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 ـــــوضـــــوعالمــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
موظفو االعالم والعالقات العامة یستحضرون القیمة التاریخیة 

  "مادبا"والدینیة لـ
٣  

  ٥  األردن لم یسجل منذ ثالث سنوات قضایا اتجار باألعضاء:الشبول 
في األردنیة یندمجون مع الطبیعة في " اآلثار والسیاحة"طلبة 

  محمیة ضانا
٦ 

 ٧  »أردنیة العقبة«ورشة عمل بیئیة في 
   شؤون جامعیة

شیة السابعة اعلنت وقوف الدولة الى الكركي ورقة الملك النقا
  جانب اللغة العربیة

٨ 

 ٩  خطة طریق إلصالح التعلیم: حزبیون
رؤیة لتطویر المنظومة التعلیمیة والقدرات ..الورقة النقاشیة

  البشریة
١٢ 

 ١٤  أھمیة البیئة المدرسیة كمحفز لإلبداع والتفكیر النقدي: خبراء
 ١٦  لیماستقراء للمستقبل وثورة بیضاء في إصالح التع: تربویون

 ١٨  خطوات إصالحیة شاملة للعملیة التعلیمیة
إقحام العملیة التربویة بالمناكفات السیاسیة أمر ال : أكادیمیون

  تحمد عقباه
٢٠ 

 ٢٢  بالتعلیم الحدیث الوافي یمكن صنع التغییر المنشود: شباب
 ٢٤  تجتمع الیوم«فنیة اتحاد الجامعات»

   مقاالت
الدین  أ د سیف/تعلیم اللغة بین اھتمام الملك وإھمال التعلیم العاليّ 

  الفقراء
٢٥ 

كوثر /دستور إلصالح التعلیم..» الورقة النقاشیة السابعة«
  صوالحة

٢٧ 

 ٢٩  عزت جرادات/قراءة في الورقة النقاشیة الملكیة السابعة
 ٣١  طارق مصاروة/نعم لتطویر التعلیم

 ٣٢  باسم الطویسي.د/وضوح سیاسي: إصالح التعلیم
 ٣٣  محمد أبو رمان/!األوراق النقاشیة؛ ماذا بعد؟

 ٣٤  اعالنات
 ٣٥  وفیات

  ٣٨- ٣٦  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "مادبا"موظفو االعالم والعالقات العامة یستحضرون القیمة التاریخیة والدینیة لـ
  

نظم موظفو دائرة اإلعالم والعالقات 
العامة في الجامعة األردنیة أمس رحلة 
سیاحیة ترفیھیة إلى األماكن السیاحیة 

  .والدینیة في مادبا
   

الرحلة التي دعا إلیھا مدیر الدائرة 
الدكتور سلیمان الفرجات بدأت من 

ار مادبا، ترجل ھناك مركز زو
المشاركون للتنزه داخل أروقة المدینة 
القدیمة، مرورا بالسوق القدیم الذي تعج 
محالھ بالمطرزات الشرقیة والحلي 

  .الفضیة والذھبیة المرصعة باألحجار الكریمة الرائجة آنذاك وأعمال الفسیفساء الفریدة
   
   

یسة العذراء ألھمیتھا التاریخیة بالنسبة لوطنھم ولدى المرور بالسوق القدیمة جال المشاركون في كن
ُعد إحدى أھم وأقدم كنائس المدینة، أنشئت في بدایة العھد األموي في القرن السابع  األرن حیث  ت

ُفذت في األردن   .وتضم آخر فسیفساء أرضیة ن
   
   

و ما یعرف وانتقل المشاركون سیرا على االقدام من المركز إلى موقع كنیسة القدیس جاورجیوس أ
  .بكنیسة الخارطة وھي كنیسة رومانیة أرثوذكسیة

   
   

وعلى شفا منطقة مطلة جانب الكنیسة قدم الفرجات شرحا وافیا حول الكنیسة متتبعا سیرتھا 
التاریخیة؛ حیث تم بناء الكنیسة وفقا للفرجات على بقایا كنیسة بیزنطیة یعود تاریخھا إلى منتصف 

  .القرن السادس
   
   

كنیسة وثیقة جغرافیة كتابیة ممثلة بخارطة فسیفسائیة لألراضي المقدسة من األردن وتضم ال
موقعا في المنطقة وخصوصا على  ١٥٠، تصف ما یقارب )لبنان(وفلسطین ودلتا النیل وفینیقیا 

  .ضفتي نھر األردن
   
   

ُقدر أبعادھا بنحو  م  ٥٫٦٠بالعرض و  ١٥٫٧٥وتمتد الخریطة على جزء من أرضیة الكنیسة، وت
  .وقد ُسمیّت الكنیسة نسبة إلى القدیس جورج أو جاورجیوس. بالطول، وتشكل مدینة القدس مركزا لھا

 أخبار الجامعة

  /أخبار األردنیة
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وتمیزت الرحلة  بتزامنھا مع احتفال اإلخوة المسیحیین بعید الفصح المجید؛ إذ شھدت تلك المناطق 
  .إقباال سیاحیا واسعا زاد من جمالیة الرحلة والشعور بالمتعة والتغیر

   
   

وھو من أفضل   إلى ذلك توجھت الرحلة إلى جبل نیبو المشرف على البحر المیت ووادي األردن،
األماكن للمراقبة في العالم، وفي األیام الصافیة یستطیع المرء وفقا للفرجات  من على قمتھ أن یرى 

راج الكنائس في بالعین المجردة البحر المیت وجبال البلقاء وكل فلسطین بما فیھا قبة الصخرة وأب
  .مدینة القدس وجنوب لبنان وجبل الشیخ شماال حتى جبال سیناء جنوبا

   
   

وتناول المشاركون طعام الغداء في استراحة مزاي وھو مطعم مطل مبني على ربوة مجاورة من 
  .جبل نیبو

   
   

لدعوة وتقدم موظفو الدائرة من الدكتور الفرجات بجزیل الشكر والعرفان على كرم الضیافة وا
  .الكریمة التي رسخت ألواصر المحبة والتعاون واأللفة فیما بینھم
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  األردن لم یسجل منذ ثالث سنوات قضایا اتجار باألعضاء:الشبول 
  

كشف مدیر وحدة  - سناء الصمادي
بحث مكافحة االتجار بالبشر في إدارة ال

الجنائي بمدیریة األمن العام المقدم 
حیدر الشبول أن األردن منذ ثالث 
سنوات لم یسجل أي قضیة تتعلق بنزع 

  .األعضاء
  

جریمة االتجار "واشار خالل محاضرة 
التي نظمتھا عمادة " بالبشر ومخاطرھا

شؤون الطلبة في الجامعة األردنیة 
ووحدة مكافحة االتجار بالبشر في إدارة 

الجنائي بمدیریة األمن العام الیوم ان اغلب حاالت قضایا االتجار بالبشر قضایا تتعلق البحث 
  .باستغالل عامالت المنازل وعمال المصانع والزراعیین للقیام باعمال جبریة او قسریة

  
وبین الشبول خالل المحاضرة مفھوم االتجار بالبشر الذي یعد جریمة ضد اإلنسانیة وانتھاكا وامتھانا 

رامة اإلنسان وآدمیتھ من خالل استغالل ظروفھ كالفقر، وعدم توفر فرص عمل، واالختالفات لك
اإلقلیمیة والتفاوت االقتصادي، وعدم االستقرار السیاسي للقیام بأعمال جبریة وقسریة أو نزع 

  .االعضاء او االستغالل الجنسي او عمالة االطفال
  
بالبشر ودورھا في الوقایة والحمایة، واشكال االتجار  وعرج على مھام إنشاء وحدة مكافحة االتجار 

  .بالبشر
  

ودعا الشبول الطلبة ان یكونوا سفراء لوحدة مكافحة االتجار بالبشر من خالل االبالغ عن اي قضیة 
  .تتعلق بذلك

  
بدوره بین عمید شؤون الطلبة الدكتور خالد الرواجفة ان المحاضرة تھدف الى توعیة الطلبة بمفھوم 

  .تجار بالبشر الذي ال یقتصر فقط على نزع االعضاء وانما االستغالل بكافة اشكالھاال
  

وفي ختام المحاضرة اجاب الشبول عن اسئلة واستفسارات الطلبة، الذین ثمنوا عقد مثل ھذه 
  . المحاضرات التي تثري معارفھم وتوعیتھم

  
   

  ٥:الدیار ص/المدینة نیوز/شفقنا/الوقائع/خبرني/طلبة نیوز /٢٤جو /أخبار األردنیة
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  في محمیة ضانافي األردنیة یندمجون مع الطبیعة " اآلثار والسیاحة"طلبة 
  
  

شارك نحو  - سناء الصمادي
طالبا وطالبة من كلیة ) ٤١(

اآلثار والسیاحة في الجامعة 
األردنیة أمس في حملة نظافة 
نفذھا قسم اإلدارة السیاحیة في 

  .محمیة ضانا
  

رئیس القسم الدكتور اسماعیل 
أبو عامود، أكد أن ھدف الحملة 
جاء لغرس االحساس لدى 

لبیئة والمحافظة الطلبة باھمیة ا
علیھا، والمحافظة على المورد 

  .السیاحي الذي لھ ابعاده االقتصادیة والتنمویة والجمالیة في المنطقة
  

وأشار إلى أن الحملة  شملت منطقة التنزه للمحافظة على نظافة وجمال المنطقة الستقطاب السیاح، 
، وتساھم في زیادة روح العمل الفتا الى ان ھذه النشاطات تعزز مبدأ المسؤولیة االجتماعیة

  .التطوعي
  

وبین أبو عامود أن الحملة التي تعقد بشكل دوري تأتي ضمن  نشاطات الكلیة للمحافظة على المناطق 
  .السیاحیة ونشر الوعي البیئي والسیاحي في المناطق السیاحیة وأماكن التنزه باعتبارھا ثروة وطنیة 

  
ة السیاحیة، وأحد المشاركین في حملة النظافة عبر عن مدى الطالب بھاء الجوارنة من قسم اإلدار

أھمیة تنظیم مثل ھذه النشاطات، وال سیما في قطاع السیاحة، ألنھا تسھم في تنمیة الحس الوطني لدى 
  .الطلبة، وتشكل حافزا للمحافظة على المدخرات الوطنیة من الكنوز األثریة األردنیة

  
ت ترسخ روح التعاون الجماعي والتطوعي لدى الطلبة في نقل ھدفھم وأضاف ان مثل ھذه الحمال

للمجتمع المحلي في ضرورة الحفاظ على نظافة المكان بما یسھم في ترویج السیاحة الداخلیة 
  .والخارجیة

  
الكردي قالت إن ھذا النشاط بمثابة مشاركة واندماج مع البیئة والطبیعة، التي تعاني من  ینڤالطالبة أ
  .ثار السلبیة لممارسات المجتمع المحلي عند التنزه وفي الرحالتبعض اآل

  
إلى أنھ قد تم تقسیم الطلبة إلى مجموعات بتوجیھ من مرشد المحمیة، وتوزیعھم إلى جھات  وأشارت

  .مختلفة، بعد أن وفرت أدوات التنظیف وأكیاس جمع المھالت
  

لھم التطوعي في أن ینعموا بطبیعة نظیفة، إلى مدى السعادة التي غمرت الطلبة بعد إنجاز عم ولفتت
  . في واحد من أھم األماكن السیاحیة في األردن

  ٥:الدیار ص/السوسنة/المدینة نیوز/طلبة نیوز /المدینة نیوز/أخبار األردنیة
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  »أردنیة العقبة«ورشة عمل بیئیة في 

  
رعى رئیس الجامعة االردنیة العقبة الدكتور موسى اللوزي ورشة العمل المتخصصة التي عقدت  

في رحاب الجامعة بتنظیم من مكتب التواصل وخدمة المجتمع في الجامعة بالتعاون مع وكالة البحر 
ألول  والتي تعقد) الجامعات الخضراء(االحمر لإلعالم البیئي والحفاظ على البیئة البحریة بعنوان 

مرة على مستوى الجامعات االردنیة ضمن مشروع كبیر یحمل اسم الجامعات البیئیة سیتم تنفیذه على 
  .مراحل

وأشار اللوزي الى ان مثل ھذه الورشة على درجة كبیرة من األھمیة لما تسعى إلیھ من اھداف على 
نظام االدارة البیئیة باعتباره صعید تطبیق المعاییر البیئیة في الجامعات االردنیة والعمل على تفعیل 

جزء ھام من منظومة االدارة في الجامعات من اجل تحقیق مفھوم االستدامة واالرتقاء الى مستوى 
  .جامعات العالم من خالل نشر مفھوم الجامعات البیئیة

بدورھا استعرضت مدیرة مكتب التواصل وخدمة المجتمع في الجامعة الدكتورة مجدولین صبیحات 
ھذه الدورة التي تشارك فیھا مجموعة من جامعات اقلیم الجنوب وعدد من المؤسسات الرسمیة اھمیة 

واالھلیة في محافظة العقبة وعدد من الجمعیات البیئیة مشیرة الى انھ ستعقد ورشة عمل مشابھة في 
  .العاصمة عمان بمشاركة جامعات اقلیم الوسط واخرى لجامعات اقلیم الشمال

مثلة وكالة البحر االحمر لإلعالم البیئي والحفاظ على البیئة البحریة الدكتورة نھایة من جانبھا قدمت م
القاسم ورقة عمل بینت فیھا محاور الورشة ومرتكزاتھا في مجال الطاقة والنقل ونوعیة الھواء 
والمواد الخطرة والمخلفات الصلبة والورق والمیاه والتمویل البیئي والتعلیم والوعي البیئي 

  .مسؤولیة االداریة في ادارة نظام الجامعة البیئيوال

  ١١:الغد ص/٤:السبیل ص/٥:الدیار ص/نیوزالغد 
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  الكركي ورقة الملك النقاشیة السابعة اعلنت وقوف الدولة الى جانب اللغة العربیة
  

ثّمن رئیس مجمع اللغة العربیة األردني األستاذ الدكتور خالد الكركي ما جاء في الورقة النقاشیة 
السابعة للملك عبدهللا الثاني التي قدم فیھا رؤیتھ لتطویر القدرات البشریة وتطویر العملیة التعلیمیة في 

  .از باللغة العربیة، فاللغة ھي األداة األولى للتعلیماألردن، ودعا فیھ أبناء الوطن إلى االعتز
وأشار الكركي إلى أن الورقة أعلنت وقوف الدولة األردنیة إلى جانب اللغة العربیة، وعززت من 

  .قیمتھا في نفوس أبنائھا، وكرست أھمیتھا وتمیزھا عن غیرھا من لغات العالم
ألم إلى جانب إتقان لغات عالمیة أساسیة، وھذا ما وأكد أن الملك بورقتھ ركز على االھتمام باللغة ا

، إال دعم للمشاریع التي تخدم اللغة العربیة والقوانین التي تكفل وجودھا بقوة على خریطة العالم"ھو 
فلقد أنعم هللا علینا بثروة عز نظیرھا من القیم العالیة واللغة الثریة والتراث البدیع، ولن یستطیع 

ن ھذا التراث، إال إذا أحبوا لغتھم العربیة، وأجادوھا وتفوقوا فیھا، وكیف ال وھي أبناؤنا أن ینھلوا م
ن بناءھم المعرفي األصیل   ".لغة القرآن الكریم ولسان األمة، فھي التي تشكل ثقافتھم وتكوِّ

كما جاءت إشارة الملك للمناھج الدراسیة في غایة الوضوح وفقا للكركي، حین رأى أنھا یجب أن 
بنائنا أبواب التفكیر العمیق والناقد، وتعلمھم طرح األسئلة وأدب االختالف وثقافة الحوار، تفتح أل

ھا ّ   .ویقترن ذلك بمعلمین لھم من القدرة والمھارات ما یمكنھم من تحقیق الغایات كل

 ون جامعیة ومحلیةشؤ

  ٤:صر الدستو
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  خطة طریق إلصالح التعلیم: حزبیون
  

بناء قدراتنا البشریة وتطویر العملیة «قال حزبیون أن الورقة النقاشیة الملكیة السابعة بعنوان 
هللا الثاني أمس األول ضمن سلسلة التي نشرھا جاللة الملك عبد« التعلیمیة جوھر نھضة األمة 

األوراق النقاشیة الملكیة، انھا مھمة جدا النھا تدخل في اساس البناء، وتشكل خطة طریق الصالح 
التعلیم وتدعوللتقدم في العلم والمعرفة ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، وتبذل جھدا للنھوض 

  .بالتعلیم من مختلف االتجاھات
  

انھا تحفز لتطویر منظومة التعلیم وإزالة العوائق أمام تطویر المناھج الدراسیة » رأيال»وقالوا لـــ
واداء المعلم وتوفیر المستلزمات الضروریة للطلبة، وجاءت لتنقي التعلیم، وھي مشروع نھضة 
تزاوج بین االصالة والمعاصرة ووضعت مرتكزات لنھضة أردنیة یكون األردن فیھا قائدا ورائدا في 

  .لم العربيالعا
  

وأشار الحزبیون إلى أن الورقة الملكیة السابعة ركزت في مضمونھا على ان الشباب ھم عماد 
النھضة والتعلیم فیھ مستقبل لالوطان واالمة، وواجب علینا ان نبعد عن قطاع التعلیم المناكفات 

  .السیاسیة والمصالح الضیقة، ألن الحكمة والحقیقة ھي المبتغاه
  

م حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور أن جاللة الملك عبدهللا الثاني وضع في ورقتھ وأكد أمین عا
النقاشیة السابعة امام كل مواطن امكانیة التعلم والتعلیم والتقدم في العلم والمعرفة ومواكبة التطور 

دة لبناء العلمي والتكنولوجي في العالم، حتى نصل جمیعا وخاصة الشباب والشابات واألجیال الصاع
  .مستقبل مبني على ركائز العلم والمعرفة

  
یجب على واضعي المناھج أن یذھبوا وفق ما یطرحھ جاللة الملك الى الوعي الحقیقي : وزاد دبور

لما یدور حولنا بعیدا عن لغة التطرف والتمسك بلغة القرآن الكریم واالسالم الحنیف اسالم المحبة 
  .والود والتراحم

  
وقال أمین عام الحزب الشیوعي األردني الدكتور منیر حمارنة ان اي جھد یبذل من اجل النھوض 
بالتعلیم من مختلف االتجاھات یرحب بھ من جمیع الوطنیین الن التعلیم السند االھم للنھوض بالوطن 

یق شاملة وتعزیز المعرفة كرافعة للتقدم في البالد وان الورقة النقاشیة السابعة تشكل خارطة طر
  .الصالح التعلیم وبناء القدرات البشریة والنھوض بھما

  
عبلة ابو علبة ان الورقة النقاشیة « حشد « وقالت االمین االول لحزب الشعب الدیمقراطي االردني 

السابعة خصصھا جاللة الملك عبدهللا الثاني لتغطیة قضیة مجتمعیة واصالحیة كبرى وھي تطویر 
في ضوء الحوارات غیر المنظمة التي تجري منذ وقت حول ھذا الموضوع  منظومة التعلیم، وذلك

  .الھام
  

ً باتجاه إزالة العوائق أمام : وتابعت المضمون الوارد في الورقة الملكیة النقاشیة السابعة یدفع قدما
تطویر المناھج الدراسیة واداء المعلم وتوفیر المستلزمات الضروریة للطلبة، وذلك بعد أن اصبح 

ً لدى الجمیع مدى خطورة المخرجات السلبیة للعملیة التعلیمیة القائمة اآلنمع   .لوما
  

  ١٠:صالرأي 
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ِي األیدي تجاه المخاطر التي یشكلھا  ً أن نقف مكتوف ولفتت ابو علبة الى إنھّ ألمر غیر مبّرر حقا وفعال
نظومة الجمود الحاصل في التعامل مع مدخالت التعلیم ومقوماتھ ومناھجھ وأدواتھ، حیث تحتاج الم

  .التعلیمیة إلى اصالح منھجي ودعم رسمي وشعبي شامل
  

وأشار أمین عام حزب الحیاة ظاھر العمرو الى ان التعلیم ھو المدخل الحقیقي واالول لنھضة اي بلد 
او اي شعب او اي امة، وخاصة في االردن الن القاعدة العامة عند الشعب االردني والقناعة التامة 

دف االساسي واالول لكل اسرة اردنیة ان كان التعلیم في القطاع الخاص او ھي ان التعلیم ھو الھ
  .القطاع العام حسب االمكانیات المادیة

  
وأكد العمرو ان الورقة الملكیة السابعة جاءت لتنقي التعلیم بشكل عام مما لحق بھ من شوائب، وھي 

تخدام التكنولوجیا الحدیثة حتى تھدف الى التطویر الذي یواكب العصر الحدیث من حیث المعرفة واس
نكون في مصاف الدول المتقدمة، ان ھذه الورقة ھي من اھم االوراق النقاشیة النھا تدخل في اساس 

  .البناء
  

أما أمین عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق فیرى أن الورقة النقاشیة الملكیة 
المعاصرة ووضعت مرتكزات لنھضة اردنیة یكون السابعة ھي مشروع نھضة تزاوج بین االصالة و

االردن فیھا قائدا ورائدا في العالم العربي، وانھا وازنت بین مفھوم االنتماء واالیمان القوي والثقة 
الراسخة باالعتزاز بھویتنا العربیة واالسالمیة وامتالك ادوات العصر ووسائلھ في انتاج المعرفة 

  .وبناء التقدم دون تخوف او تردد
  

وأوضح ان الورقة الملكیة تحدثت عن نھج العلماء االسالف في بناء الحضارة بعیدا عن التلقین الذي 
ھو االساس بالوصول للعالمیة، وامتدت على ان التعلیم المتمیز القائم على الفھم والتحلیل واالدراك 

االعتداد بھویتنا العربیة بامتالكھ لوسائل وآلیات العصر وفھم اآلخرین بالثقافة المنفتحة على اساس 
  .االسالمیة، ھو بوابتنا نحو المستقبل بما یعظم قیم التسامح بعیدا عن الغلو والتعصب

  
كما وأشار الشناق الى ان الورقة الملكیة السابعة اكدت على ان الشباب ھم عماد النھضة، وان االصل 

یم قطاع استراتیجي فیھ مستقبل بالجامعات والمدارس ان تكون مصنعا للعقول المفكرة، وان التعل
لالوطان واالمة وحاضر االجیال ومستقبلھم، فالتطویر واالصالح في التعلیم وفق التجربة التاریخیة 
وتجارب االمم ال یتوقف عند من یخشونھ، وھو ال یقبل المناكفات السیاسیة والمصالح الضیقة، 

قافات یاخذ ویدع منھا االنسان فالحكمة فالمعرفة اساس العطاء وسبیل التقدم واالنفتاح على الث
  .والحقیقة مبتغاه

  
  وقال رئیس ائتالف تنسیقیة االحزاب الوسطیة نظیر عربیات ان الورقھ النقاشیة السابعة

  
تمثل اسھاما تنویریا واقعیا لمعالجة موضوعات شغلت الرأي العام في میادین البحث العلمي 

ھ علمیة تعلیمیة متكاملة بأفق نرنو الیھ على طریق مستقبل وأستثمار الموارد البشریة ألنتاج منظوم
علمي جدید تأخذ الجدوى االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة والسیاسیة للنھضة العلمیة ومردود ذلك 

  .في درجة الوعي على مستوى الفرد والمجتمع كامال
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الشاملة وان ننظر نظرة  وقال حري بنا ان ننظر الى ھذه الورقة بحركة جدلیة عملیة في صورتھا
دقیقة للوقوف على الشروط الالزمة لكي نتأھل وننجز ثورة في حیاتنا العلمیة ونكون مصدر عطاء 

  .للمعرفة
  

وبین عربیات ان مسیرة التقدم العلمي شاقة قاسیة مشحونة بالصراعات الضاریة بین القدیم التقلیدي 
ولم یكن صراعا بین الدین والعلم كما یحلو  والجدید المتطور في مسیرة لھا شھداؤھا وضحایاھا

  .للبعض ان یقول بل الحاضر والجدید بین ابداع یقوده حیاة فكر ضد دعاة الجمود والتقلیدیین العادیین
  

وحري بنا ان ننظر للعلم انھ حیاة مطرده متسارعة التقدم والتجدد واالرتقاء وحصاد االنجازات 
  وجدیة التعامل مع القضایا من خالل اإلطار الفكري
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  رؤیة لتطویر المنظومة التعلیمیة والقدرات البشریة..الورقة النقاشیة
  

ثّمن متحدثون وخبراء ومختصون ما جاء في الورقة النقاشیة السابعة لجاللة الملك عبدهللا الثاني التي 
  .قدم فیھا رؤیتھ لتطویر القدرات البشریة وتطویر العملیة التعلیمیة في األردن

  
سي لعناصر العملیة التعلیمیة والتعلمیة في المدارس وبین خبراء اھمیة البیئة المدرسیة كمكمل اسا

  .ومحفز لإلبداع والتفكیر النقدي
  

وقالوا ان تطویر المناھج واعداد المعلمین وتدریبھم وتأھیلھم، یتطلب ایجاد بیئة مدرسیة تساعد 
  .الطلبة والمعلمین على االنخراط في العملیة التعلیمیة والتدریسیة واالقبال علیھا

  
ضرورة االستفادة من بعض التجارب العالمیة ضمن االمكانات االقتصادیة المتاحة، وادخال واكدوا 

  .الكثیر من التحسینات المھمة على البیئة التعلیمیة في المدارس
  

وقدر رئیس مجمع اللغة العربیة األردني الدكتور خالد الكركي ما جاء في الورقة النقاشیة لجاللة 
  .الملك

  
وأشار الكركي إلى أن الورقة أعلنت وقوف الدولة األردنیة إلى جانب اللغة العربیة، وعززت من 

  .قیمتھا في نفوس أبنائھا، وكرست أھمیتھا وتمیزھا عن غیرھا من لغات العالم
  

وقال الكركي إشارة جاللة الملك للمناھج الدراسیة في غایة الوضوح، حین رأى أنھا یجب أن تفتح 
أبواب التفكیر العمیق والناقد، وتعلمھم طرح األسئلة وأدب االختالف وثقافة الحوار، ویقترن ألبنائنا 

ھا ّ   .ذلك بمعلمین لھم من القدرة والمھارات ما یمكنھم من تحقیق الغایات كل
  

وبینوا ان الورقة تحفز لتطویر منظومة التعلیم وإزالة العوائق أمام تطویر المناھج الدراسیة واداء 
وتوفیر المستلزمات الضروریة للطلبة، وجاءت لتنقي التعلیم، وھي مشروع نھضة تزاوج بین  المعلم

االصالة والمعاصرة ووضعت مرتكزات لنھضة أردنیة یكون األردن فیھا قائدا ورائدا في العالم 
  .العربي

  
تي تخصصت واكد تربویون ان ما طرحھ جاللة الملك عبدهللا الثاني في ورقتھ النقاشیة السابعة وال

بناء قدراتنا البشریة وتطویر العملیة العلمیة » في الیة تطویر التعلیم والتي وردت تحت عنوان
یعد وسیلة الستنھاض القدرات البشریة بشكل یحقق ثورة بیضاء في » والتعلیمیة جوھر نھضة االمة

  .الحركة التعلیمیة في االردن
  

عاد العملیة التعلیمیة عن اي تجاذبات سیاسیة ، على ضرورة اب»الرأي«وشددوا في تصریحات إلى 
في مفرزاتھا، ما یتیح الفرصة امام االجیال للنھوض نحو مستقبل واعد مشرق متسلح » شخصنة«او 

  .بالعلم والمعرفة وقادر على مجابھة تحدیات المرحلة ومستوعبا لمستجدات العصر والمستقبل
  

على ضرورة الخروج بالمحاور التي تناولتھا الورقة  واتفقت فعالیات اكادیمیة جامعیة مع التربویین
النقاشیة السابعة لجاللة الملك حیز الترجمة العملیة للوصول بالتعلیم ومخرجاتھ نحو الصورة المثالیة 

  ١٠:صالرأي 
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المنشودة لدى جاللتھ والمستمدة وفق ما تناولتھ الورقة من عزیمة ابناء شعبھ والمكانة التي یحتلھا 
  .التعلیم لدیھم،

  
وا الى ضرورة العمل بروح الفریق الوطني الواحد للخروج بھذه المحاور والتوجیھات نحو حیز ودع

الترجمة العملیة خاصة وما تناولتھ من محاور ھامة تصب في خدمة قطاع التعلیم ومستقبل مخرجاتھ 
  .في كافة المجاالت
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  أھمیة البیئة المدرسیة كمحفز لإلبداع والتفكیر النقدي: خبراء
  

اكد خبراء اھمیة البیئة المدرسیة كمكمل اساسي لعناصر العملیة التعلیمیة والتعلمیة في المدارس 
  .ومحفز لإلبداع والتفكیر النقدي

  
وقالوا ان تطویر المناھج واعداد المعلمین وتدریبھم وتأھیلھم، یتطلب ایجاد بیئة مدرسیة تساعد 

  .الطلبة والمعلمین على االنخراط في العملیة التعلیمیة والتدریسیة واالقبال علیھا
  

امس، الى تكاتف جمیع المؤسسات الوطنیة ) بترا(ودعوا في لقاءات مع وكالة االنباء االردنیة 
ؤسسات المجتمع المدني في المساھمة في توفیر البیئة المدرسیة المالئمة في المدارس وتحسینھا وم

  .وایجاد مرافق تخدم العملیة التربویة والتدریسیة
  

وقال الوزیر االسبق الدكتور ولید المعاني اھمیة وجود بیئة مدرسیة جاذبة للطلبة ومحفزة لإلبداع 
وتنمیتھا في مختلف المجاالت سواء في العلوم المختلفة او  وقادرة على اكتشاف مواھب الطلبة

  .الریاضة او الفنون
  

واكد ان وجود مناھج متطورة ومعلم مؤھل، یتطلب بیئة مدرسیة تواكب متطلبات التمیز واالبداع، 
من خالل ایجاد مدارس نموذجیة تتوافر فیھا كافة مقومات التعلیم والتعلم، من مختبرات علوم 

طورة ومرافق متنوعة الكتشاف المواھب الریاضیة والفنیة عند الطلبة وتحدید مجاالت وحاسوب مت
  .االبداع والتمیز لدیھم

  
وشدد على الدور الكبیر لمدارس الملك عبد هللا للتمیز التربوي في المحافظات، داعیا الى ضرورة 

مدارسنا في المملكة  العمل بجد إلحالل ھذا النوع من المدراس بدل المدارس الحالیة لتكون كل
  .مدارس للتمیز وتعظیم ھذا االتجاه الحمید في التوسع بإنشاء مدارس للتمیز في جمیع مناطق المملكة

  
واعتبر ان وجود مدارس متھالكة في مبانیھا ومرافقھا وتفتقر الى ادنى المقومات ال یخدم العملیة 

تنافسیة االردن االقلیمیة والعالمیة في مجال  التعلیمیة والتعلمیة التي ننشدھا ونتطلع الیھا الستعادة
ودعا الى ضرورة تكاتف جمیع المؤسسات في القطاعین العام والخاص لتحقیق الرؤیة . التعلیم

الملكیة لتطویر التعلیم في االردن واالبتعاد عن المناكفات والمصالح الضیقة، مؤكدا كذلك اھمیة 
ارس وتوفیر البیئة الحاضنة والمحفزة لإلبداع االكادیمي التركیز على النشاطات الالمنھجیة في المد

  .والعلمي والریاضي لدى الطلبة
  

وقالت الخبیرة في مناھج الریاضیات الدكتورة ایمان عبد، ان اصالح التعلیم یتطلب اصالح جمیع 
  .عناصر البیئة التعلیمیة بما ذلك المناھج وتدریب المعلمین

  
التجارب العالمیة في مجال البیئة التعلیمیة ضمن االمكانات واكدت ضرورة االستفادة من بعض 

  .االقتصادیة المتاحة، وادخال الكثیر من التحسینات المھمة على البیئة التعلیمیة في مدارسنا
  

وقالت اننا بحاجة الى مدارس تتوافر فیھا وسائل تكنولوجیة لتمكین المعلم من االستعانة بھا في اداءة 
وكذلك توفیر البیئة المناسبة للطلبة داخل الغرفة الصفیة من حیث المقاعد واالضاءة، مھامھ التعلیمیة، 

  .والمقاعد المریحة والتھویة للصفوف، والساحات المدرسیة االمنة

  ١٠:صالرأي 
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واكدت اھمیة االھتمام كذلك بھا في المدارس كمختبرات العلوم والحاسوب، والتي تتوافر فیھا 

مة العامة، الى جانب تأھیل وتدریب العاملین على ھذه التقنیات متطلبات العملیة التدریسیة والسال
  .كقیمي المختبر

  
ودعت الى اھمیة تكاتف جمیع الوزارات المعنیة والمؤسسات الوطنیة وشركات القطاع الخاص 
ومؤسسات المجتمع المدني الى جانب وزارة التربیة والتعلیم في ایجاد بیئة مدرسیة امنھ ومرافق 

جیة ومتكاملة للطلبة داخل المدارس، وایجاد لجان مختصة لدیھا ضمن خطة تنفیذیة مدرسیة نموذ
  .وتعمل ضمن مؤشرات لمعاییر االداء واالنجاز لتحسین البیئة التعلیمیة

  
وقالت ان الھدف من التعلیم ھو اعداد طالب للقرن الواحد والعشرین، وال بد من توفیر االمكانات 

  .یمیة المناسبة لھللطالب وتھیئة البیئة التعل
  

بدوره، اكد الخبیر في فلسفة التعلیم في جامعة ال البیت الدكتور نارت محمد خیر قاخون، اھمیة توفر 
البیئة التعلیمیة المناسبة سواء في المدارس او في الجامعات، مؤكدا ان اي مشروع او رؤیة تطویریة 

  .یجب ان یكون لھا مقومات وادوات تحقیق على ارض الواقع
  

وقال اننا في عصر یقوم االن على االنفتاح واالنفجار المعرفي، ما یتطلب ایجاد بیئة قادرة على تلبیة 
متطلباتھ، وبخاصة االجھزة العلمیة الحدیثة في مختبرات العلوم والحاسوب، واھمیة ان تكون ھذه 

  .المقومات جزء من بنیة التعلیم
  

الطالب المجتمعي من حیث عالقتھ مع زمالءه ومع واكد اھمیة توفیر بیئة مدرسیة مرتبطة بأمن 
  .المعلمین، وعالقتھ مع البناء المدرسي

  
واشار الى تأكید جاللة الملك على التطویر االبداعي في التعلیم في الورقة النقاشیة السابعة لجاللة 

تفكیر النقدي الملك، مبینا ان ھذا التطویر یحتاج الى ادوات ووسائل لتحقیق االبداع والوصول الى ال
  .االبداعي

  
ودلل على توفیر مختبرات متطورة في المدارس لتعزیز البحث العملي وتعزیز قدرة الطالب على 

  .االكتشاف والوصول الى القوانین وتعلمھا بنفسھ
  

ودعا الخبیر التربوي حسام عواد، إلى ضرورة تكاتف كافة الجھود الوطنیة لدعم مؤسساتنا التعلیمیة 
ارس لدورھا الكبیر في تنمیة مھارات أبنائنا وتطویر قدراتھم، عبر ثقافة مجتمعیة لرفد وبخاصة المد

 ً البُنى التحتیة للمدرسة وتطویر مرافقھا من مختبرات وساحات ومالعب، بحیث تكون المدرسة نادیا
ً ثقافیا باإلضافة لكونھا مدرسة للتریبة والتعلیم   .مجتمعیا، ومركزا

  
المختبر المدرسي كمصنع لعلماء المستقبل، والملعب المدرسي الذي یمكن ان واشار عواد إلى اھمیة 

یخرج ریاضیین یحملون اسم االردن عالیا، ودور المكتبة المدرسیة في تثقیف الطلبة وتوسیع 
  .مداركھم وآفاقھم
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  استقراء للمستقبل وثورة بیضاء في إصالح التعلیم: تربویون
  

اكد تربویون ان ما طرحھ جاللة الملك عبدهللا الثاني في ورقتھ النقاشیة السابعة والتي تخصصت في 
بناء قدراتنا البشریة وتطویر العملیة العلمیة والتعلیمیة » الیة تطویر التعلیم والتي وردت تحت عنوان

ضاء في الحركة یعد وسیلة الستنھاض القدرات البشریة بشكل یحقق ثورة بی» جوھر نھضة االمة
  .التعلیمیة في االردن

  
، على ضرورة ابعاد العملیة التعلیمیة عن اي تجاذبات سیاسیة »الرأي«وشددوا،في تصریحات إلى 

في مفرزاتھا، ما یتیح الفرصة امام االجیال للنھوض نحو مستقبل واعد مشرق متسلح » شخصنة«او 
  .ومستوعبا لمستجدات العصر والمستقبلبالعلم والمعرفة وقادر على مجابھة تحدیات المرحلة 

  
ورأى وزیر التربیة والتعلیم االسبق الدكتور محمد الوحش ان الورقة النقاشیة السابعة التي طرحھا 
جاللة الملك مؤخرا تتمیز عن باقي االوراق الستة السابقة لكونھا متخصصة في موضوع التعلیم، 

میتھ في بناء االجیال ونھضة االمم والتي لن تتاتى حیث ركز جاللتھ على القطاع التعلیمي نظرا الھ
  .اال من خالل جیل واع وقادر على االستجابة لمتغییرات العصر المتسارعة

  
والحظ الوحش ان التعلیم یمثل استراتیجیة وطنیة شاملة للحاضر والمستقبل والتي البد من اتاحة 

بتعلیم یتصف بالنوعیة والحداثة لیتمكنوا من الفرصة امام الشباب اناثا وذكورا الخذ فرصتھم الكافیة 
  .صقل قدراتھم ولیتسنموا اماكنھم في بناء مجتمعاتھم

  
واكد ان ایالء جاللة الملك قضیة التطورات والتغیرات الحاصلة في مختلف العلوم والمعارف اھمیة 

ق نوعیة خاصة في ظل عالم متسارع من المعرفة الذي یتطلب االندماج فیھ ومواكبتھ بشكل یحق
متمیزة، واالبتعاد عن النمطیة في التعلیم التي ادت بحدوث شرخ كبیر في منظومة التعلیم وبین ماھو 

  .مستخدم بشكل فعلي في العالم
  

ولفت ان جاللتھ حرص على الموازنة بین مواكبة مستجدات العصر والتمسك بالقیم والعادات العربیة 
الحفاظ على الموروث االدبي والقیمي للحضارة العربیة االصیلة وانھ مھما بلغ العلم ذروتھ یجب 

  .واالسالمیة والتمسك بالثوابت والقیم االخالقیة
  

وشدد الوحش على ضرورة االبتعاد عن الشخصنة والفردیة في االستراتیجیة التعلیمیة والتي تتطلب 
سیاسیة التي حادت جھودا مؤسساتیة تحكمھ دون اخذ عین االعتبار للشخصنة واالجندة والخالفات ال

موضوع التعلیم عن رسالتھ االساسیة القائمة على ترسیخ نھج الحضارة والتطور في اجیال الیوم 
  .والغد

  
واكد حرص جاللتھ ان ترتقي التجربة االردنیة الى مستوى العالمیة وان تشكل مثاال یحتذى فیھ في 

  .نيالعالم العربي ویشكل انموذجا تستقطب من خاللھ القاصي والدا
  

بناء قدراتنا البشریة وتطویر « واعتبر الوحش العنوان الذي قصده جاللة الملك في ورقتھ النقاشیة 
فرصة الستقطاب واستثمار الشباب من خالل البدء » العملیة العلمیة والتعلیمیة جوھر نھضة االمة

  .المعرفیة المتشاركةبثورة بیضاء في قطاع التربیة والتعلیم لنواكب من خاللھا النھضة التعلیمیة و
  

  ٨:الغد ص/١١:صالرأي 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

17 

من جھتھ وصف االكادیمي والتربوي الدكتور عبد المجید األعمر الورقة النقاشیة السابعة بانھا 
لیؤكد جاللتھ من خاللھا اھمیة نھضة االمة والتي لن تتاتى اال عبر معطیات » استقراء للمستقبل«

  .تواكب مستجدات المرحلة واالدوات العلمیة الحدیثة
  

ر ان بناء منظومة تعلیمیة یتطلب سعیا جادا من قبل مختلف المؤسسات التعلیمیة برمتھا وقال االعم
التي تستثمر من خاللھا االنسان الذي یعد الثروة الحقیقیة الي عملیة تطویر الذي یتطلب اعدادا سلیما 

  .لیحدث التغییر المنشود في مجال التعلیم
  

ة من الشتات االمر الذي یتطلب الوقوف بحزم تجاه كل واضاف ان التعلیم في الوقت الحالي یمر بحال
من یسعى الى فرض سیاستھ الشخصیة او الفردیة على قطاع التعلیم الذي ھو اكبر بكثیر مما یتوقعھ 
البعض نظرا لما من اھمیة ھذا القطاع من دور رائد في حمایة جیل المستقبل من ایھ دعوات تحبط 

  .ةمن مسیرتھ وتوجھھ نحو افكار ھدام
  

بدوره اكد نقیب المعلمین باسل فریحات ان النقابة موقفھا ثابت تجاه عملیة تطویر المناھج في سیاق 
یتوافق مع الثوابت الوطنیة والدینیة واالجتماعیة، مع االخذ بعین االعتبار عدم االلتفات الي جداالت 

  .سیاسیة تحید المشھد التعلیمي عن دوره
  

واعتبر فریحات ان عملیة التطویر تشمل عناصر العملیة التعلیمیة كافة والمتمثلة بالطالب والمعلم 
  .والمنھاج التي یتطلب اصالحھا تكاتف المؤسسات التعلیمیة كافة

  
وشدد فریحات على حرص النقابة على التواصل مع وزارة التربیة والتعلیم بشكل یساھم في تحقیق 

یتوافق والرؤیة العامة نحو اصالح تعلیمي شامل یمكن الطلبة من تجاوز العقبات  بما» النقاشیة«بنود 
  .ویساھم في تحقیق مخرجات تعلیمیة توائم متطلبات العصر
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  خطوات إصالحیة شاملة للعملیة التعلیمیة
  

دعا خبراء تربویون إلى االستثمار في التعلیم وتنمیة الموارد البشریة، االمر الذي یسھم بشكل إیجابي 
ن التقدم واطالق االبداعات وتنمیة االفكار والقدرات والمھارات لدى الطالب ومواجھة بمزید م

  .التحدیات المستقبلیة
  

وأكدوا أن ما ورد في الورقة النقاشیة السابعة لجاللة الملك عبدهللا الثاني، خطوة في طریق االصالح 
وقال رئیس لجنة . یر التربويالتربوي، ودعوة لالستفادة من تجارب الدول االخرى في عملیة التطو

التربیة والتعلیم بمجلس األعیان الدكتور محمد حمدان، إن الموارد البشریة تعتبر الثروة الحقیقیة في 
المجتمع،وتحتاج إلى تنمیة واعداد ویجب أن تكون من االولویات في إعداد البرامج والخطط 

  .الحكومة
  

بیة، ان جاللة الملك عبدهللا الثاني تناول في ورقتھ واضاف حمدان، وھو نائب رئیس مجمع اللغة العر
النقاشیة السابعة العملیة التعلیمیة بشمولیة تامة وبكافة أبعادھا وفق خطة للتدریب وتطویر التعلیم 

  .بمستویاتھ المختلفة، یعتبران القاعدة الصلبة لتنمیة الموارد البشریة
  

ً ان ھناك وأكد أھمیة االستفادة من التجارب العالمیة لتط ویر قدرات ابنائنا في االبداع والتمیز، مبینا
العدید من الدول المتقدمة في مجال التعلیم لدیھا مناھج اعتمدتھا، وحققت من خاللھا التمیز والتفوق 

  .كالتجربة الفنلندیة وكوریا الجنوبیة والیابان واسترالیا
  

التي أسست مركزا للمناھج التعلیمیة  واشار الى أنھ یجب االستفادة من تجارب تلك الدول، وخاصة
في سیاق تطویر الموارد البشریة والتعلیم نحو التمیز، الفتا إلى أن جاللة الملك أكد أنھ یجب التركیز 
على اللغة العربیة والتي ال یستطیع ابناؤنا ان ینھلوا من التراث اال بھا، ومن ھنا ال بد من التركیز 

مة في تعلیم أبنائنا، اضافة الى عدم التردد في طرح أي أفكار من شأنھا على اتقان اللغة العربیة السلی
  .ان تصب في تطویر وتحدیث العملیة التربویة

  
ویرى أستاذ المناھج وطرق التدریس بجامعة آل البیت الدكتور سلیمان القادري، أن الحدیث عن 

ً أن المشكلة الحق یقیة تكمن في مدى تطبیق األفكار تطویر التعلیم مستمر في جمیع دول العالم، مبینا
ً للعدید من  ً ما یكون التنفیذ ضعیفا والخطط التعلیمیة والتربویة على أرض الواقع، حیث دائما

  .التحدیات، األمر الذي یحول دون تحقیق عملیة تطویر حقیقیة في ھذا المجال بوجھ عام
  

ودعا القادري إلى تشكیل لجان متخصصة تقوم بإعداد خطط إجرائیة قابلة للتنفیذ ضمن الموارد 
واإلمكانیات المتاحة ضمن مراحل زمنیة محددة، وبالتالي التحول نحو التغییر الحقیقي والملموس في 

  .المجاالت التعلیمیة وفق سیاسة عملیة واضحة تعكس جدیة التغییر نحو األفضل بصفة عامة
  

وأشار القادري إلى أن االستثمار في التعلیم یتأتى باختیار العناصر الكفؤة في المیدان التربوي وفق 
أسس علمیة وموضوعیة محددة، تكون بمثابة خلیة نحل تعمل لتطویر الخطط التربویة والمناھج 

اعي والناقد التعلیمیة ضمن عمل مؤسسي ومشترك، مع األخذ باالعتبار تطویر مھارات التفكیر اإلبد
للطلبة، عبر معرفة ما یتعرض الفرد لھ من معلومات ومعارف وطرق الوصول إلیھا، والتأكد من 

ً إلى تفكیر علمي سلیم   .مصداقیة ھذه المعلومات ومدى دقتھا، وصوال
  

  ٨:الغد ص/١١:صالرأي 
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ً بأنھا موجودة في مختلف الخطط  ولفت إلى أن مناھجنا الدراسیة مازالت تفتقد لمثل ھذه األمور علما
على أرض الواقع، مؤكدا أھمیة اعتماد مراحل التقویم البنائي » حقیقي«ویة لكن دون تنفیذ الترب

والختامي والتتبعي للمناھج الدراسیة، بحیث یتم تقییم األسالیب التدریسیة والتربویة الحدیثة وإجراء 
علمي التعدیالت الالزمة علیھا ضمن مراحل زمنیة محددة، وذلك لضمان استمراریة التطویر ال

ّاء، والوقوف على مكامن الخلل وتصویبھا، وتعزیز الجوانب اإلیجابیة والبناء علیھا بما  والتربوي البن
  .یخدم طلبتنا

  
واعتبر الخبیر التربوي ومدیر التربیة والتعلیم للواء الرصیفة الدكتور سامي محاسیس، أن ما ورد 

، إذ أن االدوات المعرفیة الحدیثة في الورقة النقاشیة السابعة ھي خطوة في االتجاه الصحیح
واالستثمار التعلیمي والمعرفي للطالب یسھم بشكل إیجابي نحو مزید من التقدم واطالق االبداعات 

  .وتنمیة االفكار والقدرات والمھارات
  

وقال إن االنطالق بخطوة جریئة یعزز فرص المكاسب ویواجھ العدید من التحدیات في العملیة 
یمیة وبناء القدرات البشریة وإبقاء األردن انموذجا في التعلیم والتطویر، إذ أن ما تقوم التربویة والتعل

بھ وزارة التربیة والتعلیم من تطویر وتغییر مستمر لھ األثر الكبیر على الطلبة وبما یرفع من مستوى 
  .تحصیلھم العلمي

  
للجامعات ووحدة القبول وبین أن النظام الجدید للتوجیھي ھو خطوة ھامة في أن یترك االمر 

والتسجیل في تحدید تخصص ونوع الدراسة ضمن معیار المجموع العام، وھو عامل من التغییر 
والتحسین التربوي، ألن ھذا االمر سیؤدي الى دعم الطالب نفسیا وعدم الشعور بالفشل طیلة فترة 

یة التعلیمیة التعلمیة وأولیاء الدراسة مما یقلل من االحباط والیأس واالكتئاب عن الطالب محور العمل
  .االمور

  
ً إلى  وبین في الوقت نفسھ أن ھذا األمر یدخل في نطاق التغییر والتطویر التعلیمي في المملكة، مشیرا
أن تطویر المناھج الدراسیة وتحدیثھا باستمرار یتطلب وجود تنسیق كامل لجمیع الجھات المعنیة 

ً إلصالحات تربویة وتعلیمیة تخدم أبنائنا دون ترك األمر لجھة بعینھا على حساب ا ألخرى، وصوال
  .الطلبة وترفع من مستویاتھم المعرفیة واإلدراكیة بوجھ عام
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  إقحام العملیة التربویة بالمناكفات السیاسیة أمر ال تحمد عقباه: أكادیمیون
  

أكدت فعالیات أكادیمیة في محافظة الطفیلة، أن نجاح الدولة وتقدمھا وازدھارھا سیاسیا واقتصادیا 
متین ومتطور یساھم في بناء المجتمع، بعیدا واجتماعیا وثقافیا یكون من خالل نظاٍم تعلیمي قوي و

  .عن المناكفات التي تھدم البناء وتؤدي الى الخراب والدمار كما ھو حاصل في الدول المجاورة
  

، أن الورقة النقاشیة السابعة التي طرحھا جاللة الملك عبدهللا »الرأي«واشارت الفعالیات التي التقتھا 
ة وخارطة طریق للمعنیین في العملیة التربویة، بعد ان الثاني اول أمس، رسمت معالم واضح

استشعر جاللتھ ضرورة اعداد اجیال واعدة متسلحة بثقافة االنجاز والفكر البناء متسمة بروح 
  .االصالة والتجدید بعیدا عن التقلید والتمجید

  
السابعة لجاللة وقال رئیس مجلس امناء جامعة الزرقاء الدكتور راتب السعود، ان الورقة النقاشیة 

الملك عبدهللا الثاني جاءت لتعبر عن طموح جمیع االردنیین في أن یكون لدیھم نظام تعلیمي فاعل 
وقوي، ومعروف ان الدول المتقدمة والقویة سواء في المجاالت االقتصادیة او السیاسیة او 

ان ھذه الدول تخصص التكنولوجیة ھي في البدایة دول تقدمت تعلیمیا وأولت التعلیم حقھ، ومعلوم 
  .ربع موازناتھا لإلنفاق على التعلیم فھو االداء الرئیسي لتطویر المجتمعات

  
ونحن في االردن لم نصل الى ھذا المستوى من الرقي والتحضر والفاعلیة الدولیة «واضاف السعود، 

یمي لدینا، فقد إال بسبب اھتمامنا بالتعلیم، لكننا الحظنا منذ عقدین من الزمن تراجع النظام التعل
دولة على مستوى العالم وظھرت نتائجھ خالل ) ٦٥(اشارت نتائج االختبارات الدولیة والتي شملت 

  .»الشھرین السابقین الى أن طلبة االردن اخفقوا في الوصول الى ادنى مستویات النجاح المطلوبة
  

معة اردنیة الى قائمة أفضل اما على صعید الجامعات االردنیة، قال السعود انھ لألسف لم تصل اي جا
جامعة في العالم، وھذا مؤشر على ان نظام التعلیم العالي لدینا یعاني من ازمة، وھو ما دعا ) ٥٠٠(

جاللة الملك الى استشعار خطر تراجع التعلیم في االردن لیطرح ورقتھ النقاشیة السابعة التي رسمت 
  .ربویة برمتھامعالم واضحة وخارطة طریق للمعنیین في العملیة الت

  
اعتقد ان الحكومات المتعاقبة لم تول التعلیم بشقیھ العام والعالي « ، »الرأي«وتابع السعود حدیثھ الى 

االھتمام الالزم ولم یكن لدیھا أولویة، وجاءت الورقة النقاشیة لجاللة الملك لتقول ان التعلیم یجب ان 
لرئیس لصیاغة شباب المستقبل، وبالتالي یجب ان یمثل رأس اولویات الدولة االردنیة، فھو متطلبنا ا

  .»یكون لنا موقع ضمن الدول المتقدمة في المجاالت المختلفة
  

أرى ان جھات كثیرة یجب ان تدرس وتحلل الورقة جیدا وتضعھا موضع التنفیذ وأولھا « واضاف، 
لیم البناء في الجامعات االردنیة المسؤولة عن تخریج معلمین أكفیاء ینعكس اثارھم على التع

المدارس، اما دور وزارة التربیة التعلیم فھو أساسي وقد آن اآلوان بالنظر الى التعلیم كمھنة وان 
ً شھریا، ولنا في الیابان وألمانیا عبرا اذ ان راتب المعلم ھناك ھو  تكون ضمن المھن األعلى دخال

  .»األعلى من بین جمیع وظائف الدولة
  

فع المكانة االجتماعیة وتأھیل المعلم كلھا أدوات كفیلة بإعادة األلق لھذه ان ر«وختم السعود حدیثھ، 
  .»المھنة

  

  ١١:صالرأي 
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وقال األكادیمي في جامعة الطفیلة التقنیة الدكتور محمد عبدالوھاب المحاسنة، ان تطویر العملیة 
ً في الطال اذ : بالتربویة في االردن یمكن تبسیطھ من خالل تطویر اركانھا األساسیة المتمثلة أوال

یجب ادماجھ في العملیة التعلیمیة التعلمیة لتوسیع آفاقھ وتنمیة قدراتھ بدال من ان یكون متلقیا 
للمعلومة عن طریق تشجیعھ على التفكیر التحلیلي الناقد وعلى الحوار والمناقشة وتحفیز االعمال 

خالل االبتعاد عن  ویؤسس تطویره من: التطوعیة لتعزیز مفھوم المدرسة المنتجة، وثانیا المنھاج
االعتماد على الكتاب المدرسي الواحد والتركیز على مراجع مختلفة واستناد المنھاج على المحاكاة 

  .والتدریب بدال من تعزیز اجترار المعلومات
  

وثالثا المعلم، فیرى المحاسنة ان تطویر ادائھ یكون من خالل تعزیز دور نقابة المعلمین في تنظیم 
المھنة، واشتراط حصول الكوادر التعلیمیة على رخصة مزاولة المھنة قبل البدء  العمل ورفع سویة

بالتدریس، واشراكھم في دورات تدریبیة ومھنیة متخصصة، ومكافأة المجدین ومحاسبة المقصرین، 
ً المدرسة اذ یؤكد على ان تطویرھا یتطلب تقییمھا واشتراط حصولھا على االعتماد العام  فیما رابعا

خاص لبرامجھا من خالل ھیئة وطنیة مستقلة ومحایدة كما یحصل في اعتماد مؤسسات التعلیم لھا وال
  .العالي االردنیة

  
ً التشریعات والسیاسات، اذ یشیر المحاسنة الى ضرورة تعدیل قانون وزارة التربیة والتعلیم  وأخیرا

ً واضحا لمعلم المدرسة ولصالحیات وزیر التربیة وم جلس التربیة، والتركیز النافذ لیشمل توصیفا
  .على تطویر العملیة التعلیمیة برمتھا، وتعزیز مكانة التعلیم المھني والتقني في ذھنیة الطالب

  
وأكد رئیس فرع نقابة المعلمین في الطفیلة محمد الحوامدة، ان الورقة النقاشیة السابعة لجاللة الملك 

الملحة التي یجب أن تكون فیھا العملیة التعلیمیة عبدهللا الثاني جاءت في وقتھا المناسب نظرا للحاجة 
ً لتطور الحیاة والمجتمعات، ومن الضروري أن تسایر المناھج التعلیمیة  متحركة ومتغیرة، طبقا
ً آلمالھا وتطالعتھا فى حیاة  ً لطموحات األمة، وملبیا التغییر الحتمي الواقع بالحیاة لیكون التعلیم محققا

 ً ً، وازدھارا   .أكثر رقیا
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  بالتعلیم الحدیث الوافي یمكن صنع التغییر المنشود: شباب
  

اكدت فعالیات شبابیة في اربد ان الورقة النقاشیة السابعة لجاللة الملك عبد هللا الثاني منارة مفصلیة 
  .على طریق النھضة بالشباب وتحقیق مستقبلھم المشرق على طریق خدمة الوطن واالمة

  
الورقة التي جاءت بعنوان بناء قدراتنا البشریة  وقال عضو مركز شباب اربد قصي میاس، ان

وتطویر العملیة التعلیمیة جوھر نھضة األمة، اكدت ان نھضة االمم لن یكون بغیر التعلیم وان قدرات 
  .الشباب على التغییر الى االجمل واالكمل واالفضل لن یكون اال بتحقیق التعلیم الحقیقي في حیاتھم

  
اء ان تأكید جاللتھ على أننا نعیش في عصر تسارعت خطاه وأننا لن ووصف الشاب میزر ابو الھیج

نستطیع أن نواكب تحدیات ھذا العصر إال بأدواتھ المعرفیة الجدیدة وال أن نلبي احتیاجاتھ إال بوسائلھ 
  .التقنیة الحدیثة یؤكد ان الشباب االقدر على تحقیق ھذه االدوات المعرفیة والتقنیة الحدیثة

  
ارة مركز شباب اربد مازن ابو حمید ان الورقة كانت واضحة في تبیان ان االستثمار ویرى عضو اد

في مستقبل أبنائنا عماد نھضتنا وان الشباب ھم الثروة البشریة التي یمتلكھا االردن وانھ بالتعلیم 
الحدیث الوافي یمكن صنع التغییر المنشود مع اھمیة االستمرار في استثمار الشباب بكل قوة 

  .ؤولیةومس
  

وشدد الشاب براء الحوري على ان التوجیھات الملكیة السامیة من خالل الورقة السابعة جاءت لتؤكد 
ّھ من أن یتعلم ویبدع، وأن ینجح ویتفوق ویبلغ  ایمان جاللتھ بأن كل أردني یستحق الفرصة التي تمكن

ایة منفتحا على كل الثقافات أسمى المراتب بإیمان وإقدام واتزان ال یرى للمعرفة حدا وال للعطاء نھ
خذ منھا ویدع وان الحكمة ضالتھ والحقیقة مبتغاه یطمح دوما إلى التمیز واإلنجاز ویرنو أبدا إلى  ْ یأ

  .العلیاء
  

وقالت الطالبة الجامعیة اماني الخالد ان جاللة الملك اكد ان في الوطن طاقات ھائلة وقدرات كبیرة 
در على صقل ھذه الطاقات وتحفیزھا إلى أقصى حدودھا عبر ومواھب متنوعة، وان الشباب ھم االق

أحدث األسالیب التعلیمیة التي تشجع على الفھم والتفكیر والفھم ال التلقین وتجمع بین العلم والعمل 
والنظریة والتطبیق والتحلیل والتخطیط وتفتح آفاقا رحبة أمام الشباب لیتفوقوا في كل مادة وینبغوا في 

  .أو حرفةكل فن أو مھنة 
  

وقال رئیس مركز شباب اربد ھاشم الشناق ان الورقة النقاشیة السابعة اكدت على اھمیة عدم التردد 
او الخوف من التطویر ومواكبة التحدیث والتطور في العلوم وان الشباب ھم االقدر على منع اھدار 

  .ما نملك من طاقات بشریة ھائلة
  

وزاد الشناق ان جاللتھ اشار من خالل الورقة الى اھمیة ان تكون المدارس والمعاھد والجامعات 
مصانع للعقول المفكرة واالیدي العاملة الماھرة والطاقات المنتجة والتزوید بكل ما یعین على استقبال 

وان الشباب ھم الحیاة ومواجھة ما فیھا من تحدیات والمشاركة في رسم الوجھ المشرق ألردن الغد 
الشریحة المعنیة مباشرة بھذه االفكار كونھم االقدر على ادراك كیفیة التعلیم والتفكیر واالبتكار 

  .واغتنام الفرص وتجاوز العقبات مھما كانت
  

  ١٨:صالرأي 
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واوضح رئیس مركز شباب حرثا خالد الزعبي ان جاللتھ اكد تطلعھ الى أردن قوي یقدم ألبنائھ خیر 
ھوا تحدیات الحیاة وألن یقیموا أعماال ناجحة وأن یمارسوا حرفا قیمة وأن تعلیم یؤھلھم ألن یواج

ینشئوا أسرا متآلفة وأن یبنوا مجتمعا متماسكا وان الشباب ھم المعنیون بالدرجة االولى بھذه المبادئ 
  .والقیم والتي ال بد من تحقیقھا في مسارھم الى المستقبل االفضل 
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  تجتمع الیوم«فنیة اتحاد الجامعات»
  
  
  

اللجنة الفنیة في االتحاد الریاضي للجامعات االردنیة اجتماعا لھا ظھر الیوم في مقر االتحاد في تعقد 
جامعة االمیرة سمیة برئاسة یاسر مصلح رئیس اللجنة الفنیة وذلك لبحث البطولة العربیة الجامعیة 

طوالت الریاضیة للتایكواندو التي یستضیفھا اتحاد اللعبة الشھر الجاري، الى جانب بحث تواصل الب
  .للجامعات االردنیة

  ٢٩:صالرأي 
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  اللغة بین اھتمام الملك وإھمال التعلیم العاليّ  تعلیم
  

  أ د سیف الدین الفقراء
إّن لكل عصر أدواتھ ووسائلھ، وھمومھ :" قال جاللة الملك في ورقتھ النقاشیة السابعة ما نّصھ

ي التكنولوجیا، ال یقتصر على ومشاكلھ، فالتعلیم في عصرنا الحدیث، الذي یشھد تطورا ھائال ف
القراءة والكتابة، بل یتجاوز ذلك في عصر الكمبیوتر واإلنترنت إلى إتقان لغات عالمیة أساسیة، 
وامتالك مھارات التواصل مع اآلخرین ومبادئ العمل المھنیة، والقدرة على التحلیل والتفكیر لیكون 

ً بقولھ تعالى قادرا على المشاركة في إنتاج المعرفة، والمساھمة ف بِّ (ي إحداث التقدم، عمال ُل رَّ وق
ًما ِي ِعلْ ولن . لقد أنعم هللا علینا بثروة عّز نظیرھا من القیم العالیة واللغة الثریة والّتراث البدیع). ِزْدن

ّراث، إال إذا أحبوا لغتھم العربیّة، وأجادوھا وتفوقوا فیھا، وكیف  یستطیع أبناؤنا أن ینھلوا من ھذا الت
ن بناءھم المعرفي األصیلال    ".وھي لغة القرآن الكریم ولسان األمة، فھي التي تشكل ثقافتھم وتكوِّ

وبإشراف ، قبل عشر سنوات ونیّف وبناء على قرارات من المؤتمرات الوطنیة لتطویر التعلیم العالي
، من جاللة الملك اتخذ مجلس التعلیم العالي قرارات واضحة لتعلیم اللغة العربیّة واللغة االنجلیزیة

عربیّة وتسخیرھا في وكان تعلیم اللغة ال، والحاسوب في الجامعات كمتطلبات إجباریّة للطلبة جمیعھم
ً من محاور السیاسات العامة للبحث العلمي في مؤسسات التعلیم العالي لعام  تدریس العلوم واحدا

ونتاج ذلك خّصص مجلس التعلیم العالي مادتین للغة العربیّة ومادتین للغة ، ٢٠٠٦-٢٠٠٤
ً للطلبة في الجامعات، ومادة للحاسوب، االنجلیزیّة َ إجباریا مع مرور الزمن تالشت ھذه  ولكن، متطلبا

  .وذھبت توصیات التطویر أدراج الریاح، المواد من الخطط الجامعیّة
في جامعاتنا یا صاحب الجاللة بیعت مواد اللغة العربیّة واللغة االنجلیزیة والحاسوب والتربیة 

ٍ وصفقات تطال رائحتھا النتنة علیة القوم في الت، الوطنیة علیم في سوق الحوسبة في لیل داج
والحوسبة لم تتعَد ، وأصبحت في بعض الجامعات من ممتلكات شركات طالل أبو غزالة، المتھاوي

ووصل ، ودون حضور الطلبة للدراسة أو االستماع للشرح، )pdf(حدود وضعھا على شكل ملف 
فمھارات طلبة ، من العالمات بحّجة التخریج% ٧األمر ببعض جامعاتنا تنجیح من حصل على 

ولیس أدّل على ذلك من إعداد امتحان ، واللغة االنجلیزیة في الحضیض، في اللغة العربیّة الجامعات
ولن :" كفاءة یقیس مھارات الطلبة اللغویّة لترى جاللتكم العجب الُعجاب في اللغة التي تقولون عنھا

تفوقوا فیھا، وكیف یستطیع أبناؤنا أن ینھلوا من ھذا التراث، إال إذا أحبوا لغتھم العربیّة، وأجادوھا و
  ".ال وھي لغة القرآن الكریم ولسان األمة

ً للتعلیم العالي ومجلسھ الذي ال یملك رؤیة  نعم یا صاحب الجاللة ھذه الورقة یجب أن تكون نبراسا
 ً ففي ، وال أھداف لھ في تعلیم العربیّة واللغات وتوسیع مدارك الطلبة في الحاسوب، وال منھجا

تي تتبوأ المكانة األولى بین الجامعات العربیّة في معاییر الدولیة نجد ثالث أو الجامعات اإلقلیمیة ال
ً جامعیّا لجمیع الطلبة ومعظم طلبتنا في الجامعات األردنیّة یا صاحب ، أربع مواد للغات متطلبا

ة وال یتقنون جملة باللغ، ال بل وبعض أساتذة الجامعات ال یكتبون فقرة سلیمة بلغة القرآن، الجاللة
فھم في أمیّة حاسوبیّة ، وبعضھم ال یعرف كیف یُدخل عالماتھ على النظام المحوسب. االنجلیزیة

  .ُمخزیة
ً من تقصیرنا في محاورھا في مؤسسات  ً ووجال نعم الورقة النقاشیة لفتة ملكیة یجب أن ننحني خجال

لتعلیم اللغة العربیّة إذ یجب وضع إستراتیجیة ، وعلى رأسھا مجلس التعلیم العالي، التعلیم العالي
، وتضمینھا في قرارات التعلیم العالي، واللغة االنجلیزیّة والحاسوب للطلبة في الجامعات األردنیّة

 مقاالت

 السوسنة
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ووقف مھزلة المتاجرة بھذه المواد في صفقات ، وتأھیل األساتذة في اللغة ومھارات الحاسوب
لبة الدراسات العلیا الذین تعّج رسائلھم وااللتفات إلى ط. مشبوھة تحت بند الحوسبة وتكنولوجیا التعلیم

  .ولیس لھم من برنامج تأھیلھم في اللغة االنجلیزیة سوى دفع رسومھ، باألخطاء بشكل یندى لھ الجبین
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  دستور إلصالح التعلیم..» الورقة النقاشیة السابعة«
  

  كوثر صوالحة
الورقة النقاشیة السابعة التي طرحھا جاللة الملك عبد هللا الثاني وتركیزھا على التعلیم دلیل واضح 
على اھمیة وجوھر المستقبل الذي ینظر الیھ جاللتھ لالجیال القادمة، جوھر ینطلق اساسا مما زرع 

ما لدینا فنحن ال نقل ثقة فینا وتربینا علیھ، ورقة تدعو الى البناء على ما لدینا والعمل على اظھار كل 
  .عن احد

الورقة التعلیمیة من جاللتھ تجاوزت في محتواھا كافة الدساتیر العلمیة والخبرات التربویة المنھجیة  
االستثمار «واضحة النقاط والتصورات وملخصھا ..والخطط واالستراتیجیات فھي واضحة المعالم 

  « لقادرون فھا ھي ذي ثروتنا البشریة في مستقبل أبنائنا عماد نھضتنا واننا على ذلك 
ھذه الجملة بتفاصیلھا تبین لنا ما یطمح إلیھ جاللة الملك وما یریده لالجیال القادمة في ظل ما نشھده  

  .من تحدیث لكل الوسائل في محتلف المجاالت
ن جاللة الملك وضع النقاط على الحروف وسھل الطریق للعدید من الخبراء والمختصین في الشؤو 

التربویة من خالل ورقة نقاشیة تفتح االفاق الى نقاش موسع والى وضع الیات للتطبیق دون التوقف 
  .الكبیر امام محاور من الواضح انھا تشكل عقبات ولیس عقبة في مسیرة التعلیم 

في ورقتھ النقاشیة اشار جاللتھ وبكل دقة الى ایمانھ ان من حق كل اردني ان یتعلم ویبدع واالجمل  
  .من ذلك ثقتھ المطلقة بانھم قادرون على التمیز واالبداع واالنفتاح 

الثقة بالمقدرات امر مھم الن الثقة ھي النبع الحقیقي لكل المقدرات وھي التي تبني البناء الحقیقي  
  .للفكر والعلم والمعرفة، فدون الثقة بالقدرة تختفي الكثیر من معالم العطاء 

محطة في ھذه المسیرة، بل وضعت بثوابت یقینیة التاریخ واللغة العربیة في ورقة التعلیم لم تغفل اي 
وركز جاللتھ .اولویات االھتمام حتى ینھل منھا الطالب بكل فخر من عزة اللغة الى فخامة التاریخ 

على ان التعلم والثقة ینبعان من الذات اوال، ومن حب طالب العلم للغتھ وتاریخھ ،فھو طریقھ 
ل االخر والتعامل معھ منطلقا من نفسھ وھویتھ الى االخر محمال بإرث جمیل علینا ان الصحیح لقبو

  .نركز علیھ وال ننكره الن التاریخ ھو سمة لالمة وطریقھا 
من الواضح ان ھذه الورقة بكل ما جاء فیھا نھج ال بد ان یؤخذ بھ في التعلیم الن المسیرة التعلیمیة  

فالتغییر امر صحي وجمیل، » التغییر» عنھا وتلمس القوة من خالل لدینا بحاجة ماسة لنفض الغبار
تتغیر الى االفضل دون نسیان الذات ونكرانھا، فاالسس موجودة ویبقى البنیان علیھا من اجل ان 

  .نزھو بما حققناه سابقا والحقا 
ن اجل العمل ما جاء في الورقة یشجعنا على ان نناقش ونفتح المجال للجمیع من اجل ابداء الرأي م 

وعلینا في ھذا االستثمار ان » فاالستثمار في االبناء كما قال جاللتھ ھو الھدف« بروح الفریق الواحد 
نعي تماما ان ال ندخل التعلیم في صراعات جانبیة، التعلیم مھمة انسانیة راقیة منھا ینطلق فجر 

  .المستقبل 
بجوھر التاریخ وثقافتھ ولغتھ وموروثھ،  التغییر في التعلیم یجب ان یطال كل شيء دون المساس 

التغییر كما قراه جاللة الملك تغیر نحو االفضل، بمعنى التمكین من اجل القبول باالخر وتمكین 
الجمیع من النقاش وابداء الراي واحترام الراي االخر والعمل على ایقاد شعلة التحلیل والتدبر والتفكر 

  .  وھو من جوھر حیاتنا وتاریخنا ودیننا
التعلیم كما یراه جاللة الملك ھو عملیة اصالحیة شاملة للفرد، عملیة تھدف الى االرتقاء والنھوض 
والنمو العقلي والفكري، النھوض بالتعلیم ھو نھوض یمس كل شيء في التعلیم، تغییر المناھج یجب 

فات سیاسیة افاقھا ان یتم على اسس علمیة مطالبا ان ال یزج في عملیة اصالح التعلیم في اتون مناك
  .ضیقة مبھمة، التعلیم حیاة الفرد، استثمار المجتمع، نھوض االمم مسیرة الحیاة 

 ٤:صالدستور 
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قد نقف جمیعا امام ھذه الورقة ومطلوب منا ذلك، فقد وضعنا جاللتھ امام مسؤولیاتنا نحن ابناء  
المفرغة، علینا ان  م والمعرفة، علینا ان نخرج من ضیق الحلقاتاالردن الذي نریده قویا معافى بالعل

نقف في كل محور من محاور الورقة ونناقشھ وننفذه سریعا، فالسنون واالیام والتطور ال تنتظر منا 
كثرة التفكیر واالردن مليء بالخبرات والكفاءات التي یمكن ان تحدث فارقا سریعا في ضوء الورقة 

  .لیم القادم النقاشیة التعلیمیة التي یرى فیھا العدید دستورا إلصالح التع
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  قراءة في الورقة النقاشیة الملكیة السابعة
  عزت جرادات

  
): النھضة العربیة الكبرى(لنھضوي لألمة التي عبرت عنھ تنبثق الرؤیة الملكیة للتعلیم من الفكر ا

) التعلیم(وھي مقومات أداتھا ووسائلھا تتجسد في كلمة واحدة . االستقالل والوحدة والحیاة الفضلى
وھو ما عبر عنھ الخطاب الملكي في أول مؤتمر یحضره جاللة الملك عبدهللا الثاني في .... 

ً وجودة، ھو النھج : التعلیم(عندما أكد أن  - جتماعي العالمياال -المنتدى االقتصادي - )دافوس( جوھرا
ً : األردني لتحقیق التنمیة المستدامة واالرتقاء بالتنمیة البشریة، فالمكانة العالمیة للتعلیم أنھ أصبح ھدفا

 وأصبح السباق بین األمم. ووسیلة لتحقیق النمو، واالستثمار في اإلنسان، والحیاة الفضلى للمجتمع
ً في مجال العلم والمعرفة ویحضرني في ھذا السیاق مقولة المؤرخ البریطاني  ): أرنولد تویني(سباقا

  .أن األنسانیة في سباق بین العلم والكارثة 
  :محاور رئیسة

یؤدي إلى الوقفة ... إن التمعن في الورقة النقاشیة الملكیة السابعة، ومحورھا الرئیس ھو التعلیم 
  :في المحاور الرئیسة التالیة التأملیة والفكریة

  .الفكر التربوي الذي یریده األردن-
  .المؤسسة التربویة ذات المسؤولیة -
  .الشخصیة األردنیة المستقبلیة-
الوعي : فالفكر التربوي الذي یحقق نھضة أردنیة عربیة یرتكز على رؤى التفاعل مع منظومة  

یتطلب التعمق في فھم التراث اإلنساني ومعطیاتھ واإلبداع والذكاء من اجل الصالح العام، فالوعي 
ً من جھة أخرى ً مستقبلیا ً وتوظیفا ً وتقییما . الحضاریة من جھة، وفي إدراك أصالة تراث األمة، تحلیال

) الوعي التربوي(كما یعني . وھذا ما أكدتھ الورقة النقاشیة في توظیف التراث للتطویر والتحدیث
) R and D(البحث والتطویر : من خالل منھجیة علمیة تعتمد ثنائیة حیویة التطویر والتحدیث وذلك 

والتي أصبحت أساسیة في أي عملیة تطویریة، ولعل الفشل الذي یواكب أي عملیة تطویریة تربویة 
  .یعزى إلى غیاب ھذه المنھجیة

وبإیجاد  أما اإلبداع وأھمیتھ في التطویر فیعنى بابتكار حلول غیر تقلیدیة ألي مشكلة تربویة،  
 State of(أسالیب متجددة للتطبیقات العملیة، واإلبداع بحد ذاتھ یتأتى من حداثة المعرفة أو ما یسمى 

the Art( واإللمام بھا والتفاعل الفكري معھا، ومن ثم إعمال العقل البتكار تلك الحلول غیر ،
ف عند حدٍّ، ویتسم بدینامیكیة التقلیدیة، وإیجاد تلك األسالیب المتجددة، واإلبداع بطبیعتھ ال یتوق

التحدیث والتغییر في المسار التطبیقي، ولعل أخطر ما تتعرض لھ عملیة التطویر التربوي ھو 
الجمود في الفكر واألسالیب من جھة أو التوقف عند انجاز تربوي معین والتمسك بھ، مھما كان 

ً من جھة أخرى   .إبداع متجددفاإلبداع الحقیقي ھو الذي یؤدي إلى ... إبداعیا
وأما الذكاء في التفاعل الفكري التربوي فھو األداة اإلنسانیة التي تسبر غور الخبرات والتجارب 
ً لمتطلبات الواقع المجتمعي والتربوي لیكون التطبیق العملي  ً، ثم تكییفا ً وتقییما ً ونقدا العالمیة، تحلیال

ً بمقولة ً معتدا ً وحكیما ً، والتط: رشیدا ً، وھي الثنائیة التي تفتح اآلفاق للتفاعل التفكیر عالمیا بیق محلیا
  .مع الفكر اإلنساني، وتؤدي إلى إعمال العقل في األسالیب الفعالة للتطبیق العملي

رسالة تتمثل في ) التعلیم(والمؤسسة التربویة ذات المسؤولیة، فھي تلك المؤسسة األردنیة التي تعتبر  
معرفة وتقنیة ومھارات، وتعني بتحولھا الذاتي إلى بیئة للمعرفة، : بناء القدرات الذاتیة لروادھا

ً، وتحقیق للمجتمع وقیادتھ نحو التحّول الدیمقراطي، م) وكالة تغییر(وباعتماد نفسھا  عرفة وسلوكا
  .السلم االجتماعي المتین بین إفراده ومكوناتھ

وأما الشخصیة األردنیة المستقبلیة فتأتي نتیجة طبیعیة لالستثمار األمثل والواعي في التعلیم  
ً بالمھارات الحیاتیة،  ومؤسساتھ، ذلك أن صوغ شخصیة المتعلم، وإعداده متمكنا بالمعرفة، ومعتدا

 ١٦:صالدستور 
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ً لدور  العقل وإعمالھ في المواقف الحیاتیة، كل ذلك یجعل منھ الشخصیة األردنیة ذات الرؤیة ومدركا
  .الواعیة والعلمیة والمستقبلیة

أن الفكر التربوي المستنیر إلرشاد المسیرة التربویة، والمؤسسة التربویة الفاعلة، والشخصیة  
ً  األردنیة المستقبلیة ھي من األساسیات لیكون األردن، كما أراده جاللة الملك، نموذج نجاح عربیا

 ً   .... وعالمیا
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  نعم لتطویر التعلیم
  طارق مصاروة

فعبدهللا الثاني لیس . قرأنا ورقة سیدنا السابعة باالھتمام الذي قرأنا بھ كل االوراق والتوجیھات السامیة
ً ، وال قارئ خطابات وانما ھو، خطیب مناسبات الرث بلدنا والحافظ ، والكافل، الرائد، كما كان دائما

  .وتاریخ امتنا
  

ونتذكر مدارس االربعینات من القرن الماضي . كان حالة متمیزة، التعلیم الذي قام في بلدنا منذ البدایة
ً لسنوات الدراسة الخمس» مدرسة المعارف«حین كانت  ً وطالبا ً واحدا ً وُمدّرسا ومع ذلك فقد . صفا

ً ولدول عربیة كالسعودیة ودول الخلیج وقد اعطینا ل، كان التعلیم في حجم بلدنا النامي بلدنا أوال
 ً ً ممتازا مرة : ثم دخلت الحزبیة وزارة المعارف التي صار اسمھا التربیة والتعلیم. العربي مدرسا

ونسي . ولكل حزب، وصارت المدارس محطة تفریخ لحزبیین تحّزبوا لكل بلد. بعثیة ومرة اخوانیة
  .حزب االردن.. الجمیع أن یكونوا

  
، وظھرت العصبیات االقلیمیة.. قال الكثیر انھا ردة اقلیمیة. االردن اوالً : رفع سیدنا شعار حین

ً؟ وعلى حساب َمن؟. والتشوھات الحزبیة   !ماذا؟ االردن اوال
  

وحین انھارت كیانات .. واالقلیمیة، وبقي الشعار الخالد یتنامى على حساب العصبیات العشائریة
ً ھو حقیقة ثابتة حفظت ، ن في مخابراتھا واعالمھاسیاسیة كنا نحاول ایجاد مكا اكتشفنا أن االردن اوال

  .ونسیجنا االجتماعي، وأمننا، استقرارنا
  

ً على تسمیتھا قوانین وأنظمة ً في حین كان قادرا لكنھ . وحین بدأ سیدنا یطلق افكاره سماھا اوراقا
ولیس ضد احزاب . فتطویر التعلیم لیس ضد االخوان واالخونة. حفظھ هللا ارادھا للنقاش المجتمعي

 ً   .وانما ھو مع المستقبل والوطن.. ولیس ضد. خرفت بعد أن صار عمرھا قرنا
  

سمع أبو بكر القصة فسأل . قریش تھزأ بسروة النبي العربي الروحیة الى المسجد االقصى حین كانت
فاذا كان صّدق النبّوة وشھد قمة االیمان اذ كان ثاني اثنین .. قال إذن أصدقھ. نعم: أھو قال كذا؟ قالوا

  !فلماذا یشك؟. في الغار
  

، والریادة، یتحّول االردن الى ذروة القوة كیف، فنحن نرى بأم العین. ونحن ھكذا أمام الورقة السابعة
ً من ھذا التحّول؟.. واحترام العالم   فلماذا ال یكون تطویر التعلیم جزءا

 ٢٢:صالرأي 
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  وضوح سیاسي: إصالح التعلیم
  باسم الطویسي.د

ھذا . قدم الملك في الورقة النقاشیة السابعة مساھمة في الحوار الوطني حول إصالح التعلیم ومستقبلھ
الحوار الذي یدور على مستویات متعددة منذ أكثر من عامین آن الوقت ان یتقدم خطوة إلى األمام 

مربع صراع االرادات، فھذه المنھجیة في االوراق النقاشیة التي یشارك الملك من خاللھا وان یغادر 
في النقاشات العامة تتجاوز مسألة ان تقوم وسائل اإلعالم بترویجھا وما تتضمنھ من أفكار، بل في 

ھي خلق نقاشات جدیدة ومسؤولة حول القضایا اإلصالحیة واالنتقال إلى مرحلة جدیدة في النقاش تن
ھل نرید اصالح ھذا القطاع؟ وما ھو مفھوم االصالح والتطویر؟  وصوال إلى : االختالفات العدمیة

  .كیف نصلح ھذا القطاع، وما نریده منھ، وما ھي االولویات واآللیات
ھذه الورقة تقدم للمرة األولى وضوحا سیاسیا حول مفھوم تطویر وإصالح التعلیم في األردن ومن 

السیاسي الوطني، وتوضح أن تطویر التعلیم أولویة اساسیة ال تتقدمھ أولویة اخرى  أعلى سلم القرار
صحیح أن المؤسسة البیروقراطیة األردنیة لم تتوقف منذ عقدین عن . ضمن األولویات الوطنیة

اصدار الوثائق التي طالما وصفت باالصالحیة وتناولت موضوع تطویر التعلیم، وألنھا المرة األولى 
صدى فیھا الملك شخصیا إلصدار وثیقة ملكیة معمقة في اولویة اصالح التعلیم بعد فترة من التي یت

الحوارات الوطنیة التي حملت الكثیر من الفوائد والخطابات المتناقضة واألفكار الجیدة واالخرى 
فیھا الردیئة والعواطف واالنفعاالت واالتھامات، فإن ھذه الورقة تنقل الحوار الى مرحلة نتجاوز 

  . مفھوم إصالح التعلیم وأھدافھ الى البحث في األولویات واأللیات
إصالح التعلیم مسألة مجتمعیة ولیست قرارات یتخذھا تكنوقراط تعلیمي أو نخبة سیاسیة، ولھذا فإن 
تلك النقاشات العامة مھمة وینبغي عدم تجاوزھا بأي حال، لكن ال یمكن ان نستمر الى ما ال نھایة في 

حوارات، والیوم یمكن القول ان لدینا رؤیة واضحة في العدید من قضایا التعلیم االصالحیة، ھذه ال
وإذا كانت لدى الدولة رؤیة اصالحیة جادة في التعلیم فیجب ان یكون لدیھا اجابة واضحة وسریعة 
وحاسمة على كل االزمات المتوقعة اثناء تطبیق الخطط اإلصالحیة، فمن المعروف أن اإلصالح 

وما، او على االغلب، یأتي بأزمات اجتماعیة أو اقتصادیة أو سیاسیة، مدارس اإلصالح والتحدیث د
في العالم ومنذ عقد الستینیات من القرن الماضي أصبحت تعي ھذا الدرس جیدا، ویمكن للدولة ان 
تحول ھذه االزمة الى فرص حقیقیة للمضي قدما في برنامج وطني جريء لالصالح یساھم فیھ 

  . قطاع الخاص الى جانب القطاع العام والمجتمعال
في الجانب االخر، ومن باب التذكیر علینا ان نشیر إلى أن واحدا من اھم اسباب تعثر جھود إصالح 
التعلیم العام والعالي في األردن ھو الصراع على اجندة االصالح في ھذا الملف بین قوى سیاسیة 

ط الرسمي نفسھ  فال یوجد قطاع شھد خططا إصالحیة وقوى اقتصادیة وداخل مدارس التكنوقرا
ومؤتمرات ولجانا مثل قطاع التعلیم ومعظمھا بدون جدوى، نتیجة لحجم الصراع على اجندة التعلیم، 
فھل حان الوقت لحسم ھذه الصراعات المعلنة والخفیة واالنتقال الى خطط تنفیذیة تفصیلیة في كل 

نقاش حولھا واالخذ بعین االعتبار أن ال إصالح أو تحدیث جزئیة من محاور االصالح، وادارة ال
  .بدون أزمات

 ١٦:صالغد 
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  !األوراق النقاشیة؛ ماذا بعد؟
  أبو رمانمحمد 

  
ً، یخرج بنا  ً توافقیا كما حدث في الورقة الماضیة عن الدولة المدنیة، فإّن الورقة الحالیة قّدمت منظورا
من االستقطابات األیدیولوجیة، فدخلت إلى الجدل الحالي عن المناھج وتطویرھا والسجاالت التي 

ً، لیضع الملك اإلطار الوطني الذي نفھم من خاللھ األھداف  الحقیقیة لقضیة تطویر تابعناھا إعالمیا
  .التعلیم وأھمیة ذلك، وعالقتھ باللغة والدین والحداثة والمعرفة

ً باألوراق النقاشیة التي تحدثت عن الدیمقراطیة األردنیة وصیغتھا  وكما كانت الحال علیھ سابقا
قفین، بل لكن السؤال الجوھري الیوم من قبل النخب والسیاسیین والمث. المستقبلیة والملكیة الدستوریة

حتى الرأي العام؛ ما ھو موقع األوراق النقاشیة الملكیة في بناء السیاسات العامة؟ وماذا بعد ھذه 
  .األوراق

ً آخر، فیھ قدر أكبر من  ھل ھي أوراق ذات إلزام معنوي ورمزي أم من المفترض أن تكتسب طابعا
نظومة التراتبیة التشریعیة اإللزامیة، وإذا كان األمر كذلك، فكیف یمكن أن نفھم ذلك ضمن الم

  !المعروفة؟
ھي أسئلة مھمة وحیویة؛ فإذا كانت األوراق الملكیة تھدف إلى تأطیر التوجھات العامة للدولة، وھي 
كذلك، ومن وجھة نظري، فإّن األوراق النقاشیة ھي ذات قیمة معنویة رمزیة بحتة، تھدف إلى بناء 

مستقبل، تجمع األردنیین حولھا، أي ترصیص األرض فلسفة وطنیة مشتركة، ورؤیة توافقیة نحو ال
ً "العامة، التي من المفترض أن نقف علیھا، ویصعب أن نجد لھا  ً تشریعیا لكن في المقابل ". منزال

ّھا تحظى بھذا التوافق بین التیارات والقوى السیاسیة، فمن الضروري أن نفّكر بترجمتھا  وطالما أن
ً إلى تصّور متكامل تلتزم الحكومات ومجالس النواب بتطبیقھ بوصفھ  عبر أدوات أكثر وضوحا

  .الوصفة الوطنیة التوافقیة والمتوافقة مع الرؤیة الملكیة
ھل المكانة المعنویة لألوراق النقاشیة تكفي؟ أعتقد ذلك، فلیس المطلوب فرضھا كرؤیة وفلسفة على 

إلى تصّور مشترك مرتبط بھا،  الجمیع، بل من المھم النقاش حولھا، والتوصل بین القوى السیاسیة
ّل  ّھا تركز على التوافقات ال الخالفات، ما یمث مھمة لعقد مجتمعي وطني " بنیة تحتیة"ومن المالحظ أن

جدید، بعدما شعرنا خالل األعوام الماضیة أّن الخالفات األیدیولوجیة والثقافیة تعصف بالمجتمعات 
  !والدول أوالً 

تتمثل بفقر الرؤیة الوطنیة التوافقیة، وعدم قدرتنا على استبصار أكبر مشكالتنا األردنیة أصبحت 
ً وتارًة  ً تذھب یمینا المستقبل، فھویة الدولة والمجتمع على السواء لم تعد واضحة، والسیاسات تارة

ً، فأصبحنا بالفعل بحاجة إلى بناء  ، أو األرضیة الوطنیة العامة المشتركة، "الجماعة الوطنیة"یسارا
  .اق تأتي لتضعنا على الطریق الذي یساعدنا في الوصول إلى ذلكوھذه األور

بالعودة إلى ملف التعلیم واألسس والقیم التي حّددتھا الورقة، من الضروري اآلن أن نعید ترتیب 
أولویاتنا، ورّد التعلیم بالفعل إلى الموقع الذي یستحقھ، وإحداث ثورة حقیقیة، وتخصیص موارد مالیة 

متكاملة، إذ دفعنا على البنیة التحتیة ملیارات، وتراجعنا في ثروتنا الحقیقیة الیوم وبرامج تدریبیة 
ً في  ً ومقلقا ً على مستوى المنطقة، لكنھ بات متآخرا اإلنسان األردني، الذي صنعھ تعلیم كان متقدما

  !اآلونة األخیرة
ً غیر م سبوق، ووجود شخصیة إشراف الملكة رانیا على ملف التعلیم وتبنیھا لتطویره أعطاه زخما

مثل عمر الرزاز على رأس الوزارة یعزز سقف التوقعات، وھذه الورقة النقاشیة تدفع بھ إلى األمام، 
لكننا ما نزال بحاجة إلى خریطة طریق إلنقاذ التعلیم العام والعالي ووضعھ على قائمة أولویاتنا 

.الوطنیة

 ٢٨:صالغد 
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 اعالنات

 ١٤:الغد ص/٣٧:الرأي  ص
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  لواء القصر - رحمھ السید حمود المجالي  -
  
  الشمیساني -زھوه سعید عمر عرفات  -
  
  الشمیساني -شوقي عرسان صادق غنام  -
  
  الربة - مریم عودة خلیل الزریقات  -
  
  دیوان الفواعیر -محمد سالمة مصطفى الفاعوري  -
  
  الشمیساني - سمیحة محمود الكحلوني  -
  
  بعد عودة األھل -سامي ابراھیم خلیل تادرس  -
  
  دابوق -توفیق محمد خلف المحادین  -
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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مواطنون یغلقون كھوفا أثریة داخل حدود محمیة البترا بواسطة األبواب ویستخدمونھا لغایات خاصة 
  .رغم أن أنظمة وقوانین محمیة البترا والتراث العالمي تحظر ذلك

  
في االماكن » بحظر التدخین«مسؤولون وموظفون في الوزارات والدوائر الحكومیة غیر متقیدین 

  .الرسمیة في مخالفة صریحة لقانون الصحة العامة العامة یدخنون في مكاتبھم وخالل االجتماعات
  

االف دینار لحساب االمانات لدى وزارة المالیة وفي حال )  ٧( شركة البرید االردني مطالبة بدفع 
  .تخلفھا عن التسدید ستتخذ بحقھا اجراءات قانونیة وفقا لقانون تحصیل االموال االمیریة

  
  
  

 زوایا الصحف 

 الرأي عین 
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ق تنظمھا الجمعیة االردنیة رئیس مجلس االعیان الساب/ جلسة حواریة للدكتور عبدالرؤوف الروابدة
وذلك الساعة السادسة من مساء یوم االحد » مخططات في األفق للمنطقة«للعلوم السیاسیة بعنوان 

البوابة / المبنى االستثماري للجامعة االردنیة/ المقبل في مقر الجمعیة االردنیة للعلوم السیاسیة
  .الطابق الرابع/ مقابل دار وائل للنشر -الشمالیة

  
  

أكد وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرّزاز أن الورقة النقاشیة السابعة لجاللة الملك ربطت 
  .ما بین التعلیم والعدالة والتنمیة، وتبوؤ األردن موقع الریادة في النھضة العربیةبحكمة وإتقان 

  
  .فقط من مجموع الریادیین في األردن%) ٤(تبلغ نسبة النساء الریادیات والمالكات ألعمالھن 

  
ملیون دینار وبنسبة ) ٢٢٠ر٣(بلغت قیمة المستوردات األردنیة من دول مجلس التعاون الخلیجي 

  .لحاليمن قیمة المستوردات مطلع العام ا%) ١٨ر٧(

 الدستورصنارة 
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تفتتح نقابة الصحفیین صباح غد الثالثاء باب الترشح النتخابات نقیب ونائب نقیب وأعضاء مجلس 

باب الترشیح یستمر سبعة . الحالي ٢٨العامة المرتقب في النقابة المقبل، والمقررة في اجتماع الھیئة 
وتجري انتخابات الصحفیین المقبلة في المركز الثقافي . أیام حیث یغلق قبل ثالثة أیام من یوم االقتراع

  .الملكي في عمان
  
" لیمي المرن في منطقة غرب آسیا وشمال أفریقیاكیفیة بناء التكیف اإلق: من السیاسة إلى السیاسات"

ھو عنوان كتاب تطلقھ مؤسسة فریدریش ایبرت في عمان غدا الثالثاء، في حفل یرعاه سمو االمیر 
  .الحسن بن طالل في فندق الندمارك

  
دقاء الشرطة مساء غد الثالثاء في وزیر اإلعالم األسبق نصوح المجالي یحاضر في جمعیة اص

  ".دور اإلعالم في تحصین الشباب من الفكر المتطرف"مقرھا بعمان، حول 
  

ینظم مركز الحسین للسرطان واللجنة الوطنیة للرعایة التلطیفیة یوم غد ورشة عمل حول الرعایة 
محمود الشیاب في فندق حیاة . التي یرعى افتتاحھا وزیر الصحة دالورشة . المنزلیة والتلطیفیة

عمان، تأتي ضمن مبادرة مدعومة من الوكالة األمیركیة للتنمیة الدولیة تھدف لتطویر القطاع الحیوي 
  .للرعایة الصحیة المنزلیة في المملكة

  
عنوان المؤتمر الدولي الرابع لكلیة اآلداب " لمعاصرة في وسائل اإلعالماتجاھات معالجة القضایا ا"

واللغات بجامعة جدارا، الذي یفتتحھ وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي في 
 .باحثا من األردن والخارج ٨٠الحالي، ویستمر ثالثة أیام بمشاركة  ٢٥

 زواریب الغد 
  


