات التخریج ضمن حاجات المسیرة التنمویھ واحتیاجات السوق
االلیات المناسبة والمالئمة لتوظیف الموارد البشریة وفق نھج جدید یقوم على الیة العمل الجماعى 
التى تبتعد عن الفردیة فى االداء التى كان لھا الدور االساس فى تعزیز البیروقراطیة وتجذیر الترھل 

: خامسا .بالعمل والمبدع فى االنجازایجاد سیاسیات تحفیزیة تقوم على مكافأة المنجز : رابعا .االدارى
تنفید مشتمالت الخطط التنفیذیة وفق برنامج تستند على االساس النوعي ال الكمي فى المجاالت 
التنمویة والنماءیة كما فى مجاالت الثقافیة والریاضیة والفنیة وغیرھا من المجاالت التى تستثمر 

نتمكن من تنفید المشتمالت الرئیسیة لھذه الخطط  وحتى .الطاقات الشبابیة فى مجاالت العمل الطوعي
یجب علینا ابتداًء ان نعمل على ایجاد مبادرات شبابیة ثقافیة وریاضیة وفنیة واخرى ذات مضامین 
تطوعیة تستكشف الطاقات الشبابیة اوال وتدرس امكانیة توظیفھا و تعزز محتوى العمل الجماعي 

الرؤیة الملكیة وتوظیف الطاقات  : درات على ما یليوالعمل الطوعي وعلى ان تقوم ھذه المبا
إیجاد مباردة ریاضیة تسعى لالرتقاء بالمجاالت الریاضیة في شتى االتجاھات كما تتركز . ١الشبابیة 

على مبادرات خالقة من شأنھا على وجھة الخصوص ولیس الحصر البحث عن الطاقات الشبابیة 
وھذا العمل بحاجة الى توحید الجھود بین وزارة الشباب للوصول باالردن الى الموندیال القادم 

ووزارة التربیة والتعلیم واالتحاد الریاضة وذلك من خالل إیجاد یوم ریاضي في كل محافظة من 
سنھ لصقل مواھبھا ولتعسكر في بیوت الشباب ویتم  ١٤المحافظات یتم عبره اختیار الفئة العمریة 

تعلیمیة وخصوصیة تدریبیة واالھتمام بھذه العناصر التي تم االھتمام بھذه الفئة ضمن خصوصیة 

  ٩:الرأي ص
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اختیارھا لتشكل فریق المستقبل في منحى الصحة و التغذیة فان صناعة المنجز تتم في استراتیجات 
ایجاد مبادرات .٢ .موضوعیة وخطط برامجیة بنائیة وال تاتي بالفزعة مھما بلغت ارادتھا من عزیمة

بابیة في المجاالت الفنیة فاننا مازلنا بحاجة الى وجود فنانین قادرین على تھتم باكتشاف الطاقات الش
تقدیم رسالتنا الوطنیة والقومیة وابراز المشاكل التى یعاني منھا مجتمعنا وتقدیم الحلول بطریقة تكون 

ى تلك البیئة الحاضنة للثقافتنا الحضاریة والوطنیة على أن تبدأ في المبادرات االستكشافیة من عل
مقاعد الدراسة الثانویة و بدایة السنوات الجامعیة وتنتھي في والدة نجوم فنیة قادرة لتقدیم االردن 

ایجاد مبادرات للعمل الطوعي تعمل على االستثمار في االوقات الصیفیة فى الجامعات . ٣ .خیر قیام
فى استصالح  على ان یكون العمل» اعمل ثالثة شھور تنال اعفاء من رسوم» ولتكن تحت عنوان

ً من المستقبل العلمي للطالب وذلك فى اطار دور المجتمع  االراضي وفي المجاالت التي تشكل جزءا
المحلي في التنمیة وھنا نتحدث عن دور القطاع الخاص في االسھام في تعزیز ثقافة المشاركة 

من صقل  ویراعى ان یكون ذلك في ذات السیاق التعلیمي للطالب وفي ظل مناخ یسمح للطالب
مواھبھ في المجاالت التى تستلزم االعداد لتقدیم شخصیة عملیة وكما ھى علمیة للمجمع وھذا حكما 
سیساعد على الحد من ثقافة العیب وغیرھا من اآلفات المجتمعیة على ان یرافق ذلك رزمة حكومیة 

فى السیاق المتمم و .لتحفیز القطاع الخاص على دعم ھذا البرنامج واالسھام فى ھذا العمل النوعي
فان العمل على تغییر االداء العام بحاجة الى تغییر في السلوكات اإلداریة والمسلكیات التقلیدیة االمر 
الذي بحاجة الى ایجاد ھیكلیة اداریة ووصف وظیفي مبني على اسس تستند للعمل الجماعي الذي 

د توظیفھ في الفریق العمل الجماعي یؤطر تحدید المھام الوظیفیة حسب الطبیعة الشخصیة للفرد المرا
وحتى یسھم الجمیع  .والدور المھني للفرد وثقافتھ المنسجمة مع مركزه ومنصبھ فى الفریق المشكل

كل حسب مكانتھ الثقافیة والمھنیة والتعلیمیة في االرتقاء بالمنجز المؤسسي وتحقیق االنجاز الفعلي 
صفة التأثیر على اعتبار ان كل فرد من افراد الفریق  وتصبح عملیة التدافع نحو سدة القرار ال تحمل

وھو ما یشكل درجة التمایز ولیس سدة القرار  .یمیزه دوره الذي ال یستطیع آخر في الفریق القیام بھ
ذلك الن القرار فى عمل الفریق ینبع من ركن القرار الجماعي غیر المقترن بشخص الرئیس وھنا 

اتي للعمل السیما وان ھذا النموذج یقوم على االنتقال من العمل نسطیع ان نرتفع بالطابع المؤسس
الفردي التقلیدي الى العمل الجماعي العصري وھو ما یشكل عند المجتمعات المتقدمة الركن االساس 

وھذا بدوره یحقق المتطلبات الرئیسیة االربعة فى  .في بناء قاعدة متینة للعمل المؤسسي لإلنجاز
ث یتم عبرھا توفیر فرص عمل حقیقیة والتى البد ان تستھدفھا االستراتیجیة االصالح االداري حی

الوطنیة لتشغیل الطاقات الشبابیة لتكون ھذه الطاقات فاعلة ایجابیا ولیست خاملة او كامنة سلبیا 
وقادرة على المساھمة فى رفعة مسیرتنا التنمویة والنمائیة وتضیف اضافة نوعیة لمسیرة االنجاز 

 :علیھ فى بناء مدامیك جدیدة تثرى المشھد وال ترثیھ وتسھم على وجھ الخصوص بما یلى حیث یعول
ایجاد مقرارات موضوعیھ افضل .٢ .تقلیل الفساد الى حد كبیر وانھاء المحسوبیھ الى درجة مقدرة. ١

علوم تقدیم الحلول االبداعیة فى التنفید تستند على ال. ٣ .للعمل بشكل یبتعد عن الشللیة والجھویة
تسییر العمل بانضباط متناه واالستثمار فى اكبر وقت ممكن من اوقات العمل دون ھدر .٤ .الحداثیة

ان العمل على تشغیل الشباب بتقدیر سلیم عن طریق صقل  .من خالل اتباع نھج البوصلة االنتاجیة
ى اشغالھم مواھبھم وتوظیفھا فى اطار االستراتیجیة الوطنیة المعدة لذلك سیعمل ذلك حكما عل

وتوظیف طاقاتھم فى االتجاھات االیجابیة التي ستعمل على في ذات االتجاة على رفد مسیرتنا 
التنمویة وتجسید الرؤیة الملكیة فى ھذا االتجاه الحیوى والذى سیكون لھ التاثیر النوعي في تغییر 

تشكیل ذلك االثر  مسلكي في المجتمع وفي االتجاه االیجابي المستھدف والذي یعول علیھ ایضا فى
البناء وفى رفد عجلة اقتصادنا الوطني بطریقة مباشرة عبر ایجاد حواضن خالقة متممة ترفد عجلة 
االصالح وترسى دعائم التفاعل واالمل عند فئة الشباب لتنھض بمسؤولیتھا تجاه صیانة الحاضر 

ً والمساھمة فى بناء المستقبل باعتباره استحقاقا طبیعی وھى المظاھر الرئیسة  .اباعتباره منجزا
والمناخات االساسیة التى ینتظر عند توفرھا من توفر ذلك المؤشر الذى یشیر الى ان عوامل النھضة 
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فى المجتمع قد حققت مرامیھا وان الرؤیة التنمویة قد جسدت استھدافاتھا االمر الذى یدعونا للشروع 
حفزة وضوابطھ الفاعلة ومبادراتھ القیمة فى وضع ذلك االطار الذى سیسھم فى تطبیق تلك االسس الم

المعنونة بمضامین نوعیة ابداعیة مستلھمة من فحوى تلك الرؤیة التى حملتھا االوراق الملكیة من 
 .األمین العام لحزب الرسالة األردني .أجل التغییر
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  إصالح التعلیم.. إصالح التعلیم.. إصالح التعلیم
  *محي الدین توق. د

  
للنظر، في تصریح دولة رئیس الوزراء إباَن انعقاد مجلس الوزراء یوم األحد كان من الالفت 

، تركیزه على إصالح التعلیم كأحد الروافع األساسیة في بناء منعة الدولة ٢٩/٠٣/٢٠١٨الموافق 
ً إلى جنب مع اإلصالح السیاسي، وإصالح القطاع العام، واإلصالح االقتصادي وقد كرر . جنبا

ولعل ھذا التصریح . علیم ثالث مرات للتدلیل على أھمیتھ، وھو محق في ذلكالرئیس إصالح الت
یجسد بدایة حركة جادة للنظر إلى إصالح التعلیم كجھد وطني شامل عابر للوزارات، ولیس مجرد 

ولعل أفضل تعبیر عن ھذه الحالة ھو ما جاء في الورقة النقاشیة . برنامج حكومي یتغیر بتغیرھا
  ولكن ما ھو المطلوب حتى یتحول إصالح التعلیم لبرنامج وطني شامل؟. لملكالسابعة لجاللة ا

إصالح التعلیم ضرورة فردیة ومجتمعیة ووطنیة، ویجب أن یقتنع الجمیع بأن بقاء وضع التعلیم على 
ما ھو علیھ یعني خسارة للفرد والمجتمع والدولة، ولذا یجب أن ینطلق اإلصالح من رؤیة وطنیة 

علیھا أصحاب المصلحة والقوى الفاعلة كافة في المجتمع، ومن ثم أن تتحول ھذه واضحة یتوافق 
الرؤیة إلى مقاصد وأھداف وطنیة واضحة ومحددة یعبر الوطن من خالل تحقیقھا إلى المستقبل بمنعة 

  .واقتدار
لى إصالح التعلیم لھ كلف مالیة واقتصادیة واجتماعیة، وبالتالي یجب أن تتحول تصریحات الرئیس إ

وحتى ال تتحمل الحكومة ووزیر . التزام واضح لتحمل ھذه الكلف، ولیس أقلھا الكلفة االجتماعیة
وحده، فإن من الضروري أن تضع الحكومة ورقة / التربیة والتعلیم المستنیر ھذه الكلف وحدھا

ان سیاسات إلصالح التعلیم بعد التشاور مع أصحاب المصلحة، وأن تعرض ھذه الورقة على البرلم
ً للحكومات،  ً عابرا ً وبرنامجا إلقرارھا من قبل مجلس األمة، ومباركتھا من جاللة الملك، لتصبح نھجا
كما ھو الحال مع برنامج اإلصالح االقتصادي الذي التزمت بھ الدولة خالل السنوات الماضیة وعبر 

  .عدد من الحكومات
ة ومقاصد وأھداف التربیة والتعلیم ما المقصود بورقة السیاسات؟ تنطلق ورقة السیاسات من فلسف

ومن المعلوم . المنصوص علیھا في قانون التربیة والتعلیم، وتحویلھا إلى برنامج عمل وطني توافقي
عما تعتزم عملھ، وكیفیة ) الدولة في حالة التعلیم/ الحكومة(أن السیاسات تعبر عن نوایا جھة ما 

ة تنفیذ وتقییم ھذه البرامج والخطط، وتعدیل ترجمة ھذه النوایا إلى برامج وخطط عمل، وطریق
وبالتالي فإن السیاسات ھي الھادي والموجھ لجھود . مساراتھا بناًء على التقویم الكلي لنتائجھا إن لزم

التعلیم كافة، ولألسف الشدید ال یوجد على حد علمي ورقة سیاسات واضحة ومتفق علیھا فیما یتعلق 
ً م ما یسمى بالسیاسات ھي في حقیقة األمر تشریعات وتعمیمات إداریة أو بالتعلیم في األردن، وكثیرا

  .فنیة ال ترقى لمفھوم السیاسات بالمعنى المقصود أعاله
إن وثیقة السیاسات التعلیمیة، ضروریة لتأطیر وتنسیق العدید من الجھود اإلصالحیة التي بدأت بھا 

ً بإصالح امتحان شھادة  الدراسة الثانویة، ووضع نظام للمساءلة، وآخر وزارة التربیة والتعلیم، بدءا
للترخیص لمزاولة المھنة، وانتھاًء بتأسیس المركز الوطني لتطویر المناھج، ووضع اإلطار العام 

  .للمناھج
إن أحد األسباب لبطء اإلصالحات أو فشلھا أو حیدھا عن الطریق المرسوم یكمن في غیاب السیاسات 

تي تشكل اإلطار العام والمنارة الھادیة للجھود التي تبذل بشكل مبعثر الثابتة والواضحة والمحددة ال
 ً ویؤدي ھذا . في كثیر من األحیان، وھذه الظاھرة لیست أردنیة فقط، بل ھي ظاھرة عربیة عموما

وباإلضافة إلى غیاب . الغیاب إلى ضعف المردود والنتائج للخطط والبرامج التي أنفق علیھا المالیین
امة ھناك تحدیان كبیران یواجھان إصالح التعلیم؛ أحدھما ضعف تأھیل المعلمین السیاسات الع

ووجود عشرات األلوف منھم ممن لم یتلقوا أي تدریب على طرق ووسائل التعلیم والتقییم الحدیثة، 
األمر الذي یؤثر على ضعف العائد على الكلفة الباھظة للتعلیم، واآلخر ھو ضعف تمویل برامج 

  ١١:الغد ص
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ً إلى بدء برنامج . یمإصالح التعل وبالتالي فإن وضع إصالح التعلیم على السكة الصحیحة یحتاج أوال
ً، وإعداد المعلمین الجدد بمقاربة مختلفة عما  واسع ومكثف إلعادة تأھیل المعلمین القائمین حالیا

ً، إلى زیادة اإلنفاق على التعلیم و ً لمواجھة تزاید الطلب على التعلیم، وثانیا . تحسین كفاءتھیجري حالیا
وفي ظل األوضاع المالیة واالقتصادیة للدولة واألوضاع األمنیة السائدة في المنطقة، قد یبدو الطلب 
ً غیر مبرر، خاصة وأن األردن ینفق في المتوسط ما  بزیادة اإلنفاق على التعلیم بنسب معقولة طلبا

كفاءة اإلنفاق، والبحث عن بدائل  من الموازنة على التعلیم، ولذا ال غنى عن زیادة%  ١٠و%  ٨بین 
ً في إنشاء صندوق خاص إلصالح التعلیم . جدیدة لتمویل التعلیم وفي ھذا اإلطار یمكن التفكیر جدیا

إن من مصلحة القطاع الخاص . تتكون موارده من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي
لتي یرغب فیھا، وبالتالي یجب أن یسھم المستخدم لمخرجات التعلیم تطویر التعلیم إلى المستویات ا

وباعتقادي من التجارب السابقة أن المجتمع الدولي سیسھم  في ھذا . في جھد وطني من ھذا النوع
ً في ھذا  ً، ولنا مع الوالیات المتحدة وكندا واالتحاد األوروبي والیابان تجارب إیجابیة جدا الجھد أیضا

  .المجال
ورقة السیاسات متعددة، ومن الضروري أن تنبثق عن الرؤیة العامة إن العناصر التي تشتمل علیھا 

للدولة وأھدافھا الوطنیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، وأن یكون مقصدھا األسمى االرتقاء 
فما ھي بعض عناصر التعلیم النوعي . بنوعیة التعلیم بما یحقق مصلحة الفرد والمجتمع والدولة

مبادئ التي یمكن أن تشكل ورقة السیاسات التعلیمیة الموجھة لإلصالح الجید؟ وما ھي بعض ال
 ً مبدأ لوضع /وتحویل تصریحات رئیس الوزراء إلى برنامج وطني توافقي؟ فیما یلي عشرون عنصرا

ً للنقاش والحوار   .وثیقة سیاسات التعلیم یمكن أن تكون أساسا
الح االقتصادي والرفاه المجتمعي، وھو إحدى التعلیم النوعي الجید مفتاح للتنمیة الذاتیة واإلص. ١

الركائز األساسیة لبناء منعة وقوة الدولة وقدرتھا على تحقیق التنمیة المستدامة ومجابھة تحدیات 
  .المستقبل

التعلیم النوعي الجید حق للجمیع ولیس للنخبة، ومسؤولیتھ األساسیة تقع على الحكومات، إال أن . ٢
ھالي وأولیاء األمور والمجتمع المحلي في غایة األھمیة حتى تثمر الجھود أدوار القطاع الخاص واأل

كلھا ُ   .الحكومیة وتعطي أ
التعلیم النوعي الجید تعلیم جامع للجمیع بغض النظر عن قدرات األفراد، ومستواھم االقتصادي . ٣

ل للتعلم إذا واالجتماعي، وخلفیاتھم األسریة، ومناطقھم الجغرافیة والحضریة؛ إذ إن كل طفل قاب
  .عرفنا كیفیة الوصول إلیھ، وإلى طریقتھ في التعلم، وذكاءاتھ المختلفة، ومیولھ، واتجاھاتھ

التعلیم ملك للجمیع وال یجب أن تتحكم فیھ وتوجھھ فئة أو مجموعة معینة بأي دعوى كانت، . ٤
ام اآلخر والرأي ویجب أن یبنى على االحترام والمحبة والعدل والمساواة والقیم المشتركة واحتر

  .المختلف، والتسامي عن االختالفات
التعلیم النوعي الجید مدخل للحراك االقتصادي واالجتماعي لألفراد، والتغیُّر االجتماعي اإلیجابي . ٥

ً للجمیع، ومدى الحیاة، وأن یكسب األفراد مھارات كیفیة التعلم،  للمجتمع، ولذا یجب أن یكون مفتوحا
ف والتعامل مع اآلخرینواالتجاھات اإلیجابی   .ة نحو مركزیة العقل في التعلم والتصرُّ

التعلیم النوعي الجید یخاطب الشخصیة المتكاملة للفرد، وینمي الفكر، والوجدان، ومھارات . ٦
األفراد بالتساوي والتوازي، ویطلق قدرات األفراد الذھنیة وإبداعاتھم ویحقق ذواتھم، ویرتقي بھم 

  .ة والعالمیةنحو المواطنة الكامل
التعلیم النوعي الجید یكسب األفراد مھارات حل المشكالت، والتفكیر النقدي والتحلیلي، وینمي . ٧

لدیھم القدرة على تولید المعرفة، واحترام العلم والتفكیر العلمي، ومھارات التواصل واالتصال الفعال 
  .مع اآلخرین، والعمل معھم كفریق
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ي لدى األفراد حب الوطن، واالنتماء ألرضھ وتاریخھ وثقافتھ، ویغرس التعلیم النوعي الجید ینم. ٨
فیھم حب األرض، والحفاظ على البیئة وعدم استغاللھا بشكل جائر واستدامتھا كجزء من استدامة 

  .الكوكب الذي یعیش فیھ الجمیع
وتوفیر  التعلیم النوعي الجید یحتاج إلى مناھج متطورة وعصریة وكتب مدرسیة رشیقة وجذابة. ٩

م المختلفة بما فیھا وسائل االتصال وتكنولوجیا المعلومات الحدیثة ُّ   .وسائل التعلیم والتعل
التعلیم النوعي الجید یحتاج إلى معلم مؤھل ومدرب ومرخص للقیام بواجباتھ ولدیھ الشغف . ١٠

  .والرغبة في التعلیم وامتھانھا كمھنة حیاة
یئة مدرسیة وصفیة غنیة وثریة وداعمة تحفز التعلم التعلیم النوعي الجید یحتاج إلى ب. ١١

  .واالستمرار فیھ في المدرسة وخارجھا
تحتاج المدرسة إلى دعم أولیاء األمور ألبنائھم، ومتابعة تعلمھم وإثرائھ وإغنائھ، ودعم جھود . ١٢

  .المعلمین
د على تھیئة تحتاج المدرسة الناجحة إلى مدیر مؤھل ومدرب وداعم وموجھ للمعلمین، یساع. ١٣

م، ویسند ویساعد المعلمین على االرتقاء بعملھم وتعظیم منجزاتھم ُّ   .البیئة المناسبة للتعل
ً في توفیرھا والبدائل المحتملة لذلك إذا . ١٤ إصالح التعلیم یحتاج إلى كلف مالیة ویجب التفكیر جیدا

  .أردنا إصالح التعلیم بالمعنى الحقیقي لإلصالح
الجید ضروري لیس للتنمیة الذاتیة للفرد، بل إلعداده لسوق العمل من خالل التعلیم النوعي . ١٥

  .إكسابھ المھارات الجدیدة القتصاد متغیر ومتشابك ومعقد تقوده التكنولوجیا والریادیة
التعلیم النوعي الجید یقتضي تكاملیة ومرونة مراحل التعلیم وأنواعھ ومساراتھ بحیث تھیئ كل . ١٦

  .الحقة وتكون مساراتھ مفتوحة على بعضھا بعضامرحلة للمرحلة ال
التعلیم المبكر لألطفال ضروري لتھیئتھم وإعدادھم للنجاح في مرحلة التعلیم األساسي، ویسھم . ١٧

  .في القضاء على الالمساواة وتحقیق العدالة
ً للتعلم للمجتمع . ١٨ تطورت وظائف المدرسة ولم تعد ذلك المكان المغلق، بل أصبحت مركزا

ً من االستقاللیة اإلداریة والمالیة،  المحلي، ویقتضي ھذا األمر انفتاح المدارس وتمكینھا ومنحھا مزیدا
  .وخاصة فیما یتعلق باحتیاجات معلمیھا من التنمیة المھنیة المستمرة

یحتاج المعلمون في العصر الحدیث إلى التعاون والتنسیق والتشبیك فیما بینھم من خالل . ١٩
مارسة، یتبادل من خاللھا المعلمون ذوو االختصاصات واالھتمامات الواحدة خبراتھم مجتمعات الم

  .وتجاربھم الناجحة ویتأملون فیھا ویتعلمون من الدروس المستفادة منھا
یستدعي تطویر واقع التعلیم اعتباره مھنة كغیرھا من المھن المحترمة تقوم على التخصص . ٢٠

ً بالجسم المعرفي، وعلى األ خالق والقیم المھنیة التي تحكم التصرف الصحیح والسلیم ممثال
 ً ً ومؤسسیا   .والمشرف، وعلى المعاییر الحاكمة لتقییم األداء ذاتیا

  
  .ھو المدیر العام لشركة الكادر العربي لتطویر وتحدیث التعلیم*
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 اعالنات

 ٤:صالرأي 
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  جبل النزھة - حسین محمود شاھین  -
  عبدون -رویدة أدیب بدوي بدران  -
  وادي السیر -نیر فھد موسى منصور العورتاني م -
  السلط -صالح أحمد النحلة الحیاصات  -
  طبربور - حكمت لطفي شبیب  -
  المدینة الریاضیة -فلیح عواد سلیمان العبید اهللا الخرابشة  -
  دیوان آل السلیمان العساف -نفیلة فضیان كاید الزیادات  -
  مادبا - ھیام جورج عبداهللا مزاھرة  -

  
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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تسلمت األمانة العامة لمجلس النواب یوم أمس مشروع قانون ضریبة الدخل المعدل، الذي اقره 
مشروع القانون المذكور خالل " النواب"مجلس الوزراء أول من أمس، ومن المتوقع ان یناقش 

  .جلستھ االستثنائیة المتوقعة ما بعد عید الفطر نھایة الشھر المقبل
  

عمر الرزاز امس اجراء تشكیالت إداریة واسعة بمركز الوزارة وفي . ر وزیر التربیة والتعلیم دقر
  .التشكیالت طالت عشرات المدراء ورؤساء االقسام. مدیریاتھا بالمحافظات

  
رئیس الوزراء االسبق طاھر المصري یرعى االثنین المقبل األمسیة الرمضانیة التي یقیمھا سنویا  

  .حریة الصحفیین بالتعاون مع شركة زین، وذلك في فندق كمبنسكي عمانمركز حمایة و
  
شكا عمال وطن في أمانة عمان الكبرى ممن یخدمون العاصمة بوقت االفطار؛ من عدم تزویدھم  

  .بوجبات افطار یومیة، من قبل ادارة االمانة أسوة بما تقوم بھ مؤسسات اخرى
  
تجاھل "یون أمیركیون أمس الرئیس األمیركي دونالد ترامب لـللمفارقة فقط، فیما انتقد مسؤولون أمن 

، كان یتم مناقشة رسالة "تویتر"بممارستھ شغفھ بنشر التغریدات على موقع " قواعد أمنیة ضروریة
توظیف شبكة تویتر في الحملة "ماجستیر أردنیة في جامعة الشرق األوسط بعمان، حملت عنوان 

، والذي "تویتر"د زامل حلل بتوسع شغف وافراط ترامب باستخدام ، الباحث محم"االنتخابیة لترامب
 .یبدو ان التحذیرات األمنیة لن تجدي في الحد من ھذا االفراط

 زوایا الصحف 

 زواریب الغد
  


