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القوات المسلحة ...رسالة مقدسة

جامعـة مؤتـــة أنموذجــ ًا
يعتز جاللة القائد األعىل للقوات املسلحة امللك عبداهلل الثاين

بفرسان اجليش العريب أسود امليادين ،ويسعد جاللته بالدور

اللواء الركن

قادة مؤهلني أكاديمي ًا وعسكري ًا ينرشون العلم واملعرفة

رئيس هيئة األركان املشرتكة

املعظم واجلهد الكبري الذي تقوم به جامعة مؤتة بتخريج

يوسف أحمد الحنيطي

بني صفوف مرتبات القوات املسلحة ،فيكون العمل مع

تعلموه ووضعوه دستور ًا يف تنفيذ مهامهم ،فالقوات املسلحة

وإتقان املسؤولية ،وها هم نشامى اجليش العريب بحمد اهلل

جامعة مؤتة يف اإلعداد والتدريب والتأهيل وتغذية القوات

العلم أقوى وأجدى نفع ًا مما له عظيم األثر يف إمتام الواجب
وتوفيق منه سائرون بواجبهم جتاه وطنهم بكل قوة وعزيمة،

حيمون مقدرات الوطن األهبى يف مئويته الثانية عرب مسرية
كبرية ،مذللني التحديات والصعوبات وحمققني الكثري من
الطموحات واإلنجازات.

جــاء تأســيس جامعــة مؤتــة قبــل نحــو مخســة عقــود

كغرســة هاشــمية نثــرت ثامرهــا يف كافــة أرجــاء الوطــن
عندمــا أدرك جاللــة املغفــور لــه امللــك احلســن بــن طــال

أمهيــة تســليح تالميذهــا بالعلــم واملعرفــة العســكرية مــع
رضورة االســتفادة مــن العلــوم األخــرى وبشــكل يســهم

يف تطويــر وحتديــث كافــة صنــوف وقطاعــات القــوات
املســلحة مســتله ًام هــذه التجربــة الفريــدة فــكان لــه ذلــك،

حيــث أصبحــت جامعــة مؤتــة بيتــ ًا للخــرة واملعرفــة

وعنوانــ ًا لالنضبــاط والتميــز والتفــاين عــى مســتوى
القــوات املســلحة داخــل الوطــن وخارجــه ،وغــدت حلـ ًا

ملــن طلــب العلــم بصــورة عرصيــة عــز نظريهــا.

وتضطلع مؤتة بدور حيوي ورئيس يف الطور التدريبي
والعملية التدريبية التي تستهدف الشخصية العسكرية
وإنتاج ضباط أكفاء عىل قدر ٍ
عال من املسؤولية يقومون

بواجباهتم جتاه وطنهم هبمة ودقة واحرتاف واقتدار فكان
األبطال عىل قدر العزم ينافحون عن رسالتهم املقدسة بام
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يقع عىل عاتقها واجب كبري وجهد عظيم ،ومن هنا برز دور

عسكرية  -رشطية  -ثقافية  -سنوية

املسلحة بضباط أشداء يتباهى هبم الوطن وتفتخر هبم قواهتم

واآلمال لتحقيق األهداف املنشودة من مؤتة السيف والقلم،

حتدّ ق األنظار عىل الدوام نحو العال وتتجه صوب الفرسان،

القوات املسلحة وممن خدموا وطنهم بأمانة وإخالص.

املسلحة.

أولئك الشجعان الذين مترسوا يف ميادين الرشف والبطولة،
رجال ساروا عىل احلق فقهروا الباطل ،تتلمذوا يف رصوح
الشهامة والكرامة ،وهنلوا من مدارسها صاحبة الريادة
والسيادة ،فرسان العز أصحاب املجد أبطال مؤتة ،موقعة

عظيمة عزائمها شديدة نقشت أثارها عىل جدار األردن
املنيع وأسواره احلصينة ،فكان عىل إثرها رصح علمي يثري

النفوس ويذكي العقول ،وحييي ذكراها الراسخ لتبقى مرجع ًا
أبدي ًا لطالبي العلم واملعرفة ،فكانت مؤتة اجلامعة كام أريد

هلا ،والتي تأسست بحكمة هاشمية وحنكة قيادية ،رافد ًا
رئيسي ًا للقوات املسلحة األردنية ،ورشيان ًا نابض ًا بالطموحات

فتزهو اجلامعة بكوكبتها من الفرسان الذين التحقوا بصفوف
إن القــوات املســلحة وهــي تدخــل مئويتهــا الثانيــة مــن

عمــر الدولــة األردنيــة لتــدرك جيــد ًا واجباهتــا التــي

حــددت بنــا ًء عــى الدســتور األردين يف محايــة الوطــن

ومقدراتــه يف ظــل طبيعــة البيئــة اإلســراتيجية احلاليــة
التــي تتطلــب منهــا أن تكــون جاهــزة للتعامــل مــع كافــة

التحديــات والتهديــدات التــي تواجههــا لتكــون يف مقدمــة

مؤسســات الوطــن للدفــاع عنــه وتذليــل كافــة الصعــاب،
محــى اهلل الوطــن وحفــظ القــوات املســلحة يف ظــل القيــادة

اهلاشمية املظفرة.
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مئوية الدولة األردنية

مداد من التضحيات
ٌ
والدفاع عن الثوابت
أ .د .عرفات عطوي عوجان
رئيس جامعة مؤتة

احلديــث عــن األردن هــو حديـ ٌ
ـث ذو شــجون جتتمــع فيــه

مشــاعر احلــب والفخــر بصــورة ســامية نبيلــة إذ تشــكل
ٍ
رشف وشــهامة وشــموخ
مئويــة الدولــة األردنيــة روايــات

أبطاهلــا آل هاشــم ســادة األمــة وقادهتــا عــر تاريـ ٍ
ـخ مــن
اخلصوصيــة والتميــز والتألــق.
(فال جمد إال واهلاشميون أهله
وليس يساوي خالد الذكر فانيا)
نكتــب هــذا البــوح بلغـ ٍ
ـة مــن االنصــاف فمحــاور التاريــخ
تُكتــب بــاء الذهــب وهــي تتنــاول دور األردن الفاعــل يف

الدفــاع عــن قضايــا األمــة بـ ٍ
ـروح عربيــة وانتــاء لــأرض

األردين قــد ختضــب بــه الــراب
وثوابتهــا الراســخة؛ فالــدم
ّ
العــريب ويف أكثــر مــن مــكان والبندقيــة األردنيــة كانــت ومل

تــزل رمزيــة البطولــة يف ســاحات الوغــى مل تُشــهر ظلـ ًا ومل
تســفك دمـ ًا بغــر حــق؛ ألن األردين لــه ثقافــة قائمــة عــى
االيــان باحلــق العــريب وبعدالــة قضايــا األمــة.

إن وجــود النظــام اهلاشــمي أرســى دعائــم الدولــة
احلقيقيــة فهــو نظــام عمــل عــى وحــدة األمــة وتوجيــه

طاقاهتــا ملــا حيقــق اخلــر ألقطارهــا ومواجهــة التحديــات

والتحــوالت واألزمــات وعليــه أجــزم بالقــول إن آل

هاشــم القــدوة احلســنة يف العطــاء والــذود عــن ثوابــت
ال يمكــن االســتغناء عنهــا مهــا بلغــت التضحيـ ِ
ـة فــا زال
8

ـتحرض داخــل وجداهنــا صــورة امللــك
الذاكــرة الوطنيــة تسـ
ُ

عبــداهلل األول بــن احلســن الــذي صعــدَ إىل ربــه شــهيد ًا
ليكــون ذلــك النمــوذج اجلميــل للقائــد الفــذ الشــجاع
هيتــف قــول الشــاعر ذات كرامــة
وكأنــه
ُ

(أغشى الوغى وأعف عند املغنم).
مئــة عــا ٍم عــى تأســيس الدولــة عنواهنــا اخلــر والبنــاء

والعطــاء قادهــا اهلاشــميون منــذ عهــد املغفــور لــه امللــك
املؤســس وحتــى عهــد جاللــة امللــك املعــزز عبــداهلل الثــاين

مــرت الســنوات
ابــن احلســن (حفظــه اهلل ورعاه)فقــد
ْ

ِ
قلــوب أهلــه وقيادتــه احلكيمــة
والوطــن يــزدا ُد يف
حبــ ًا وكرامــ ًة كيــف ال؟ وهــو املرابــط يف خنــدق األمــة

واملــآوى لـ ِ
ـكل مــن ضاقــت بــه الســبل دون أن يتبــع تلــك
املشــاعر اإلنســانية منّــ ًا وال أذى والشــواهدُ عــى ذلــك

كثــرة؛ فأرضــه هــي أرض الســام والطمأنينــة واألمــان

واالســتقرار وهــو الكبــر بإنجازاتــه ورؤيتــه وانحيــازه
ٍ
صــادق
للحــق والعدالــة والكرامــة اإلنســانية بخفــق
هبــي ال ينكــر.
وحضــور ّ

حفظ اهلل األردن أرض ًا وشعب ًا وقياد ًة ومنجزات
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

عسكرية  -رشطية  -ثقافية  -سنوية

القيادة الهاشمية

ثوابت راســخة وقــــدرة
على مواجهة التحديات

العميد الركن

عدنان حسني القضاة
نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون العسكرية

تعــود جــذور القيــادة اهلاشــمية والتــي تناقلوهــا كابــر ًا عــن كابــر ،بــدء ًا مــن التاريــخ العــريب القديــم ،مــرور ًا بالتاريــخ العــريب
اإلســامي ،وصــوالً إىل التاريــخ العــريب احلديــث ،ومنــذ نســأة الدولــة األردنيــة حتــى وقتنــا احلــارض ،وشــكلت بمجملهــا
الرشعيــات املتعــددة (الدينيــة ،التارخييــة ،القوميــة ،والقانونيــة) التــي حظيــت وحتظــى هبــا القيــادة اهلاشــمية ،أو مــا يمكــن أن
نطلــق عليــه ثوابــت القيــادة اهلاشــمية.
وجــاءت هــذه الثوابــت نتيجــة إلرهاصــات وخماضــات كثــرة ،بــدء ًا مــن الدعــوة إىل إصــاح نظــام اخلالفــة يف النصــف
الثــاين مــن القــرن التاســع عــر وانتهــا ًء بالثــورة العربيــة الكــرى ،التــي م َّثلــت أكــر حركــة إصالحيــة يف القــرن العرشيــن،
ســعت إىل إصــاح دولــة اخلالفــة بإعادهتــا إىل أصلهــا العــريب ،وبعــد أن آلــت هــذه األخــرة إىل مــا آلــت إليــه ،جــاءت
القــوات العربيــة بقيــادة ســليل الدوحلــة اهلاشــمية األمــر عبــداهلل األول ابــن احلســن إلنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه؛ نتيجــة الغــدر
الــذي تلقــاه العــرب مــن اإلنجليــز والفرنســيني ،وشــاءت األقــدار أن تكــون الدولــة األردنيــة بقيادهتــا اهلاشــمية الوحيــدة
التــي محلــت لــواء الثــورة العربيــة الكــرى ،فآمنــت بمبادئهــا واسرتشــدت بأهدافهــا الســامية ،واســتلهمت منهــا ثوابتهــا
ورشعياهتــا السياســية ،تلــك التــي صدَّ قهــا التفــاف أحــرار العــرب منــذ بدايــات نشــأة الدولــة ،مكونــة بذلــك حالــة متجــذرة
متجــددة يف ذاكــرة األردن ووجــدان شــعبه مــا زالــت حــارضة حتــى وقتنــا احلــارض.
فكانــت هــذه الثوابــت اهلاشــمية القــوة التــي ســاندت األمــر يف املهمــة األكثــر صعوبــة عــى اإلطــاق ،وهــي تأســيس دولــة
املؤسســات يف مواجهــة الســيطرة الربيطانيــة عــى اإلمــارة الناشــئة ،وهنــا ال بــد لنــا مــن اإلشــارة إىل دور القيــادة السياســية
ا ُملدركــة واحلكيمــة القــادرة عــى اســتقراء التطــورات والتغــرات التــي تصيــب الســاحة الدوليــة ،واغتنــام الفــرص يف ســبيل
توحيــد البــاد وبنــاء مؤسســاهتا الوطنيــة جنبـ ًا إىل جنــب عــى طريــق نيــل االســتقالل ،ويف ذلــك أمثلــة كثــرة ،لعــل مــن أمههــا،
االســتفادة مــن املعاهــدة األردنيــة الربيطانيــة األوىل املجحفــة؛ بصــدور الدســتور األردين األول الــذي أنشــأ مؤسســات الدولــة
الدســتورية (التنفيذيــة والترشيعيــة والقضائيــة) ،باإلضافــة إىل تقنــن حقــوق املواطــن وواجباتــه ،وكذلــك أيض ـ ًا فيــا خيــص
مؤسســات الدولــة املدنيــة والعســكرية ،التــي طورهــا بخطــى ثابتــة ،فبنــى األمــر مؤسســات الدولــة عــى أســاس صلــب متــن.
ثمــة تغــرات كبــرة يف النظــام الــدويل ،وخاصــة تراجــع مكانــة بريطانيــا يف املجتمــع الــدويل،
و َّملــا أدرك األمــر عبــداهلل األول أن َّ
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فــاوض عــى االســتقالل ،وكان لــه ذلــك يف  25أيــار  ،1946وبعدمــا ألــزم األمــر بريطانيــا املرتاجعــة عــى تقديــم املزيــد مــن
الدعــم ،وســخره لتطويــر مؤسســات الدولــة املختلفــة وعــى رأســها اجليــش العــريب ،حيــث بــدا واضحـ ًا للجميــع حجــم التطــور
املتســارع يف مــروع بنــاء وتطويــر دولــة املؤسســات؛ مــن خــال تطويــر املؤسســات الوطنيــة واســتحداث أخــرى ،واســتمر
الوضــع عــى هــذا املنــوال إىل أن جــاءت حادثــة اغتيالــه ليســقط شــهيد ًا عــى عتبــات املســجد األقــى ،إالَّ أن مــروع بنــاء وتطوير
الدولــة اســتمر ومل يتوقــف؛ وهــي إشــارة قويــة عــى أن ثوابــت القيــادة اهلاشــمية متجــذرة وراســخة يف وجــدان اهلاشــميني.
واســتمرت مســرة التطــور والبنــاء ،فــكان عهــد امللــك طــال ،الــذي طــور مؤسســات الدولــة األردنيــة الرســمية وغــر
الرســمية؛ عندمــا أصــدر دســتور  ،1952الــذي نظــم ووســع احلريــات ،وعــزز الفصــل بــن ســلطات الدولــة الثــاث،
وأوجــد ديــوان املحاســبة ملهمــة ملراقبــة مرصوفــات احلكومــة ،فعــاش األردن جتربــة ديمقراطيــة ناجحــة ،اســتمرت بعــده
يف عهــد امللــك البــاين احلســن بــن طــال حتــى 1957؛ عندمــا توقفــت احليــاة الديمقراطيــة يف األردن؛ بســبب انعــكاس
حــى االنقالبــات العســكرية التــي عصفــت بأمــن
احلــرب البــاردة عــى العالقــات العربيــة العربيــة ،فعــاش العــامل العــريب ُ َّ
واســتقرار املنطقــة بأكملهــا ،وأثــرت عــى أمــن واســتقرار األردن؛ فكانــت حماولــة االنقــاب الفاشــلة -آنــذاك -أكــر
التحديــات وأشــدها خطــورة؛ لتزامنهــا مــع حالــة احلــرب املعلنــة ضــد دولــة ارسائيــل ،ولكــن بالرغــم مــن ذلــك كانــت
القيــادة اهلاشــمية قــادرة عــى إدارة كل هــذه االزمــات جمتمعــة ،ويف أحلــك الظــروف كانــت احلكمــة اهلاشــمية قــادرة عــى
االســتمرار يف التطويــر والبنــاء ،فتوســعت يف بنــاء املــدارس واجلامعــات واملستشــفيات وجلــب أحــدث األنظمــة التقنيــة هلــا
ضمــن خطــط عرشيــة واقعيــة ،أوجــدت تطــور ًا حقيقيـ ًا يف مياديــن االقتصــاد والتجــارة والعمــران والبنــى التحتيــة ،عززتــه
حالــة األمــن واالســتقرار الــذي محتــه وحتميــة ســواعد اجليــش العــريب واألجهــزة األمنيــة ،وسياســة خارجيــة واعيــة ومدركــة
ومؤثــرة يف مراكــز صنــع القــرار الــدويل.
ويف النصــف الثــاين مــن ثامنينيــات القــرن املــايض مـ َّـر العــامل بأزمــة اقتصاديــة عامليــة ألقــت بثقلهــا عــى االقتصــاد األردين،
وكانــت مــن أخطــر األزمــات التــي عصفــت بــاألردن ،لكــن احلكمــة اهلاشــمية اســتطاعت حتويــل هــذه األزمــة إىل فرصــة
الســتكامل مســرة التطــور والبنــاء ،فأعلــن احلســن بــأن الديمقراطيــة خيــار ال رجعــة عنــه ،وبــدأت بذلــك مرحلــة جديــدة
يف التطــور والبنــاء ،واالســتفادة مــن الثــورة التكنولوجيــة ،فــكان األردن مــن الــدول الرائــدة يف التكيــف مــع التغــرات التــي
فرضتهــا هــذه احلالــة ،وانعكســت عــى مواكبــة املؤسســات املختلفــة للتطــورات يف خمتلــف املجــاالت.
كانــت القيــادة السياســية اهلاشــمية وال زالــت تــدرك أثــر اجلغرافيــا والديموغرافيــا السياســية كأهــم حمــددات صنــع القــرار ،إال
أن املهــارة العاليــة واخلــرة السياســية الواســعة للقيــادة اهلاشــمية اســتطاعت حتييــد ذلــك األثــر ،بــل وحتولــه إىل ميــزة زادت مــن
قــوة الدولــة ســاعدهتا لتكــون العبـ ًا أساســي ًا وفاعـ ً
ا يف إدارة األزمــات التــي عصفــت وتعصــف باإلقليــم ،جعــل منهــا صاحب
كلمــة مســموعة لــدى العواصــم املؤثــرة يف املجتمــع الــدويل ،فكانــت هــذه األخــرة داعـ ًا دائـ ًا ملواقــف األردن السياســية.
اســتمرت القيــادة اهلاشــمية عــى النهــج نفســه ،ففــي عهــد امللــك املعــزز عبــداهلل الثــاين ابــن احلســن ،اســتطاع األردن جتــاوز
العديــد مــن االزمــات واملحــن ،واألمثلــة كثــرة ،نذكــر منهــا عــى الصعيــد اخلارجــي :أحــداث  11ســبتمر  ،2001مــرور ًا
احتــال العــراق ،وانــزالق الوضــع األمنــي يف العــراق إىل حــرب أهليــة ،ثــم أحــداث الربيــع العــريب ،وانتهــا ًء باإلجــراءات
اإلرسائيليــة أحاديــة اجلانــب بخصــوص إعــان القــدس عاصــة إرسائيــل األبديــة .ففيهــا مجيعـ ًا كانــت الدبلوماســية األردنيــة
بقيــادة جاللــة امللــك األكثــر تأثــر ًا يف املجتمــع الــدويل ،وهــي لدليــل واضــح عــى اقتنــاع العــامل بأمهيــة الــدور األردين يف
خمتلــف أزمــات اإلقليــم ورصاعاتــه ،فكــا هــو جــزء مــن الــراع هــو أيضـ ًا جــزء مــن احلــل وباعــراف اجلميــع .أ َّمــا عــى
الصعيــد الداخــي ،نكتفــي فقــط بذكــر حالــة الربيــع العــريب التــي أثــرت ســلب ًا عــى خمتلــف دول اإلقليــم؛ فــكان الربيــع
العــريب ســبب ًا يف اهنيــار مؤسســاهتا الوطنيــة وانــزالق املجتمعــات يف بعــض الــدول -بدرجــات متفاوتــة -إىل حالــة مــن
الفــوىض واإلرهــاب ،إالَّ أن احلالــة األردنيــة كانــت خمتلفــة متام ـ ًا ،حيــث اســتطاع األردن بفضــل قيادتــه اهلاشــمية احلكيمــة
حتويــل الربيــع األردين إىل حالــة إجيابيــة ،ف ُعــدِّ ل ثلــث الدســتور ،وأنشــأت مؤسســات وطنيــة جديــدة ،فكانــت التجربــة
األردنيــة يف اإلصــاح الســيايس أنموذج ـ ًا حيتــذى يف املنطقــة والعــامل أمجــع.
خالصــة القــول ،لقــد أثبــت األردن بقيادتــه اهلاشــمية احلكيمــة ،ووالء شــعبه ،وســمو رســالته ،أنــه قــادر عــى جتــاوز كل
املحــن والتحديــات ،بوحــدة جبهتــه الداخليــة والتفافهــا حــول قيادهتــا اهلاشــمية ،فحقــق األردن بذلــك مكانــة مرموقــة
عــى الســاحتني اإلقليميــة والدوليــة ،بــل ومركــز ًا إلقليــم الــرق األوســط يف كثــر مــن األحيــان .لقــد قــدَّ م األردن بقيادتــه
اهلاشــمية املثــال األروع لقــدرة النظــام الســيايس عــى التكيــف مــع املتغــرات الكثــرة واملتســارعة .وهكــذا كانــت ثوابــت
القياديــة اهلاشــمية ومهاراهتــا وخرباهتــا السياســية ســبب ًا يف اســتمرارية األردن وبقائــه آمنـ ًا مســتقر ًا عــى طريــق التطــور والنامء.
محى اهلل األردن حر ًا عزيز ًا منيع ًا بقيادته اهلاشمية املظفرة
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هو التاريخ يأتينا مع نسائم
المستقبل لنعبر به األيام

اللواء الركن

حسني محمد الحوامتة
مدير االمن العام

وتســتمر المســيرة ،وندخــل المئويــة الثانيــة مــن عمــر

توازنــ ًا بيــن الواقــع والمثــال فــي بنائــه لقوتــه الرادعــة

عبداللــه الثانــي ابــن الحســين متفيئيــن ظــال قيادتــه

عــن النــزاع واالقتتــال ،تطفــئ نــار الفتــن والمكائــد،

الدولــة األردنيــة ،فــي ظــل عميــد آل هاشــم جاللــة الملــك
الحكيمــة ،ملتفيــن حــول رايــة خفقــت لمئــة عــام ،ال
مســها ضــر وال ســوء ،وال نــال منهــا عــدو أو حاقــد.
ّ

ونمضــي متوكليــن علــى اللــه ،ثابتيــن علــى الحــق،
متســلحين بتاريــخ كُتبــت ســطوره عابقــة بتضحياتــه ،ودمــاء

شــهدائه ،ومعاركــه ووقفاتــه التــي امتــدت فــي ملحمــة

ســتروي عمــن صنعهــا األخبــار ،فيهــا الحكمــة والشــجاعة،
ومعانــي القــوة والصالبــة ،وفيهــا الصبــر والنجاعــة ،وأكثــر

مــا ميزهــا الرحمــة والتســامح والســلم واالعتــدال.

ندخــل المئويــة الثانيــة ...وقــد مثــل األردن منــذ نشــأته

واحترامــه لقيمــه الراســخة ،لتمضــي مســيرة الدولــة بعيــد ًا

وتتخطــى الريــاح والعواصــف بحكمــة هاشــمية راســخة،

وهويــة أردنيــة جامعــة مضــى علــى دروبهــا جاللــة الملك
عبداللــه الثانــي القائــد األعلــى للقــوات المســلحة ،معزز ًا

لمســيرة النهضــة ،راعي ـ ًا لمبادئهــا ،ومدافع ـ ًا عــن ثوابتهــا
ومكتســباتها ،فــي شــدة مــن غيــر عنــف ،وتســامح مــن

غيــر ضعــف ،وقــوة رادعــة كالســيف تحمــي المبــادئ

فــي إطــار أخالقــي يعظــم القيــم ويحتــرم كرامة اإلنســان.

ولعــل مــا ينقصنــا فــي هــذه اللحظــات ونحــن نعانــق ريــاح
المســتقبل ،أن نوثــق تاريخنــا دون أن نغفــل فيــه كل مــا مــر
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بدولتنــا مــن تحديــات ،وكل مــا ســجله اآلبــاء واألجــداد

والســام القائــم بشــجاعة علــى حقــوق األمــة منافحــ ًا

ســطور فــي كتــاب ،بــل كانــت أيــام ثقــال بلغــت بهــا القلــوب

وتســتمر المســيرة ...وندخــل المئويــة الثانيــة رافعيــن

مــن انتصــارات ،فــي أيــام لــم تكــن ســهلة ولــم تــك مجــرد

الحناجــــــــر ،واشــتدت بها الخطــوب ،وطــارت لحالكاتها
القلــوب ،حتــى إذا مــا اســتيأس البعــض أتــى اللــه بنصــره،
وبلــغ أمــره وكافــأ الصابريــن علــى صبرهــم وثباتهــم.

عــن قضاياهــا ومقدســاتها وحامــ ً
ا لهمومهــا.

رؤوســنا مفاخريــن األمــم بتاريخنــا ،مخلصيــن لوطــن

عظيــم ،وقائــد كريــم ،وبيعــة ســكنت الضميــر والوجدان،
معاهديــن الوطــن أن نبــادل الجميــل جميــ ً
ا بالبــذل

نعــم هــو التاريــخ والماضــي الــذي يأتينــا مــع نســائم

والعطــاء ،ألردن العــزة واإلبــاء ،ولقائــد أوفــى فاســتحق

التحديــات ،ونكمــل مســيرة أردنيــة قابضــة علــى الحــق،

علــى اللــه ،مســتظلين بالتوجيهــات الملكيــة الحكيمــة،

المســيرة  -بــإذن اللــه  -متوجــة بحكمــة قائــد عاقــد

أســباب القــوة والمنعــة ،فــي ظــل حامــل رســالة الثــورة

يتــراءى األمــل مشــرق ًا لمســتقبل الوطــن واألجيــال،

الهاشــمي الكريــم ،جاللــة الملــك عبداللــه الثانــي

المســتقبل لنعبــر بــه األيــام ،فنصنــع الفــرص مــن رحــم

مــن شــعبه أصــدق الحــب وأخلــص الوفــاء ،متوكليــن

مدافعــة عــن قيــم األمــة وحقوقهــا المشــروعة ،لتمضــي

ســائلين المولــى -عــز وجــل  -بــأن يديــم علــى األردن

العــزم ،بيمينــه لــواء العــدل وفــي قلبــه الخيــر ،وفــي عيونه

العربيــة الكبــرى ،وراعــي نهضتهــا ،الملــك العربــي

الملــك الــذي قــدم ويقــدم للعالــم دروس ـ ًا فــي التســامح

-حفظــه اللــه -وحفــظ األردن فــي ظلــه آمنــ ًا مطمئنــ ًا.
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ُ
فرسان مؤتة...
بمشــاعر الفــرح والــرور أخــط هــذه الكلــات ملجلــة

فرســان مؤتــة الســيف والقلــم والفخــر والعــز واالعتــزاز.
جامعــة مؤتــة هــذا الــرح العلمــي املتميــز والــذي محــل
اســم غــزوة مؤتــة ومــا قدمــه املســلمون مــن تضحيــة يف

ســبيل رفعــة اإلســام وعزتــه وكيــف اســتطاع املســلمون

العميد الركن

بالصــر والعزيمــة مــن قهــر قــوة كانــت ضاربــة يف األرض.
فرســان مؤتــة مــا أحوجنــا اليــوم أن نتصفــح تارخينــا وتاريــخ

آبائنــا وأجدادنــا ممــن قدمــوا انصــع الصــور والتضحيــة يف

ســبيل تقويــة دعائــم دولتنــا وعــدم الســاح لــكل مــن تســول

لــه نفســه العبــث بأمــن الوطــن واملواطــن والــذي قــدم فيــه
األردنيــون الغــايل والنفيــس مــن أجل أن تكــون بالدنــا مهوى

لــكل زائــر ،ولقــد حقــق األردن وعــى الــدوام ســمعة طيبــة
بــن مجيــع دول العــامل بقيــادة جاللــة امللــك عبــد اهلل الثــاين ابن
احلســن املعظــم وتقديــم صــورة اجيابيــة مرتســخة بــأن األردن

عــي دائـ ًا عــى كل مــن يريــد النيــل منــه وذلــك بفضــل اهلل
أوالً وحلمــة شــعبنا الــذي يســر خلــف قيادتــه املظفــرة ولقــد

أنور سالمه الطراونة
مدير الدفاع املدين

بــاده ســعيد ًا حيمــل يف جعبتــه احلديــث عــن كــرم وشــهامة
األردنيــن.

فرســان مؤتــة جتتمعــون اآلن يف هــذا الــرح العلمــي الشــامخ

تنهلــون عل ـ ًَا وتدريب ـ ًا عــى يــد غــرة مــن أســاتذة اجلامعــة وأنــا

عــى يقــن بأهنــم مل لــن يدخــروا عنكــم علــ ًا أو فائــدة ترتقــي
بكــم إىل مــدارج الرفعــة والكــال مــن خــال مــا زرعــوه فيكــم
مــن االعتــزاز والــوالء واالنتــاء لــراب هــذا الوطــن الغــايل
فأنتــم الشــباب قــادة املســتقبل وســوف تدركــوا مــا حيــاك هلــذا

الوطــن وأنــه ســوف يبقــى احلصــن احلصــن والــدرع القــوي

كان األمــن واالســتقرار هــو ديــدن وشــعار األردنيــون عــى

بعزائمكــم وســواعدكم التــي ال تلــن.

بالرتحيــب والتهليــل مــن مجيــع أطيــاف املجتمــع ليعــود إىل

وأن جيعــل اهلل بالدنــا بــاد خــر وعطــاء إنــه ســميع جميب.

الــدوام فاملتجــول يف بالدنــا مــن شــاهلا إىل جنوهبــا ينعــم دائـ ًا

ويف اخلتــام ال يســعني إال الدعــاء لكــم ولقيادتنــا اهلاشــمية املعطاءة
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دور الجامعة في
تحقيق أهداف التنمية
المستدامة

األستاذ الدكتور

صائب خريسات

رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

كان مفهــوم التنميــة مفهوم ـ ًا تقليدي ـ ًا ُيقصــد بــه قــدرة الدولــة عــى زيــادة املــوارد املختلفــة لســد
االحتياجــات املتزايــدة للمجتمــع ،مــن مــوارد برشيــة واقتصاديــة وطبيعيــة.

ويف العــام ( )1987أصبــح الرتكيــز العاملــي عــى رضورة املحافظــة عــى ديمومــة املــوارد واضحـ ًا

ليظهــر مصطلــح (التنميــة املســتدامة) ،فقــد حــد ّدت اللجنــة العامليــة للبيئــة والتنميــة هــذا املفهــوم
اجلديــد الــذي ُبــدء إســتخدامه عــى نطـ ٍ
ـاق واس ـ ٍع والــذي ُيعنــي التنميــة التــي تُلبــي إحتياجــات

احلــارض دون املســاس بقــدرة االجيــال القادمــة عــى تلبيــة إحتياجاهتــم.
ولقــد ســ ّلط هــذا املفهــوم النظــر واالهتــام عــى عــدّ ة جوانــب جديــدة و مهمــة حليــاة البــر
وهــي( :ســامة البيئــة ،ســد حاجــات االنســان ،حتقيــق العدالــة االجتامعيــة ،والتكافــل املجتمعــي
املتعــدد اجلوانــب).

وعــى هــذه املضامــن اجلديــدة إســتندت الدعــوة العامليــة للعمــل ملواجهــة الفقــرة ومحايــة االرض
واالنســان وضــان العيــش الكريــم بأمــن وســام؛ لتصبــح كأجنــدة واضحــة املعــامل ذات لغــة
مشــركة والتــي و ُع ِر َفــت الحقـ ًا بأهــداف التنميــة املســتدامة ( )SDGsوالتــي تشــكلت مــن ســبعة

عــر هدفــ ًا واضحــ ًا إســتندت اىل مــا تــم إنجــازه مــن نجاحــات حققتهــا االهــداف اإلنامئيــة

لأللفيــة مــع الرتكــر عــى مفاهــم جديــدة مثــل( :تغــر املنــاخ ،وعــدم املســاواة اإلقتصاديــة،
واالبتــكار واإلســتهالك املســتدام والســام والعدالــة) ،ضمــن أولويــات األهــداف األخــرى

املنبثقــة عنهــا.

إن اهلــدف الرابــع مــن هــذه األهــداف ر َّكــز عــى ضــان وإتاحــة فـ ٍ
ـرص متكافئــة للحصــول عــى
التعليــم اجل َّيــد وتعزيــز فــرص التع ُّلــم مــدى احليــاة للجميــع ،حيــث يؤكــد عــى أن التعليــم ركيــزة

أساســية وحــق مكفــول لبنــي البــر ،وعــى الرغــم مــن أن م ّعــدالت االلتحــاق بمؤسســات
التعليــم تشــر اىل تقــدّ م ملحــوظ حيــت تتزايــد امكانيــة احلصــول عــى التعليــم بكافــة مراحلــة،
إالّ أن برنامــج التنميــة املســتدامة جــاء لري ّكــز عــى جــودة التعليــم أيض ـ ًا.

أشــارت منظمــة اليونســكو يف تقريرهــا اخلامــس اخلــاص باهلــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة
املســتدامة واملتمثــل بضــان التعليــم اجليــد املنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص التعلــم

ـول حاســمة ،فاألزمــات العامليــة هتــدد بعكــس مســار
مــدى احليــاة ،اىل أن العــامل يمــر بنقطــة حتـ ّ
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التقــدّ م وإهنيــار االنجــازات الســابقة وزيــادة املخاطــر
املســتقبلية ،حيــث نشــهد تدهــور ًا بيئيــ ًا متزايــد ًا مــع

الــدؤوب مــن أجــل حتقيــق أهــداف التنميــة ضمــن

أجنــدة ( ،)2030وحيتــاج اىل تكاتــف دويل عــى مســتوى

تزايــد حــدة آثــار تغــرات املنــاخ ،وتــر ّدي فــرص العمــل

احلكومــات والشــعوب واملؤسســات األهليــة ،وعــى

الرتاجــع االقتصــادي العاملــي ناهيــك مــن اآلثــار الكارثيــة

حتقيــق اهلــدف املنشــود بتوفــر التعليــم اجل ّيــد للجميــع

املتاحــة للشــباب وتزايــد حتديــات اهلجــرة واســتمرار

للرصاعــات والعنــف حــول العلــم ،وكانــت هــذه بمثابــة
الدعــوة لصياغــة أهــداف التنميــة املســتدامة (.)2030

التحــول نحــو
اجلميــع أن ُيكافــخ كل يف جمالــه إلحــداث
ّ

فعــ ً
ا بحلــول عــام (.)2030
وإدراك ًا مــن جاللــة امللــك عبــد اهلل الثــاين إبــن احلســن

وبالتــايل فــإن مــا حققـــــه املجتمــع الــدويل خــال
ٍ
( )1999-2015مــن
إنجــاز يف جمــال التعليــم اجليــدّ

حفظــة اهلل هلــذه التحديــات وخماطرهــا عــى األردن فقــد
بــذل جهــود ًا كبــرة ومنــذ توليــه لســطاته الدســتورية

للتنميــة املســتدامة وأهدافهــا حيتــاج اليــوم للعمــل

يف املجــال اإلقتصــادي واإلجتامعــي األمــر الــذي كان

وتوجيــه التعليــم للجميــع ضمــن األجنــدة العامليــة

يف العــام ( )1999إلحــداث تنميــة شــاملة ومســتدامة
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واضحــ ًا مــن خــال التوجيــه املســتمر للحكومــات

قــام األردن بإعــداد التقريــر الوطنــي الطوعــي (،)VNR
والــذي تضمــن إلتزامـ ًا مبدئيـ ًا ووعيـ ًا عميقـ ًا بأمهيــة هــذا

وقــد أطلــق جاللتــه حفظــة اهلل العديــد مــن املبــادارات

إضافــة اىل املــدارس وكليــات املجتمــع (نحــو 3600
مؤسســة تعليميــة) إلكرتوني ـ ًا مــن خــال شــبكة األليــاف

االقتصــاد العاملــي وتعزيــز العالقــات االقتصاديــة مــع

نتيجــة هلــذا الوعــي فقــد تقــدّ م األردن ( )10درجــات عــى
مــؤرشات التنميــة املســتدامة يف العــام ( )2019اذ حـ ّـل يف

بــرورة العلــم عــى توفــر البيئــة املناســبة مــن تطويــر
منظومــة الترشيعــات إلحــداث التنميــة املنشــودة.

والربامــج الراميــة اىل إحــداث التنميــة والتــي إســتندت

اىل حمــاور حتديــث االقتصــاد وحتريــره واالندمــاج يف
الــدول العربيــة وحماربــة مشــكلتي الفقــر والبطالــة األمــر

الــذي أكــد عــى رضورة تفغيــل الرشاكــة بــن القطاعــن
العــام واخلــاص ومؤسســات املجتمــع املــدين ،وكل ذلــك

مــن أجــل حتســن املســتوى املعــايش لالردنيــن ،ونتيجــة

هلــذ الرؤيــة اململكيــة الســامية ،تــم إعــداد رؤيــة االردن
( )2025والتــي حــددت طريــق املســتقبل واالطــار
العــام املتكامــل الــذي ســيضبط السياســات االقتصاديــة

واالجتامعيــة والقائمــة عــى إتاحــة الفــرص للجميــع مــن

حيــث العدالــه واملشــاركة واالســتدامة ،وقــد جــاءت

االســراتيجية الوطنيــة لتنميــة املــوراد البرشيــة يف العــام

( )2015احــدى ثمــرات هــذا اجلهــد الوطنــي والتــي

الربنامــج ،كذلــك فقــد تــم ربــط اجلامعــات الرســمية

الصوتيــة اإللكرتونيــة.

املرتبــة ( )81بــن ( )162مقارنــة مــع املرتبــة ( )91يف
العــام ( )2018والســادس عربيـ ًا ،حســب تقريــر مؤسســة
برنلــس ،وعــى الرغــم مــن هــذا اإلنجــاز الوطنــي ،إال أن
التقريــر املذكــور ( )2019أشــار اىل أن التعليــم يف األردن

يواجــه حتدّ يــات جديــة لتحقيــق اهلــدف الرابــع « التعليــم
اجليــدَّ ».
وإيامنــ ًا مــن جامعــة بالعلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة -

والتــي وصفهــا جاللــة امللــك عبــداهلل الثــاين ابــن احلســن
حفظــه اهلل -بدورهــا املحــوري يف جمــال التنميــة املســتدامة
فقــد عملنــا عــى مــا تــم إنجــازه ســابق ًا بإعــادة النظــر اىل
الربامــج األكاديميــة واخلطــط الدراســية التــي تطرحهــا

كانــت بتوجيــه ملكــي ســامي إســتهدف تطويــر منظومــة
التعليــم بشــكل متكاملــة ولكافــة مراحلــه وقطاعاتــه وفقـ ًا

اجلامعــة وتطويــر برامــج أكاديميــة نوعيــة تواكــب حاجات

القــوى البرشيــة الوطنيــة لتمكننــا مــن بنــاء قــدرات أجيــال

الطبيــة واهلندســية احلديثــة ،وبالتشــارك مــع جمموعــة

ألفضــل املامرســات واملعايــر الدوليــة ،مــن أجــل تنميــة

قــادرة عــى صناعــة واقعهــا ومســتقبلها ،كوهنــا الرأســال
احلقيقــي هلــذا الوطــن الغــايل.

املجتمــع مثــل النانوتكنولوجــي وعــدد مــن التخصصــات

متميــزة مــن اجلامعــات واملعاهــد العامليــة لنقــل أفضــل

املامرســات والعلــوم هبــدف جتويــد مســتوى اخلدمــات

وقــد ســارت خمرجــات هــذا اجلهــد الوطنــي اجلامــع عــى

التــي تقدمهــا اجلامعــة للمجتمــع األردين والعــريب ،األمــر

قيمــة تضمنــت رؤى جاللتــه يف كافــة املجــاالت
نقاشــية َّ

التصنيفــات العامليــة عــى مســتوى اجلامعــة ككل وعــى

هــدي مــا قدمــه جاللــة امللــك حفظــه اهلل مــن أوراق
التنمويــة الشــاملة والتــي كان مــن بينهــا الورقــة النقاشــية

الســابعة والتــي ركــزت عــى بنــاء قدراتنــا البرشيــة وتطوير

الــذي مكنّهــا مــن احلصــول عــى أفضــل املواقــع ضمــن

مســتوى العديــد مــن التخصصــات الطبيــة واهلندســية،
لتصبــح جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة قبل ـ ًة ملــا

يزيــد عــن مخســن جنســية عربيــة وأجنبيــة مــن الطــاب

العمليــة التعليميــة ودورهــا الفعــال يف بنــاء الوطــن.
ولقــد بــذل األردن ســابق ًا جهــود ًا لتحقيــق أهــداف

الدوليــن.

ضمــن اإلطــار املتكامــل للخطــط التنمويــة الوطنيــة،

للســنوات االربــع القادمــة اىل حتســن البنيــة التحتيــة يف

األلفيــة ،إذ قــام بإدمــاج متطلبات أجنــدة التنميــة ()2030
والتــي إســتندت اىل وثيقــة األردن ( ،)2025حيــث بــدأ
العمــل عــى حتقيــق أهــداف التنميــة ا ُملعلنــة ( ،)SDGsإذ
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تأمــن املــوارد املاليــة دون أي دعــم حكومــي أو عجــز مــايل

وثائــق العطــاءات والــراء اخلاصــة هبــا مواصفــات

املســتدام واألبنيــة اخلــراء واعــادة اســتخدام امليــاة

املفاضلــة بــن املورديــن ،باإلضافــة اىل تفعيــل أنظمــة

ُيذكــر ،بالرتكيــز عــى عنــارص التنميــة املســتدامة كالــراء

املعاجلــة يف االنتــاج الزراعــي وانتــاج الكهربــاء مــن الطاقــة

الشمســية والنقــل املســتدام وغريهــا مــن التطبيقــات

الذكيــة داخــل احلــرم اجلامعــي والتــي مكنــت هــذه
اجلامعــة أن تصــل اىل العامليــة دون ان تثقــل كاهــل اخلزينــة

العامــة ،رغــم االنخفــاض النســبي لرســوم الدراســة فيهــا.
فلقــد وضعــت اجلامعــة تصــور ًا إلســتزراع احلــرم اجلامعي
األكــر حمليــ ًا والــذي يبلــغ نحــو عــرة آالف دونــم،
ولذلــك فقــد قامــت اجلامعــة بتنفيــذ البنيــة التحتيــة

الالزمــة إلســتصالح امليــاه املعاجلــة وجتميعهــا ومراقبــة
نوعيتهــا لتنســجم مــع املواصفــة االردنيــة اخلاصــة بالــري
املق َّيــد وكذلــك تنفيــذ احلصــاد املائــي بعــد اســتجرار ميــاه

األمطــار مــن حــرم اجلامعــة واملســاحات املحيطــة هبــا

مــن أوديــة وجمــاري طبيعيــة ليتــم جتميــع ميــاه األمطــار
يف بحــرة إصطناعيــة تبلــغ مســاحتها نحــو ()87000

مــر مكعــب وكذلــك جتميــع ميــاه األمطــار يف ســد تــرايب

تبلــغ مســاحته نحــو ( )115000مــر مكعــب ،ليصــار
اىل خلطهــا معــ ًا ومــن ثــم ضخهــا لبســاتني اجلامعــة
وحقوهلــا الزراعيــة ،علــ ًا بــأن اجلامعــة اصبحــت تضــم

خاصــة باألجهــزة واملــواد صديقــة البيئــة ضمــن عمليــة

ضبــط املخــزون ملنــع املخاطــر والعمــل بإتفاقيــات التوريــد

عنــد الطلــب ( Agreement)Kفضالًعــن ذلــك فقــد أطلقــت
اجلامعــة مــروع ( )Smart Campusوالــذي يتضمــن عــدد

مــن اإلجــراءات والتطبيقــات العلميــة اهلادفــة لتقنيــن
إســتخدام امليــاه يف الوحــدات الصحيــة وترشــيد اســتهالك

الطاقــة يف قاعــات و ممــرات اجلامعــة ،واالعتــاد عــى
اإلنــاره الطبيعيــة لرتشــيد إســتخدام الطاقــة واجلــدران

العازلــة هبــدف املحافظــة عــى حــرارة املبــاين بأقــل كلفــة
ممكنــه.

وقــد أنشــأت اجلامعــة مــروع توليــد الكهربــاء مــن

الطاقــة الشمســية بقــدرة ( )5MWعل ـ ًا بــأن العمــل جــار

حالي ـ ًا لتنفيــذ مــروع إنتــاج الكهربــاء بقــدرة ()20MW
والــذي سيســد احتياجــات اجلامعــة مــن الكهربــاء بــا يف

ذلــك مستشــفى امللــك املؤســس.

وقــد قامــت اجلامعــة بعــد تأمــن الدعــم املــايل اخلارجــي

وبجهــود ذاتيــة بإنشــاء حمرقــة نفايــات طبيــة تقــدّ م

نحــو ( )55000شــجرة زيتــون مثمــر ومــا يزيــد عــن

خدماهتــا للجامعــة واملستشــفى وعــدد مــن مستشــفيات

املحاصيــل العلفيــة الالزمــة لتغذيــة قطيــع ابقــار وأغنــام

آمنــة.

مليــون شــجرة وشــجرية زينــة ونحــو ألفــي دونــم إلنتــاج

اجلامعــة لتشــغيل مصنــع األلبــان ناهيــك عــن عــدد مــن
املشــاريع الزراعيــة واحلدائــق والتــي باتــت فرصــة للبحــث

العلمــي الزراعــي والتدريــب العمــي لطلبــة اجلامعــة

وغريهــا مــن أبنــاء املجتمــع األردين.

وعــى صعيــد متصــل ،فقــد عملــت اجلامعــة عــى توفــر

وســائل النقــل اجلامعــي وذلــك بــراء حافــات كبــرة
مفصليــة ( )Trolly Busesبعــد احلصــول عــى املوافقــات

الالزمــة لتشــغيل مثــل هــذا النــوع مــن احلافــات هبــدف
التقليــل مــن عــدد املركبــات الالزمــة لنقــل الطلبــة بــن

مرافــق ومبــاين اجلامعــة مرتاميــة األطــراف لتقليــل انبعــاث
الكربــون الضــار .كذلــك فقــد أدرجــت اجلامعــة ضمــن

اململكــة للتخلــص مــن النفايــات الطبيــة اخلطــرة وبطريقــة
إن مجلــة هــذه االفــكار واالجــراءات التــي ّ
نفذهتــا اجلامعــة
وفقــ ًا لرؤيتهــا وخططهــا االســراتيجية املرتبطــة باجلهــد

الوطنــي واملنبثقــة عنــه ،قــد مكّنــت اجلامعــة مــن إدارة
مواردهــا املاليــة بشــكل ذايت ودون أي دعــم حكومــي
أو عجــز أو إقــراض ،األمــر الــذي ُيعــد تطبيقــ ًا عمليــ ًا
ومثــاالً ُيتــذى يف الســعي لتحقيــق اهــداف التنميــة
املســتدامة وتطبيقاهتــا املهمــة للحفــاظ عــى املــوارد

كمنجــز
وديمومتهــا ،والــذي مــاكان لــه أن ُيبــر النــور ُ

وطنــي َ
يفخــر بــه كل أردين لــوال الدعــم احلثيــث للقيــادة

اهلاشــمية املظفــرة.
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اللغة العربية واألمن
اللغوي العربي
األمــن اللغــوي هــو أمــن وطنــي شــامل والتخطيــط للغــة
هــو ختطيــط للجميــع.
اللغــة العربيــة لغــة القــرآن الكريــم املعجــز ،اختارهــا اهلل
ســبحانه وتعــاىل لتكــون لغــة للقــرآن ومــا هــذا االختيــار
عبثي ـ ًا وال عشــوائي ًا .فالعربيــة لغــة مرنــة رصفيــة اشــتقاقية
هلــا قوالــب جاهــزة عــى أوزان معينــة كل وزن لــه شــكل
ومعنــى .فمثـ ً
ا هنــاك وزن لغــوي للمهــن عــى وزن فعاله،
ووزن للصفــة عــى وزن فعــان ،والســم اآللــة عــى وزن
فاعــول ومفعــال.
والالفــت اليــوم لالنتبــاه عــى الصعيــد العــريب؛ أن العربيــة
تواجــه تداف ًعــا مــن اللغــات األجنبيــة يف واقعهــا اليومــي،
تفرضــه السياســات االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة.
ولتدليــل عــى أمهيــة اللغــة العربيــة اذكــر دراســتني أجريتــا
يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة :الدراســة األوىل :أجريت
يف كاليفورنيــا يف معهــد تدريــس اإلنجليزيــة لألجانــب،
ملعرفــة مــن ُهــم أرسع الطلبــة لتعلــم اللغــة اإلنجليزيــة
وأن مــن بــن العينــة طلبــة مــن البــاد العربيــة ،وأمريــكا
الالتينيــة ،وأوروبــا الغربيــة ،ومــن اليابــان ،والصــن،
وكان أرسع الطلبــة لتعلــم اللغــة اإلنجليزيــة العــرب،
وقــد فــر هــذا بســبب الذخــرة اللغويــة العربيــة التــي
جعلــت الطلبــة العــرب يتميــزون عــى أقراهنــم .ولقــد
وجــد اللغويــون رس ًا وراء هــذا التميــز حيــث أن العربيــة
يف أنظمتهــا الصوتيــة والفونولوجيــة والرصفيــة والنحويــة
واملعنويــة والنصيــة خصائــص غــر متوفــرة يف كثــر ضمــن
اللغــات األخــرى.
الدراســة الثانيــة :أجريــت دراســة عــن القــوة الشــفائية
للقــرآن الكريــم يف مدينــة (بنامســتي) بواليــة فلوريــدا
األمريكيــة يف الثامنينيــات مــن القــرن املــايض .هدفــت
الدراســة إىل إثبــات مــا إذا كان للقــرآن الكريــم أي أثــر
عــى وظائــف أعضــاء اجلســد وكذلــك إىل قيــاس هــذا
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األثــر – إن وجــد – بالتغــرات الفســيولوجية الناجتــة.
وتألفــت عينــات الدراســة مــن أمريكيــن متطوعــن

قســموا إىل ثــاث جمموعــات :املجموعــة األوىل :اســمعوا
قرآنـ ًا مرتـاً ،واملجموعــة الثانيــة :اســمعوا عربيــة كالقرآن

ولكــن ليســت بقــرآن ،واملجموعــة الثالثــة :اســمعوا ترمجــة

معــاين القــرآن الكريــم باللغــة اإلنجليزيــة .ولقــد اســتعمل
جهــاز قيــاس ومعاجلــة التوتــر املــزود بالكمبيوتــر الــذي
ابتكــره وطــوره املركــز الطبــي بجامعــة بوســطن ورشكــة
دافيكــون يف بوســطن ،وبعــد إجــراء  210جتربــة عــى

املتطوعــن ،أظهــرت النتائــج أن الذيــن أســمعوا القــرآن
املرتــل كانــت نســبة الشــفاء  ،%65وأن الذيــن أســمعوا

عربيــة كالقــرآن كانــت نســبة الشــفاء  ،%35وأن الذيــن

أســمعوا ترمجــة معــاين القــرآن باللغــة األجنبيــة كانــت
صفــرا .مــا هيمنــي يف هــذا البحــث هــو نتائــج املجموعــة
الثانيــة وهــي أن الســاع للعربيــة لــه قــوة شــفائية ال بــأس

هبــا وهــذا يعــزى خلصائــص هــذه اللغــة ولعظمتهــا.
واخلالصــة هنــا أن اللغــة التــي متكــن متعلميهــا ألن

يتميــزوا عنــد تعلــم اللغــات األجنبيــة ،وأن اللغــة التــي

هلــا قــوة شــفائية نفســية هلــي لغــة مهمــة يف بنــاء املجتمــع
وتنميتــه يف كافــة املناحــي االقتصاديــة والثقافية والسياســية
والعلميــة واالجتامعيــة.

فالربغــم مــن أن للغــة العربيــة قــوة شــفائية فقــد أصبــح

للغــة يف ظــل التوجهــات الفكريــة للتخطيــط اللغــوي نظــرة
جديــدة تتمثــل بــا يــي :اللغــة مصــدر مــن مصــادر الدخــل

عسكرية  -رشطية  -ثقافية  -سنوية

القومــي ومقومــات الدولــة ،واللغــة حــق طبيعــي لألفــراد،
وظهــرت أصــوات تنــادي باحلقــوق اللغويــة للشــعوب
واألقليــات ،واللغــة مشــكل يعيــق تقــدم األمــة االقتصــادي
والســيايس واالجتامعــي.
األمــن اللغــوي؛ املفهــوم والوســائل :يــأيت احلديــث عــن
(األمــن اللغــوي) يف ســياق حاجــة الشــعوب إىل أمــن
متعــدد األصعــدة ،نحــو :األمــن االقتصــادي ،األمــن
الغذائــي ،األمــن الســيايس ،وغريهــا .ولعــل حاجــة بعــض
الشــعوب اليــوم إىل (أمــن لغــوي) ليســت أقــل شــأنًا مــن
حاجياهتــا األخــرى االقتصاديــة ،الغذائيــة والسياســية.
فــإذا كان هــدف هــذا األمــن -عــى تنــوع جماالتــه -توفــر
راحــة لإلنســان واســتقرار لــه ،فــإن األمــن اللغــوي حيفــظ
حيــاة اللغــة ونشــاطها وحيويتهــا .وربــا كان األمــن
اللغــوي حقــا للمواطــن الفــرد كــا هــو حــق الشــعوب
مجي ًعــا؛ ذلــك أنــه ال يتعلــق باحلريــة يف اختيــار لغــة
التواصــل واإلبــداع ،ولكــن يف احــرام الفضــاء العــام
للتواصــل اللغــوي.
وجهــا أول لألمــن الثقــايف
ويعــد (األمــن اللغــوي)
ً
العــريب؛ حيــث إنــه ال يتعلــق بترشيعــات حكوميــة جتعــل
مــن (العربيــة) لغــة رســمية يف املعامــات اإلداريــة ،أو
حتــدد مكانتهــا ضمــن الثوابــت الوطنيــة وحســب ،بقــدر
مــا يتجــاوز ذلــك إىل رضورة حضورهــا يف التــداول
اليومــي ،واحــرام نظامهــا اللغــوي ،واســتعامهلا مــن
خــال إجــراءات حقيقيــة متــس احليــاة الثقافيــة للمواطــن
وتعيــد االعتبــار للغتــه الوطنيــة والرســمية ،فتظهــر يف
الكتــب اإلداريــة بصورهتــا الســليمة وعــى إعالنــات
احليــاة العامــة ،ويف االســتخدام اليومــي لألفــراد ،وعــى
حواســيبهم وهواتفهــم ،ووســائل اإلعــام املختلفــة.
إن التحديــات التــي تواجــه العربيــة واملعيقــات التــي تعرتض
طريــق متكينهــا ،تــرز احلاجــة إىل أمــن لغــوي عــريب ،يف
ظــل هتديــدات كثــرة ،قديمــة وجديــدة؛ وندعــو إىل خطــة
أوىل نحــو أمــن لغــوي عــريب ،مــن أهــم مفرداهتــا :العنايــة
بالتخطيــط اللغــوي ،وبعثــه ضمــن مباحــث اللســانيات
االجتامعيــة ،ودراســة عالقــة اللغــة باملجتمــع ،للنظــر يف
املشــكالت املســتجدة يف اللغــة لغويــة كانــت أم غــر لغويــة.
وتــرز هــذه املقرتحــات بدعــوات إىل اعتــاد سياســة لغويــة

عربيــة جامعــة ،إىل جانــب رعايتــه بترشيعــات وقــرارات
إداريــة موحــدة ،تضمــن األمــن اللغــوي العــريب القائــم
عــى اهلويــة العربيــة واالنتــاء إىل احلضــارة اإلســامية ،يف
زمــن يراهــن عــى حمــو اخلصوصيــات وطمــس الثقافــات.
العنايــة بعــامل األعــال ،وإبــراز قيمــة اللغــة العربيــة يف كل
ـارا ذا قيمــة أساســية .وااللتفــات إىل
ذلــك واعتامدهــا معيـ ً
الــدور الفعــال الــذي تؤديــه املؤسســة اإلعالميــة والعنايــة
بلغــة اإلعــام لتكــون فصيحــة ،ســليمة يف عبارهتــا
وتراكيبهــا وقواعدهــا ،والســعي نحــو اعتــاد لغــة عربيــة
موحــدة ،ودعــم القــرار الســيايس لربامــج األمــن اللغــوي؛
إذ أن هنــاك تالز ًمــا رضور ًيــا بينهــا؛ واالعتــاد عــى
اإلنتــاج العــريب األديب والفنــي لتمثــل لغــة عربيــة موحــدة.
كــا حتتــاج اللغــة العربيــة إىل عــودة نحــو (قوميــة اللغــة)؛
حيــث توضــع برامــج لغويــة مشــركة يف مراحــل الدراســة
األوىل وتوحــد موادهــا ومصطلحاهتــا ،ممــا يبعــث عــى
نشــوء أجيــال بقاعــدة لغويــة مشــركة ال يزعزعهــا اختالف
التوجهــات والتخصصــات وتنــوع الثقافــات بعــد ذلــك..
وإعــادة النظــر يف مناهــج التدريــس ،وطرائــق التعليــم،
واملحتــوى الــدرايس ،والتوجهــات التعليميــة ،واالعــراف
بعــدم كفايــة املســتوى اللغــوي لــدى الطــاب يف كثــر
مــن املراحــل التعليميــة .وتطويــر مناهــج تدريــس اللغــة
العربيــة لطــاب العلــوم؛ وتطويــر تعليــم اللغــة العربيــة
مــن منظــور وظيفــي ســواء للناطقــن هبــا أم للناطقــن
بغريهــا ،اعتــا ًدا عــى ضــان القــدرة التواصليــة لدهيــم،
وتدريســها بحســب طبيعــة املتعلمــن (كبــار وصغــار)،
والغايــات املنشــودة لدهيــم (ثقافيــة ،علميــة ،دينيــة،).. ،
ودمــج املتعلمــن يف أوســاط لغويــة اجتامعيــة مهيــأة هلــذه
األغــراض التعليميــة.
ولعــل العربيــة -وحدهــا -هــي التــي تســتطيع أن تكفــل
للمواطــن العــريب أمنــه اللغــوي يف ظــل هــذا التنــوع
اللهجــي ،والتداخــل اللغــوي ،إذا مــا أنيــط التفكــر
باملشــرك القومــي العــام الــذي يســمو فــوق االعتبــارات
اجلهويــة واإلقليميــة.
وختا ًمــا فــإن األمــن اللغــوي هــو أمــن وطنــي شــامل،
وإن التخطيــط للغــة هــو التخطيــط للجميــع وإذا أردت
ختطيطـ ًا لغويـ ًا ناجحـ ًا فعليــك بالتخطيــط لــكل املجتمــع.
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أهمية اللياقة البدنية

العميد الركن

جهاد عيىس قطيشات
مدير االتحاد الريايض العسكري

اختلفــت مفاهيــم اللياقــة البدنيــة حســب امهيتهــا للفــرد

املختلفــة ســواء كانــت داخليــة ام خارجيــة يف أوقــات

املفهــوم املتفــق عليــه هــو (قــدرة الفــرد عــى اداء عملــه يف

اجليــوش ألوقــات احلــرب والســلم منــذ اخلليقــة وهلــذا

واملجتمــع ومــن وجهــة نظــر علــاء الرتبيــة البدنيــة اال ان

حياتــه اليوميــة بكفــاءة دون رسعــة شــعوره بالتعــب).

وانطالقــ ًا مــن هــذا املفهــوم اوىل علــاء الرتبيــة البدنيــة
اهتاممــا كبــر ًا للياقــة البدنيــة مــن خــال اعطائهــا مفهومــا

خاصــا وكذلــك وضــع برامــج التدريــب والتقويــم
والقيــاس.

وتكمــن امهيــة اللياقــة البدنيــة يف أعــداد اجليــوش فــا

يمكــن لوحــدات اجليــوش أن تــؤدي دورهــا عــى خــر

وجــه باعتبارهــا أحــدى املؤسســات الرتبويــة التــي
تســاهم يف التقــدم االجتامعــي دون أن تراعــي تطــور
املدنيــة احلديثــة وهنــا جيــب عــى كل منتســب اىل وحــدات

اجليــش يعمــل يف جمــال الرتبيــة البدنيــة أن يواجــه مســؤولية

انعــكاس أحــداث احليــاة وتطورهــا عنــد أداء واجبــه وأن
يســهم يف أعــداد املقاتلــن اإلعــداد الشــامل والكامــل

ليكــون مســتعدا يف أوقــات احلــرب للدفــاع عــن الوطــن
ويف خــوض روح املنافســة الرشيفــة يف اللقــاءات الرياضيــة
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الســلم ولقــد اتضحــت أمهيــة اللياقــة البدنيــة يف إعــداد
نالحــظ اإلنســان يف املجتمــع البدائــي كان يعتمــد اعتــاد
كليــ ًا عــى قــدرة متتــع الفــرد يف جمتمعــه عــى الصفــات
اجلســمية كالقــوة الالزمــة ملجاهبــة املصاعــب وهلــذا

اعتمــدوا واهتمــوا باللياقــة البدنيــة باعتبارهــا وســيلة مهمة

مــن اجــل ضامنــة وســامة القبيلــة والعشــرة ولعبــت
اللياقــة البدنيــة دور ًا كبــر ًا وأعطيــت هلــا أمهيــة خاصــة

لــدى احلضــارات القديمــة كــوادي الرافديــن و وادي
النيــل واحلضــارة اإلغريقيــة والرومانيــة.

ولعبــت اللياقــة البدنيــة دورا كبــرا يف حســم الكثــر مــن
احلــروب ألهنــا جــزء ال يتجــزأ مــن املتطلبــات األساســية
اخلاصــة للمقاتــل والتــي يتطلبهــا املوقــف إثنــاء املعركــة

حيــث إن ابــرز مكونــات املقاتــل البدنيــة التــي يعتمــد عــى
ضــوء مــا تطلبــه طبيعــة النشــاط املــارس الن النشــاط
يرتبــط أساســا باللياقــة البدنيــة التــي يعتمــد عــى الكفــاءة

الوظيفيــة ألجهــزة املقاتــل الداخليــة كالقلــب وجهــاز

عسكرية  -رشطية  -ثقافية  -سنوية

الــدوران والتنفــس وجهــاز اهلضمــي.

بطولــه رياضيــه خــال العــام التدريبــي وحتظــى باهتــام

يف العمليــات القتاليــه احلديثــه حتــدث امــور كثــره تتطلــب

كبــر مــن القــاده عــى مجيــع املســتويات وبتنافــس رشيــف

االنســحاب وهــذه االمــور تتطلــب لياقــه بدنيــه ومهــارات

خــال هــذه البطــوالت يتــم رفــد االنديــه واملنتخبــات

لياقــه بدنيــه عاليــه كاهلجــوم او املنــاور هــاو الدفــاع او
حركيــه عاليــه.

وروح رياضيــه عاليــه وضبــط وربــط عســكري ومــن

الوطنيــه بالالعبــن عــى مســتوى عــايل قادريــن عــى رفــع

اصبحــت اللياقــه البدنيــه عنــر مــن عنــارص االعــداد

علــم االردن يف املحافــل العربيــه والدوليــه.

والتــي تواجهــه يف العمليــات القتاليــه والصنــوف

املشــركه والقــاده العســكرين بموضــوع اللياقــه البدنيــه

العســكريه للمقاتــل نتيجــه الالعــال الشــاقه والعنيفــه
واالختصاصــات العســكريه.

وبتوجيهــات واهتــام مــن عطوفــه رئيــس هيئــه االركان
لتصبــح منهــاج حيــاه جلميــع منتســبني القــوات املســلحه

ومــن هــذا ااملنطلــق ســعت القــوات املســلحة  -اجليــش

االردنيــه  -اجليــش العــريب علــا بانــه تــم انشــاء صــاالت

عقــد دورات رياضيــه خمتلفــه خــال العــام التدريبــي

وحــدات وتشــكيالت القــوات املســلحه  -اجليــش العــريب

العــريب ممثلــه بمديريــه الحتــاد الريــايض العســكري اىل
خمتصــه باللياقــه البدنيــه يــرف عليهــا مدربــن خمتصــن

حاصلــن عــى دورات داخليــه وخارجيــه ومؤهلــن

علميــا ومتخصصــن بعلــوم الرياضــه.

وتقــوم مديريــه االحتــاد الريــايض العســكري بتنظيــم 14

رياضيــه للتدريــب خللــق بيئــة تدريبيــه مناســبه يف بعــض

باســتخدام احــدث االســاليب واالجهــزه املتطــوره
حلرصهــا عــى االهتــام باجلانــب الريــايض والبــدين

للوصــول اىل شــخصيه عســكريه متكاملــه قــادره عــى
القيــام بعملهــا عــى اكمــل وجــه وبمهنيــه عاليــه.
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بــأيد هاشمية
تــاريــخ أمــة ٍ

العميد املهندس

عيىس محمود ارشيد
مدير مؤسسة اإلسكان واألشغال العسكرية

يف كل عــام ُ
يطــل علينــا حزيــران
وحيمــل العديــد مــن املناســبات

الوطنيــة ،مناســبات أتســمت

بحكمــة القيــادة الفــذة مقرونــة
بتضحيــة وفــداء جنــود هــذا
البلــد البواســل ،وبــن طيــات

كل مناســبة قصــة تــروي نضــال

ســالة آل هاشــم يف تاريــخ
مملكتنــا احلبيبــة وأمتنــا العربيــة،

حيــث نحتفــل بعيــد اجللــوس
امللكــي وذكــرى الثــورة العربيــة
الكــرى ويــوم اجليــش والتــي

تزامنــت هــذا العــام مــع ذكــرى

املئويــة األوىل لتأســيس مملكتنــا
22
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األردنيــة اهلاشــمية.

تأســيس اإلمــارة وكــر معــه احللــم اهلاشــمي وكــر معــه

لقــد انتقلــت الرايــة اهلاشــمية مــن جيــل هاشــمي إىل

األردن وعــاش تارخيهــا حلظــة بلحظــة.

املصطفــوي العــريب حممــد صــى اهلل عليــة وســلم ،داعــن

والتطــور والبنــاء وهــا هــو جاللــة القائــد األعــى امللــك

جيــل ،حاملــن عــى أعتاقهــم رســالة جدهــم الرســول

إىل الســام ســاعني فيــه ،مناضلــن يف قضايــا األمــة العربية

واإلســامية ،هــذه الرايــة التــي تشــكل امتــدادا ملســرة

اهلاشــميني التــي تشــكل األنمــوذج القــوي للتضحيــة
والدفــاع عــن عقيدهتــم الدينيــة والعســكرية التــي أتســمت
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
عــريب واحــد.
شــعب
عــريب واحــد و
بوطــن

وتســتمر مســرة القــوات املســلحة األردنيــة يف التقــدم

عبــد اهلل الثــاين ابــن احلســن حفظــة اهلل ورعــاه ال يدخــر
جهــد ًا يف توفــر كل مــا مــن شــأنه النهــوض هبــذا اجليــش

وتطويــره وحتديثــه ،وســعى منــذ اســتالمه الرايــة اهلاشــمية
إلعــداد هــذا اجليــش إعــداد ًا شــام ً
ال ليســتوعب كل مــا هــو

جديــد و متطــور يعتمــد عــى العلــم والتكنولوجيــا احلديثــة

لقــد رســم جاللــة امللــك عبــد اهلل الثــاين ابــن احلســن

كــي يســاير بذلــك احــدث اجليــوش يف العــامل وكــي تكــون

الســلطات الدســتورية ،والتــي اتســمت يف بنــاء جمتمــع

لقــد اســتطاعت القــوات املســلحة األردنيــة وبحكمــه

حفظــه اهلل ورعــاه تطلعاتــه منــذ اللحظــة األوىل لتســلمه

أساســه الديمقراطيــة والنزاهــة والتنميــة الشــاملة وحتســن
مســتوى معيشــة املواطــن األردين واإلرتقــاء بتفكــره إىل
دفــع عجلــة التنميــة يف املجتمــع ليكــون جمتمــع منتجــ ًا.

يف عيــد اجللــوس امللكــي يعــود األردنيــون ليلتفــوا بكافــة

أطيافهــم ليجــددوا العهــد والــوالء لقائــد الوطــن الذي اســتطاع
بحنكتــه إن حيقــق كل هــذه االنجــازات يف الســنوات املاضيــة.

كــا حييــي األردنيــون واألردنيــات يف العــارش مــن حزيــران
ذكــرى الثــورة العربيــة الكــرى ويــوم اجليــش ،لنتذكــر ســوي َا

تلــك الثــورة التــي أضــاءت ســاء الوطــن العــريب يف ترســيخ
مفاهيــم الوحــدة العربيــة.

محــل اهلاشــميون مســؤولياهتم التارخييــة وقــادوا أبنــاء هــذه
األمــة يف أعظــم ثــورة شــهدهتا األمــة العربيــة يف تارخيهــا

القــوات املســلحة األردنيــة غايــة يف االحــراف والتميــز.

قائدهــا األعــى أن ختطــو خطــوات واســعة نحــو التقــدم
والتطــور والتحديــث والتدريــب وشــهدت تطــور ًا

ملموســ ًا شــمل مجيــع صنــوف وأســلحة اجليــش.

ويف هــذه املناســبات الوطنيــة العزيــزة املجيــدة ،نرفــع أكفنا
إىل اهلل العــي القديــر أن حيفــظ جاللــة قائدنـ ًا األعىل ويســبغ

عليــه ثــوب العــز بملكــه وعرشــه ،ســيظل بلدنــا
بــإذن اهلل مرفــوع اهلامــة دائ ـ ًا وعصي ـ ًا

عــى الطامعــن واملغرضــنَ ،حــى
اهلل األردن ومحــى القائــد العظيــم

وجيشــنا الباســل وكل عــام
وأنتــم بألـ ِ
ـف خــر.

احلديــث ،حيــث كانــت هــذه الثــورة هــي البدايــة األوىل

لنهضــة األمــة ووحدهتــا .لقــد مثلــت النهضــة بــكل مــا
تعنيــه الكلمــة منعطفــ ًا تارخييــ ًا نقــل العــرب والوطــن
العــريب بأكملــه إىل احلريــة ،بــا حتملــه مــن مضمــون قومــي

يتعــدى احلــدود اإلقليميــة الضيقــة واألهــداف الشــخصية،
والتــي مجعــت فيهــا كل املناضلــن العــرب يف معظــم أقطــار

املــرق العــريب ،وكانــت غاياهتــا السياســية والقوميــة
هتــدف إىل حتقيــق اإلرادة السياســية احلــرة وتأســيس الكيــان

القومــي املســتقل ،فاتســمت بالشــمولية و وحــدة اإلرادة

واهلــدف حتــى شــملت كل عــريب يف كل مــكان مــن املنطقــة
العربيــة ،وكانــت بدايــات تأســيس جيشــنا العــريب مــع
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العميد الركن

مصطفى قفطان الفواز

كليـــة القيـــادة واألركـــــــــــــــــــ
تعتــر كليــة القيــادة واألركان امللكيــة األردنيــة ثمــره مــن

إىل مســتوى متميــز مــن املهنيــة واالحــراف العســكري،

لقواتنــا املســلحة األردنيــة حيــث تعــد احــدى كليــات

كليــة القيــادة واألركان امللكيــة األردنيــة لتكــون رصحــ ًا

ثمــرات مســرة النهضــة التــي تبنتهــا القيــادة اهلاشــمية
القــوات املســلحة املختصــة بتعليــم فــن القيــادة والفــن
العمليــايت للضبــاط ،والتــي متكنــت مــن شــق طريقهــا

ال حافـ ً
كمؤسســة عســكرية أكاديميــة وأصبــح هلــا ســج ً
ا
بالكثــر مــن االنجــازات ،حيــث جتمــع الكليــة بــن

النظــري والتطبيــق العمــي كأســاس للمنهجيــة املعتمــدة

يف سياســة الكليــة التعليميــة ،مــن أجــل رســم مســتقبل
القــادة العســكريني وتأهيلهــم واالنطــاق هبــم نحــو

آفــاق رحبــة ومســتقبل مــرق مــن العلــم واملعرفــة،
والعمــل عــى تعزيــز قدراهتــم وتطــور مهاراهتــم للوصــول
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ومــن هنــا فقــد جــاءت الرؤيــا امللكيــة الثاقبــة بتأســيس

عســكري ًا أكاديميــ ًا مميــز ًا وفــق أحــدث املناهــج العامليــة

بحيــث تكــون قــادرة عــى تطويــر القــدرات وقيــم
االحــراف العســكري ملجموعــة منتقــاه مــن الضبــاط

األردنيــن وضبــاط الــدول الشــقيقة والصديقــة مــن

خــال خلــق وتوفــر البيئــة التعليميــة املناســبة ،وتطويــر
األداء االحــرايف يف املســتويني العمليــايت والتعبــوي،

وتعزيــز القــدرات واملهــارات القياديــة واإلداريــة للضبــاط
مــن خمتلــف الصنــوف ،وكذلــك تســاهم يف بنــاء الرؤيــا
املســتقبلية الســتخدام القــوات املســلحة يف العمليــات

عسكرية  -رشطية  -ثقافية  -سنوية

ـــــــــــــــــان الملكيــــة األردنيــــة
املشــركة والعمليــات العســكرية غــر القتاليــة كعمليــات

الكليــة تشــهد تطــور ًا اجيابيــ ًا ملحوظــ ًا وتتقــدم بخطــى

وتنفيــذ ًا هلــذه الرؤيــا فقــد صــدرت اإلرادة امللكيــة الســامية

معارفهــا حيــث تتابــع وترصــد كل مــا يســتجد يف العلــوم

يف األردن ،باســم مدرســة األركان األردنيــة ،ويف عــام

ضبــاط قادريــن عــى خــوض معــرك الواجــب الوطنــي

حفــظ الســام وعمليــات دعــم الســام وغريهــا.

بتاريــخ  17ترشيــن الثــاين  1954بإنشــاء أول كليــة أركان
 1955احتفلــت القــوات املســلحة بتخريــج أول دفعــة مــن

الكليــة ،ويف عــام  1973تغــر اســمها لتصبــح كليــة القيادة

واألركان امللكيــة األردنيــة ،ويف عــام  1986ارتبطــت
الكليــة بجامعــة مؤتــه حيــث تــم تطويــر منهــاج الــدورة

ليتناســب ومتطلبــات االعتــاد األكاديمــي والــذي يؤهــل
خرجيــي الكليــة للحصــول عــى درجــة البكالوريــوس يف

العلــوم العســكرية.

واثقــه نحــو حتقيــق اهدافهــا املرجــوة والتــي تتميــز بتنــوع

واملجــاالت العســكرية والقياديــة ليــس فقــط إلعــداد

لوحداهتــم بــل ايضــ ًا لتهيئــة جيــل مــن قــادة ورواد
املســتقبل  0تــم دمــج كليتــي القيــادة واألركان امللكيــة
األردنيــة وكليــة القيــادة واألركان اجلويــة بكليــة واحــدة

مشــركة اعتبــار ًا مــن  1متــوز  1996لتخــرج دورات

قيــادة وأركان مشــركة مــن اجــل االســتجاب ًة للتحــوالت
املفاجئــة يف البيئــة االســراتيجية حمليــ ًا وإقليميــ ًا ودوليــ ًا

ورسعــة إيقــاع التغيــر يف العلــم واملعرفــة العســكرية،
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وحاجــة القــوات املســلحة األردنيــة اىل ضبــاط ركــن

* احلرية األكاديمية يف التفكري والتعبري واإلدراك.

املعــارصة والتخطيــط للعمليــات العســكرية عــى املســتوى

وجتســيد ًا هلــذه الــرؤى وحتقيقــ ًا ألهدافهــا الســامية فقــد

لدهيــم القــدرة عــى التحليــل والتصــور الســليم للقضايــا
العمليــايت مــن خــال العمــل املشــرك ،إضافــة إىل القــدرة

عــى االرتقــاء بــاألداء القيــادي للخرجيــن فقــد.

* وجود أطقم إدارية مؤهلة.

كان هلــذه الكليــة منــذ تأسيســها رشف املســامهة يف هتيئــة

عــدد مــن ضبــاط الــدول الشــقيقة والصديقــة حيــث

تعتــر دورة القيــادة واألركان مــن أهــم املراحــل يف إعــداد

يشــارك يف الــدورة احلاليــة ( دورة القيــادة واألركان رقم61

درايس أكاديمــي وعمــي حيصــل مــن خاللــه الطالــب

* دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وتأهيــل القــادة وذلــك مــن خــال االنخــراط يف عــام

عــى مــا يؤهلــه قيادي ـ ًا وتعبوي ـ ًا وعملياتي ـ ًا وإداري ـ ًا حيــث

يمــي الطالــب ( )48أســبوع ًا يف الكليــة أي مــا يعــادل

ســنة دراســية موزعــة عــى ( )3فصــول دراســية مســبوقة
بــدورة متهيديــة ملــدة أســبوعني لــذا فــإن كليــة القيــادة
واألركان امللكيــة األردنيــة تســعى ومــن خــال منهاجهــا

إىل حتقيــق األهــداف التاليــة :

* تعزيــز معرفــة وفهــم الطــاب لتوضيــع وتنظيــم
وانفتــاحوأدوارالقــواتاملســلحةيفالســلمواحلــرب.

* صقــل الشــخصية العســكرية للطــاب بزيــادة معرفتهم
وتطويــر مهاراهتــم وثقافتهــم العســكرية لقيــادة وإدارة
كافــة املصــادر املتاحــة واملوضوعــة بإمرهتــم.

* تدريــب الطــاب عــى أعــال هيئــة الركــن وإجــراءات
القــادة ليكونــوا قادريــن عــى العمــل يف وحــدات

وتشــكيالت القــوات املســلحة.

* تعزيــز قــدرة الطــاب عــى البحــث والتحليــل يف
املجــاالت العســكرية واملدنيــة.

* تطويــر مفاهيــم الطــاب يف جمــاالت القيــادة واإلدارة
احلديثــة.

املشــركة  85 ) 25طالــب حاليــ ًا مــن ســتة دول هــي :

* مملكة البحرين.

* اململكة العربية السعودية.
* مجهورية مرص العربية.
* مجهورية الباكستان.
* فرنسا.

بلــغ عــدد خرجيــي الكليــة منــذ تأسيســها ولغايــة انتهــاء

العــام الــدرايس  )7725( 2020/2021ضابطــ ًا منهــم

( )2182ضابطــ ًا مــن الــدول الشــقيقة والصديقــة.

تفخــر كليــة القيــادة واألركان امللكيــة األردنيــة أن بعض ـ ًا
مــن خرجييهــا تبــوأوا مناصــب قياديــه عليــا عــى املســتوى

الوطنــي واملســتوى العاملــي مــن خــال تقلدهــم ملناصــب
عســكرية ومدنيــة حساســة يف األردن وبعــض الــدول
الشــقيقة والصديقــة.

وســتبقى كليــة القيــادة واألركان امللكيــة األردنيــة مميــزة

يف عطائهــا واهتاممهــا بطالهبــا بــا خيــدم قواتنــا املســلحة
األردنيــة  -اجليــش العــريب وجيــوش الــدول الشــقيقة
والصديقــة وبــا يلبــي طمــوح جاللــة القائــد األعــى

ومــن أجــل حتقيــق هــذه األهــداف كان ال بــد مــن أن

حفظــه اهلل ورعــاه للوصــول اىل النهايــة املرغوبــة التاليــة:

* خلق بيئة أكاديمية وإدارية مثالية.

واالبــداع يف الفــن التعبــوي والعمليــايت عــى املســتويني

ترتكــز السياســة التعليميــة عــى األمــور التاليــة :

* توفري هيئة توجيه ذات أداء متميز وخربة عاليه.
* إعتامد عملية تقييم منهجية علمية مستمرة.
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كليــة ورصح أكاديمــي راقــي املســتوى ومركــز للتميــز

االقليمــي والــدويل مــن خــال منهــاج علمــي واقعــي

ومعــارص جيــر للمســتوى االســراتيجي.
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اﻟﺘﺤﺼﻴﻦ اﻟﻔﻜﺮي
ﻟﺸﺒﺎب اﻷﻣﺔ ﻣﻦ
اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ
الصــاة وأتــم التّســليم
رب العاملــن ،وأفضــل ّ
احلمــد هلل ّ
عــى املبعــوث رمحــ ًة للعاملــن ،ســيدنا حممــد وعــى آلــه
وصحبــه أمجعــن ،أمــا بعــد:
فــإن ِمــن نعــم اهلل تعاىل عــى أمة اإلســام وترشيفه هلــــا أن
جعلهـــا أمــــة وســط ًا َخ ِّيــــرة عادلـــة ،قــال تعـــاىل:
﴿وك ََذلِـ َ
ـم ُأ َّم ـ ًة َوســط ًا﴾ [البقــرة ،]143 :ثــم
َ
ـك َج َع ْلنَا ُكـ ْ
اصطفــى اهلل تعــاىل هلــذه األمــة رســوالً مــن خيارهــا،
فبعــث حممــد ًا ﷺ نبيــ ًا ورســوالً مــن أوســط قريــش
نســب ًا ومكانــة ،فقــال تعــاىلَ ﴿ :ل َقــدْ جاء ُكــم رسـ ٌ ِ
ـن
ـول مـ ْ
َ َ ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـن
ـم با ُْل ْؤمنـ َ
ـم َح ِريـ ٌ
ـص َع َل ْي ُكـ ْ
َأ ْن ُفسـك ُْم َع ِزيـ ٌز َع َل ْيــه َمــا َعن ُّتـ ْ
رؤُ ٌ ِ
ـم﴾ [التوبــة ،]128 :ثــم أنــزل عليهــا ســبحانه
وف َرحيـ ٌ
َ
خــر كتبــه القــرآن الكريــم ،فكانــت هــذه األ ّمــة خــر
َ
رب
أمــة أخرجــت للنــاس ،والــذي شــهد هلــا بذلــك هــو ّ
العـ ّـزة عـ ّـز وجـ ّـل حــن قــالُ ﴿ :كنْ ُتــم َخــر ُأمـ ٍ
ـت
ـة ُأ ْخ ِر َجـ ْ
ْ ْ َ َّ
ِ
ِ
ِ
ـو َن َعـ ِ
لِلنَّـ ِ
ـون
ـن ا ُْلنْ َكــر َوت ُْؤمنُـ َ
ـاس ت َْأ ُمـ ُـر َ
ون بِا َْل ْعـ ُـروف َو َتن َْهـ ْ
بِــاللَِّ ﴾ [آل عمــران ،]110 :وإ ّنــا كانــت أمتنــا خــر أ ّمــة
الرســول الكريــم والقــرآن العظيــم،
حــن رشفــت باتبــاع ّ
واالهتــداء هبدهيــا ،فــكان أســعد النــاس أكثرهــم اتباع ـ ًا
هلــدي املصطفــى ﷺ.
وحــن ينتقــل املســلم عــن منهــج الوســطية واالعتــدال إىل
فــوىض الغلــو والتطــرف فمعنــى ذلــك أن هــذا املتطــرف
قــد آل اىل حالــة مرضيــة عقليــة ،ثــم تبعهــا بطبيعــة احلــال

العميد الدكتور

ماجد سامل الدراوشـة
سامحة مفتي
القوات املسلحة األردنيـة

ترمجــة عمليــة ســلوكية نامجــة عــن هــذه احلالــة ،مــن
خــال إصــدار أحــكام التكفــر عــى َ
اآلخــر ،لينتهــي
أخــر ًا إىل القتــل باســم الديــن وحتــت عناويــن كثــرة،
مثــل (احلاكميــة ،إقامــة اخلالفــة ،اإلصــاح وحماربــة
الفســاد ،اجلهــاد ،الــوالء والــراء ...وغــر ذلــك) ومــن
خــال نظــرة رسيعــة لبعــض هــذه اجلامعــات املتطرفــة
نــرى كيــف بــدأ أمــر التطــرف عندهــم بســيط ًا ســهالً ،إىل
درجــة بــدا للناظــر أنــه ال يســتحق النظــر أو الــرد ،ثــم بــدأ
اخلــرق يتســع حتــى تعــذر الرتــق عــى الراقــع ،لــوال عنايــة
اهلل هبــذه األمــة وحفظــه هلــا مــن اهلــاك والــزوال.
والغلــو والتطــرف ليــس مصطلحـ ًا خاصـ ًا بديــن أو عــرق
أو جنــس ،فنســبة الغلــو والتطــرف إىل اإلســام نســبة
ظاملــة ،وهــي تــدل بمجملهــا عــى اجلهــل بحقيقــة هــذا
الديــن الــذي يقــوم عــى الرمحــة والعــدل ،حيــث يقــول
اهلل تعــاىل مبين ـ َا مهمــة نبيــه حممــد صــى اهلل عليــه وســلم:
ِ ِ
﴿و َمــا َأ ْر َســ ْلن َ
ــن﴾ [األنبيــاء،]107 :
حــ ًة ل ْل َعا َل َ
َ
َاك إِ َّل َر ْ َ
ـؤدوا ْالَما َنــاتِ
ْ
َ
ِ
ـم أ ْن ُتـ َ ُّ
َ
ويقــول جــل شــأنه﴿ :إ َّن اللََّ َيأ ُم ُر ُكـ ْ
ِ
ِ
ـن النَّـ ِ
ـاس َأ ْن َ ْتك ُُمــوا بِا ْل َعــدْ ل﴾
ـم َبـ ْ َ
إِ َل َأ ْهل َهــا َوإِ َذا َحك َْم ُتـ ْ
[النســاء ،]58 :ومــن هنــا فقــد وجدنــا جمموعــة مــن
املوضوعــات واملصطلحــات الرشعيــة التــي ُأيسء فهمهــا
مــن ِقبــل بعــض َمــن ينتســبون لإلســام فضـ ً
ا عــن غــر
املســلمني ،ســواء كان ذلــك عــن قصــد لتحقيــق أهــداف
27

مجلة فرســــان مؤتــــة 2021

سياســية أو اقتصاديــة ،أو كان عــن غــر قصــد جهــ ً
ا
واتباعــ ًا للظــن والشــهوة ،خاصــة أن هــذه املواضيــع
أصبحــت اليــوم مــن األســلحة التــي حيــارب هبــا أعداؤنــا
أهــم هــذه املواضيــع (التطــرف،
هــذا الديــن ،ومــن
ّ
واجلهــاد ،والــردة والكفــر ،والبدعــة ،وضوابــط التكفــر،
والسياســة الرشعيــة ،وعالقــة املســلمني بغريهــم،
واملذاهــب الفقهيــة اإلســامية ،ومفهــوم احلاكميــة،
والــوالء والــراء ،والتكفــر ،وغريهــا).
ولــدى مراجعتنــا ألســباب اجلنــوح إىل التطــرف عنــد
بعــض شــباب املســلمني وجدنــا أن هنــاك جمموعــة مــن
العوامــل التــي تــؤدي هبــم للســر يف هــذه الظاهــرة ،منهــا
مــا هــو فكــري ،ومنهــا مــا يتعلــق باجلهــل ،ومنهــا أســباب
سياســية ،أو ســيكولوجية ،أو اجتامعيــة ،أو اقتصاديــة،
وهــي بعجالــة كاآليت:
 أوالً :اجلهــل والفهــم الســقيم ألحــكام الديــن :لقــدأثبتــت الدراســات أن أهــم ســبب لاللتحــاق باجلامعــات
اإلرهابيــة املســلحة هــو اجلهــل والفهــم الســقيم لتعاليــم
الديــن ،وهــذا مــا دفــع بعــض الشــباب املندفعــن
واملتشــددين إىل تكفــر احلكومــات والشــعوب ،حيــث
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قامــت بعــض هــذه اجلامعــات بتفجــر املراكــز األمنيــة
واحلكوميــة والفنــادق ،...وهــذا األمــر ال يمكــن معاجلتــه
بأصــوات املدافــع واحلــروب الدمويــة ،بــل ُيعا َلــج
اجلهــل بالعلــم والفهــم الصحيــح ألحــكام الرشيعــة،
وهــذا مــا تقــوم بــه مديريــة اإلفتــاء العســكري يف قواتنــا
املســلحة األردنيــة يف مكافحــة الفكــر املتطــرف يف املعاهــد
العســكرية؛ فالفكــر ال يقــاوم إال بالفكــر.
 ثانيـ ًا :أســباب سياســية :فقــد ثبــت أن بعــض التنظيــاتاملتطرفــة تكــون موجهــة لتحقيــق أغــراض سياســية ،هبدف
إضعــاف بعــض الــدول أو تفتيتهــا لصالــح قــوى أخــرى
مســتفيدة مــن تأجيــج الــراع ،حيــث تقــوم أجهــزة
املخابــرات املعاديــة بالتغريــر بفئــة الشــباب واســتغالل
اندفاعهــم وعنفواهنــم ،مــن خالل أســاليب متعــددة خلدمة
أغراضهــم ،واختــاذ الديــن مطيــة لتحقيــق هــذه املكاســب.
وال شــك بــأن عــدم إجيــاد حــل عــادل للقضيــة
الفلســطينية ،يشــكل أحــد أهــم األســباب السياســية
الســتقطاب فئــة الشــباب نحــو اجلامعــات املتطرفــة التــي
تنــادي باحلــل اإلســامي لتحريــر فلســطني ،فالقضيــة
ـب الــراع الســيايس يف املنطقــة ،وهــذا
الفلســطينية هــي ُلـ ّ
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مــا رصح بــه جاللــة امللــك عبــد اهلل الثــاين يف أكثــر مــن
مناســبة ،فاملســلمون أمجــع يعتــرون القضيــة الفلســطينية
قضيــة عقائديــة ،ال حيــل الســام دون إجيــاد حــل عــادل
هلــا.
 ثالث ـ ًا :أســباب ســيكولوجية :إن بعــض النــاس يمتلــكشــخصية عنيفــة ،فهــو حيــب العنــف ويتلــذذ بمامرســته،
ومثــل هــؤالء األشــخاص دفعتهــم شــخصيتهم
ونفســيتهم العدوانيــة لالجتــاه نحــو العنــف؛ فقــد ثبــت أن
بعــض املنضمــن للجامعــات املتطرفــة هــم مــن أصحــاب
الســوابق اجلرميــة ،وهــؤالء حيتاجــون لعــاج نفــي
ســلوكي ،وليــس حلــوار فكــري.
 رابع ـ ًا :أســباب اقتصاديــة :فهنــاك الكثــر مــن الشــبابيف العــامل اإلســامي يعانــون مــن البطالــة ،ويشــتكون مــن
ســوء أوضاعهــم االقتصاديــة ،فتــأيت بعــض التنظيــات
اإلرهابيــة لتقــدم هلــم املــال ،ويعدوهنــم بالرفــاه وحتقيــق
أحالمهــم يف الــزواج وبنــاء مســتقبلهم ،فــرى هــؤالء
الشــباب يندفعــون خلدمــة هــذه التنظيــات ،وممارســة مــا
يطلبونــه منهــم؛ حتقيقــ ًا لطموحاهتــم التــي لــن حيصلــوا
عليهــا يف ظــل حكومــات متــارس سياســة التجهيــل
واإلفقــار ،وجتعلهــم بــا هويــة وال مســتقبل.
 خامســ ًا :أســباب اجتامعيــة :إن اضمحــال الرتابــطاألرسي ،والتفســخ واالنحــال الــذي رضب املجتمــع
بشــكل عــام ،بســبب ضعــف الــوازع الدينــي مــن جهــة،
وتفــي األمــراض األخالقيــة مــن جهــة أخــرى ،كل
ذلــك أدى إىل عــدم شــعور أفــراد األرسة باألمــان،
وأصبــح الطــاق ظاهــرة اجتامعيــة خطــرة تــرب
أوصــال األرسة ،وقــد قابلنــا أحــد الشــباب الذيــن تــم
ضبطهــم وهــم حياولــون التســلل عــر احلــدود لالنضــام
إىل اجلامعــات االرهابيــة ،وبعــد التدقيــق وجدنــا أنــه
ليــس متدين ـ ًا وال يعــرف أيــة أفــكار ضالــة ،وأن الســبب
احلقيقــي الــذي دفعــه للخــروج نحــو جبهــات القتــال
هــو املشــاكل اليوميــة بــن والديــه ،والتهديــد املســتمر مــن
والــده بالطــاق والتخــي عــن األرسة ،حيــث أوصلتــه
هــذه املشــاكل إىل عــدم الشــعور باألمــان واخلــوف مــن
الضيــاع وعــدم الثقــة باملســتقبل ،وكانــت النتيجــة رغبته يف
املــوت للخــاص مــن هــذه املشــاكل ،فيندفــع نحــو املوت

مــن خــال االلتحــاق باجلامعــات املســلحة حتــت مظلــة
(اجلهــاد) ،وهــو يف الواقــع يبحــث عــن املــوت بســبب
فقدانــه للشــعور باألمــان يف أرستــه ،وعــدم شــعوره باحلياة
الكريمــة التــي حتقــق طموحــه وآمالــه ،ومــن خــال
بعــض األحــداث اإلرهابيــة التــي وقعــت يف املجتمعــات
الغربيــة ونســبت للجامعــات اإلســامية فقــد أظهــرت
الدراســات أن بعــض مرتكبــي هــذه األفعــال -وإن كان
مســل ًام -يف الظاهــر ،فإنــه ال يعــرف شــيئ ًا عــن اإلســام،
وأن ســلوكه ال يمــت لإلســام بصلــة ،حيــث تبــن بــأن
منهــم مــن يــرب اخلمــر ويــارس كل أشــكال الفجــور،
وأن مــا فعلــوه مــن عمليــات دهــس وقتــل إنــا كان بســبب
الظلــم الــذي يشــعر بــه ويامرســه املجتمــع ضــده لكونــه
مســل ًام ،فهــو مواطــن غــريب ،لكنــه يعامــل كمواطــن مــن
الدرجــة الثالثــة أو الرابعــة ،وهــذا الظلــم االجتامعــي دفعــه
للحقــد عــى املجتمــع واالنتقــام منــه؛ ليــس حلملــه فكــر ًا،
وإنــا كــرد فعـ ِ
ـل عــى الظلــم.
 سادســ ًا :التقليــد :بعــض الشــباب يســتهوهيمالشــخصيات البطوليــة ،فعندمــا يــرى رجــاالً يلبســون
لباســ ًا مثــر ًا ملعــاين القــوة والشــجاعة ،بعضالهتــم
املفتولــة ،وقوامهــم املمشــوق ،كــا هــو احلــال مثــ ً
ا مــع
أفــام احلركــة واإلثــارة ،وكــا تظهــر وســائل اإلعــام
شــخصيات داعــش وهــم يلبســون اللبــاس األســود
وحيملــون الســاح ويامرســون وســائل التعذيــب
والتصفيــة ،فــإن هــذا حيــرك عنــد هــؤالء الشــباب نــوازع
العنــف ويدفعهــم ملامرســته؛ تقليــد ًا لنمــوذج اســتهواهم،
وليــس بســبب فكــر أو ديــن.
هــذا باختصــار رسد ألهــم األســباب التــي تدفــع الشــباب
نحــو التطــرف ،والتــي ينبغــي علينــا أن نتكاتــف مجيعــ ًا
ونكــون يــد ًا واحــدة؛ لعلنــا نصــل إىل عــاج جــذري،
أو عــى األقــل إىل حتصــن جمتمعاتنــا مــن هــذه اآلفــة
اخلطــرة ،وســتبقى قواتنــا املســلحة الباســلة ومديريــة
االفتــاء العســكري منــارة هــدى ،وقلعــة صامــدة ،حتمــي
الديــن ،وتنــر الفكــر اإلســامي الســليم ،كــا وصلنــا
مــن أســيادنا الصحابــة والتابعــن ،وكــا تعلمنــاه مــن
مدرســة آل هاشــم الطيبــن األطهــار.
واحلمد هلل رب العاملني
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شخصيات عسكرية....

اللواء الركن المتقاعد

خالد عايد الشرعة
إعداد :النقيب محمد عارف الشهوان

تصــوير :أحمد ممدوح الرصايرة

امتــازت شــخصية هــذا العــدد بســعة اطالعهــا وثقافتهــا

فريــق مــن أرسة حتريــر جملــة فرســان مؤتــة إىل منزلــه يف

تلــك التــي صقلتهــا خــرات تعليميــة وتدريبيــة معتــرة

ترحيــب ،وكان لنــا معــه هــذا اللقــاء.

والتضحيــة ،تــدرج صاحبهــا يف خمتلــف املواقــع واملناصــب

احلامتية/لــواء املو َّقــر ،شــاكر ًا لكــم هــذه اللفتــة ،وأخــص

املتنوعــة ،فضــ ً
ا عــن معرفتهــا العســكرية الواســعة،

امتــدت لثــاين وثالثــن عامـ ًا يف مياديــن الــرف والبطولــة

لــواء املوقــر ،حيــث اســتقبلنا ورحــب بقدومنــا أفضــل
خالــد باشــا الرشعــة« :أهـ ً
ا ومرحبـ ًا بكــم يف منــزيل ببلــدة

العســكرية ،وكان آخرهــا مفتش ـ ًا عام ـ ًا للقــوات املســلحة،
ُأحيــل عــى التقاعــد وهــو برتبــة لــواء ركــن دروع .هــو

العســكرية يف جامعــة مؤتــة العميــد الركن رزق الرواشــدة،

وإللقــاء مزيــد مــن الضــوء عــى ســرته العســكرية؛ اجتــه

القــوات املســلحة األردنيــة».

اللــواء الركــن املتقاعــد خالــد عايــد الرشعــة.
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أرسة جملــة فرســان مؤتــة :ســيدي ،انتــم مــن الشــخصيات

وثبــت قائــد ًا للرسيــة ،2/وقــد خرجنــا عــدَّ ة متاريــن
ُّ

يف كل موقــع مــن مواقــع خدمتكــم املختلفــة ،ســيدي،

وخــال هــذه الفــرة  -مــن رتبــة مــازم 2/وحتــى رتبــة

العســكرية القياديــة وصاحبــة التأثــر ،وممــن تركــوا بصمــة

لقــد قادنــا إليكــم فضولنــا إللقــاء مزيــد مــن الضــوء عــى
خمتلــف مراحــل حياتكــم العســكرية التــي تكللــت دائ ـ ًا

بالنجــاح والتميــز ،حدِّ ثنــا ســيدي عــن أبــرز مراحــل
خدمتكــم العســكرية مــن اللحظــة األوىل وحتــى إحالتكــم

عــى التقاعــد ،تفضــل ســيدي.

ومنــاورات مــع القــوات الصديقــة.

نقيــب  -انتســبت إىل عــدَّ ة معاهــد عســكرية ،تلقيــت

فيهــا عــدد مــن الــدورات ،وهــي( :الــدروع التأسيســية،
والــدروع املتقدمــة ،ودورة تعبئــة متقدمــة وعــدة دورات يف

مــدارس ومعاهــد القــوات املســلحة).

ـبت إىل دورة اســتطالع مــدرع يف مدرســة
ويف عــام  1990ن ُِّسـ ُ

أنــا خالــد عايــد الرشعــة أمحــل البكالوريــس يف العلــوم

الــدروع امللكيــة الربيطانيــة ملــدة مخســة شــهور ،وكنــت آنــذاك

االســراتيجية ،مــن مواليــد بلــدة احلامتيــة يف لــواء املوقــر

مدرســة الــدروع األمريكيــة بواليــة كنتاكــي مــدة ســتة شــهور.

العســكرية واالداريــة واملاجســتري يف االدرارة والدراســات

عــام  ،1965تلقيــت تعليمــي األســايس يف مدرســة احلامتيــة
االبتدائيــة ،ثــم أكملــت تعليمــي يف املرحلتــن اإلعداديــة

والثانويــة يف مدرســة املوقــر الثانويــة ،وحصلــت عــى شــهادة
الثانويــة العامــة عــام  ،1983وبتاريــخ  10/25مــن العــام
نفســه التحقــت يف القــوات املســلحة األردنية-اجليــش العــريب
كتلميــذ عســكري يف الكليــة العســكرية امللكيــة ملــدة عامــن،

تلقيــت خالهلــا العلــوم والتدريبــات العســكرية املختلفــة
الالزمــة إلعــداد وتأهيــل الضبــاط يف القــوات املســلحة.

برتبــة مــازم ،1/ويف  1992نســبت إىل دورة دروع متقدمــة يف

يف عــام  1993التحقــت للعمــل يف األمــم املتحــدة بمهمــة
مراقــب عســكري يف دولــة يوغســافيا (ســابق ًا) ملــدة ســنة
واحــدة ،خدمــت خالهلــا يف البوســنة يف مدينــة (رساييفــو)

العاصــة ،ويف كرواتيــا منطقــة (غوســبتش) و(ســبليت)،
وأيضــا يف مناطــق الــرب ،كانــت مرحلة عصيبــة وخطرة
فيهــا الكثــر مــن املعــارك والقتــال ،اكتســبت خالهلــا خربة

واســعة يف جمــال حفــظ الســام وفــرض الســام واملراقبــن
العســكريني واملهــام املوكلــة إليهــم بشــكل عــام.

ويف عــام  1985خترجــت برتبــة مــازم ،2/والتحقــت

يف عــام  1994عــدت إىل الكتيبــة واســتلمت فيهــا قائــد

لــواء امللــك الشــهيد عبــداهلل االول األيل 90/التابــع للفرقة

اللــواء بمنصــب ركــن 2/إمــداد لفــرة قصــرة ،ثــم

بكتيبــة احلســن اآلليــة( 2/أم الشــهداء) إحــدى كتائــب
املدرعــة 5/امللكيــة -آنــذاك( -املنطقــة العســكرية الرشقيــة

حاليــا) ،فيهــا تنشــأت النشــأة العســكرية وتسلســلت
باخلدمــة مــن رتبــة مــازم ولغايــة رتبــة رائــد ،وتس ـ َّلمت
خــال هــذه الفــرة عــدَّ ة مناصــب ،أمههــا (قائــد فصيــل،

مســاعد قائــد رسيــة ،قائــد رسيــة).

رسيــة ،ثــم ركــن عمليــات ،بعــد ذلــك انتقلــت إىل قيــادة
انتقلــت إىل كتيبــة الدبابــات امللكيــة 15/إحــدى كتائــب

اللــواء ،وعملــت فيهــا مســاعد ًا لقائــد الكتيبــة حتــى عــام

1997؛ حيــث تــم تنســيبي إىل دورة الركــن يف كليــة القيادة
واألركان امللكيــة األردنيــة ،ويف عــام  1998خترجــت منهــا

إىل مدرســة الــدروع امللكيــة ،وعملــت فيهــا ملــدة عامــن

كانــت بدايــات خدمتــي عــى احلــدود الشــالية يف كتيبــة

مــدرب تعبئــة لــدوريت الــدروع التأسيســية واملتقدمــة،

مــن منطقــة الرمثــا غرب ـ ًا ولغايــة تــل احلبــا رشق ـ ًا باجتــاه

ويف عــام  2000انتقلــت إىل الفرقــة املدرعــة3/

احلســن اآلليــة ،2/ضمــن منطقــة مســؤولية امتــدت

الصفــاوي؛ ُك ِّلفــت بواجبــات كبــرة وكثــرة أمههــا منــع
التســلل والتهريــب مــن وإىل األرايض األردنيــة .ويف هــذه
الكتيبــة ُقــدت أكثــر مــن رسيــة ،اســلمت الرسيــة األوىل

اكتســبت خــال هــذه الفــرة خــرة تدريبيــة ممتــازة.

امللكية(انــذاك) املنطقــة العســكرية الوســطى (حاليــا)

وعملــت يف قيــادة الفرقــة ركــن 1/اســتخبارات ،ثــم

ركــن 1/إمــداد يف قيــادة لــواء امللــك حســن املــدرع40/
31

مجلة فرســــان مؤتــــة 2021

امللكــي ملــدة ســتة شــهور ،ويف الفــرة بــن 2003-2001

قيــاده قــوات التحالــف بــن القــوات األمريكيــة يف العــراق

عــى مســتوى الكتيبــة و اللــواء ،ورشفنــا رئيــس هيئــة

مهمتــي يف هــذا الواجــب مــدة مخســة شــهور ،كانــت جتربــة

اســتلمت كتيبــة األمــر حســن اآلليــة ،1/نــاورت فيهــا
األركان املشــركة آنذاك-املرحــوم -الفريــق أول الركــن

خالــد باشــا الرصايــرة بحضــور منــاورة الكتيبــة وأبــدى

إعجابــه باملســتوى االحــرايف واجلاهزيــة العاليــة التــي
ابداهــا املشــاركون ،وأيض ـ ًا رشفنــا جاللــة امللــك عبــداهلل

الثــاين بزيــارة للكتيبــة.

والقيــادة العا َّمــة يف القــوات املســلحة األردنيــة ،اســتمرت

جيــدة اكتســبت خالهلــا الكثــر مــن املعرفــة العســكرية

نتيجــة املواقــف واملعاضــل املختلفــة واملخاطــر التــي
تعرضنــا هلــا وفرضتهــا علينــا أجــواء احلــرب كالتعــرض

لنــران اهلــاون والنــران مــن األســلحة اخلفيفــة.

وبعــد عــوديت إىل أرض الوطــن ،ســافرت كضابــط ارتبــاط

كتيبــة األمــر حســن اآلليــة 1/معروفــة بــأم اجليــش؛

مــع املستشــفى العســكري امليــداين إىل أندونيســيا يف شــهر

كتائــب اللــواء املــدرع 40/امللكــي.

مدينــة (بانــدا اتشــيه) يف جزيــرة ســومطرة ،اســتمرت

فهــي أول كتيبــة يف القــوات املســلحة ،وهــي ضمــن

كانــون األول عــام 2005؛ بعــد أن رضب التســونامي

يف عــام  2003ســ َّلمت الكتيبــة وكنــت برتبــة مقــدم،

مهمتنــا مــدة شــهر ،وكان املستشــفى العســكري امليــداين

إمــداد وقــوى برشيــة ،ثــم اســتلمت شــعبة املصــادر العلنية

آلالف املصابــن ،واحلمــدهلل اســتطعنا متثيــل األردن

ثــم ُعينــت يف مديريــة االســتخبارات العســكرية ركــن1/
يف املديريــة وعملــت فيهــا تقريبــا ملــدة أربــع ســنوات،

وخــال هــذه الفــره نُســبت إىل عــدة دورات عســكرية يف
رومانيــا وأملانيــا ،ويف عــام ُ 2005عينــت ضابــط ارتبــاط يف
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بالقــرب مــن معســكر الالجئــن وقدمنــا اخلدمــة الطبيــة
والقــوات املســلحة خــر متثيــل.

يف عــام  2007عينــت مديــر ًا ألركان اللــواء اهلاشــمي
اآليل 51/التابــع للمنطقــة العســكرية الوســطى يف منطقــه

عسكرية  -رشطية  -ثقافية  -سنوية

زي ،وكان اللــواء اهلاشــمي يضــم كل مــن (الكتيبــة

يف عــام  2010التحقــت بــدوره احلــرب يف كليــة احلــرب

منطقــه العارضــه ووادي شــعيب ،وكان اللــواء اهلاشــمي

التــي اصطحبتهــا معــي للدراســة يف مــدارس الواليــات

السادســة ،والكتيبــة التاســعة ،والكتيبــة العــارشه) ،يف
مــن األلويــة عاليــة اجلاهزيــة؛ ألنــه كان يتــدرب تدريبــ ًا

مشــاهب ًا لتدريــب القــوات اخلاصــة؛ وذلــك بنــا ًء عــى

توجيهــات القيــادة العا َّمــة للقــوات املســلحة؛ وصــوالً إىل
تأســيس ألويــة عاليــة اجلاهزيــة يف كل منطقــة عســكرية،
فــكان اللــواء اهلاشــمي يف املنطقــة العســكرية الوســطى،

ولــواء االمــرة عاليــة يف املنطقــة العســكرية الشــالية.

للجيــش األمريكــي ،وكانــت فرصــه ممتــازة يل ولعائلتــي
املتحــدة األمريكيــة واكتســاب اللغــة االنجليزيــة .وهــذه
كليــة عريقــه تأسســت عــام  ،1902وفيهــا تعلمنــا كيفيــة

إدارة احلــروب وكيفيــة التخطيــط االســراتيجي وكيفيــة
إدارة الدولــة بشــكل عــام.

وخــال فــرة وجودنــا يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة

زرنــا عــدة واليــات منهــا املــدن يف واليــة بنســلفينيا أمههــا

يف عــام ُ 2008عينــت رئيســ ًا لشــعبة القــوى البرشيــة يف

مدينــة فيالدلفيــا ،وواليــة نيويــورك ،وشــاالت نياجــارا،

عملــت عــى وضــع تعليــات مهنيــة للقــوى البرشيــة يف

اســتطعنا متثيــل القــوات املســلحة األردنيــة خــر متثيــل،

املنطقــة العســكرية الوســطى ملــدة ثامنيــة شــهور ،وقــد
املنطقــة ،وكيفيــة تأهيــل الضبــاط وتأهيــل الرتــب األخــرى.

بعــد ذلــك ُعينــت يف مديريــة التدريــب العســكري رئيس ـ ًا

وواليــه فلوريــدا ،وواليــه فرجينيــا وبــكال احلــاالت
وتــم ايصــال الصــوت العــريب وصــوت األمــة اإلســامية
اىل الغــرب بطريقــه مثــى ،وموقــف الديــن اإلســامي مــن

لشــعبة التامريــن ،وخــال هــذه الفــرة زارتنــا عــدة وفــود،

االرهــاب ،والفــرق بينــه وبــن املقاومــة املرشوعــة حيــث

وبعــض الــدول الشــقيقة والصديقــة ،ويف عــام 2009

املجموعــات اإلرهابيــة ال حــق هلــا يف قتــل االبريــاء.

حزيــران عــام  2010خترجنــا بدرجــة ماجســتري يف اإلدارة

أفغانســتان ،وكان مــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا

كــا عملنــا عــدَّ ة متاريــن عســكرية مــع ُعــان ومــر

نُســبت إىل دورة الدفــاع الوطنــي يف كليــة الدفــاع ويف
والدراســات االســراتيجية ودرجــة الدبلوم العــايل يف إدارة

املــوارد الوطنيــة ،وقــد اكتســبنا يف هــذه الــدورة خــرات

مميــزة مثــل كيفيــة إدارة الدولــة والتخطيــط االســراتيجي
وكيفيــه التحــول االســراتيجي للحــرب.

أن لــكل شــعب احلــق يف أن يقــاوم الســرداد حقوقــه بينــا
وأذكــر أننــي كتبــت ورقــة بحثيــة عــن احلــرب عــى

أن أفضــل وســيلة حلاميــة املصالــح األمريكيــة يف أفغانســتان

هــي احلــوار مــع األفغــان والوقــوف عــى مســافة واحــدة
مــن مجيــع التيــارات والتوجهــات السياســية األفغانيــة بــا
فيهــم حركــة طالبــان ،وأذكــر أيضــ ًا أنــه أثنــاء مناقشــة
33

مجلة فرســــان مؤتــــة 2021

الورقــة البحثيــة ،ر َّد املناقشــون عــى هــذه النقطــة بكربيــاء

تدريــب وتأهيــل الفوجــن التاســع والعــارش وهــم اآلن

الطــرف األقــوى) ،وكان رأيــي بــأن الظــروف ســتجربكم

قائــد ًا للمنطقــة العســكرية الشــالية ،ويقولــون بــأن لــك

عــر ســنوات دخــل األمريــكان بمفاوضــات ســام

وأخلصنــا يف تدريبهــم تدريب ـ ًا صحيح ـ ًا ليكونــوا ضباط ـ ًا

(نحــن األمريــكان نديــر نقاشــ ًا مــع طالبــان! نحــن

عــى التفــاوض مــع طالبــان ،وبالفعــل وبعــد مــرور

مــع األفغــان ومــع حركــة طالبــان ،والســبب برأيــي هــو

َّ
أن الــراع والعنــف يف أفغانســتان لــن ينتهــي بســبب
اســتمرار عقيــدة املقاومــة يف مواجهــة الوجــود العســكري

الغــريب واألمريكــي عــى وجــه اخلصــوص .طبعــ ًا كان
هــذا جانــب مــن امللفــات الســاخنة التــي درســناها أثنــاء

الــدورة ،ثــم خترجنــا وعدنــا إىل االردن.

برتبــة مــازم 1/ونقيــب ،التقيــت ببعضهــم عندمــا كنــت
فضـ ً
ا علينــا دربتنــا وأحســنت تدريبنــا .احلمــدهلل دربناهــم

أكفيــاء ،تــرف الفــوج التاســع عــام  2013أن خترجيهــم

كان برعايــة جاللــة القائــد األعــى امللــك عبــداهلل الثــاين،
وحضــور كوكبــة مــن كبــار القــادة العســكريني يف القــوات

املســلحة وامللحقــن العســكريني العــرب واألجانــب ،أمــا
الفــوج العــارش فقــد أمضيــت معــه ســبعة أشــهر فقــط.

ويف شــهر ايلــول عــام  2014تــم تعيينــي قائــد ًا للــواء

ويف عــام  2011تــم تعيينــي موجهــ ًا يف كليــة الدفــاع

امللــك طــال اآليل 3/يف املنطقــة العســكرية الشــالية يف

خــرة تدريبيــة وثقافيــة؛ ألننــا كنــا نتحــدث عــن مســتوى

حســن اآلليــة ،4/وكتيبــة اإلمــام عــى اآلليــة ،8/وكتيبــة

الوطنــي امللكيــة االردنيــة ،اكتســبت خــال هــذه الفــرة

اســراتيجي نتحــدث عــن األمــن الوطنــي وعــن إدارة
الدولــة واالقتصــاد الوطنــي والسياســات االســراتيجية،
وكان هنــاك زيــارات مربجمــة ضمــن برامــج الــدورة،

حيــث قمنــا بزيــارة لبنــان ،اليونــان ،واســبانيا.

منطقــة كفرنجــة ،ويضــم اللــواء كل مــن (كتيبــة األمــر
األمــر غــازي الدبابــات ،18/كتيبتــن موجودتــن يف

الغــور ،وكتيبــة موجــودة يف بلــدة بليــا) .لــواء امللــك

طــال لــه تاريــخ مــرف يف الدفــاع عــن القــدس يف عــام
 ،1967والكتائــب التــي دافعــت عــن القــدس وقدمــت

يف عــام - 2013خــال خدمتــي يف كليــة الدفــاع -تــم

العديــد مــن الشــهداء ،هــي (كتيبــة احلســن اآلليــة،2/

ملــدة  70يوم ـ ًا ،حيــث تــدرس هــذة الكليــة كيفيــة تعــاون

العديــد مــن القصــص والروايــات حــول البطــوالت

تنســيبي إىل دورة التعــاون اإلقليمــي الوطنــي يف رومــا
دول البحــر املتوســط ،ونحــن نعلــم أن اململكــة األردنيــة

اهلاشــمية هــي إحــدى الــدول التــي وقعــت عــى اتفاقيــة
البحــر املتوســط للحفــاظ عــى األمــن املائــي ،ومنــع

واألمــر حســن ،4/واإلمــام عــي ،)8/وأيضــ ًا هنــاك

والتضحيــات التــي قدمتهــا هــذه الكتائــب يف حــريب (عــام

 ،1948وعــام .)1968

خــال خدمتــي يف لــواء امللــك طــال اآليل 3/أتذكــر
مواقــف مجيلــة جــد ًا ،أذكــر أننــي عندمــا اســتلمت اللــواء

القرصنــة ،ومنــع اهلجــرة غــر الرشعيــة إىل أوروبــا.
وبالتــايل كانــت هــذه الــدورة مميــزة؛ حيــث ُأتيحــت لنــا

علمــت أنــه مل خيــرج للمنــاورة منــذ عــام  ،2003حيــث

الرومانيــة يف إيطاليــا.

ووافقــت القيــادة العامــة عــى أجــراء املنــاورة يف منطقــة

فرصــة زيــارة العديــد مــن املواقــع التارخييــة للحضــارة
ويف شــهر أيــار عــام ُ 2013عينــت آمــر ًا للكليــة العســكرية

أرصيــت عــام  2016عــى أن خيــرج اللــواء للمنــاورة،
األدعــم يف الغبــاوي ملــدة ثالثــة شــهور ،ودربنــا الضبــاط

امللكيــة والتــي تقــي مهمتهــا األساســية يف تأهيــل التالميذ

عــى مســتوى قائــد فصيــل وقائــد رسيــة وحتــى قائــد

تأهيلهــم وتدريبهــم تدريبــ ًا عســكري ًا خــال ســنة

يف شــهر ترشيــن أول عــام ُ 2016عينــت مديــر ًا للتدريــب

العســكريني ليكونــوا ضباط ـ ًا يف القــوات املســلحة ،ويتــم
ليصبحــوا ضباطـ ًا يف القــوات املســلحة ،وقــد أرشفــت عىل
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كتيبــة ،ثــم طبقنــا مترينــ ًا حرضتــه القيــادة العامــة.

العســكري ،ومديريــة التدريــب العســكري هلــا واجبــات

عسكرية  -رشطية  -ثقافية  -سنوية

كثــرة أمههــا وضــع سياســات التدريــب للقــوات املســلحة

يف التمريــن خمتلــف األســلحة والقاذفــات االســراتيجية

عــام ،ومــن أهــم املحطــات يف هــذه املديريــة التامريــن

وأيضــا أجرينــا متريــن العقبــة مــع مجهوريــة مــر العربيــة

بشــكل عــام ،اســتمريت مديــر ًا للتدريــب العســكري ملــدة
املشــركة مــع الــدول الصديقــة والشــقيقة ،ومــن أكــر

هــذه التامريــن وأكثرهــا أمهيــة متريــن (األســد املتأهــب)
الــذي يضــم  23دولــة ،وكانــت األردن تســتضيفه كل

عــام ،وكنــا نعمــل يف هــذه التامريــن عــى وضــع اخلطــط

عــى مســتوى الدولــة وعــى مســتوى القــوات املســلحة
األمريكيــة واألردنيــة وجيــوش الــدول املشــاركة يف

التمريــن بمعســكرات يف منطقــة الزرقــاء ،ثــم يتــم تطبيــق

متريــن هنائــي يف منطقــة العقبة والشــيدية واحلميمة ،تشــارك

وطائــرات ســاح اجلــو والطائــرات العاموديــة.

يف منطقــة احلميمــة ،وهــو متريــن ســنوي يتــم بالتنــاوب بني
مــر واألردن ،كــا عملنــا عــى متاريــن ثنائيــة ومشــركة

مــع كل مــن ُعــان ،والبحريــن ،والســعودية ،والكويــت،

وكانــت يل خــرة مميــزة يف التدريــب العســكري.

يف بدايــة عــام ُ 2018عينــت ملحقـ ًا عســكري ًا يف باكســتان،

وخــال فــرة وجــودي ملحقــ ًا عســكري ًا اســتطعت أن

أحســن التعــاون العســكري مــع الباكســتان ،حيــث بعثنــا

عــدد مــن البعثــات العســكرية للتالميــذ مثــل هندســة
(امليكانيــك والكهربــاء واالتصــاالت)
وابتعــاث مهندســن بحريــة للتــدرب

يف باكســتان لكــون اجليــش الباكســتاين
متميــز يف الكفــاءة والتدريــب.

وبالنســبة للتامريــن هنــاك متاريــن عــى
مســتوى ســاح اجلــو (طياريــن ،وســيطرة

جويــة) ،هبــدف تبــادل اخلــرات ،ويف هــذا

املجــال اســتطنا إســتقطاب فنيــن طــران
اىل ســاح اجلــو األردين ،وفنيــن لســاح

الصيانــة امللكــي ،وكانــت فــرة امتــازت

بالعالقــات اجليــدة ،لنــا دائــ ًا دورات
دفــاع ودورات ركــن (بحريــة ،ســاح
اجلــو ،وجيــش) ،ودورات أخــرى كثــرة،
وكنــت كملحــق عســكري عــى تواصــل

دائــم مــع الضبــاط االردنيــن املبتعثــن

ومتابعــة شــووهنم يف الباكســتان.

ويف هنايــة العــام ُ 2019عينــت قائــد ًا

للمنطقــة العســكرية الشــالية ،خدمنــا يف

هــذة املنطقــة خــال فــرة انتشــار مــرض

كورونــا ،وكان أول ظهــور لــه يف منطقــة
جحفيــة ثــم انتــر إىل عــدد مــن املناطــق
والقــرى ،والتــي كانــت متثــل النقــاط
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الســاخنة ،حيــث اســتطعنا خــال شــهر أن نخفــض عــدد

مناهــج التقييــم ،وكنــا نفتــش كل أســبوع عــى وحدتــن

التنويــه إىل أننــي كقائــد للمنطقــة العســكرية الشــالية،

مفاجــئ.
االســبوع وتفتيشــ ًا
ً

احلــاالت إىل مســتوى الصفــر يف إربــد ،وهنــا ال بــد مــن

كنــت مســؤوالً عــن ثــاث حمافظــات (جــرش ،وعجلون،
وأربــد) ،وهــذا يتطلــب التنســيق والعمــل مــع املحافظــات
بشــكل وثيــق ومتناغــم؛ لكــي نســتطيع الســيطرة عــى
احلركــة والتنقــل وبشــكل ال يتضــارب مــع تســيري األمــور

احلياتيــة اليوميــة للمواطنــن .وقــد زارنــا القائــد األعــى

للقــوات املســلحة يف قيــادة املنطقــة لالطمئنــان عــى ســر
األمــور ،وأيض ـ ًا عــر تقنيــة االتصــال املرئــي كان ســيدنا

وكذلــك رئيــس الــوزراء يطمأنــوا عــى ســر األمــور يف

حمافظــات الشــال وباألخــص عندمــا تــم عــزل املحافظــة

عــن باقــي حمافظــات اململكــة.

أو ثــاث وحــدات ،تفتيشــ ًا مربجمــ ًا وأكثــر مــن مــرة يف

وكانــت خدمتــي مفتشــ ًا عامــ ًا مــن أكثــر مراحــل خدمتــي

العســكرية أمهيــة؛ حيــث تعرفــت عــى خمتلــف مــدن

وتضاريــس االردن بشــكل عــام ،وعــى وحــدات القــوات
املســلحة بشــكل خــاص ،وســاح اجلــو والقواعد العســكرية
البعيــدة ،كــا كنــا قريبيبــن أيض ـ ًا مــن رئيــس هيئــة األركان

املشــركة يف القيــادة العامــة ونــزوده بالتقاريــر أوالً بــأول عــن

مســتوى جاهزيــة تشــكيالت ووحــدات قواتنــا املســلحة.

ويف االول مــن شــباط  2021أحلــت عــى التقاعــد

برتبــة لــواء ،وســنبقى أبــد ًا ودائ ـ ًا جنــد ًا أوفيــاء لقيادتنــا

اهلاشــمية ولقواتنــا املســلحة ،محــى اهلل وطنــا وقيادتنــا

كانــت اجلهــود املبذولــة مــن مرتبــات املنطقــة الشــالية كبرية

وقواتنــا املســلحة.

عــى واجبنــا الرئيــي ،واملتمثــل بالدفــاع عــن احلــدود

 -وسام الكوكب من الدرجة الثانية

احلــدود مــن وإىل األرايض األردنيــة ضمــن منطقة مســؤولية

 -وسام االستحقاق العسكري درجة.4/

و ُمقــدَّ رة يف بدايــات اجلائحــة ،ودون أن يؤثــر ذلــك ســلب ًا

الشــالية الغربيــة للمملكــة ومنــع التســلل والتهريــب عــر

املمتــدة مســافة  240كــم مــن منطقــة رســم احلصــان

شــال رشق املفــرق وحتــى ديــر عــا وســيل الزرقــاء
مــع حــدود املنطقــة العســكرية الوســطى ،وتتنــوع منطقــة
املســوولية بــن مناطــق مأهولــة بالســكان وأخــرى جبليــة

حرجيــة وأهنــار فضــ ً
ا عــن شــبة الصحراويــة ،وبالتــايل

فهــي مناطــق تســهل فيهــا عمليــات التســلل والتهريــب.
وقــد اســتطعنا واحلمــد هلل بإحــكام الســيطرة عــى احلــدود
بدرجــة عاليــة واحبطنــا عملياالتهريــب والتســلل.

يف عــام ُ 2020عينــت مفتشــ ًا عامــ ًا للقــوات املســلحة

األردنيــة ملــدة ســبعة شــهور ،وكــا هــو معــروف أن

واجــب ا ُملفتــش العــام يتمثــل يف التأكــد مــن مســتوى
اجلاهزيــة القتاليــة والعملياتيــة والتدريبيــة واإلداريــة

ملختلــف وحــدات القــوات املســلحة ،ســواء اجليــش أو

ســاح اجلــو أو البحريــة ،خــال هــذه املرحلــة عملــت
بطريقــة منهجيــة ومهنيــة يف التفتيــش؛ حيــث حدثنــا
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األوسمة والشارات العسكرية

 -شارة الكفاءة التدريبية.

 مشاركة قوات حفظ السالم الدولية. -وسام هيئة األمم املتحدة.

 -وسام االستقالل درجة.3/

 -شارة تقدير اخلدمة املخلصة الطويلة.

 -شارة الكفاءة اإلدارية والفنية.

 شارة مئوية الثورة العربية الكربى. -شارة الكفاءة القيادية.

عسكرية  -رشطية  -ثقافية  -سنوية

االنضبــــاط والثبـــــات000
قبل الشجاعة والمعدات
احــرت يف هــذا املقــال ...مــاذا اكتــب لزمالئــي فرســان

مؤتــة ...وبعــد تفكــر تركــت القلــم بيــدي يكتــب مــا يمليه

عليــه قلبــي مــن كلــات ...قــد تكــون نصائــح أو خواطــر
أو مشــاركة أفــكار ...وحرصــت أن تكــون الكلــات

بســيطة...ومرحية ...مــع علمــي أن الكلمــة مســؤولية كــا

قالــوا ...مفتــاح اجلنــة يف كلمــة ...ودخــول النــار عــى
كلمــة ...والكلمــة نــور ...ودليــل تتبعــه األمــة...

بعــد خترجــي مــن جامعــة مؤتــة عــام  1994ترشفــت باخلدمــة

يف جهــاز األمــن العــام  /قــوات الــدرك (قــوات األمــن اخلــاص

ســابق ًا) ...وكنــت أعتقــد أن نجــاح الواجبــات والعمليــات
فيهــا يكــون بالشــجاعة واملعــدات املتقدمــة واألســلحة الناريــة
املتعــددة ...وبعــد أعــوام ...تغــرت رؤيــة النجــاح والنــر يف
الواجبــات ...وشــعرت أن الشــجاعة واملعــدات واألســلحة مــا

العميد الركن

«محمد أمني» عبد املطلب املعايطة
قائد قوات الدرك

أن يســمحوا يل أن أقــدم هلــم خالصــة جتــارب العمليــات
والنجاحــات بــن أيدهيــم يف هــذه الكلامت...وهــي

أن النــر باملعــارك هــو مــن نصيــب اجلنــود املميزيــن
باالنضبــاط والثبــات ...وعــى القــادة أن يعــززوا هــذه

املبادئ...فــا بــد مــن تعظيــم وتعزيــز االنضبــاط والطاعــة
بــن اجلنــود مــن خــال العــدل والصــر واجللــد ...ومــن
جانــب آخــر ال بــد أن يوفــروا مــا يســاعد عــى الثبــات

باملعــارك بتوفــر احلاميــة والطعــام والــراب واخلدمــات...

أمــا مــا يتعلــق باألســلحة واملعــدات فهــي موجــودة بيــد
اجلميــع ...الصديــق والعدو...ومــا يتعلــق بالشــجاعة...

فهــي يف قلــوب البــر ال يعــرف أرسارهــا إال اهلل...

هــي إال أدوات للنــر وليســت أســبابه ...مل أتعجــب عندمــا

ولنــا مثــل يف قيادتنــا العســكرية والسياســية ...فهــي

إذا لقيتــم فئــة فاثبتــوا »...ومل أتعجــب مــن قصــة طالــوت

والعربية...برغــم كل الظــروف والضغوطــات ...واحلــرب

اجلبارين...وكيــف أن طالــوت اختــار اجلنــود املميزيــن باالنضباط

محــى اهلل األردن ...وفرســان مؤتــة ...قــادة املســتقبل ...يف

قــرأت كالم اهلل يف القــرآن الكريــم« ...يــا أهيــا الذيــن أمنــوا...

ثابتــة عــى مواقفهــا ومل تتخــى عــن املقدســات اإلســامية

وجنــوده عندمــا كانــوا يف الطريــق للمعركــة مــع جالــوت وقومــه

أيــام ...ومعــارك ...والــذي ينتــر هــو مــن يثبــت أكثر...

للمشــاركة باملعركــة ...وكان النــر ...حقــ ًا ...وفعــاً...

إن فرســان مؤتــة هــم قــادة معــارك املســتقبل...وأرجو

ظــل حــرة صاحــب اجلاللــة ...القائــد األعــى للقــوات
املسلحة األردنية...حفظه اهلل ورعاه.
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عمليات شرطة
يشــهد العــامل وخاصــة يف هــذا القــرن الــذي طرقنــا أبوابــه
منــذ مــا يزيــد عــن عقــد مــن الزمــان تطــورات وتغــرات

نوعيــة وبشــكل رسيــع وعــى كافــة املســتويات االقتصاديــة
والسياســية واالجتامعيــة والتكنولوجيــة والعســكرية
وبحيــث نعجــز أحيانــا عــن مواكبتهــا وإدراك ماهيتهــا،

هــذه التغــرات هــي نتيجــة التقــدم اهلائــل والتطــور
املســتمر يف املعرفــة اإلنســانية مــن جهــة والواقــع بمعطياتــه
املختلفــة مــن جهــة أخــرى.

هــذا التطــور الــذي يصاحبــه متغــرات رسيعــة

ومتصاعــدة تنعكــس بشــكل أو بآخــر عــى طبيعــة حياتنــا

اليوميــة كأفــراد أو مؤسســات وحتــى عــى مســتوى

الــدول ويفــرض واقعــا مضطربــا يف خمتلــف املجــاالت
يزخــر بحجــم كبــر مــن التحديــات املتعــددة واملتنوعــة

التــي تواجــه جمتمعاتنــا املعــارصة ،هــذه التحديــات كيفــا

كانــت ،ال بــد وان يكــون هلــا تأثــرات وانعكاســات عــى
الواقــع األمنــي وال ســيام إذا كان التحــدي امنيــا .لــذا
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العميد الركن

زيد عبدالحميد بني خالد
آمر كلية العلوم الرشطية

فــان التحديــات األمنيــة املبــارشة تتطلــب رفــع مســتوى
االســتعداد األمنــي متاشــيا مــع املســتوى املرتفــع واملتزايــد
مــن التهديــدات واملخاطــر األمنيــة ،وال ســيام مــع التطــور
الــذي نشــهده يف أنــواع اجلرائــم وأســاليبها وحجمهــا.
تغطــي عمليــات الرشطــة اجلوانــب ذات املهــام احلرجــة يف
أجهــزة الرشطــة مثاللسياســات واإلجــراءات املؤسســية
والعمليــات واملــوارد الالزمــة ألداء الوظائــف الرئيســية
للرشطــة .عمليــات الرشطــة تشــمل جمموعــة واســعة مــن
األنشــطة ،ال ســيام الدوريــات وعمليــات املــرور ،وتنفيــذ
القوانــن اخلاصــة ،القيــادة والســيطرة ،واالضطرابــات
املدنيــة ،وإدارة الكــوارث ،واإلرهــاب ،ونــر القــوات،
وعمليــات األمــن الداخــي والرشطــة املجتمعيــة ،مــع
إبــاء االعتبــار الــازم حلقــوق اإلنســان.

عسكرية  -رشطية  -ثقافية  -سنوية

دور القوة البحرية والزوارق الملكية في

الحفــاظ علــى ســامة األرواح فــي
خليــج العقبــة ()SOLAS
يعد العمل البحري واحد ًا من أكثر املهن خطورة عىل

اإلطالق .فعدم القدرة عىل التنبؤ بحالة الطقس ،وعدم
استقرار حالة البحر وغريها من العوامل أظهرت خطورة

عالية وفرضت اعتقاد ًا ساد لقرون أن القليل فقط هو ما

يمكن فعله جلعل العمل يف البحر أكثر أمن ًا.

تعترب االتفاقية الدولية لسالمة األرواح يف البحار

( )SOLASأهم املعاهدات واالتفاقيات الدولية لتعزيز
السالمة البحرية ومنع التلوث الناتج عن السفن ومكافحة
احلرائق وعمليات اإلنقاذ يف أعايل البحار.

تقوم القوة البحرية والزوارق امللكية بواجب ودور إنساين
يتعلق بعمليات اإلنقاذ واإلغاثة يف خليج العقبة والبحر امليت

من خالل تقديم خدمات اإلسعاف يف البحر بواسطة زوارق

إسعاف عدد 2/وزورق السالمة العامة وخاصة أثناء األعياد
والعطل الرسمية وعطل هناية األسبوع باإلضافة إىل تنفيذ
عمليات الغطس يف السدود والربك الضحلة ،ومن منجزات
هذه القيادة يف هذا املجال:

أ .إنقاذ ركاب الباخرة (بيال) والبالغ عددهم  1245راكب
بتاريخ  3ترشين الثاين 2011إثر تعرضها حلريق خارج

مياهنا االقليمية حيث تم اخالئهم اىل قاعدة األمري

هاشم بن عبداهلل الثاين.

العقيد الركن البحري

هشام خليل الجراح
قائد القوة البحرية والزوارق امللكية

ب .املشاركة يف عملية البحث واالنقاذ يف حادثة سيول البحر
امليت بتاريخ  20ترشين األول .2018

جـ .املساعدة يف مكافحة احلرائق التي قد تنشب يف القوارب
والسفن اثناء تواجدها ضمن مياهنا االقليمية ،ومنها إنقاذ أحد

املواطنني بعد أن تعرض قاربه للحريق قرب حمطة وقود منتجع
التاالبيه ومنع حدوث كارثة «ال سمح اهلل».

د .القيام بعمليات البحث والتفتيش حتت املاء يف السدود
املوجودة يف اململكة األردنية اهلاشمية.

هـ .القيام بأعامل اإلغاثة واإلنقاذ واالخالء يف البحر ،حيث
تقوم القوة البحرية والزوارق امللكية بعمليات االنقاذ
بشكل مستمر يف مدينة العقبة لألشخاص والقوارب
املتأثرين نتيجة ارتفاع املوج وصعوبة الظروف اجلوية.

و .متابعة زوارق الصيد والنزهة املتواجدة يف مدينة العقبة

من قبل مركز العمليات البحري واجابة طلبها حال

تعرضها للعطل او احلريق او الغرق وهلذه القيادة
منجزات كثرية يف هذا املجال.
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اجيال الحروب
العقيد الركن

هاشم العجارمة
مدير مركز التخطيط املشرتك والدروس املستفادة

يشــهد العــامل حاليــا تطــورا هائــا يف التكنولوجيــا ،جعــل
اليــوم خمتلفــا عــن االمــس مــن حيــث كميــة ونوعيــة
االخرتاعــات وتوظيفهــا ،مثــل تكنولوجيــا النانــو ،الــذكاء
االصطناعــي ،الليــزر وغريهــا مــن التكنولوجيــا فائقــة
التطــور والتعقيــد ًا ،وانعكــس هــذا التطــور والتقــدم
العلمــي عــى تســليح اجليــوش وانــاط القتــال وتكتياتــه،
وعــى مــدار التاريــخ ارتبطــت اجيــال احلــروب وكيفيــة
القتــال بالنقلــة النوعيــة يف التكنولوجيــا التــي ادت اىل
تطــور احلــروب يف اجيــال متعــددة وتدرجــت حتــى
وصلــت اىل اجليــل الســادس وهــي عــى النحــو التــايل:
أ .حــروب اجليــل االول .وهــي احلــروب التــي امتــدت
مــن العــام  1648ولغايــة  1860حيــث كانــت اطــراف
احلــروب جيوشــا نظاميــة تقاتــل بتكتيــكات اخلطــوط
والصفــوف عــى ارض قتــال حمــددة ،بــن جيشــن
يمثــان دولتــن يف مواجهــة مبــارشة ،اال ان هــذا اجليــل
شــارف عــى االنتهــاء يف منتصــف القــرن التاســع عــر
عنــد ظهــور التطــور يف وســائل النــران وزيــادة قدرهتــا
التدمرييــة ممــا جعــل االســتمرار بتكتيــكات (اخلطــوط
والصفــوف) رضبــا مــن رضوب االنتحــار.
ب .حــروب اجليــل الثــاين .وهــي التــي عملــت بشــكل
اســايس عــى معاجلــة مشــاكل اجليــل االول وتوظيــف
القــوة الناريــة مــن خــال اســتخدام املدافــع حيــث
ظهــر مبــدأ (نــران املدفعيــة تقهــر العــدو واملشــاة
حتتــل االرض) وظهــر مبــدأ احلاجــة اىل الســيطرة
عــى النــران بالتزامــن مــع حركــة املشــاة عــى االرض
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ممــا ادى ظهــور اخلطــط واالوامــر املفصلــة للمشــاه
والدبابــات واملدفعيــة.

جـــ .حــروب اجليــل الثالــث .وهــي التــي ظهــرت بعــد
احلــرب العامليــة الثانيــة اعتــادا عــى تطويــر اجليــش

االملــاين ملفهــوم املنــاورة ،بالرتكيــز عــى الرسعــة
واملفاجــأة واســتخدام التشــتيت الذهنــي للعــدو،

وتفتيــت منظومــات القيــادة والســيطرة ورضب العمــق

اثنــاء اهلجــوم لكــر ارادة القــوات املدافعــة.

د .حــروب اجليــل الرابــع .ظهــر هــذا املصطلــح يف العــام
 1989كتعريــف للنــزاع يف منطقــة غــر واضحــة املعامل

ومتــزج بــن دائــريت احلــرب والعمــل الســيايس ،وفيهــا
نشــأ القتــال بــن طرفــن غــر متكافئــن ،احدمهــا هــو

دولــة بجيشــها النظامــي والطــرف االخــر هــو جهــة

ليســت حكوميــة وال حتمــل صفــة دولــة بالعمــوم
 ،Non-State-Actorواســتخدم فيهــا وســائل االعــام

ومنظــات املجتمــع املــدين واملعارضــة السياســية

عسكرية  -رشطية  -ثقافية  -سنوية

باإلضافــة اىل العمليــات االســتخباراتية ومتيــز هــذا
اجليــل بالعنــف اجلســدي كــا يف حــاالت اإلرهــاب،
واالدارة الالمركزيــة للعمليــات (الذئــاب املنفــردة)،
وعــدم وجــود تسلســل هرمــي واالعتــاد عــى
اســاليب التمــرد وحــروب العصابــات.
هـ .حــروب اجليــل اخلامــس .وهــي مــا يعــرف باحلــرب
املفتوحــة ،دون ايــة قيــود أخالقيــة ،يكــون اطرافهــا
دوال وعصابــات ،يتــم املــزج فيهــا بــن اســتخدام القوة
املســلحة والغــر مســلحة لكــر ارادة االطــراف عــى
القتــال مــن خــال اســتهداف عنــارص القــوة بالدولــة
وتفكيكهــا داخليــا باســتخدام االعــام والشــائعات،
وتعــرف بحــرب االشــباح نظــرا الن العــدو غــر
منظــور وحمــدد فتشــعر الدولــه باهنــا مســتهدفه
وتتعــرض هلجــات عــى بنيتهــا السياســية واالقتصادية
واالجتامعيــة دون حتديــد واضــح للعــدو ،مــن خــال
االرهــاب االلكــروين واســتخدام تكتيــكات االشــباح
وانشــاء كيانــات معينــة وشــخصيات متعــددة مهمتهــا
الــزج بالشــعوب يف الفــوىض وهتييجهــا ويتــم حتريكهــا
لتحقيــق اهــداف احلــرب مــن خــال قــوى معارضــة
ومنظــات حقوقيــة ومدنيــة ،وكــم عشــوائي مركــب
مــن املغرضــن واصحــاب النوايــا الســيئة.
و .حروب اجليل السادس .هيدف اىل اهناء وجود دولة
اوكيان معني ،عرب حرب تدار عن بعد من خالل استخدام
االسلحة الذكية وشبكات االنرتنت او حتى استخدام
الطيور واحليوانات واالسامك كادوات للتجسس ،كام
سيكون هناك توظيف لكل الوسائل والقدرات من
اهلجامت االعالمية واالغراق باالخبار الزائفة واستخدام
التفوق التكنولوجي وتقنيات التجسس املتطورة وصوال
اىل استخدام قوة النريان وتطبيقات االسلحة املستخدمة
يف حينه ،ويتميز هذا اجليل باستخدام االزدواجية يف
العمليات العسكرية املوجهة من حيث اظهار حماربة
اجلامعات والتطرف واإلرهاب ،ويف نفس الوقت يتم
تقديم دعم لوجستي وعسكري هلا.
يبــدو ان اجيــال احلــروب يف تســارع ملفــت للنظــر يف ظــل
التطــور التكنولوجــي والــذكاء االصطناعــي واســتخدام
تقنيــات غايــة يف التعقيــد ممــا يفــرض ان يكــون العنــر

البــري الــذي ســيتعامل مــع هــذا التســارع يف التقنيــة
والتكنولوجيــا ان يكــون مؤهــا تاهيــا خاصــا للتعامــل

مــع تغــرات حــرب املســتقبل والتكيــف معهــا مــن خــال

الرتكيــز عــى مــا يــي:

أ .البنــاء الفكــري والعلمــي القائــم عــى الثقافــة
ومســتوى التعليــم املتقــدم واملقــدرة عــى التعاطــي

مــع التكنولوجيــا احلديثــة وتوظيفهــا وفهــم تعقيــدات
املجــاالت التــي تســتخدم يف احلــرب التــي أصبحــت

مخاســية االبعــاد تشــمل الــر ،البحــر ،اجلــو ،الســايرب
واحلــرب االليكرتونيــة

ب .البنــاء النفــي وااليدولوجــي للفــرد الن مــن يقاتــل
عــى عقيــده ايدولوجيــه يــدرك ان بقــاءه وانتصــاره
مبنــي عــى االنتصــار للفكــر ورســوخ املبــدأ ،ويؤمــن

بــان كل عنــر مقاتــل يتحــى بنفــس املبــادئ يشــكل

معــه جــدارا قويــا بقــوة لبناتــه حمصنــا نفســيا وداخليــا
مــن ايــة متغــرات ومقــاوم لعوامــل االحتــكاك
النفســية التــي تــؤدي اىل اهلزيمــة الذاتيــة.
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المواطن هدف
ووسيلة التنمية الشاملة
يقول أرسطو أن « الثروة ليست اخلري الذي ننشده ،إنام

هي جمرد أداة نافعة للحصول عىل يشء آخر « .وباالجتاه
نفسه يعرف (أماريتا صن) أن عملية التنمية الشاملة بأهنا

الدكتور

 .بمعنى أن اهلدف النهائي ألي عملية تنموية هو محاية

باحث يف الفكر السيايس

« عملية توسيع للحريات احلقيقية التي يتمتع هبا الناس»
احلريات األساسية لإلنسان ،األمر الذي ذكره رصاحة
عندما أكَّد عىل أن أي عملية تنموية ال ينتُج عنها بناء جمتمع

املشاركة يف حتقيق تنمية اقتصادية واجتامعية وثقافية

وسياسية ،والتمتع هبذه التنمية التي يمكن فيها إعامل مجيع

حر وإنسان حر متحرر من اجلهل واملرض والفقر ،هي

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية إعامال كامال « .

عالية ،أو ارتفاع يف مستوى دخول أفرادها ،أو امتلكت

أرض الواقع بتحقيق األمن بمفهومه الشامل ،ولعل من

عملية فاشلة حتى وإن حققت معدالت نمو اقتصادي

مظاهر احلداثة املختلفة؛ فبالرغم من أمهية هذه مجيعها ،إال

أن أمهيتها تكمن باعتبارها وسائل لتحقيق اهلدف النهائي
للتنمية ،واملتمثل يف حتقيق مزيد من احلريات بكافة أشكاهلا

(السياسية ،واملدنية ،واالقتصادية ،واالجتامعية.

و هكذا يتضح لنا أن حق األفراد يف التنمية يتم ترمجته عىل

أبرز صوره :حتقيق املساواة بني املواطنني ،وامتالكهم فرص
متساوية للتمكني يف جماالت التعليم والعمل والصحة
واملستوى املعييش الالئق واملسكن ،فضال التقاسم املنصف

والعادل للدخول وتعزيز املشاركة الفاعلة واحلرة للناس.

وعليه نستطيع القول بوجود عالقة دائرية بني النظم

فبالرغم من أن األمن االقتصادي ألفراد يرتبط ارتباط ًا

سبب ًا يف وجود اآلخر ونموه ،والعكس صحيح .فكام ال

ليس صحيح ًا عىل الدوام؛ ففي بعض احلاالت –لسبب أو

الديمقراطية وبني التنمية الشاملة احلقيقية؛ فكالمها يشكل

يمكن أن توجد تنمية حقيقية يف ظل غياب الديمقراطية،
فإنه ال يمكن تصور وجود ديمقراطية يف ظل غياب تنمية
حقيقية ،وهو أمر ينسجم متام االنسجام مع « إعالن احلق يف

التنمية « الذي تم اعتامده يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة،
والذي أكد عىل أن اإلنسان وسيلة التنمية وغايتها ،وهو أيض ًا

ما أكد عليه العهد الدويل حلقوق اإلنسان ،الذي ربط بني
التنمية من جهة واحلقوق االقتصادية و االجتامعية و الثقافية
واملدنية و السياسية من جهة أخرى ،عندما نص يف مادته

األوىل عىل أن « احلق يف التنمية حق من حقوق اإلنسان غري

قابل للترصف ،وبموجبه حيق لكل إنسان وجلميع الشعوب
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موضوعي ًا باحلقوق واحلريات الديمقراطية ،إالَّ أن هذا

آلخر -حيظى املواطنني بظروف اقتصادية مرحية ودخول

عالية ،وهو ما يشكل ظاهري ًا متتعهم باألمن اقتصادي،

إال أن هذا ال يعني متتعهم باحلقوق الديمقراطية واملدنية،

خاصة يف الدول الدكتاتورية التسلطية ذات احلزب الواحد.
واملالحظة اجلديرة بالذكر يف هذا السياق ،أنه يف بعض

احلاالت توفر األمن غياب احلريات السياسية واحلقوق
املدنية إذا مل يعوزه األمن اإلقتصادي ( وحيظى مصادفة

بظروف اقتصادية مواتية )  ،وهم غالب ًا ما يكونوا حمرومني

من فرصة املشاركة يف اختاذ القرارات احلاسمة املتعلقة

بالشؤون العامة .

عسكرية  -رشطية  -ثقافية  -سنوية

كلية األميرة منى للتمريض
في اعتاب المئوية الثانية

العقيد الطبيب

خلود غالب مطر
عميد كلية االمرية منى للتمريض

فاخــر ويتباهــى ،فعــى ترابــه وحتــت
حــق لــأردن أن ُي
ٌّ
ُ

جديــدة مــن مســرتنا نســعى هبــا ألن نشــق طريقنــا نحــو

املؤمــن بخالقــه وقيادته،تلــك القــوة اللتــي حثــت اخلطــى

خرجيــات هــذه الكليــة عــى مهنــة التمريــض فحســب بــل

ســائه تالقــت حكمــة القيــادة وعزمهــا ،وإرادة الشــعب
واســتنهضت اهلمــم فاختزلــت الزمــن لتجــرح املعجــزات
ولتنحــت املمكــن مــن املســتحيل فجــاء اإلنجــاز تلــو

اإلنجــاز .فتــواىل فرســان بنــي هاشــم عــى محــل األمانــة

وتســ ٌلم الرايــة ليضــع كل واحــد منهــم هــذا الوطــن

درجــة عــى ســلم املجــد ،حتــى غــدا عــى مــا هــو عليــه
االن،فاحتــل مكانــة حيســده الكثــر عليهــا ،وأصبــح مثــا

يــرب يف أن اإلرادة ختلــق املعجــزات.

وبعــد مــي مئــة عــام مــن مســرة الفخــر واالعتــزاز،

مســرة وطــن تســطرت بدمــاء الشــهداء وتعطــرت بعبــق

النــر ،فإننــا لــن نــرىض بــأن نكــون إال يف الطليعــة ويف

أعــايل القمــم ،فنحــن يف كليــة األمــرة منــى للتمريــض
وبــا حضينــا بــه مــن رعايــة هاشــمية ســامية ودعــم

مســتمر فقــد كنــا وســنبقى الرشيــان الرئيــي اللــذي
يغــذي مستشــفيات القــوات املســلحة األردنيــة بقــدرات

وخــرات ليــس هلــا مثيــل ،ونتطلــع يف اســتفتاح مئــة عــام

أفقــا جديــدة مــن املعرفــة والعلــم وأن ال يقتــر دور

ســوف يتســع للنهــوض بــأدوار اجتامعيــة متعــددة بمواقــع
خمتلفــة عــى الصعيديــن املحــي واإلقليمــي وال ســيام

الصعيــد العاملــي مســتقبال وخطواتنــا اجلديــدة يف مئويتنــا
الثانيــة مــا هــي إال حجــر األســاس اللــذي ســيكمل عليــه

مــن يلينــا كــا أكملنــا نحــن فمســرة مئــة عــام بــكل

ماحتتويــه مــن نجاحــات وانجــازات وآمــال وطموحــات

كانــت لنــا شــعلة مضيئــة ملســتقبل نجهــل خفايــاه.

وأننــي ألدعــو اهلل العــي القديــر أن تســتمر هــذه الكليــة

هبــذا النهــج اللــذي نفتخــر بــه مجيعــا ،هنــج الرعايــة
واإلنســانية ،وأن تتقــدم بخطــى ثابتــة نحــو التميــز

واإلنجــاز وبدعــم مــن صاحبــة الســمو امللكــي األمــرة

منــى احلســن املعظمــة يف ظــل حــرة صاحــب اجلاللــة
اهلاشــمية امللــك عبــد اهلل الثــاين بــن احلســن املعظــم

حفظــه اهلل ورعــاه.
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تخريج الفوج الثاني والعشرين من

مرشحات كلية األميرة منى للتمريض

رعــت ســمو األمــرة منــى احلســن يف كليــة األمــرة منــى للتمريــض ،اليــوم األربعــاء املوافــق  ،2021/6/9حفــل ختريــج
الفــوج الثــاين والعرشيــن مــن مرشــحات الكليــة.

وتفقــدت ســموها طابــور اخلرجيــات .وقالــت عميــد كليــة األمــرة منــى للتمريــض العقيــد الطبيــب خلــود املطــر ،يف كلمــة خــال
احلفــل ،إن اليــوم هــو حصـ ِ
ـاد الســنني مــن اجلهــد والعمــل والوقــت ،واليــوم نــر ُّد للوطــن شــيئ ًا قليـ ً
ا مــن أفضالــه علينــا.

وأضافــت :أنــه انطالق ـ ًا مــن رســالتنا اإلنســانية ورؤيتنــا املســتقبلية للحرفيــة والتميــز والصــدارة ظهــرت الصــورة املرشقــة

للقيــادة اهلاشــمية احلكيمــة يف العمــل اجلامعــي املرتابــط املتأصــل بمؤسســات الدولــة كافــة ،يف ظــل اجلهــود الكبــرة التــي

قامــت هبــا تشــكيالت ووحــدات القــوات املســلحة األردنيــة ،ممثل ـ ًة بجامعــة مؤتــة.
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(الســيف والقلــم) واخلدمــات الطبيــة امللكيــة وغريهــا ،والتــي ســامهت بشــكل كبــر يف مواجهــة الصعــاب والتحديــات وال
ســيام الظــروف االســتثنائية خــال جائحــة كورونــا.

وســلم علــم جامعــة مؤتــة إىل تلميــذات
ويف هنايــة احلفــل ،وزعــت األمــرة منــى احلســن اجلوائــز التقديريــة عــى مســتحقيهاُ ،
الســنة الثالثــة الفــوج الثالــث والعرشيــن اللــوايت أقســمن عــى محــل الرايــة واحلفــاظ عليهــا مرفوعــة عاليــة.

وقــرأت عميــد كليــة األمــرة منــى للتمريــض قــرار جملــس العمــداء املتضمــن منــح اخلرجيــات درجــة البكالوريــوس يف

التمريــض.

وزع مديــر عــام اخلدمــات الطبيــة امللكيــة العميــد الطبيــب عبــداهلل عميــش الشــهادات عــى
واســتكامالً ملراســم التخريــجّ ،
اخلرجيــات ،وحــر احلفــل مســاعد رئيــس هيئــة األركان املشــركة لــإدارة والقــوى البرشيــة ورئيــس جامعــة مؤتــة ونائــب

رئيــس جامعــة مؤتــة للشــؤون العســكرية ومديــر عــام اخلدمــات الطبيــة امللكيــة ،وعــدد مــن كبــار ضبــاط القــوات املســلحة
األردنيــة  -اجليــش العــريب.
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حفل إضاءة الشموع لخريجات الفوج الثاني والعشرين
في كلية األميرة منى للتمريض

مندوبــ ًا عــن األمــرة منــى احلســن ،رعــى مديــر عــام اخلدمــات الطبيــة امللكيــة العميــد الطبيــب عبــداهلل عميــش،

اليــوم اخلميــس املوافــق  ،2021/5/27حفــل إضــاءة الشــموع خلرجيــات الفــوج الثــاين والعرشيــن يف كليــة األمــرة

منــى للتمريــض ،وأدت اخلرجيــات قســم التمريــض ،تعهــدن فيــه بالقيــام بواجبهــن اإلنســاين بــكل أمانــة وإخــاص.

وقالــت عميــد كليــة األمــرة منــى للتمريــض العقيــد الطبيــب خلــود مطــريف يف كلمــة هلــا خــال احلفــل« :أدرك املغفــور لــه
امللــك احلســن البــاين بذكائــه أن بنــاء الــدول ال يقــوم عــى بنــاء اجليــوش القويــة فحســب ،بــل وبالرتكيز عــى توفــر اخلدمات

املجتمعيــة مــن التعليــم والرعايــة الصحيــة ،فأوعــز يف عــام  1962بتأســيس هــذه الكليــة املباركــة التــي احتضنتهــا ودعمتهــا

ســمو األمــرة منــى احلســن راعيــة التمريــض حفظهــا اهلل ،و لتســتمر املســرة برؤيــة امللــك املعــزز امللــك عبــداهلل الثــاين بــن
احلســن أطــال اهلل يف عمــره باالزدهــار واملنعــة والتحديــث باالعتــاد عــى الــذات ،ثــم قصدناهــا نحــن وتفيئنــا ظالهلــا.
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وألقــت التلميــذة هتــاين اخلرابشــة كلمــة بالنيابــة عــن زميالهتــا قالــت فيهــا« :ســعيدون بحضوركــم حفلنــا هــذا،
وتــزداد ســعادتنا تزامنــ ُا مــع احتفــاالت اململكــة بمئويتهــا األوىل ،وتــأيت أمهيــة تقليــد إضــاءة الشــموع الــذي

تقيمــه الكليــة مــع كل ختريــج ،أنــه يرمــز إىل الــدور اإلنســاين الــذي يقدمــه املمرضــون ملرضاهــم ماديــ ًا ونفســي ًا».
ويف كلمــة توجيهيــة للخرجيــات ،أكــد مديــر عــام اخلدمــات الطبيــة امللكيــة ،أمهيــة مهــارة االتصــال

والتواصــل مــع املريــض وأهلــه ،أثنــاء تقديــم الرعايــة للمــرىض؛ ألهنــا مهنــة إنســانية هدفهــا األســمى رعايــة
املريــض جســديا ونفســي ًا ،مبــارك ًا هلــن خترجهــن والتحاقهــن يف مستشــفيات القــوات املســلحة األردنيــة.
و ُعــرض خــال احلفــل الــذي حــره رئيــس جامعــة مؤتــة ونائــب رئيــس جامعــة مؤتــة للشــؤون العســكرية وعــدد مــن
ضبــاط القــوات املســلحة مــادة فلميــة حتدثــت عــن مئويــة الدولــة األردنيــة وعــن جهــود ودعــم ســمو األمــرة منــى املســتمر
للكليــة منــذ تأسيســها وحتــى الوقــت احلــارض.
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تخريج الفوج الحادي عشر من
مرشحي كلية األمير الحسن للعلوم اإلسالمية
رعــى مســاعد رئيــس هيئــة األركان املشــركة لــإدارة والقــوى البرشيــة ،اليــوم االثنــن املوافــق  ،2021/6/14حفــل ختريج
الفــوج احلــادي عــر مــن مرشــحي كليــة األمــر احلســن للعلــوم اإلســامية فــوج (اإلمــام الشــافعي) ،بحضــور وزيــر
األوقــاف والشــؤون واملقدســات اإلســامية ومفتــي القــوات املســلحة األردنيــة وعميــد الكليــة.

وألقــى مفتــي القــوات املســلحة العميــد الدكتــور ماجــد الدراوشــة كلمــة ،قــال فيهــا :نتــرف يف هــذا اليــوم ونحــن نعيــش
هــذه األيــام مناســبات وطنيــة عزيــزة عــى قلوبنــا ،بتخريــج نخبــة مــن علــاء الديــن اإلســامي ،لتنضــم هــذه النخبــة املؤهلــة

بالفقــه اإلســامي والتدريــب العســكري لوحــدات قواتنــا املســلحة؛ حيــث أهنــى اخلرجيــون متطلبــات درجــة البكالوريــوس

يف الفقــه وأصولــه والعلــوم العســكرية بعمــل متكامــل وإرشاف مــن اهليئتــن التدريســية واإلداريــة وشــعبة العلــوم العســكرية

يف الكليــة”.
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وقــال عميــد كليــة األمــر احلســن للعلــوم اإلســامية :نحتفــل اليــوم بتخريــج هــذه الكوكبــة مــن تالميــذ كليــة األمري احلســن

للعلــوم اإلســامية ،ونوصيهــم بتقــوى اهلل تعــاىل ،وأن يكونــوا قــدوة صاحلــة يف القــوات املســلحة األردنيــة وجمتمعاهتــم ،وأن

يعملــوا عــى تطويــر أنفســهم بمواصلــة العلــم الرشعــي ،واالطــاع عــى كل جديــد ممــا حيتاجونــه لنجــاح مهمتهــم الرشيفــة
يف الوعــظ واإلرشــاد ليأخــذوا مكاهنــم بــن إخواهنــم املرابطــن مــع بقيــة اجليــش املصطفــوي ،ويكونــوا دعــاة إىل اهلل باحلكمــة
واملوعظة احلســنة.

وتــا عميــد الكليــة قــرار ختريــج تالميــذ الكليــة ومنحهــم درجــة البكالوريــوس يف الفقــه وأصولــه والعلــوم العســكرية،

وقــرار ترفيعهــم إىل رتبــة مرشــح ،مبينــ ًا أن اجلنديــة احلقــة رشف عظيــم ومكانــة مرموقــة للدفــاع عــن هــذا الوطــن.

ويف هنايــة احلفــل الــذي حــره مفتــي عــام اململكــة ،وعــدد مــن كبــار ضبــاط القــوات املســلحة األردنيــة ،وعــدد مــن رؤســاء

اجلامعــات األردنيــة ،ومديــر رشطــة الزرقــاء ،ومديــر أوقــاف حمافظــة الزرقــاء ،وزع عميــد كليــة األمــر احلســن للعلــوم

اإلســامية الشــهادات عــى اخلرجيــن.
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اختتام فعاليات تمرين أسود مؤتة1/
اختتمــت اليــوم اخلميــس ،2021/9/9 ،فعاليــات التمريــن التعبــوي أســود مؤتــة 1/بمنطقــة التدريــب رقــم ( )1يف شــويعر،

حــره نائــب رئيــس جامعــة مؤتــة للشــؤون العســكرية العميــد الركــن عدنــان القضــاة وعــدد مــن أمــار املــدارس العســكرية يف

القــوات املســلحة األردنيــة ،وعميــد عــادة الشــؤون األكاديميــة ومديــر اخلدمــات يف اجلنــاح العســكري.

ويف كلمــة ترحيبيــة ،أكــد آمــر كليــة العلــوم العســكرية العميــد الركــن رزق عبدالرمحــن الرواشــدة عــى أمهيــة التمريــن لتالميــذ
اجلنــاح العســكري ،وشــكر خــال كلمتــه اجلهــات التــي ســامهت بإنجــاز هــذا التمريــن ،مشــر ًا إىل أن فــرة اإلعــداد والتجهيــز

للتمريــن اســتغرقت شــهرين كاملــن.
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واشــتمل التمريــن الــذي نفــذه تالميــذ كتيبــة عبــداهلل بــن رواحة/الســنة الثالثــة عــى عــدد مــن فعاليــات مهــارات املعركــة املختلفــة
والعمليــات التعبويــة التــي هتــم القــادة عــى املســتويات التنفيذيــة.

بــدأت الفعالبــات بوصــف لــأرض واألهــداف قدمــه للحضــور تلميــذان عســكريان ،ثــم تــوىل احــد التالميــذ التعليــق عــى
جمريــات التمريــن ،الــذي بــدأ بمعركــة دفاعيــة اســتخدمت فيهــا خمتلــف الرمايــات مــن االســلحة املتوفــرة ،تــا ذلــك تنفيــذ هجــوم

باآلليــات تــم خاللــه عــزل وتطويــق منطقــة مبنيــة تــم اقتحامهــا وتطهريهــا ،وأخــر ًا تنفيــذ هجــوم مدبــر ضــد قــوات العــدو
وتطهــر املنطقــة ،تــم اســناده باملدفعيــة واهلــاون وأســلحة مقاومــة الــدروع والقصــف اجلــوي بطائــرة (.)Little bird

ويف هنايــة التمريــن الــذي حــرة عــدد مــن ضبــاط كليــة العلــوم العســكرية ،أبــدى احلــارضون إعجاهبــم باملســتوى الــذي قدَّ مــه
التالميــذ ،ومــن اجلديــر بالذكــر أن متريــن أســود مؤتــة ،1/والــذي اســتمر مــدة ســبعة عــر بومـ ًا ،يعــد األول مــن نوعــه ،ومــؤرش ًا

ملرحلــة جديــدة مــن مراحــل تطــور كليــة العلــوم العســكرية؛ هبــدف إمــداد القــوات املســلحة األردنيــة بضبــاط مؤهلــن.
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التطـــــرف العنيـــــــف واألمـــــــن الــــــــــــــــــــــــــــ

العميد الركن املتقاعد

هاشم البطوش

عضو هيئة توجيه كلية الدفاع الوطني امللكية االردنية

حيتــل التطــرف واإلرهــاب صــدارة املناقشــات السياســية

األســاليب «احلديثــة» املرتبطــة بـــ «التنميــة الشــاملة»

الظاهرتــن يف املجتمعــات ،فض ـ ً
ا عــن هتديدمهــا املبــارش

وعــى الرغــم مــن أن «التطــرف العنيــف »Violent Extremism
يعــد مفهومـ ًا جديــد ًا إال أنــه كاإلرهــاب ال يوجــد لــه تعريــف

واإلجتامعيــة يف الــدول العربيــة خصوصــا ًويف العــامل
عمومــ ًا ،وذلــك بســبب اخلــوف الــذي غرســته هاتــان
لألمــن الوطنــي يف أبعــاده السياســية واإلجتامعيــة

بشــكل أســايس بأبعادهــا كافــة.

موحــد؛ بمعنــى تعريــف قــادر عــى ضــان فهــم دقيــق للظاهرة

واإلعالميــة والثقافيــة والدينيــة واألمنيــة .لقــد لعبــت
هاتــان الظاهرتــان خــال العقــود القليلــة املاضيــة دور ًا

كمفهــوم مــرادف «للتطــرف العنيــف» و«لإلرهــاب» ،ممــا

واســراتيجياته التــي وجهــت خططهــا إىل حماولــة منعــه

وجــود فــرق واضــح بينهــا يتضــح مــن خــال الفهــم املتــدرج

بــارز ًا  -وبشــكل متزايــد  -يف سياســات األمــن الوطنــي
ومكافحتــه ليــس عــر احللــول العســكرية «التقليديــة»
التــي كانــت ســائدة يف التســعينيات مــن القــرن العرشيــن

الفائــت وأوائــل القــرن احلــادي والعرشيــن بــل عــر
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التــي يمثلهــا .فهنــاك مــن يســتخدم مفهــوم «التطــرف»

يضيــف الغمــوض إىل هــذا اإللتبــاس ،عــى الرغــم مــن

للمفاهيــم ذات العالقــة التــي تبــدأ مــن «تطــرف الــرأي»
الــذي قــد يقــود إىل التطــرف العنيــف «تطــرف الفعــل» ،ثــم

اإلرهــاب ،إذ نجــد أن «التطــرف العنيــف» يتســم بالعديــد مــن

عسكرية  -رشطية  -ثقافية  -سنوية

ــــــــــــــــــوطني األردنــــي

اخلصائــص التــي مــن أمههــا الســمة املميــزة للفــرد والقائمــة

عــى القوميــة ،أو اهلويــة العرقيــة ،واللغــة ،والديــن.

وعــى هــذه األســس تكــون املنظــات املتطرفــة العنيفــة

قــادرة عــى ترســيخ وجودهــا ،وتقويــة الروابــط داخــل
املجموعــة ،ومأسســة ديناميكيــات املجموعــة املتطرفــة،
وبالتــايل ،فإن»التطــرف العنيــف» هــو نــوع مــن التعبئــة

الفكريــة التــي هتــدف إىل رفــع مكانــة جمموعــة معينــة،
مــع اســتبعاد أو الســيطرة عــى «اآلخريــن» عــى أســاس
مقومــات مثــل :العــرق ،والديــن ،والثقافــة .ووفقــ ًا
هلــذا التعريــف فــإن التنظيــات املتطرفــة العنيفــة تتصــف

بالتعصــب األيديولوجــي املتطــرف القائــم عــى العنــف
لتضفــي الرشعيــة عــى القهــر والســيطرة عــى اجلامعــات

األخــرى ،وحرماهنــا مــن حقوقهــا األساســية ،متبنيــ ًة
بذلــك مــروع ســيايس مناهضــ ًا للوضــع الراهــن يف
حماولــة ًمنهــا بنــاء مؤسســات وهيــاكل حكــم جديــدة ،مــن
خــال العنــف الــذي يتجــاوز التطــرف الفكــري الــذي
يشــمل األفــكار ،واملعتقــدات فقــط.
مــن جهــة أخــرى ،ينطــوي «التطــرف العنيــف» عــى
التعبئــة والســلوك العنيــف يف معظــم  -إن مل يكــن
كل -احلــاالت ،ليكــون العنــف الــذي يــارس يف أقــى
حــدوده حتــى يصــل إىل مرحلــة اإلرهــاب ،ويف بعــض
األحيــان اإلبــادة اجلامعيــة .وبذلــك يكــون مــن الســهل
عمو ًمــا فهــم املنظــات التــي متتــاز هبــذه الصفــات ،ال ســيام
عنــد النظــر إىل املنظــات املتطرفــة العنيفــة املعروفــة مثــل:
داعــش ،والقاعــدة ،وبوكــو حــرام ،التــي تعــد يف طليعــة
تنظيــات التطــرف العنيــف عــى مســتوى العــامل.
ومــن املهــم هنــا أن نالحــظ أن «التطــرف العنيــف»
ليــس ظاهــرة حرصيــة باجلامعــات اإلســامية بــل تتمتــع
منظــات مثــل ( The Grey Wolvesتركيــا) و Golden Dawn
(اليونــان) و ( Ku Klux Klanالواليــات املتحــدة األمريكيــة)
بخصائــص تصنفهــا عــى أهنــا منظــات متطرفــة عنيفــة،
فضــ ً
ا عــن احلركــة القوميــة اهلندوســية أيضــ ًا املســؤولة
عــن عمليــات عــدة مــن العنــف الطائفــي يف اهلنــد ،يف
حــن أن شــيوع التطــرف واإلرهــاب يف الــرق األوســط
وشــال أفريقيــا أضفــى بشــكل كبــر إىل إلصــاق التطــرف
العنيــف باإلســام.
وجيمــع اخلــراء إىل وصــف «التطــرف العنيــف» بأنــه
مــروع ســيايس مهــدد لألمــن الوطنــي تســعى مــن
خاللــه التنظيــات املتطرفــة إىل اإلســتيالء عــى الســلطة،
ســاعي ًة بذلــك إىل حتقيــق هــذا اهلــدف بالقــوة والعنــف.
وعــى الرغــم مــن فشــلهم يف أغلــب األحيــان يف حتويــل
إنتصاراهتــم العســكرية إىل نظــام حكــم ،إال أهنــم
حياولــون ،مــع ذلــك ،بنــاء بعــض أشــكال الدولــة ،أو حمــو
الدولــة القائمــة لبنــاء آليــات بديلــة للحكــم أو حتــى عــن
طريــق التأثــر عــى الدولــة بشــكل مبــارش .وبالتأكيــد،
ان انعــكاس هــذا املــروع عــى األمــن الوطنــي يســلط
الضــوء عــى الطبيعــة السياســية لظاهــرة «التطــرف
العنيــف» يف اســتخدامها للقــوة العنيفــة للوصــول إىل
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الســلطة مــن ناحيــة ،والطبيعــة اإلجراميــة يف اســتخدامها
للقــوة العنيفــة بشــكل وحــي يف حماولــة متعمــدة لنــر
اخلــوف والفــوىض واالضطــراب يف الدولــة مــن ناحيــة
أخــرى.
ففــي ســياق األمــن الوطنــي ،يعتــر تقاطــع الديــن والنهــج
الســيايس معقــد ًا وحساســ ًا بســبب فــرض التنظيــات
املتطرفــة العنيفــة األجنــدة الدينيــة والسياســية يف آن واحــد
عــى املجتمــع بأطيافــه كافــة .ولذلــك ،ينبغــي تنــاول
مســألة الديــن ودوره يف إطــار احلــوار الوطنــي بعنايــة
وحــذر كبرييــن ،وبالتشــاور الوثيــق مــع املرجعيــات
الدينيــة ذات الصلــة .ويعــد طــرح اخلالفــة اإلســامية مــن
جانــب الدولــة اإلســامية يف الشــام والعــراق « داعــش»
عــام  2014إال «نموذجــ ًا» مهــ ًا يوضــح هــذه العالقــة
احلساســة بــن «الديــن والسياســية» وتأثريمهــا عــى األمــن
الوطنــي .وعــى الرغــم مــن أن هــذا التنظيــم اإلرهــايب
قــد ُهــزم نظريــ ًا مــن الناحيــة العســكرية يف أواخــر عــام
 ،2017إال أن الفكــرة الدينيــة والسياســية والدوافــع
الســببية ال تــزال قائمــة ،مــا يعنــي إمكانيــة عودتــه بقــوة
ورشاســة أكــر عــر صيــغ تنظيميــة جديــدة « زئبقيــة»
تتمــدد وتتوســع لتحقيــق مضموهنــا القائــم عــى التطــرف
العنيــف ،واســتمرارها يف هتديــد األمــن القومــي برمتــه.
بالتأكيــد ،نحــن نعيــش يف عــامل متغــر ورسيــع جيلــب معــه
خماطــر وهتديــدات لكنــه يمنــح يف الوقــت ذاتــه فرصــ ًا
وأفاقــ ًا جديــدة أيضــ ًا .ولذلــك ،يشــهد األمــن الوطنــي
هــذه األيــام حتديــات وهتديــدات أمنيــة متغــرة تفــرض
عــى القــادة السياســيني واألمنيــن تقديــم إجابــات جديــدة
مبتكــرة وعمليــة مــن أجــل ضــان األمــن ملواطنيهــم يف
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ظــل تزايــد حتديــات ملحــة ومزمنــة وخطــره عــى رأســها
املديونيــة ،والفقــر ،والبطالــة .إذ ًا ،ملواجهــة مثــل هــذه
التحديــات األمنيــة احلاليــة واملســتقبلية ينبغــي اتبــاع هنــج
وطنــي متكامــل ،وسياســات تنمويــة شــاملة ،فض ـ ً
ا عــن
رضورة توظيــف جمموعــة واســعة مــن األدوات املختلفــة
للسياســة اخلارجيــة القائمــة عــى التعــاون والتنســيق بــن
الــدول واملنظــات الدوليــة الرســمية والشــعبية يف هــذا
املجــال.
وأخــر ًا ،بتوجيهــات ملكيــة ســامية يلعــب األردن دور ًا
مه ـ ًا يف احلــرب عــى اإلرهــاب ،حيــث أدت التوجيهــات
امللكيــة إىل وضــع سياســات واســراتيجيات وطنيــة شــاملة
يف التعامــل مــع التطــرف واإلرهــاب ،ومــع التنظيــات
املتطرفــة العنيفــة ،وإفشــال خمططاهتــا ومشــاريعها .وقــد
حــدد جاللــة امللــك عبــد اهلل الثــاين بوصلــة احلــرب عــى
اإلرهــاب بالقــول »:عــى األمــد املنظــور ،جيــب أن تكــون
املواجهــة عســكرية(وقد متــت ضــد داعــش وأخواهتــا)،
وعــى األمــد املتوســط جيــب ان أن تكــون املواجهــة
اقتصاديــة ،وعــى األمــد البعيــد ســتكون املواجهــة
بالــرورة مواجهــة فكريــة».
باختصــار ،يف ظــل هــذه التوجهــات امللكيــة ،ووجــود
وعــي شــعبي عميــق ،ودور فاعــل ونشــط لألجهــزة
األمنيــة قائــم عــى فهــم وادراك خطــورة التنظيــات
املتطرفــة عــى الدولــة األردنيــة واالقليــم والعاملــي ،يمكــن
القــول بــأن األمــن الوطنــي األردين كان وســيبقى أولويــة
مــن األوليــات األساســية التــي يشــرك يف احلفــاظ عليــه
القيــادة والشــعب يف آن واحــد.
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أثر اليقظة اإلستراتيجية
في إدارة األزمات

The Impact of Strategic Vigilance on Crisis Management
مقدمــة :يشــهد العــامل تطــور ًا رسيع ـ ًا يف املجــاالت االقتصاديــة والسياســية
والتكنولوجيــة واإلجتامعيــة والبيئيــة والقانونيــة إىل جانــب شــدة املنافســة

لــذا ظهــر مصطلــح اليقظــة اإلســراتيجية ليكــون ســبب ًا يف جتنــب األزمــات
والتهديــدات املســتقبلية املحتملــة للمنظمــة وإقتنــاص الفــرص ،فاليقظــة
اإلســراتيجية هــي وســيلة رصــد ومتابعــة ذكيــة ملحيــط املنظمــة مــن

خــال البحــث عــن املعلومــات وحتديــد مــا جيــب مراقبتــه وأيــن توجــد
املعلومــات ،ثــم احلصــول عليهــا ووضــع خطــة عمــل ثــم يتــم حتليــل

املعلومــات ومعاجلتهــا وإنشــاء تــوازن معــريف الســتخدامها يف الوقــت
املناســب الختــاذ القــرار.

مفهــوم اليقظــة اإلســراتيجية :أهنــا عمليــة املراقبــة
والرتصــد والتحليــل الشــامل والذكــي لبيئــة املنظمــة
الداخليــة واخلارجيــة ،فهــي نشــاط املنظمــة جلمــع وحتليــل
البيانــات عــن بيئتهــا اخلارجيــة والتــي يتــم مــن خالهلــا
البحــث عــن املعلومــات وبكافــة املتغــرات التــي مــن
املمكــن أن تؤثــر ســلب ًا أو إجيابــ ًا عــى ســر عمليــات
املنظمــة ،وذلــك مــن خــال وضــع اخلطــط اإلســراتيجية
وإختــاذ القــررات املناســبة ملواجهــة وإدارة أيــة أزمــات
طارئــة مــن املمكــن أن تواجههــا املنظمــة مســتقبالً ،ومــن
أجــل إقتنــاص أيــة فــرص يمكــن إســتغالهلا وإســتثامرها،
وجتنــب وتقليــص أيــة هتديــدات حمتملــة مســتقبالً،
للحفــاظ عــى بقــاء ونمــو املنظمــة.
أمهيــة اليقظــة االســراتيجية :لقد بــرزت أمهية الــدور الذي
تلعبــه اليقظــة اإلســراتيجية مــن خــال املعلومــات التــي
هتيئهــا كعامــل اســراتيجي هــام يف جتنــب األزمــات واحلــد
مــن آثارهــا الســلبية مــن خــال حتليــل البيئــة اخلارجيــة
للمنظمــة مــن أجــل معرفــة الفــرص والتهديــدات املتوقعــة
ومتابعــة ورصــد التغــرات املحيطــة ملواجهــة األزمــات،
إضافــ ًة إىل مســاعدة وتوجيــه أصحــاب القــرار إلختــاذ

العقيد املتقاعد الدكتور

زيك عبداللطيف الخاليلة

القــرارات اإلســراتيجية املناســبة ملواجهــة أيــة أزمــات
بنــا ًء عــى املعلومــات التــي توفرهــا اليقظــة اإلســراتيجية،
وذلــك مــن خــال معرفــة خمتلــف التهديــدات التــي مــن
املمكــن أن تواجههــا املنظمــة يف جمــال أنشــطتها املختلفــة.
أنواع اليقظة االسرتاتيجية:
اليقظــة التكنولوجيــة  :Technological Vigilanceهــي
جمموعــة التدابــر التــي تتخذهــا املنظمــة للكشــف عــن
التطــورات يف البيئــة العلميــة ،التكنولوجيــة ،والتقنيــة مــن
خــال تتبــع املعلومــات ،ورصــد كل جديــد يف امليــدان
التكنولوجــي الــذي هيــم املنظمــة.
اليقظــة التنافســية  :Competitive Vigilanceهــي النشــاط
الــذي مــن خاللــه تتعــرف املنظمــة عــى منافســيها
احلاليــن واملحتملــن مــن خــال مجــع املعلومــات ملعرفــة
نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف لــدى املنافســن األخريــن،
وحتديــد املنافســن األكثــر هتديــد ًا.
اليقظــة التجاريــة  :Commercial Vigilanceهــي العمليــة
التــي تتمكــن عــن طريقهــا املنظمــة مــن رصــد كل
املعلومــات التــي هلــا تأثــر بســلوكها التجــاري ،وبســلوك
الزبائــن واملســتهلكني احلاليــن واحتياجاهتــم وتوقعاهتــم،
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ودراســة أجــزاء الســوق ومتابعــة التطــور يف حاجــات
املســتهلكني وســلوكياهتم.
اليقظــة االجتامعيــة  :Social Vigilanceهــي مراقبــة
التغــرات املتعلقــة بأوجــه احليــاة االجتامعيــة لألفــراد
وتتمثــل يف تطــور النمــو الســكاين ،وعــادات االســتهالك،
والتجمعــات الســكانية ،والتغــرات يف املوضــة ،وكذلــك
التطــورات احلاصلــة يف البيئــة مــن عــادات وتقاليــد مــن
خــال الرتكيبــة الثقافيــة والتغــرات يف أذواق املســتهلكني.
اليقظــة القانونيــة  :Legal Vigilanceتتمثــل اليقظــة القانونيــة
يف تتبــع ورصــد تطــور القوانــن واألنظمــة والترشيعــات
ومعرفــة األنظمــة الســائدة واملوجــودة يف املنطقــة وكذلــك
تطــور تلــك األنظمــة ،ومتابعــة هــذه القوانــن والترشيعــات
التــي تصــدر مــن اهليئــات الرســمية يف الدولــة.
اليقظــة البيئيــة  :Environmental Vigilanceختــص اليقظــة
البيئــة مــا تبقــى مــن عنــارص يف بيئــة املنظمــة والتــي
مل تأخــذه األنــواع الســابقة بعــن االعتبــار ،كاليقظــة
الترشيعيــة ،املاليــة ،السياســية ،اجليوسياســية ،اليقظــة
الثقافيــة ،واليقظــة اخلاصــة بعلــم البيئــة.
مراحل اليقظة اإلسرتاتيجية:
 - 1مجــع وحتصيــل املعلومــات :تتمثــل هــذه املرحلــة يف
املعرفــة اجليــدة ملحيــط املنظمــة ،واحلصــول عــى املعلومات
ووضــع خطــة العمــل لتحديــد مصــادر املعلومــات مــن
خــال مراقبــة املحيــط اخلارجــي للمنظمــة.
 - 2حتليــل املعلومــات :بعــد مجــع املعلومــات تتــم
تصفيتهــا وفرزهــا حتــى يتــم متييــز اإلشــارات القويــة
والضعيفــة ،واســتخالص هــذه املعلومــات ،وختزينهــا يف
ملفــات موثقــة ومفهرســة ليتــم الرجــوع إليهــا بســهولة
عنــد الطلــب.
 - 3النــر واختــاذ القــرار :عنــد انتهــاء مرحلــة التحليــل تتحصــل
املنظمــة عــى معلومــات جاهــزة ،ويتــم نرشهــا يف الوقــت
املناســب وإىل الشــخص املناســب ،الختــاذ القــرار املناســب.
وظائف اليقظة اإلسرتاتيجية:
أوال -اإلســتباق ( :)Anticipationويظهــر مــن خــال
إســتباق ردود أفعــال املنافســن وتغــرات املحيــط اخلارجــي.
ثانيــا -الكشــف ( :)Detectingتقــوم اليقظــة بكشــف
الفــرص املوجــودة يف الســوق ،وأيضــا کشــف منافســن
حمتملــن أو جــدد ومنظــات يمكــن أن تكــون رشيكــة مــع
املنظمــة مســتقبال.
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ثالثــا -املراقبــة ( :)Surveillanceمــن وظائــف اليقظــة
مراقبــة التطــورات التكنولوجيــة وتطــورات عــرض
املنتجــات يف الســوق للبحــث عــن أفــكار جديــدة
وتطويرهــا ،وكل التغــرات البيئيــة التــي يمكــن أن تؤثــر
عــى املنظمــة.
رابعــا -التعلــم (ّ :)Learning
إن التعلــم هــو أحــد الوظائــف
الرئيســية لليقظــة ،ويظهــر مثــا عنــد التعلــم مــن أخطــاء
اآلخريــن وفهــم أســباب نجاحهــم أو فشــلهم (املنافســن)،
ممــا يســهل وضــع أســاليب جديــدة لتســيري األمــور يف املنظمة.
إدارة األزمات:
مفهــوم األزمــة  :األزمــة هــي حــدث غــر متوقــع ومثــر
لالضطــراب هيــدد بإحلــاق الــرر باملنظمــة أو بأصحــاب
املصلحــة فيهــا ،حيــث أهنــا تشــكّل هتديــد ًا للمنظمــة
وتعطــل الوضــع الطبيعــي للعمليــات ،وكذلــك هتــدد
بــاإلرضار بســمعة املنظمــة ممــا ينعكــس ماليــ ًا عليهــا،
واألزمــة يمكــن أن تكــون مقصــودة مــن قبــل عــدد مــن
املوظفــن هبــدف اإلرضار باملنظمــة مــن أجــل حتصيــل
مكاســب معينــة ،أو قــد تكــون عشــوائية بســبب إفتقــار
املوظــف إىل املعرفــة واملهــارات يف أداء عملــه ،وقــد تظهــر
األزمــة ألســباب خارجــه عــن الســيطره مثــل الكــوارث
الطبيعيــة كالفياضانــات والــزالزل ،واألزمــة تفــرض عــى
اصحــاب القــرار يف املنظمــة احلاجــة إىل التغيــر الفــوري
بــا يتناســب ملواجهــة األزمــة.
خصائــص األزمــة :تتميــز األزمــة بمجموعــة مــن
اخلصائــص ومثــاالً عــى ذلــك املفاجــأه العنيفــه عنــد
انفجارهــا ،وتتميــز األزمــة أيضـ ًا بضغــط الوقــت واحلاجــة
إىل اختــاذ قــرارات رسيعــة وصائبــة وف ّعالــه ،والتهديــد
الشــديد للمصالــح واألهــداف واالفرتاضــات األساســية
التــي يقــوم عليهــا النظــام ،واهنيار ســمعة املنظمة أو ســمعة
متخــذ القــرار ،ومــن خصائصهــا أيضـ ًا أهنــا تفقــد رســالة
املنظمــة مصداقيتهــا جتــاه املجتمــع ،وتظهــر املنازعــات
املاليــة والقانونيــة بــن مجاعــات املصالــح وتســبب يف
وقــوع خســائر برشيــة أو ماديــة أو نفســية.
أســباب وقــوع األزمــات :مــن أســباب وقــوع األزمــات
ســوء الفهــم نتيجــه تعــارض أو نقــص املعلومــات أو
ســوء عمليــة االتصــال أو إصــدار قــرارات رسيعــة وغــر
دقيقــة ،وســوء اإلدراك مــن متخــذي القــرار حــول طبيعــة
األزمــة ،وإن اإلدارة العشــوائية تــؤدي إىل اصــدار قــرارات
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عشــوائية ،وكذلــك عــدم كفــاءة العاملــن ،واختفــاء
الدافعيــة للعمــل ،وتراخــي املرشفــن ،وامهــال الرؤســاء،
وإمهــال التدريــب ،وكذلــك اغفــال املراقبــة واملتابعــة ،وإن
عــدم وجــود التخطيــط اإلســراتيجي لألزمــات ،هــو مــن
أهــم أســباب وقــوع األزمــات ،فالتخطيــط االســراتيجي
هــو عمليــة تعــاون متكاملــة ومنهجيــة ،والتــي تأخــذ بعــن
االعتبــار التفكــر االســراتيجي ألعضــاء املنظمــة ،ومــن
أســباب حــدوث األزمــات عــدم تشــجيع إدارة املواهــب
واإلبــداع والريــاده لــدى املوظفــن داخــل املنظمــة ،وعــدم
وضــع نظــام احلوافــز والرتقيــات للموظفــن املبادريــن
حلــل املشــكالت التــي يمكــن أن تواجــه املنظمــة.
أنواع األزمات:
 .1األزمــة املاليــة :حتــدث األزمــة املاليــة عندمــا تفقــد املنظمــة
قيمــة أصوهلــا وال تســتطيع ســداد ديوهنــا ،وعــادة حيــدث هــذا
بســبب انخفــاض كبــر يف الطلــب عــى املنتــج أو اخلدمــة.
 .2أزمــة املوظفــن :حتــدث أزمــات املوظفــن عندمــا
يتــورط موظــف أو فــرد مرتبــط باملنظمــة يف ســلوك غــر
أخالقــي أو غــر قانــوين.
 .3األزمــة التنظيميــة :األزمــات التنظيميــة هــي املواقــف
التــي أســاءت فيهــا املنظمــة بشــكل كبــر إىل عمالئهــا أو
موظفيهــا .بــدالً مــن إنشــاء عالقــات متبادلــة املنفعــة.
 .4األزمــة التكنولوجيــة :تعتمــد املنظــات بشــكل كبــر
عــى التكنولوجيــا ألداء الوظائــف اليوميــة .لذلــك ،يمكــن
أن تفقــد مواقــع التجــارة اإللكرتونيــة ورشكات الربجميــات
ماليــن العمــاء املحتملــن إذا تعطلــت خوادمهــم فجــأة.
 .5األزمــة الطبيعيــة :إن الكــوارث الطبيعية مثــل األعاصري
والــزالزل واألعاصــر يمكــن أن يكــون هلــا تأثــر كبــر
عــى عمــل املنظمــة ،فــإذا كانــت املنظمــة تقــع يف منطقــة
معرضــة لظــروف الطقــس القاســية ،فســتحتاج إىل إعــداد
اســتجابة طارئــة يف احلــدث املؤســف الــذي تأثــرت بــه.
مراحل حياة األزمة:
 -1مرحلــة ميــاد األزمــة  :Birth Phaseعــادة مــا ترســل
األزمــة قبــل وقوعهــا سلســلة مــن األعــراض أو إشــارات
اإلنــذار املبكــر التــي تنبــأ باحتــال وقوعهــا ،وينــذر بخطــر
غريــب غــر حمــدد املعــامل.
 -2مرحلــة النمــو و االتســاع  :Enlargement Phaseإذا مل
تنجــح اجلهــود يف التغلــب عــى األزمــة والقضــاء عليهــا يف
مرحلــة امليــاد فــان هــذه األزمــة تنمــو وتتطــور وتدخــل

يف مرحلــة جديــدة تســمى مرحلــة النمــو واالتســاع.
 -3مرحلــة النضــج  :Maturity Phaseيف مرحلــة النضــج
تصــل األزمــة إىل أقــى قوهتــا وعنفهــا ،وتصبــح الســيطرة
عليهــا مســتحيلة وال مفــر مــن الصــدام العنيــف معهــا.
 -4مرحلــة االنحســار والتقلــص  :Diminishing Phaseتبــدأ
األزمــة بالتقلــص واالنحســار نتيجــة للصــدام العنيــف الــذي
تــم اختــاذه والــذي يفقــد األزمــة جــزء ًا مهــا مــن قوهتــا.
 -5مرحلــة االختفــاء  :Disappearance Phasتتالشــى
األزمــة مظاهرهــا وينتهــي االهتــام هبــا واحلديــث عنهــا إال
أنــه مــن الــرورة االســتفادة مــن الــدروس املســتفادة منهــا
لتــايف مــا قــد حيــدث مســتقبال مــن ســلبيات.
فريــق إدارة األزمــات :فريــق إدارة األزمــات يف املنظمــة
يتكــون مــن كبــار املديريــن يف الرشكــة ،بــا يف ذلــك كبــار
املســؤولني املاليــن ومســؤويل املــوارد البرشيــة ومســؤويل
التكنولوجيــا والتصنيــع والعمليــات وإدارة املخاطــر،
واملستشــار القانــوين الداخــي واخلارجــي ،وممثــي
العالقــات العامــة ،ومــن األمهيــة بمــكان جتميــع فريــق
لديــه خــرة لضــان اإلدارة الشــاملة يف حالــة األزمــات.
مراحل إدارة األزمات:
 -1مرحلــة االكتشــاف (اإلنــذار املبكــر) :تتمثــل هــذه املرحلة
بفهــم وإدراك وحتليــل اشــارات اإلنــذار املبكــرة ،ومــا يميــز
هــذه املرحلــة عــدم وجــود خســائر وكــوارث فعليــة.
 -2مرحلــة االســتعداد :إن مرحلــة االســتعداد والوقايــة
تعكــس مــدى قيــام االدارة باإلســتعدادات الالزمــة
للوقايــة مــن األزمــات وكذلــك الســيطرة عــى األزمــة
والتقليــل واحلــد مــن اخلســائر.
 -3مرحلــة احتــواء األرضار :يف هــذه املرحلــة يتــم احتــواء
اآلثــار الناجتــة عــن األزمــة وعالجهــا ،وهتــدف هــذه
املرحلــة يف املقــام األول إىل احلــد مــن اخلســائر وتقليلهــا
ألقــى حــد ممكــن.
 -4مرحلــة اســتعادة النشــاط :يف هــذه املرحلــة يتــم اعــادة
البنــاء للمنظمــة باالســتناد عــى تشــخيص األزمــة بدقــة
إلســتعادة توازهنــا وعودهتــا إىل احلالــة التــي كانــت عليهــا
قبــل األزمــة.
 -5مرحلــة إســتخالص الــدروس (التعلــم) :هــي مرحلــة
مــرت هبــا
تتضمــن االســتفادة مــن الــدروس والعــر التــي ّ
املنظمــة يف مراحــل األزمــة املختلفــة واملنظــات األخــرى املامثلة،
وإجــراء تقييمــي هيــدف إىل جعــل األزمــة بدايــة للمســتقبل.
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الشباب ودوره في
نهضة األمة

ال أحــد جيهــل دور الشــباب يف حيــاة األمــم والشــعوب،

فهــم عــاد كل أمــة ،وأمــل املســتقبل وذخــرة الوطــن.

املقدم اإلمام

وهــم العصــب الفعــال يف حيــاة األمــم الــذي يرفدهــا

باحليــاة والقــوة ،بــل هــم العضــو احليــوي يف كيــان
املجتمــع .وعليهــم يرتتــب رقــي األمــة وختلفهــا .فلــو

ألقينــا نظــرة فاحصــة عــى تاريــخ األمــم والشــعوب يف
خمتلــف العصــور لرأينــا أنــه مــا ارتفعــت أمــة وبلغــت
ذروة جمدهــا وســلطاهنا وظهــرت عــى أعدائهــا إال بفضــل

جهــود شــباهبا ،ومــا ختلفــت أمــة قــط إال بــا جنــاه عليهــا

شــباهبا وبــا أن عنــر الشــباب لــه الــدور الطليعــي
النهضــوي يف حيــاة األمــم والشــعوب وهنضتهــا فــا بــد

عاطف عيل القضاة
عميد كلية األمري الحسن للعلوم اإلسالمية

فــا أحــوج الشــباب املؤمــن يف هــذه الفــرة العصيبــة مــن

تاريــخ األمــة التــي متــر هبــا إىل أن يتبــر هبــا الطريــق،
ويقــف مليــ ًا ليتبــن خطــورة املســؤولية التــي تنتظــره

فريســم أبعادهــا وحيــدد مســتلزماهتا حتــى إذا مــا اســتلم
املســؤولية كان ثابــت اخلُطــا يف الســر الصحيــح عــى أرض

صلبــة وطريــق واضحــة املعــامل واألبعــاد .وبــا أننــا امــة

مســلمة وعقيدتنــا ومبادئنــا هــي التــي أنــارت الطريــق

هلــؤالء الشــباب مــن ميــزات يتصفــوا هبــا ليكونــوا دعــاة

لألمــم األخــرى فأنقذهتــم مــن غياهــب اجلهــل واجلهالــة

ومــن أهــم هــذه امليــزات :

نتمســك بأهــداب تلــك املبــادئ ونتفاعــل معهــا حتــى

إن اإليــان بعقيــدة مــا أو بمبــدأ مــا حيــدد لإلنســان ســلوكه

بقالــب آخــر وجتعلــه ال يلتفــت اىل زينــة وزخــرف احليــاة

تعاليــم تلــك العقيــدة وذلــك املبــدأ هلــو األســاس ملقيــاس

التــي هــي دار القــرار.

أن تشــاد حضــارة أو هنضــة إال إذا اســتجمعت املرتكــزات

الســامية التــي يطمــح إليهــا كل إنســان ال بــد وأن يرتكــز

حضــارة وســبل هدايــة بــدل أن يكونــوا أداة هــدم ودمــار،

ووضعــت أمثــل حضــارة عرفهــا التاريــخ ،فــإن علينــا أن

اإليامن :

نســتعيل عــى كل قــوة ألن هــذه املبــادئ تصقــل النفــس

ومنهجــه ويوضــح لــه غايتــه وســبيله والعمــل عــى ضــوء

الدنيــا ،وإنــا كل مهــه هــو رضــوان اهلل والفــوز باجلنــة

كل حضــارة واملعيــار احلقيقــي لرقــي أيــة أمــة ،فــا يمكــن

ولبلــوغ تلــك املرتبــة مــن اإليــان وحتقيــق هــذه املعــاين

األساســية التــي تقــوم عليهــا ،ومــن أهــم هــذه املرتكــزات

عــى عــدة أســس أمههــا :

أن يكــون اإلطــار العــام لتلــك احلضــارة حمــدد ًا .والــذي

حيــدد ذلــك اإلطــار هــو رغبــة وطمــوح أبنــاء األمــة بنــاء
عــى مــا يدينــون بــه مــن معتقــدات وأفــكار ،ومــدى

تفاعلهــم التــام مــع تلــك املبــادئ بعزيمــة ومهــة الشــباب
التــي ال تعــرف التخــاذل أو التهــاون يف األمــور احليويــة.
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الوضــوح الفكــري  :لكــي يــؤدي الشــباب دوره الطليعــي
النهضــوي يف هــذه األمــة البــد لــه مــن نضــوج فكــري
ووضــوح يف الرؤيــة وتفاعــل تــام مــع العقيــدة التــي يديــن

هبــا وهــذه يســتلهمها الفتــى مــن البيئــة التــي حييــا هبــا
ويتعامــل معهــا ،واعتقــد أن هــذا هــو واجــب املجتمــع

عسكرية  -رشطية  -ثقافية  -سنوية

ممثــا يف املربــن الذيــن يرســمون السياســة الرتبويــة
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ــادي الص ُِ
ِ ِ
ــون﴾ األنبيــاء 105/ثقتنــا
ال َ
األَ ْر َض َي ِر ُث َهــا ع َب َ َّ
بأنفســنا عاليــة ،وعلينــا أن نتــوكل عــى اهلل حــق التــوكل

نخصــه هبويــة ينطلــق مــن خالهلــا بعــد أن نكــون قــد ذللنــا

النفــس ،كــا أن علينــا أن نعتــز برســالتنا التــي نحملهــا،
﴿ولَِّ ا ْل ِع ـ َّز ُة َولِ َر ُســولِ ِه
وهــذا ينبــع مــن اعتزازنــا بأنفســنا َ
ِ ِِ
ـن﴾ املنافقــون  ،8/وقــد كان هــذا حــال املغــرة
َول ْل ُم ْؤمنـ َ

واالجتامعيــة ألبنــاء هــذه األمــة ،فلــاذا ال تكــون فلســفتهم

الرتبويــة منطلقــة مــن تراثنــا اإلســامي حتــى يكــون

لشــبابنا فكــر متميــز يعــر عــن أصالتهــم واســتقالهلم،
فعلينــا إذن أن نخلــص شــبابنا مــن فراغــه الفكــري ومــن

حالــة االســتغراب التــي رمــى نفســه يف أحضاهنــا وان

ليســهل عليــه االجتيــاز
لــه الطريــق وأقمنــا لــه اجلســور
ُ
والعبــور ،وعلينــا أن نبــن لشــبابنا أن اهلل ســبحانه وتعــاىل

قــد امتــدح هــذه املرحلــة مــن العمــر ورتــب عليهــا كثــر ًا
مــن االلتزامــات ،فقــال تعــاىل متحدث ـ ًا عــن الفتيــة الذيــن
أووا اىل الكهف﴿إِنـ ِ
ـم ُهدً ى﴾،
ـم َو ِز ْدن ُ
َاهـ ْ
ـم ف ْت َيـ ٌة َآمنُــوا بِ َر ِّبِـ ْ
َّ ُ ْ

ألن اإلنابــة إليــه والتــوكل عليــه أســاس االعتــاد عــى

بــن شــعبة و ربعــي بــن عامــر عندمــا أوفــدا اىل رســتم

عظيــم الفــرس ،ومــا كان يمثلــه مــن قمــة يف احلضــارة
املاديــة وزخــرف وزينــة مبثوثــة بــن يديــه فلــم تنثــن

الكهــف  ،12/ويف معــرض احلديــث عــن إبراهيــم عليــه

عزائمهــم بــل زادهــم ذلــك تعاليــا وســمو ًا حتــى جلــس

اآلهلــة فلــم تســتطيع أن تدفــع الــرر عــن نفســها بعــد
ِ
ـم ُي َقـ ُ
ـال َل ـ ُه
عمليــة التســاؤل ﴿ َقا ُلــوا َســم ْعنَا َف ًتــى َي ْذك ُُر ُهـ ْ
ِ
يــم﴾ األنبيــاء 60/
إِ ْب َراه ُ

املشــهورة ( اهلل ابتعثنــا لنخــرج النــاس مــن عبــادة العبــاد

الســام ودوره مــع قومــه يف مرحلــة الشــباب حــن حطــم

كــا بــن الرســول ﷺ منزلــة ومكانــة الشــباب املؤمــن
القانــت لربــه بأنــه ســوف يكــون يف كنــف الرمحــن ويف
مأمــن مــن أهــوال يــوم القيامــة «سـبع ٌة يظِ ُّلهــم اللَُّ يف ظِ ِّلـ ِ
ـه
َ َْ ُ ُ ُ
ِ
ِ
ـاب ن ََشـ َ
ـو َم ال ظِـ َّ
ـأ ِف ِع َبــا َد ِة
ـل َّإل ظ ُّل ـ ُه :إِمــا ٌم عــاد ٌل ،وشـ ٌّ
َيـ ْ

اللَّ تَعــاىل» رواه أبــو داود والرتمــذي وهــو حديــث صحيح،

ربعــي إىل جانــب رســتم وعــى رسيــره ،وقــال كلمتــه
اىل عبــادة رب العبــاد ،ومــن جــور األديــان اىل عــدل

اإلســام ،ومــن ضيــق الدنيــا اىل ســعة الدنيــا واآلخــرة )

وال خيفــى مــا كان هلــذه الكلمــة مــن أثــر عظيــم يف نفــوس
الفــرس.

جـــ .القــدوة احلســنة واملثــل األعــى  :حيــث أهنــا متثــل

إحــدى احلوافــز البــارزة لبــذل التضحيــات مهــا كانــت

غاليــة الثمــن وباهظــة التكاليــف كــا أهنــا املصبــاح الــذي

كــا أنــه قــد حــث عــى اغتنــام هــذه الفرصــة التــي إن
ِ
ـم
ذهبــت لــن تعــود .قــال صــى اهلل عليــه وســلم (( :ا ْغتَنـ ْ
خـ ٍ
ـس ..وذكــر منهــا َ :شــبا َب َك قبـ َـل ِه َر ِمـ َ
ـك))
خ ًســا قبـ َـل َ ْ
َْ

يتجنــب األخطــاء التــي وقعــت ،ويأخــذ اجلانــب االجيــايب

ب .الثقــة بالنفــس لكــي يصــل الشــباب املســلم اىل غايتــه

صادقــة جتــاه مــا قــد حيــدث ،وتارخينــا اإلســامي مــيء

عــى حتمــل املســؤولية .وأن يكــون لديــه التصميــم الكامــل

نجــد أن التاريــخ يــدون الوقائــع ألصحاهبــا وعــى صعيــد

أخرجــه ابــن أيب الدنيــا بإســناد صحيــح.

وهدفــه ال بــد وأن يكــون واثقــا مــن نفســه ومــن قدرتــه

والعــزم التــام عــى الوصــول اىل هدفــه مهــا واجــه مــن

عقبــات وخماطــر ،ألنــه ينبثــق يف إيامنــه مــن قولــه تعــاىل:
﴿وعــدَ اللَُّ ا َّل ِذيــن آمنُــوا ِمنْكُــم وع ِم ُلــوا الص َِ
ال ِ
ــات
َّ
ْ َ َ
َ َ
َ َ

ينــر الطريــق الصحيــح عــى هــدي التجــارب واخلــرات
الســابقة يف هــذا املضــار بحيــث يســتطيع اإلنســان أن

مــن تلــك األحــداث التــي مــرت بحيــث تكــون لــه نظــرة
بمثــل هــذه األحــداث فعــى صعيــد الشــجاعة الفرديــة

العمــل القيــادي نجــد أيضــا أن لنــا خــر الــزاد يف هــذا
الطريــق ،فهــذا أســامة بــن زيــد يبعثــه الرســول صــى اهلل
عليــه وســلم عــى رأس جيــش فيــه كبــار الصحابــة ،كــا
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أن حممــد بــن القاســم الثقفــي فاتــح بــاد الســند كان فتــى

بتقليــد الغــر ،وال بالســر وراء األوهــام ،وال بالعيــش يف

مــا كان مــن صــور الشــجاعة التــي قدمهــا عــي بــن أيب

درب الرذيلــة واالنحــال ،وال يف قتــل الوقــت ووأد العمــر

ال يتجــاوز العرشيــن عام ـ ًا مــن عمــره ،وأكثــر مــن ذلــك

طالــب يف حياتــه وشــبابه ،وهــذا ســمرة بــن جنــدب ورافع

بــن خديــج يردمهــا الرســول صــى اهلل عليــه وســلم عــن
اخلــروج معــه يف أحــد حلداثــة ســنهام ،كــا يــرد عبــد اهلل بــن

عمــر وأســامة .فيقــال لــه أن رافــع را ٍم ،فأجــازه ثــم قيــل
إن ســمرة يرصعــه رافــع فيجيــزه أيضــا يف اخلــروج ،ولقــد

شــهد تارخينــا اإلســامي الكثــر مــن احلــوادث التــي
كان للشــباب فيهــا الــدور البــارز فكانــوا عنــد مســتوى
املســؤولية.

األخالق الفاضلة :

صخــب النــوادي واالنغــاس يف امللــذات ،وال يف الســر يف
يف أحضــان الشــهوات؛ وإنــا يكــون بالســر حســب املنهج

وجســده لنــا
الربــاين الــذي رســم معاملــه القــرآن الكريــم
ّ
﴿وإِ َّنـ َ
ـك
رســوله العــريب الكريــم الــذي قــال فيــه تعــاىل َ :
َلعــى ُخ ُلـ ٍ ِ
ـت َف ًّظــا غَلِيـ َ
ـظ
ـو ُكنْـ َ
﴿و َلـ ْ
ـق َعظي ـمٍ﴾ القلــمَ 4/
َ
ِ
ِ
ا ْل َق ْلـ ِ
ـن َح ْولـ َ
ـك﴾ آل عمــران .159/
ـب ال ْن َف ُّضــوا مـ ْ
وأخــرا فــإن الشــباب هــم عــاد األمــة وأساســها ،فهــم

قــادة ســفينة املجتمــع نحــو التقــدم والتطــور ،ونبــض
احليــاة يف عــروق الوطــن ونــراس األمــل املــيء وبســمة

املســتقبل املنــرة وأداة فعالــة للبنــاء والتنميــة والتقــدم

لألخــاق احلميــدة أمهيــة كــرى يف قيــام احلضــارة فبمقدار

واالزدهــار.

تشــيد مــن دعائــم احلضــارة ،الن اجلانــب األخالقــي هــو

الــذايت واإلصــاح والرتبيــة لتغيــر الواقــع اجلاهــي
والفســاد االجتامعــي الــذي تــرزح حتتــه هــذه األمــة ﴿إِ َّن
َيوا َمــا بِ َأ ْن ُف ِسـ ِ
ـه ْم﴾الرعد11/
ـر َمــا بِ َقـ ْ
ـو ٍم َح َّتــى ُيغ ِّ ُ
اللََّ ال ُي َغـ ِّ ُ
وال تصلــح هــذه األمــة إال بــا صلــح بــه أوهلــا ،وإذا

مــا تصــل إليــه األمــة مــن مســتوى أخالقــي بمقــدار مــا
املعيــار احلقيقــي لرقــي أيــة أمــة أو انحطاطهــا .فــإذا مــا

اســتطاعت األمــة اإلبقــاء واملحافظــة عــى أخالقهــا كان

ذلــك مدعــاة كــي تســتمر يف شــموخها وعزهتــا ،وإذا مــا

بــدأت األخــاق باالنحــال والتفســخ كان ذلــك إيذانــا
بــزوال حضارهتــا واندثارهــا ،وصــدق الشــاعر حيــث
يقــول :

إنام األمــم األخالق ما بقيـت

		

فإن مهو ذهبت أخالقهم ذهبوا

فاألمــل اليــوم معقــود عــى شــباب اإلســام يف اإلعــداد

ختــى شــباب اإلســام عــن هــذه املهمــة فــا بديــل عنهــم
يف الكهــول والشــيوخ الذيــن انغمســوا يف محئــة احليــاة
االجتامعيــة وشــغلتهم مشــاغلها ،وعندهــا يتحقــق وعد اهلل
ِ
ـم ال
﴿وإِ ْن َتت ََو َّلـ ْ
يف هــذه األمــة َ
ـم ُثـ َّ
َي ُكـ ْ
ـوا َي ْس ـ َت ْبد ْل َق ْو ًمــا غ ْ َ
ُــم﴾ حممــد .38 /
َيكُونُــوا َأ ْم َثا َلك ْ

فــا أمجــل الشــباب حــن يزيــن نفســه باألخــاق احلميــدة

نســال اهلل العــي القديــر أن حيفــظ شــبابنا وان يلهمهــم

مــن أن يصنــع ألمتــه جمــد ًا يزيــن رأســها بأكاليــل الغــار،

يكونــوا خــر خلــف خلــر ســلف ،ليفــوزوا برضــوان اهلل

التــي ترســم هلــم معــامل الطريــق وأبعــاد أجمــاده ،ومتكنــه
ويميزهــا عــن باقــي األمــم والشــعوب .فاألمــة بشــباهبا،

والويــل ألمــة ال تعتنــي بشــباهبا أو ال هيتــم شــباهبا إال

بأمــر املعيشــة والرفاهيــة ضاربــن بــا تقتضيــه احلضــارة
اإلنســانية مــن جهــد وتضحيــة وإيثــار وشــجاعة عــرض
احلائــط.

واعلمــوا أهيــا األخــوة الشــباب أن نيــل األجمــاد ال يكــون
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العمــل بكتابــه وســنة رســوله صــى اهلل عليــه وســلم وأن

يف الدنيــا واآلخــرة.

وأســأل اهلل أن حيفــظ علينــا ديننــا ووطننــا وجيشــنا مــن كل

ســوء ومــن كل مكــروه ،وأن حيفــظ قائدنــا األعــى جاللــة
امللــك عبــد اهلل الثــاين ابــن احلســن وأن يســدد عــى طريــق

احلــق واخلــر خطــاه.

واحلمد هلل رب العاملني
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وطني

املقدم الركن

حسني سالمة مقدادي

فــإن
ثــت عــن وطنــي
إذا ُحدّ ُ
ّ

ِ
أقيــم
فيــه
أذوب وإنّنــي
ُ
ُ

ـف بقلـ ِ
ـب َمـــن قــد فارقــو ُه
فكيـ َ

َ
تســتقيم
معيشــ ٌة أو
تطيــب
ُ
ُ

ٍ
ٍ
منيــف»
قــر
«أحــب إ َّيل مــن
ُّ

ِ
كهفـــه َ
الرقيــم
ذاك
حجــار ُة
ُ

وأعجــب مــن مقيــ ٍم ِ
فيــه ُيلقــي
ُ
ُ

جهل ِ
ِ
ـــه مــاذا يــرو ُم
حجــار َة

وأقرب ِمــ ْن فــؤادي َمــ ْن فؤادي
ُ

ـم ُسـكّانُـ ـ ُه ّ
ـم
الشــ ُ
ـعب العظيــ ُ
ُهـ ُ

ُ
فأنــال جمــد ًا
أهيــم حم ّبـــ ًة
ُ

أهيـــم
ثــم أرقــى إذ
ُ
وأرقــى ّ

يقيــم كــا أقيــم ِ
بــه بقلبــي
ُ
ُ
ُ

حيــوم كــا ِ
بــه روحــي حتــو ُم
ُ

الــروح ألفــا
بذلــت
وأحيــا إذ
ُ
َ

األديــم
ضــم
و ألفــ ًا حينَـــا
ُ
َّ

ـك مــا هـ َ
فدي ُتـ َ
ـواك رسى بروحــي

ّـــسيم
وهــب عــى نســائمها الن
َّ
ُ

ســا ُم اهللِ منّــي يــا ســام ًا

َ
تقيــم
فيــك أو فيــه
عــى مــن
ُ
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مهارات القرن الحادي
العشرين والتعليم
شــهد القــرن احلــادي والعرشيــن اخرتاقــا غــر مســبوق يف
تقنيــة املعلومــات واالتصــال ،اخرتاقــا جعــل مــن مفهــوم
القريــة العامليــة واقعــا ملموســا وحقيقــة واضحــة .وقــد
نتــج عــن النمــو املتســارع والتطبيقــات املتزايــدة هلــذه
التقنيــة يف جمــاالت احليــاة اليوميــة بــروز ظاهــرة االقتصــاد
املعــريف ،وتزامــن هــذا مــع ظاهــرة العوملــة ،وقــد ترتــب
عــى هــذه التغــرات الرسيعــة بــزوغ انــاط جديــدة مــن
املهــارات حتتاجهــا األجيــال الشــابة للحيــاة والعمــل يف
القــرن احلــادي والعرشيــن.
ومــر العــامل يف العقــود احلديثــة بتحــوالت أساســية شــملت
تطــورات يف التقنيــة واالتصــال عــى نطــاق واســع،
وتطــورات اقتصاديــة كبــرة وازديــاد التنافــس ،وتنامــي
حــدة التحديــات العامليــة مثــل :االهنيــارات املاليــة ،وتغــر
املنــاخ؛ فكيــف يمكــن ان هنيــىء طالبنــا ملواجهــة حتديــات
زمننــا إذا بقيــت مدارســنا دون تغــر فعــي؟
وتشــر األبحــاث و الدراســات اطــارا للتعلــم يف القــرن
احلــادي والعرشيــن الــذي حيــدد املهــارات املطلوبــة للبقــاء
واالزدهــار يف عــامل معقــد ومرتابــط ،ان التعليــم يف القــرن
احلــادي والعرشيــن يشــتمل عــى املعرفــة التقليديــة اخلاصة
باملوضوعــات الدراســية الرئيســة مثــل القــراءة والكتابــة
واحلســاب ،ولكــن هــذا التعليــم يركــز أيضــا عــى
االفــكار املعــارصة مثــل الوعــي العاملــي والثقافــة املاليــة
واالقتصاديــة والصحيــة والبيئيــة .وســيطبق الطلبــة يف
مــدارس القــرن احلــادي والعرشيــن معرفتهــم يف فهم وحل
مشــكالت حقيقيــة عــن طريــق اســتخدام إطــار التعلــم
للقــرن احلــادي والعرشيــن ،والــذي يتضمــن املكونــات
التاليــة :املحتــوى ،املهــارات ،واألدوات ،اعتبــارات املهنــة.
 -1املحتــوى :وهــو يتضمــن املناهــج الدراســية ،والتــي
تشــمل القــراءة والكتابــة واحلســاب ،وســوف تبقــى
كذلــك يف هــذا القــرن اجلديــد .فليــس املقصــود إذن هــو
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التخــي عــن هــذه املهــارات ،وانــا باالحــرى دجمهــا مــع
حمتويــات جديــدة تتألــف مــن نوعــن:
أ) قاعــدة معرفيــة واســعة يف جمــاالت :اللغــات والفنــون
واالقتصــاد والعلــوم واجلغرافيــة والتاريــخ واحلكومــة
واملواطنــة اإلجيابيــة ،واحليــاة املدنيــة.
ب) موضوعــات متداخلــة املجــاالت مثــل :الوعــي
الكــوين .والثقافــة املاليــة ،واالقتصاديــة ،وإدارة األعــال،
واملرشوعــات ،والصحــة ،والبيئــة.
 -2املهارات
أوالً :مهارات التعلم والتحديث
 -1التفكــر الناقــد وحــل املشــكالت :وتكمــن أمهيــة
هــذه املهــارات يف توافــر التقنيــات احلديثــة للوصــول إىل
املعلومــات والبحــث فيهــا ونقدهــا ،ويمكــن تعلــم هــذه
املهــارات مــن خــال نشــاطات وبرامــج متنوعــة مــن
االســتقصاء والبحــث والتقــي وحــل املشــكالت.
 -2االتصــال والتشــارك :اهتــم التعليــم بمهــارات التواصــل
األساســية كاحلديــث والكتابــة ،يف حــن اســتدعت األدوات
الرقميــة ومتطلبــات عرصنــا احلــايل خمزونــا شــخصيا مــن
مهــارات االتصــال والتشــارك أكثــر اتســاعا لتشــجيع التعلــم،
ويمكــن تعليــم وتنميــة هــذه املهــارات مــن خــال االتصــال
والتعــاون املبــارش مــع اخريــن واقعيــا أو افرتاضيــا بواســطة
الشــبكة العنكبوتيــة.
 -3االبتــكار واالبــداع :يتطلــب القــرن احلــادي والعرشين
االســتمرار يف ابتــكار معرفــة جديــدة ومنتجــات حمســنة
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لالقتصــاد ،ويمكــن االهتــام يف االبتــكار واالبــداع عــن
طريــق بيئــات تعليــم تشــجع عــى إثــارة التســاؤالت
حــول األفــكار اجلديــدة.
ثانيا :مهارات الثقافة الرقمية.
 -4الثقافــة املعلوماتيــة :إن الوصــول للمعلومــات بفاعليــة
وكفــاءة وتقويمهــا واســتخدامها بدقــة وإبــداع ،يمثــل
بعــض املهــارات التــي حتــدد الثقافــة الرقميــة ،ومــن
الــرورة بمــكان توجيــه الطلبــة إىل فهــم كيفيــة اســتخدام
أنــواع خمتلفــة مــن الوســائل لتوصيــل الرســائل وكيفيــة
اختيــار املناســب مــن بينهــا.
 -5الثقافــة اإلعالميــة :توفــر مهــارات تصميــم ونقــل
الرســائل واختيــار طــرق التواصــل لنــر األعــال
ومشــاركتها مــع طــاب اخريــن ثقافــة إعالميــة تبنــي
وتعــزز فهــم دور اإلعــام يف املجتمــع ومتنــي املهــارات
الشــخصية والتطويــر الــذايت.
 -6ثقافــة تقنيــة املعلومــات واالتصــال :عــى الرغــم مــن
متيــز جيــل عــر املعرفــة بالتقنيــة إال أهنــم حيتاجــون
دائــا اىل التوجيــه واملراقبــة حــول االســتخدام األفضــل
لتطبيــق األدوات الرقميــة يف مهــام التعلــم ،وإىل تقويــم
خماطــر وســلبيات اســتخدام مواقــع التواصــل االجتامعــي،
فالطلبــة سيســتفيدون مــن نصائــح وتوجيهــات الكبــار.
ثالثا :مهارات احلياة والعمل تشمل االيت:
 -7املرونــة والتكيــف :جتربنــا الرسعــة الكبــرة للتغــر
التقنــي عــى التكيــف مــع الطــرق احلديثــة لالتصــال
والتعلــم والعمــل واحليــاة ،ويمكــن تعلــم مهــارات
املرونــة والتكيــف بالعمــل عــى مشــاريع تــزداد تعقيــدا
بالتــدرج وتتحــدى فــرق الطلبــة لتغــر طريقتهــم يف
العمــل ،والتكيــف مــع التطــورات اجلديــدة يف املــروع.
-8املبــادرة والتوجيــه الــذايت :يمثــل توفــر املســتوى
املناســب مــن احلريــة لــكل طــاب ليــارس التوجيــه
الــذايت واملبــادرة ،حتديــا للمعلمــن ،وتوفــر نشــاطات
مثــل التمثيــل املرسحــي ،ولعــب الــدور ،والتدريــب
عــى مهنــة معينــة ،وممارســة عمــل ميــداين ،مجيعهــا
ختلــق فرصــا للامرســة التوجيــه الــذايت واملبــادرة.
اذا كان التعليــم الناجــع هــو ذاك الــذي يســلح الصغــار
بمهــارات ومعــارف واجتاهــات متكنهــم مــن احلياة بســعادة

والعمــل بكفايــة عندمــا يكــرون ،فــإن هــذا يعنــي أن علينا
ان تعــرف طبيعــة العــامل الــذي سيعيشــون ويعملــون فيــه

بعــد ام يتخرجــوا مــن مدارســهم ومعاهدهــم.

 -3األدوات :يوجــد  44أداة يمكــن اســتخدامها لتنميــة
املهــارات املذكــورة ،وتتضمــن كل أداة خطــوات عمليــة

لتنميــة املهــارة ،وجيدر اإلشــارة لبعــض االدوات املســتخدمة
يف التعيــم وتتفــق مــع مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن،
وتنقســم هــذه األدوات إىل نوعــن :األدوات التخطيــط

املــدريس ،و أدوات صفيــة للطلبــة .فمثــا مــن األدوات

التخطيــط املــدريس :اختيــار املحتــوى ،انســج عالقــان بــن

املوضوعــات ،حــدد مهمــة التعلــم ،اخــر ادوات التدريــس،
طــور ادوات التقويــم ،خطــط ملــا وراء املعرفــة.

ومــن أدوات صفيــة للطلبــة :خــر الــكالم مــا قــل ودل،

عــى أســاس احلقائــق ،أفــكار كبــرة ،جــزئ املوضــوع،
أقنعنــي ،تاطــر املشــكلة ،الــرأي و نقيضــه.

 -4اعتبــارات املهنــة :وجيــب االنتبــاه إىل بعــض
االعتبــارات املهنيــة يف العمــل والبنــاء ،وتشــمل:
أ) اجتاهات املتعلم ودافعيته للتعلم.

ب) اهنامك هذا املتعلم يف تأمله يف تعلمه.

ج) االســتخدام الفعــال للتكنولوجيــا والعــامل االفــرايض
ومصــادره املتنوعــة.

د) مهارات احلياة والعمل.
املراجع:

 ترلينــج ،بــرين .و فــادل ،تشــارلز .)2013 ( .مهــارات القــرناحلــادي والعرشيــن :التعلــم للحيــاة يف زمننــا( .ترمجــة :بــدر

عبــداهلل الصالــح) .جامعــة امللــك ســعود.
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الذكاء االستراتيجي
Strategic Intelligence

مــع التطــور والتقــدم الكبــر وامللحــوظ لإلســراتيجية
واإلدارة اإلســراتيجية يف القــرن العرشيــن ،ظهــرت
وتولــدت فكــرة الــذكاء اإلســراتيجي ،عندمــا بــدأ قــادة
األعــال العامليــون يف االهتــام والرتكيــز عــى هــذا النــوع
مــن الــذكاء وبــدؤوا يف تشــكيل مــا ُيعــرف باســم « فــرق
االســتخبارات اإلســراتيجية» يف بدايــة القــرن احلــادي
والعرشيــن وقــد بــدؤوا يف الرتويــج ملــا يعــرف بـــ «جمتمــع
الــذكاء االســراتيجي» بســبب الــدور الكبــر واملهــم
والفائــدة التــي يتمتــع هبــا هــذا الــذكاء يف جمــاالت متنوعــة
ومتعــددة مثــل (املعرفــة ،الثقافــة ،االقتصــاد ،التكنولوجيــا،
التســويق ،نظــم املعلومــات ومــا إىل ذلــك) .وقــد بــدأ
اســتخدام الــذكاء اإلســراتيجي ألول مــرة يف العمليــات
العســكرية ووظــف لتحقيــق اهلــدف اإلســراتيجي وفــق
(صــن تــزو ) ،أحــد أبــرز االســراجتيني يف العــامل بقولــه
«إن مــا ُيمكّــن القائــد احلكيــم ذا اهليمنــة العســكرية مــن
حتقيــق أشــياء تفــوق قــدرة القــادة العاديــن هــي املعرفــة
الســابقة» ،وكانــت بدايــة اســتخدام الــذكاء اإلســراتيجي
يف العمليــات العســكرية ،ولكــن تــم اســتخدامه يف منظــات
األعــال .ويعــد مفهــوم الــذكاء اإلســراتيجي أحــد املفاهيــم
األساســية يف جمــال اإلدارة اإلســراتيجية ،وقــد ازدادت
أمهيتــه بســبب التحديــات والتعقيــدات التــي تفرضهــا البيئــة
اخلارجيــة عــى املنظــات .لذلــك ،أصبــح مــن الــروري
اعتــاد عــدد مــن األدوات يف مواجهــة هــذه التحديــات
والتعقيــدات ،وكان مــن أبرزهــا الــذكاء االســراتيجي.
ويعــرف الــذكاء االســراجتي بأنــه ذكاء يتســم بــه
قــادة املنظــات ممــن يتمتعــون (بالرؤيــة املســتقبلية ،
واالســترشاف ،وتفكــر النظــم ،والرشاكــة ،والقــدرة عــى
التحفيــز والدفــع) ،ويرتكــزون عــى نظــام معلومــايت
يســاعد يف احلصــول عــى املعلومــات املطلوبــة والالزمــة
مــن أجــل معاجلتهــا وحتليلهــا وتوظيفهــا ،ودعــم املعــارف
يف ســبيل مســاعدهتم يف اختــاذ القــرار املناســب».
ولقــد أدرك الباحثــون عــى مــدار ســنوات عــده أمهيــة
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الــذكاء اإلســراتيجي للمنظــات  ،ورضورة قيــام املنظــات
بإعــداد هــذا النــوع مــن الــذكاء ،كســيف ودرع للمنظمــة
وتســليط الضــوء عــى أمهيــة الــذكاء االســراتيجي مــن
خــال االهتاممــات البحثيــة التــي جــاءت حول هــذا املتغري
حيــث أصبحــت املنافســة املتزايــدة بــن املنظــات ومنهــا
اجلامعــات مهمــة إلظهــار أمهيــة الــذكاء اإلســراتيجي
مــن أجــل أن نفهمــه بوضــوح ونصــور رؤيــة واضحــة
للمســتقبل ،ويعتمــد الــذكاء االســراتيجي عــى نظــام
التخطيــط االســراتيجي وصنــع القــرار االســراتيجي
للمنظــات ،كــا يتضمــن الــذكاء اإلســراتيجي مجــع
وحتليــل البيانــات البيئيــة ،وتوزيــع هــذه املعلومــات
عــى إســراتيجية املنظمــة ،ودراســة وحتليــل الســلوك
االجتامعــي والســيايس واالقتصــادي للمنظــات ،ويتــم
تقييــم الــذكاء اإلســراتيجي بعــدة عوامــل مثــل الرؤيــة
اإلســراتيجية واملــوارد البرشيــة واالجتامعيــة ،والقضايــا
االقتصاديــة والسياســية للمنظــات ومنهــا اجلامعــات .
و هيــدف الــذكاء االســراتيجي إىل تقليــل مســتويات عــدم
اليقــن املوجــودة يف قــرار معــن العتــاد قــرار اســراتيجي
معــن ،وفتــح بدائــل قابلــة للتطبيــق تضمــن احتامليــة أكــر
للنجــاح يف حتقيــق األهــداف املحــددة للوقــت ،وهيــدف إىل
مجــع وحتليــل ونــر اإلشــارات التــي تســاعد عــى صنــع
القــرار عــى املســتوى االســراتيجي .ومــن فوائــد الــذكاء
االســراتيجي أنــه يســاعد القيــادات اإلداريــة يف املنظــات
عــى جتنــب املفاجــآت اإلســراتيجية  ،وإدراك املنظمــة
للتصــورات اخلاطئــة التــي هتددهــم مــن خــال توفــر إنذار
مبكــر للتهديــدات التــي تواجــه املنظمــة يف بيئتهــا الداخليــة
واخلارجيــة ،كــا يســاعد املديريــن التنفيذيــن عــى حتــدي
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معتقداهتــم وإلقــاء الضــوء عــى األعــال التجاريــة  ،وجتنــب
االفرتاضــات اخلاطئــة حــول البيئــة التنافســية للمنظمــة،
واملنافســن ،واملســتهلكني ،واملورديــن ،والتكنولوجيــا.
ويعــد القائــد االســراجتي الفاعــل هــو الــذي هيتــم اهتاممــا
متوازنــا وعاليــا بــكل مــن العمــل والعاملــن  ،أي بإنجــاز
العمــل وبمعنويــات ورضــا العاملــن  ،وحيتــاج املديــر
عاملــن خيتلفــون يف
كقائــد ألن يكــون ذكيــ ًا ،فهــو يديــر
َ
املؤهــل ،ويف اخللفيــة التعليميــة ،اخللفيــة املهنيــة ،الســن،
اجلنــس ،اخلــرة ،القيــم الشــخصية ،االجتاهــات والتوقعات
ومــن ثــم يف الســلوكيات ،إن إدارة هــذا املزيــج مــن النــاس
يف مواقــف عمــل متباينــة ســعيا لتحقيــق أهــداف خمططــة
يف بيئــة حتفــل بقيــود أو فــرص مســألة ليســت ســهلة،
وال يمكــن إنــكار دور الــذكاء يف نجــاح القائــد ،فقــد
أظهــرت كثــر مــن األبحــاث أن القــادة الذيــن يتمتعــون
نجاحــا يف البيئــات
بــذكاء اســراتيجي أكثــر فعاليــة و
ً
الوطنيــة والدوليــة ويف املواقــف املعقــدة .وبالتــايل ،فــإن
دراســة جوانــب الــذكاء االســراتيجي للقــادة هــي قضيــة
حيويــة لفهــم أفضــل للقيــادة يف املنظمــة .وقــد تبلــورت
خصائــص القــادة األذكيــاء اســراتيجي ًا يف العديــد مــن
القــراءات ،منهــا القــدرة عــى التخيــل والتنبــؤ والتصــور
بنظــره ثاقبــة نحــو املســتقبل ،والقــدرة عــى إجيــاد وخلــق
ـو مــن املشــاركة والتفاعــل بــن العاملــن ،والقــدرة عــى
جـ ٍّ
التأثــر يف املوظفــن وحتفيزهــم .
إن اســتخدام عنــارص الــذكاء اإلســراتيجي (الرؤيــة
املســتقبلية ،االســترشاف ،تفكــر النظــم ،الرشاكــة ،الدافعية،
االبــداع) يف قيــادة املنظــات ومنهــا اجلامعــات ُي ّســن أداءهــا
ويعمــل عــى تغيــر أنشــطتها وخدماهتــا بــا يتامشــى مــع
التغــرات البيئيــة املحيطــة .حيــث تُعتــر الرؤيــة املســتقبلية
ذات أمهيــة يف ختيــل اآلفــاق املســتقبلية بالنظــر واإلمعــان
والتصــور ،وقــدرة القيــادات اإلداريــة يف املنظــات عــى
التفكــر بشــكل اســراتيجي و تُصــور املــايض واحلــارض
واملســتقبل وقدرهتــم عــى رؤيــة التطــورات واألشــياء قبــل
حدوثهــا ممــا ُيمكّنهــم مــن احلصــول عــى نتائــج اجيابيــة .أمــا
عــن االســترشاف والــذي ُيشــر إىل بصــرة القائــد ورؤيتــه
لالجتاهــات املســتقبلية وتقديمــه وصفــا إلحــداث ُمســتقبلية
بديلــة ،وتوفــر طاقــات اســتقرائية ُت ّكــن القائــد مــن تطويــر
إســراتيجيات بــا حيقــق األهــداف اإلســراتيجية للمنظمــة.
وعــن بعــد تفكــر النظــم أو التفكــر بمنطــق النظــم والــذي

ُيشــكّل طــرق لتعلــم األشــياء واكتســاب املعرفــة وتقديــم
رؤيــة أوضــح وتعزيــز دور الــذكاء اإلســراتيجي مــن خــال
التكيــف مــع احليــاة وتكيــف املنظمــة مــع بيئتهــا ،وتعتــر
الرشاكــة عنــر هــام جــدا يف إقامــة التحالفــات واملعاهدات
والتــي تنعكــس إجيابــا عــى املنظــات ومنهــا اجلامعــات
بتحقيــق مــا تصبــو إليــه مــن أهدافهــا املطلوبــة ،وبالتــايل
إشــباعها حلاجــات املســتفدين وتوســيع نطــاق خدماهتــم،
أمــا الدافعيــة والتــي ُتفــز رغبــات األفــراد وحتثهــم عــى
العمــل واالنجــاز وبالتــايل إشــباع حاجاهتــم مــن خــال
العوائــد املاديــة واملعنويــة املتحققــة نظــر أدائهــم.
ويف هنايــة املطــاف إن نجــاح القيــادة يتوقــف عــى مــدى
قــوة القائــد االســراتيجي ومعرفتــه وبصريتــه نحــو
املســتقبل يف موطــن يســود ُه عــدم التأكــد واليقــن ،ومــدى
ِ
نظمتــه ،ومــدى متتعــ ُه
نجــاح القائــد يف كيفيــة إدارتــه ُمل
بالصفــات القياديــة والتــي تتمثــل يف شــخصيت ُه ،وقدرتــه
عــى توظيــف إمكانياتــه نحــو العمــل واالنجــاز وإقامــة
عالقــات إنســانيه اجيابيــة مــع مرؤوســيه وإرشاكهــم يف
اختــاذ القــرارات املناســبة والتــي تنعكــس إجيابــ ًا عــى
العمــل ،وحتفيزهــم عــى العمــل بجــد وعطــاء مســتمر،
ومــن هنــا تولــدت فكــرة أن يتميــز القائــد بــذكاء خــاص
ُيســاعد يف بنــاء السياســات واإلســراتيجيات وصياغــة
اخلطــط املناســبة ومواجهــة األزمــات التــي قــد حتــدث يف
املســتقبل ،والتعامــل معهــا قبــل وقوعهــا.
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الجيش العربي أنموذج ًا

التجربة األردنية واقتسام المسؤولية
في مواجهة وباء كورونا

اياد خازر املجايل
مدير االستشارات

أبــرزت جائحــة كورونــا كوفيــد  ،19حجــم الكارثــة التــي حلــت بالنســيج االجتامعــي لــدول العــامل ،وأظهــرت احلاجــة

إلعــادة النظــر باألمــن القومــي يف أبــرز مرتكزاتــه التــي كانــت معتمــدة عــى أســس عســكرية -أمنيــة ،اقتصاديــة  -ماليــة،
وجيواســراتيجية بالدرجــة األســاس ،لتضيــف اجلائحــة بعــدا جديــد ًا ومهـ ًا مــن مهــددات االمــن القومــي العاملــي اال وهــو

االمــراض املعديــة ،حيــث بــرز تــدين مســتوى القطــاع الصحــي يف عمــوم دول العــامل ،وعــدم قــدرة احلكومــات عــى توفــر
احلاميــة لشــعوهبا وتوفــر متطلبــات الوقايــة مــن خماطــر الفــروس كورونــا ،و ضعــف القــدرة عــى محايــة النســيج االجتامعــي

ملعظــم دول العــامل.

االردن جــزء مــن العــامل ،يعــاين كــا دول العــامل مــن تداعيــات وأثــار الوبــاء العاملــي الــذي بــات أزمه هتــدد احليــاة واالقتصاد

والثوابــت االســراتيجية فيــه ،إال ان التجربــة االردنيــة يف اختــاذ التدابــر واالجــراءات الرسيعــة ملواجهــة هــذا املتغــر ،أظهرت

قــدرة كبــرة عــى إدارة هــذه األزمــة ،مــن خــال النجــاح يف توظيــف االمكانيــات احلكوميــة وتفعيــل آليــات التشــاركية بــن
مؤسســات الدولــة املدنيــة منهــا والعســكرية ،لتوفــر كل مــا مــن شــأنه الوقايــة وحــر االنتشــار لفايــروس كورونــا ،واخــذ
التدابــر الالزمــة حلاميــة النســيج االجتامعــي االردين مــن االثــار االقتصاديــة واالجتامعيــة.
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مــع بــدء ظهــور مــؤرشات الوبــاء العاملــي (كوفيــد  )19أواخــر عــام 2019م ،وتراكــم حجــم االثــار الســلبية التــي المســت

قطاعــات واســعة يف العــامل ،انطالقــا مــن وطــن املنشــأ الصــن وحتديــدا مدينــة ووهــان ثــم مرحلــة انتشــاره بشــكل كبــر

ورسيــع يف مجيــع انحــاء العــامل ،توفــرت دوافــع ومســوغات ملحــة لتحديــد شــكل املواجهــة واجلهــود واالجــراءات التــي
اختــذت كتدابــر احرتازيــة عملــت وتعمــل عــى معاجلــة الوبــاء بتشــديد القيــود واالجــراءات التــي تعكــس حجــم انحســاره
ومنــع انتشــاره ،اضافــة اىل معاجلــة تبعاتــه وتداعياتــه وختفيــض نســب ومســتويات االرضار النامجــة واالثــار التدمرييــة ألغلب

املجتمعــات االنســانية.

ويف جانــب تســليط الضــوء عــى التجربــة االردنيــة يف مواجهــة وبــاء كورونــا ،وإجــراء التحليــل الدقيــق واملوضوعــي

لعوامــل االنتشــار وطــرق الوقايــة وادوات املواجهــة التــي تكاتفــت باقتســام املســؤولية بــن القطــاع املــدين الرســمي مــع
كافــة مؤسســاته االمنيــة والعســكرية ،خاصــة بعــد ان تعقــد املشــهد وتشــابكت عواملــة يف رسعــة انتشــار اجلائحــة الوبائيــة
وتفــاوت نســب القــدرة عــى املواجهــة ،وتزايــد عــدد االصابــات والضحايــا ممــن فارقــوا احليــاة ،ومــأالت الصدمــة العامليــة
التــي ادت اىل اختــاذ إجــراء فــوري بالتوقــف عــن العمــل واغــاق كافــة القطاعــات ،وفــرض قيــود احلجــر ومنــع احلركــة يف

اغلــب دول العــامل ،االمــر الــذي خلــق حالــة مــن االربــاك وشــلل لكامــل جمــاالت االقتصــاد وقطاعــات االنتــاج والتعليــم و

توقــف حركــة الطــران ،ووقــف فــوري ملختلــف النشــاطات كمتطلــب وقائــي للحــد مــن انتشــار الفــروس.

كان البــد يف هــذا املقــام مــن تنــاول ابــرز التدابــر التــي مــن شــأهنا احلــد مــن آثــار جائحــة كورونــا وماهيتهــا ،فاختــذت

حكومــة اململكــة االردنيــة مجلــة مــن االجــراءات الوقائيــة واالحرتازيــة للتطبيــق توصيــات جلــان الصحــة ومكافحــة االوبئــة
يف ختفيــف حــدة اثــار اجلائحــة ،باعتبارهــا خطــر يســتوجب اختــاذ التدابــر الوقائيــة لتفــادي اإلصابــة هبــا ،لذلــك جــاء ظهــور
الفــروس كورونــا بأثــر مبــارش يف تبنــي سياســات حكوميــة تقــوم عــى توســيع نطــاق مهــام االجهــزة االمنيــة واجليــش

العــريب ،لتــؤدي بمقتضاهــا وظائــف متعــددة تتجــاوز مهامهتــا االمنيــة والدفاعيــة التقليديــة إىل املســامهة يف تنفيــذ اجــراءات
احلظــر العــام او احلجــر الصحــي عــى بعــض املناطــق املوبــوءة ،او يف ضبــط احلــدود الربيــة والبحريــة ،واالســتفادة مــن

توظيــف االمكانيــات والتجهيــزات الطبيــة والكــوادر املتخصصــة لــدى اخلدمــات الطبيــة امللكيــة وبكافــة امكانياهتــا وبكامــل

طاقتهــا ،وتســخري وحــدات اجليــش العــريب االردين يف عمليــات اســتقبال واجــاء املصابــن والقادمــن مــن خــارج البــاد اىل
مراكــز احلجــر الصحــي التــي جتهيزهــا هلــذه الغايــة ،ســواء يف عمليــات ضبــط وتنظيــم النقــل وااليــواء او يف دعــم مؤسســات
الدولــة املدنيــة بمتطلبــات لوجســتية وخدمــات مرافقــة جلهــود اللجــان والفــرق املكلفــة لغايــات املكافحــة والوقايــة
والفحــص وتتبــع البــؤر املصابــة ،لذلــك كان نمــوذج اجليــش العــريب يف يعكــس التجربــة االردنيــة واقتســام املســؤولية .

وعــى الضــوء عــى التداعيــات التــي خلفتهــا اجلائحــة وبالتحديــد حــول التدابــر التــي اختــذت يف التجربــة االردنيــة،

والتــي اتســمت اجراءاهتــا بالرسعــة والدقــة يف اعــداد خطــط املواجهــة هلــذا الوبــاء ،واالســتجابة اىل اعــان منظمــة الصحــة
العامليــة بانتشــار اجلائحــة وتفهــم خطورهتــا ،ممــا اســتدعى اعــان حالــة الطــوارئ واصــدار أمــر الدفــاع( اســتنادا للدســتور )

واســتدعاء كافــة مؤسســات الدولــة املدنيــة والعســكرية لتكاتــف اجلهــود وتنفيــذ اجــراءات احرتازيــة حتــت مســمى الدفــاع
البيولوجــي ،ومنــع انتشــار الوبــاء وتعزيــز مفهــوم اقتســام املســؤولية ،االمــر الــذي خلــق حالــة مــن االنســجام واالرتيــاح

الشــعبي يف حضــور اجليــش بمشــاركة االجهــزة االمنيــة واجليــش االبيــض مــن القطــاع الصحــي وســط مشــاعر القلــق
واخلــوف التــي تراكمــت مــع تزايــد عــدد االصابــات عامليــا ،وارتفــاع نســب اعــداد الوفيــات جــراء االصابــات املتزايــدة يف

اغلــب دول العــامل.

وتتجــى أمهيــة هــذا املســار التشــاركي بحجــم التدابــر االحرتازيــة وأدوار مؤسســات الدولــة االردنيــة يف اقتســام املســؤولية
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مــع اجليــش العــريب ضمــن اطــار مهــام
مركــز ادارة االزمــات ،بحكــم التفاعــل

الــذي يقــوم بــه يف إدراك املخاطــر واجلاهزية

لالســتجابة اىل تبعــات هــذا اخلطــر
الوبائــي ،وتوصيــف شــكل ومضمــون
عالقــة القــوات املســلحة اجليــش العــريب
باملجتمــع االردين ،و مــدى نجــاح اجلهــود

يف حتقيــق انحســار لعــدد االصابــات يف

الوبــاء وانخفاضهــا وصــوال اىل العــدد
صفــر حالــة خــال مراحــل االزمــة.

االمــر الــذي عــززت مــن مفهــوم املشــاركة وعــدم الفصــل بــن املؤسســة املدنيــة والعســكرية يف االردن باقتســام املســؤولية،

خاصــة يف ضــوء تصاعــد دور اجليــش العــريب غــر العســكري يف مواجهــة هتديــد اجلائحــة الوبائيــة لألمــن والســلم املجتمعــي

يف االردن ،ويف جانــب تفســر العالقــة بينهــا وازالــة الغمــوض يف شــكل الطــرح املعــريف املحــدود حــول دور اجليــش العــريب
االردين غــر العســكري يف التعامــل مــع التهديــدات االمنيــة املعــارصة ممثلــة بنمــوذج وبــاء (كوفيــد )19او مــا يســمى

فايــروس كورونــا ،يتضــح مــن خــال حتليــل وتفســر الــدور املهــم واملحــوري الــذي قدمــة اجليــش العــريب االردين يف معاجلة

تداعيــات االزمــة الوبائيــة والتدابــر االحرتازيــة التــي نفــذت هلــذه الغايــة ،مــع رشكائــه يف املؤسســات املدنيــة الــذي اتســم

بعالقــة توافقيــة منســجمة اىل ابعــد احلــدود.

احلقيقــة التــي ال يمكــن اغفاهلــا ان مؤسســة اجليــش العــريب هــي القــوة العســكرية املســلحة التــي محلــت رايــة الثــورة العربيــة

الكــرى ،وتعــد اوىل مؤسســات احلكومــة االردنيــة منــذ اعــان تأســيس االمــارة 1921م ،ونــواة جليــش اطلــق عليــة املغفــور
لــه امللــك املؤســس عبــداهلل االول بــن احلســن اســم اجليــش العــريب عــام 1923م ،انطلــق ليقــوم بمهــام محايــة احلــدود من اي
هتديــد خارجــي ومتكــن الدولــة االردنيــة الناشــئة بنظامهــا الســيايس ومكوهنــا الشــعبي يف حتقيــق ودعــم بنــاء املؤسســات يف
اململكــة االردنيــة اهلاشــمية ،اضافــة اىل املســامهة يف نــرة االشــقاء يف دول اجلــوار بمواجهــة املتغــرات والتحديــات السياســية

التــي كانــت هتــدد أمــن واســتقرار املنطقــة ،بــدءا مــن املشــاركة يف احلــرب العامليــة الثانيــة واالنحيــاز لقــوات احللفــاء خــال

الفــرة مــن 1945 - 1943م.

لذلــك تبــدو مــؤرشات الــدور املحــوري للجيــش العــريب االردين يف التصــدي واملواجهــة للخطــر الوبائــي ،وختفيــف اثــاره

عــى مســتوى حتقيــق االنحســار ومنــع االنتشــار ووقايــة املجتمــع االردين مــن تداعيــات الوبــاء صحيـ ًا واجتامعيـ ًا واقتصاديـ ًا

بنظريــة اقتســام املســؤولية مــع املؤسســات املدنيــة فــان العديــد مــن الدراســات االمنيــة والعســكرية الدفاعيــة انفــردت يف

جوانــب حتديــد صيــغ منهجيــة متوازنــة ملهــام القــوات العســكرية ومقارنتهــا بالصالحيــات التــي متارســها الســلطات املدنيــة
يف اطــار» املقاربــة البينيــة  Interdisciplinaryتوظــف التاريــخ ،والقانــون ،واالجتــاع العســكري ،واالقتصــاد ،والسياســة،
والديموغرافيــا يف تفــر منظومــة التفاعــات بــن الســلطة املدنيــة واملؤسســة العســكرية يف النظــام الســيايس ،وعالقــة اجليــش

باملجتمــع االمــر الــذي دفــع باجتــاه تفســر العالقــة وحجــم التداخــل يف االختصــاص يف ضــوء التطــور املعــريف الــذي عرفتــه

العالقــات املدنيــة العســكرية عــر حقــب زمنيــة ومراحــل عديــدة مــن مســرة العطــاء للدولــة االردنيــة ،فقــد ارتبطــت مهــام
املؤسســة العســكرية بتحــوالت يف بنيــة النظــام الــدويل وبعوامــل اقليميــة وبمتغــرات سياســية شــكلت يف اغلبهــا هتديــدات
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امنيــة خطــرة ،جعلت املؤسســة العســكرية

االردنيــة ترتبــط بعالقــة قويــة مــع الســلطة
املدنيــة واالجهــزة التنفيذيــة داخــل النظــام

الســيايس االردين.

فيــا تبــدو التجربــة االردنيــة قــد اظهــرت

مــؤرشات بــارزه يف تعزيــز دور اجليــش

العــريب بكافــة صنوفــه وتشــكيالته،
مشــاركة فاعلــة يف عمليــة التنظــر
والتقنــن ضمــن هــذا املســار يف مواجهــة

حالــة الطــوارئ وصــدور امــر الدفــاع ،الــذي حســم مســألة اقتســام املســؤولية مــع املؤسســة العســكرية وتوزيــع املهــام

االســراتيجية ،االمــر الــذي اســتندت اليــة الســلطة السياســية وحكومــة اململكــة االردنيــة اهلاشــمية يف اختــاذ كافــة االجراءات

الوقائيــة ملواجهــة اجلائحــة الوبائيــة حســب نــص الدســتور االردين وقانــون الدفــاع رقــم  13لســنة 1992م والــذي تنــص
املــادة الثانيــة منــه  :عــى انــه إذا حــدث خطــر هيــدد األمــن الوطنــي والســامة العامــة يف مجيــع أنحــاء اململكــة يســتدعي
الدفــاع عــن الوطــن ،االمــر اعلنــه جاللــة امللــك املعــزز عبــداهلل الثــاين وفــق مــواد الدســتور واصــدار إرادة ملكيــة بنــاء

عــى قــرار مــن جملــس الــوزراء للبــدء يف العمــل بمقتضــاه ،وتنــص املــادة الثالثــة منــه »:تنــاط مســؤولية تطبيــق هــذا القانــون
برئيــس جملــس الــوزراء وزيــر الدفــاع الختــاذ التدابــر واالجــراءات الرضوريــة لتأمــن الســامة العامــة والدفــاع عــن اململكــة

دون التقيــد بأحــكام القوانــن العاديــة املعمــول هبــا» ،حيــث ان مــرر تفاعــل اجليش بتقاســم املســؤولية يف هــذا املشــهد ومتكينه

باإلضافــة إىل مهامــه العســكرية ،القيــام بمهمــة تقديــم الدعــم الكامــل لألعــال اللوجســتية واإلداريــة التنفيذيــة احلكوميــة،
واخلدمــات الدفاعيــة غــر العســكرية يف مواجهــة الوبــاء ضمــن اطــار القانــون وأوامــر الدفــاع الصــادرة عــن رئيــس احلكومــة
وزيــر الدفــاع.

الشــك ان ثقــة القيــادة السياســية االردنيــة وقطاعــات واســعة مــن الشــعب يف اداء مؤسســاته االمنيــة والعســكرية ،خلقــت

حالــة مــن قبــول مطلــق وارتيــاح كبــر مــن انتشــار اجليــش العــريب بالتــوازي مــع االجهــزة االمنيــة واحلكوميــة يف امليــدان،
خاصــة وان عملــه اتســم باالحــراف يف أدائــه ملهامــه التقليديــة التــي أنشــئ مــن أجلهــا ،باعتبــاره نظام ـ ًا متكام ـ ً
ا مرتابط ـ ًا

بعقيــدة عســكرية الــوالء واالنتــاء ،وجنــود مؤهلــن ومدربــن عــى اســراتيجيات احلــرب وتكتيكاهتــا ،لصــد أي هتديــد
خارجــي ضــد الســيادة الوطنيــة ومحايــة احلــدود ،كــا انــه كيــان منظــم مــن مؤسســات الدولــة االردنيــة يمتــاز بجملــة

خصائــص ،جعلــت مــن دورة التشــاركي حضــور ًا اجيابي ـ ًا ابرزهــا اخلــرة املتقدمــة ،بفضــل التدريــب والتكويــن العســكري

الــذي يســتفيد منــه اجلنــود ،ومتســكه باملســؤولية االجتامعيــة يف احلفــاظ عــى كيــان الدولــة ومحايــة الشــعب ،والتضامــن
اجلامعــي الداخــي بحكــم التفــرد املهنــي واالنضبــاط وااللتــزام بالوفــاء هلــذه القيــم والعقيــدة العســكرية.

االمــر الــذي جعــل امكانيــة تقديــر خــرة املحرتفــن العســكريني واستشــارهتم يف اختــاذ القــرارات واالجــراءات التــي ختــدم

مصالــح األمــن االردين ،رســالة انســانية توظــف اجلهــود املشــركة لتحقيــق انحســار الوبــاء ومنــع انتشــاره ،اذ أنحــر دور
اجليــش العــريب يف ترشــيد القــرارات التــي تتخذهــا الســلطة السياســية وتنفيذهــا ،دون ان يضطلــع اجليــش بــأي دور ســيايس،

أو ان يشــارك يف العمليــة السياســية ،وهــو هبــذا االطــار ال يمثــل أو يســاند أي رأي حــزيب أو مجاعــة عرقيــة أو اجتامعيــة أو

غريهــا ،ألن ذلــك يتنــاىف مــع قيــم االحــراف العســكري ويعــرض األمــن الوطنــي للخطــر ،وهلــذا ،فاملؤسســة العســكرية يف
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االردن بكافــة اجهزهتــا تعمــل يف إطــار مــا ينــص عليــه القانــون والدســتور مــن اختصاصــات هلــا.

وضمــن هــذا الســياق ،فــأن تســليط الضــوء عــى النمــوذج االردين والــدور املحــوري للجيــش العــريب يف مواجهــة اجلائحــة

الوبائيــة ،قــد شــكل مســؤولية اكاديميــة كبــرة ،ألمهيــة املوقــف وخطــورة الوبــاء الــذي اجتــاح العــامل وخلــف مئــات
االالف مــن الضحايــا وماليــن االصابــات ،ولتحقيــق اضافــة نوعيــة هلــذا املحــور مــن فعاليــات البحــث بــن حتميــة الواقــع

وتطلعــات الشــعوب يف انحســار الوبــاء ومنــع انتشــاره ،مــن خــال التحقــق والتحليــل ملوقــع اجليــش العــريب ومســؤولياته
يف هــذه الظــروف االســتثنائية املســتجدة ،فــكان مــن اولويــات املقــال حتديــد حجــم املســؤولية والــدور الــذي اناطــه امــر
الدفــاع ،الــذي جــاء بإطــار دســتوري ملهــام ومســؤوليات كافــة قطاعــات الدولــة االردنيــة ،واجليــش العــريب االردين الــذي

ُيعــد مــن أهــم العنــارص التــي يقــوم عليهــا النظــام الســيايس االردين ،وحضــوره يف هــذا املشــهد بمشــاركة اجهــزة الدولــة،

ممــا يعــزز دعائــم املواجهــة للتصــدي هلــذا الوبــاء ،بعــد ان ارتبــط بالبيئــة االمنيــة واالجتامعيــة االردنيــة ،االمــر الــذي عكــس
حجــم التوافــق بــن القيــم واألهــداف العســكرية واجهــزة الســلطة املدنيــة السياســية يف املجتمــع االردين ،بنــاء ًا عــى متطلبات
املواجهــة وتوجهــات القيــادة السياســية التــي شــكلت امــر ًا جوهري ـ ًا لكافــة ســلوكياته.

املــؤرش االبــرز الــذي جعــل اجليــش العــريب يأخــذ مكانتــه يف اقتســام املســؤولية ويقــدم عمــا اجيابيــا باحــراف ومهنيــة

عاليــة ،كان يف إن وقوفــه اجليــش اىل جانــب الســلطة السياســية ودعمهــا ،ارتبــط بجانــب متاســكه مــع قيادتــه وبنجاحــه يف
وصولــه اىل اعــاق املجتمــع االردين ومكوناتــه املختلفــة بالقبــول واالرتيــاح ،خاصــة وان القيــادة السياســية قــد اعطــت عنايــة

كبــرة بتطويــر اجليــش وتســليحه وتدريبــه واحــرام اســتقالليته املهنيــة ،وجعلــت بعــض املؤسســات التعليميــة يف الثقافــة
العســكرية واملراكــز الطبيــة املتقدمــة ضمــن مهامــه منــذ االســتقالل وبنــاء هنضــة االردن ،اضافــة اىل عــدم توريطــه يف مهــام

ال تناســب قيمــه العســكرية ،يف الوقــت الــذي مل تتجــاوز الوظيفــة األصليــة اإللزاميــة للقــوات املســلحة يف محايــة احلــدود
واحلفــاظ عــى ســيادة الدولــة مــن االعتــداءات اخلارجيــة.

اال ان صــدور االرادة امللكيــة بإعــان امــر الدفــاع نقــل مؤسســات الدولــة االردنيــة وبالتحديــد االجهــزة االمنية والعســكرية

إىل وظائــف غــر تقليديــة ،لرتتكــز عــى اقتســام املســؤولية وفــق اســس ومعايــر دســتورية وقانونيــة حتــدد هبــا العالقــة بــن

الســلطة املدنيــة واملؤسســة العســكرية ،بحيــث تتحقــق مــن خــال اقتســام املهــام والواجبــات وفــق متغــرات اســتثنائية

كالكــوارث الطبيعيــة واالوبئــة واحلــروب ،اضيــف إىل دور العســكريني يف جمــاالت الدفــاع اخلارجــي و مهامــه يف احلفــاظ
عــى األمــن الداخــي وقــت الــرورة.
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عسكرية  -رشطية  -ثقافية  -سنوية

به
االعت َز ُاز ِ
طن َو ِ
ُح ُّب َ
الو ِ
احلمــد هلل رب العاملــن ،وأفضــل الصــاة وأزكــى الســام

عــى ســيد املرســلني وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن وبعــد:
فــإن الو َطـن نِعمـ ٌة َعظِيمـ ٌة ال ُت َقــدَّ ر بِ َثم ٍن ،ألَجــ ِ
ـل َها ُت ْبــ َ
ـذ ُل
ْ
ُ َ
َ
َ َ َْ
ــو ُالِ ،
وف َســبِ ِ
ــص
يل َو ْحدَ ِ َتــا َوالدِّ َفــا ِع َعن َْهــا ت ُْر َخ ُ
األَ ْم َ
والو َط ـ ُن ك َِل َم ـ ٌة َمــا إِ ْن ت ُْذ َكـ ُـر َح َّتــى َتت ََحـ َّـر َك َلَــا
احَ ،
األَ ْر َو ُ
ِ
ا َمل َش ِ
الو َط ِ
ــاع ُر َو َت َت َفا َع َ
ــن
ــب َ
ــيس؛ َو ُح ُّ
ــل َم َع َهــا األَ َحاس ُ
ــوسَ ،مْبو َلــ ٌة َع َلي ِ
فِ ْط ِ
ــه اخلَ ِلي َقــ ُة،
وس ِف النُّ ُف
ْ
ِ ُ
ــر ٌ
ــر ٌّي َم ْغ ُ
ح َّتــى ِ
ِ
ـان ِف َأ ْعــ َـا ِق بِ َح ِ
احلي َتـ ُ
الو ُحـ ُ
اتــا،
ار َهــاَ ،و ُ
َ
ـوش ِف َغا َب َ
ـذا ُك ِّلـ ِ
تـن إِ َل َأو َط ِ
ِ
ِ
انَــاَ ،وألَ ْجــ ِ
ـل َهـ َ
ـه
ْ
ـور ِف َسـ َـائ َهاُّ َ ،
َوال ُّط ُيـ ُ
ك َ ِ ِ
الو َطـ ِ
ـن ِف ال َق ْلـ ِ
يــت ََم َلَ ،وألَ ْجــ ِ
ـل َهـ َ
ـذا
َان ل َف ْقــد َ
ـب َأ َل ٌ ال ُ ْ
الو َطـ ِ
ـاع َعـ ِ
ـن َوالـ َّ
ك َ
ـذ ْو ُد َعنْــهَ ،و ُم َق َار َعـ ُة األَ ْعـــدَ ِاء
ـن َ
َان الدِّ َفـ ُ
ـن ا َّلتِــي ُتبـ َ ِ
ِمـ ْن َأ ْعــ َظ ِم ا َمل َواطِـ ِ
اح َو ُت َقــدَّ ُم فِ َيها
ـذ ُل ف َيهــا األَ ْر َو ُ
ْ
الدِّ َمــا ُء.

ـن ِف النَّ ْفـ ِ ِ
الو َطـ ِ
يم ـ ٌةَ ،وك َ
َان فِ َرا ُق ـ ُه
و ََّلــا كَا َنـ ْ
ـت َم َ َّب ـ ُة َ
ـس َعظ َ
ـل واألَنْبِيـ ِ
ـى ال َق ْلـ ِ ِ
ـاء ُ َيــدِّ ُد َ
َعـ َ
ون
َ
الر ُسـ ِ َ
ـب ُم ْؤ ًلــا ،كان َأ َعــدَ ا َء ُّ
ِ
ـم َو ِح ْر َم ِ ِ
ـم ِمـ ْن َأ ْو َط ِ ِ
ـم ِمنْهــاَ ،و َقــدْ
انـ ْ
انـ ْ
ـم بِإِ ْخ َراج ِهـ ْ
َأنْبِيا َء ُهـ ْ
ـو َع ِم ـ َن ِ
اإليـ َ
ال َقــى َس ـ ِّيدُ األولــن ﷺ َهـ َ
ـذ ِاء ال َب ِلي ـغِ،
ـذا النَّـ ْ
ـب إِ َل َق ْلبِـ ِ
ِ ِ
حلبِيـ ِ
ـه ،ويقــول:
ـو َي ْلت َِفـ ُ
َف َهــا ُهـ َ
ـت إِ َل َم َّكـ َةَ ،و َطنــه ا َ
ــك إِ َل ،و َلــوال َأ َّن َقوم ِ
ــد و َأحب ِ
ٍ
ِ ِ
ــك
َّ َ ْ
« َمــا َأ ْطـــ َي َبك مــ ْن َب َل َ َ َّ
ْ َ
ْــك مــا ســ َكن ُْت َغ ِ
ــون ِمن ِ
َأ ْخ َر ُج ِ
الو َطــ ُن
ــرك» ،نعــم إِنَّــ ُه َ
َ َ
َْ
ِ ِ
سـ ِ
احـ ُة ال َبـ ِ
ـكينَ ُة النَّ ْفـ ِ
واســ َـأ ُلوا
ـالَ ،و َم ْ َمـ ُ
ـسَ ،و َر َ
ـع األَح َّبــةْ ،
َ
ــن مــن َف َقدَ هــا ،وان ُظــروا إِ َل قِ
ِ
ِ
يمتِ َهــا فِ
َ
َ
الو َط ِ َ ْ
َعــ ْن ن ْع َمــة َ
َ
ُ
ـة ،و َعظِيــم املِنَّـ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـة.
ميـ َـزان َمـ ْن ُح ِر َم َهــا ،تُدْ ِر ُكــوا َحقي َقـ َة النِّ ْع َمـ َ
َ
الو َطـ َن أننــا ن ِ
وإِ َّن ِمـ ْن َأ ْعــ َظ ِم نِ َعـ ِم اهللِ َع َل ْيــنَا َهـ َ
َجــدُ فِ ِيه
ـذا َ
اد بِاألَحـــ َف ِ
ــل َأ ْمَــاد األَجــدَ ِ
ــكين َِة ،فِ ِ
الس ِ
يــه َتت َِّص ُ
ادَ ،ل َقــدْ
ْ
ُ ْ
َّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َأك َْر َمنَــا اهللُ َعـ َّـز َو َجـ َّـل بِ َو َطـ ٍ
ور َمْــده ف َأ ْر ِ
ـن َضار َبــة ُجـ ُ
ض
ـذ ُ
ـام ِه و ِس ـ ْل ِم ِه ِف ســا ِء ِ
ِ
ِ ٍ ِ
الت َّْأ ِريـ ِ
العـ ِّـز،
اس ت ََسـ ُ َ
ـخَ ،و َباس ـ َقة غـ َـر ُ
َ َ
ــان وحدَ تِ ِ
َقــدْ َأر َخــى اهللُ فِ ِ
يــه ِر َدا َء األَ ْم ِ
ــه،
ــوى ُبنْ َي َ َ ْ
ــنَ ،و َق َّ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــوت َور ٌ
زق،
اب رزقــهَ ،ف َو َطــ ٌن فيــه ُق ٌ
ــو َ
َــح َع َل ْيـــنَا َأ ْب َ
َو َفت َ

املقدم اإلمام

خالد سالمه البطوش

ِ
وتَو ِحيــدٌ ووحــدَ ةٌ ،و َأمــن وإِيــا ٌنَ ،لـ ِ
يمـ ٌة ِمـ َن
َ َ ْ
َ ْ
ُ َ
َ ْ ٌ َ َ
ـو ن ْع َمـ ٌة َعظ َ
ب ُّ
الشـك َْر.
اهللِ ت َْســت َْو ِج ُ
ـك بِـ ِ
إِ َّن و َطنَنَــا ا ُملبــار َك َيســت ِ
َح ُّق ِمنَّــا الت ََّم ُّســ َ
ـهَ ،واالعتِـ َـز َاز
َ
َ َ َْ

بِاالنتِ ِ
ــه وإِنْج َازاتِ ِ
ِ ِ
ِ
ــهَ ،وال َع َم َ
ــل
ــو َن ُم َق ِّو َمات َ َ
ــاء إِ َل ْيــهَ ،و َص ْ
َ
ـن و ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
وب ألَ ْجــ ِ
احل َف َ
اظ
الو َطـ ِ َ
فم َح َّبـ َة َ
الــدَّ ُؤ َ
ـل ِر ْف َعتــه َوع َّزتــه؛ َ
َع َليــه َأ َما َنــةَ ،ت َت َغ ْل َغـ َـل ِف ال َق ْلـ ِ
ـب إِ َيم ًنــاَ ،وت َْســ ُك َن ِف النَّ ْفـ ِ
ـس

ِ
ـات ُس ـ ُلوكًا َو َع َم ـاً.
ـو ِار ُح َوال َّطا َقـ ُ
ُت ِ َ
ج َهــا اجلَـ َ
اقتنَا ًعــاَ ،وت َ ْ
ـي احلــرص عــى وحدَ تِـ ِ
ـن َت ْق َتـ ِ
إِ َّن َم َ َّبـ َة الو َطـ ِ
ـه ،فهــي َأ َّو ُل
َ ْ
ِ
نَــو ٍاة لِبِن ِ
َائــهَ ،و َه َ
يــم ﷺ
ــر َ
َ
ص َع َل ْيــه نَبِ ُّينَــا الك َِر ُ
ــذا َمــا َح َ

ـلم ِة ِف ا َمل ِدينَـ ِ
ِ
ِ
ـة ،حيــث َ َبـ َّ
وح
ـث ُر َ
عندمــا أسـ َ
ـس الدَّ ْو َلــة ا ُمل ْسـ َ
ـف وا َملحبـ ِ
ِ
ـة بــن أبنائهــا ،والــكل يعلــم إِ َّن ُهنَـ َ
ـاك َمـ ْن
التَّآ ُلـ َ َ َّ

ــال التَآ ُل ِ
يــق َأ ْو َص ِ
ــع ِح َب ِ
ــال
ــفَ ،و َت ْ ِز ُ
ــم إِالَّ َق ْط ُ
ال َ ْ
يـــ ُلو َل ُ ْ
ِ
ِ
الو َط ِ
ِ
الوحــدَ ة ،ألَ ْج ِ
ــوس،
ــن ِف النُّ ُف
ـــل إِ ْض َعــاف َمن ِْز َلــة َ
َ
ـذروا ِم ـن َأ ْن تَصـ ـنَعوا ِم ـن َأ ْن ُف ِس ـكُم ِلــؤ ِ
الء َأ ْب َوا ًقــا،
ْ َ ُ
ْ
ْ ُ
ْ
َف ْ
احـ َ ُ
ِ
ادي ُكـ ِ
ِ
ـوا ًقاَ ،فـ َّ
ـإن ِف َذلـ َ
ـك
ـم َأ ْسـ َ
ـم لبِ َضا َعت ِهـ ْ
َأ ْو َأ ْن َ ْت َع ُلــوا ن ََو َ ْ

ـةَ ،فا َّت ُقــوا اهللَ و ِق ُفــوا ص ًّفــا ِ
ِخيا َن ـ ًة وت َْض ِييعــا لألمانـ ِ
واحــدً ا
َ
َ
ًْ
َ
َ
َ
ـف ،و َتنَبهــوا لِسـع ِي ك ُِّل م ْف ِسـ ٍ
ـه ك ُِّل مر ِجـ ٍ
ِف وجـ ِ
ـد ،ا ْغ ِر ُســوا
َ ْ
َ َّ ُ
َ ْ
ُ
ُْ
ــه و َم ْ ِ
ِ ِ
ِ
ــد ِه،
الو َطــن َواالعتِ َ
ــز َاز بِإِن َْج َازات َ
ــب َ
ُــم ُح َّ
ِف َأبنَائك ْ

ـة الص ِ ِ
ِ
ي ِّق ُقــوا ِف َأ ْن ُف ِسـ ِ
ـم
َح َّتــى ُ َ
الــةَ ،ف ُهـ ْ
ـه ْم َم ْعنَــى ا ُمل َوا َطنَـ َّ َ
ـن وبنَــا ُة ال َغـ ِ
ـد .واحلمــد هلل رب العاملــن
الو َطـ ِ َ ُ
َأ َمـ ُـل َ
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أهمية تعزيز الصحة
النفسية في
القوات المسلحة

املقدم

وفاء شفيق السيوف
ممرض مختص متقدم/الصحة النفسية

ُيعــد اإلنســان اللبنــة األساســ ّية يف املجتمــع وجوهــر

الســوي هــو مصــدر النهضــة والفكــر
بنائــه ،فاإلنســان
ّ

عــدة تعريفــات خمتلفــة للصحــة النفســية فلــكل جمتمــع
ولــكل ثقافــة مفهومهــا اخلــاص عــن الصحــة النفســية.

والتقــدّ م ،وكــي يتمكــن الفــرد مــن أداء واجباتــه ومهامــه

وقــد تــم وضــع مفهــوم عــام للصحــة النفســية،بأهنا

يتمتّــع بصحــة نفســ ّية عاليــة ختلــو مــن االضطرابــات

االجتامعــي ،إىل جانــب الشــعور بالســام النفــي الداخــي

الذات ّيــة واالجتامع ّيــة عــى الوجــه األكمــل ال بــد أن
ـلبي عــى بذلــه وعطائــه
واملشــاكل التــي تؤثــر بشــكل سـ ّ

وإنجازاتــه ،فإصابــة الفــرد باضطــراب أو خلــل
نفــي يت َب ُعهــا أثــر ســلبي عــى ذاتــه وعــى اآلخريــن
ّ

حولــه ،مــا يقــف عائقــ ًا يف وجــه تقدّ مــه وإنجازاتــه.

«حالــة مــن االســتقرار النفــي العــام والدائــم والتوافــق
واملحيــط اخلارجــي» ،ومــن خــال تقديــر الــذات يســتطيع
اإلنســان اســتخدام مهاراتــه الشــخصية بكفــاءة عاليــة.
أهداف الصحة النفسية

وتتمثــل داخــل القــوات املســلحة بــأن يتوافــق ويتــاءم

الصحــة النفس ـ ّية بأهنــا جمموعــة مــن اإلجــراءات
تُعــرف
ّ

الفــرد مــع نفســه ومــع اآلخريــن و البيئــة املحيطــة به،فــا

النفســية ،حتــى يتمكّنــوا مــن إجيــاد احللــول املناســبة

أرسة طبيعتهــا التــي متيزهــا مــن حيــث الرتبيــة والوضــع

والطــرق التــي يتّبعهــا األفــراد يف املحافظــة عــى صحتهــم

ننســى أن األفــراد قدمــوا مــن بيئــات خمتلفــة ،فلــكل

للمشــكالت التــي تواجههــم ،وتُعـ ّـرف كذلــك بأهنــا قــدرة

االقتصــادي واالجتامعــي ،لــذا فنحــن أمــام هــدف

العقــل عــى االنفعــاالت التــي تصــدر عنــه نتيجــة لتأ ّثــره

عســكريني أكفــاء ،بإمكاهنــم تدريــب األفــراد اجلــدد عــى

الفــرد عــى التعامــل مــع البيئــة املحيطة بــه ،وتغليــب ُحكم
بالعوامــل التــي تدفعــه إىل الغضــب أو القلــق أو غــر ذلك.
وختتلــف الصحــة النفســية عــن الصحــة اجلســدية ،حيــث

إن نفســية اإلنســان تضــم الكثــر مــن التعقيــدات غــر

امللموســة ،والتــي هــي ليســت عنــرا ماديــا يتــم تقييمــه
وفقــا ملعايــر حمــددة بــل ســلوك وتفاعــات نفســية .هنــاك
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اهلــن حتقيقــه ،وإنــا حيتــاج إىل قــادة
نبيل،ليــس باألمــر ّ
التكيــف والتــاؤم ليتمكــن الفــرد منهــم أن يصبــح إنســان ًا

ســويا قــادرا عــى الســيطرة عــى مواقــف اإلحبــاط التــي

قــد يتعــرض هلــا ،فالعســكرية تُعلــم الصــر مــن خــال
االلتحــاق هبــا ،وهــذا الصــر يعنــي ّأل نستســلم لإلحبــاط

أمــام أي مشــكلة عارضــة.

عسكرية  -رشطية  -ثقافية  -سنوية

أسباب األمراض النفسية

يعتقــد كثــر مــن النــاس أن ســبب املــرض النفــي هــو
الصدمــة األخــرة التــي يتعــرض هلــا املريــض مثــل وفــاة

قريــب لــه ،أو اإلصابــة باألمــراض املعديــة ،أو التعــب
الشــديد يف العمــل ،ولكــن علينــا أال ننســى أن كثــر ًا مــن
النــاس أيضـ ًا يتعرضــون لصدمـ ٍ
ـات عنيفــة دون أن يصابــوا
بأمــراض نفســية.

وقــد أعلنــت منظمــة الصحــة العامليــة أن هنــاك الكثــر

مــن العوامــل واألســباب التــي تــؤدي إىل تدهــور الصحــة

النفســية لألفــراد ،منهــا :األمــراض اجلســدية وخاصــة
األمــراض املتعلقــة بالقلــب ،العــادات غــر الصحيــة،

االكتئــاب ،تعاطــي املخدرات،بعــض األدويــة التــي

تــرك آثــارا جانبيــة ســلبية عــى الصحــة النفســية ،الفقــر
وانخفــاض مســتوى دخــل الفــرد أو األرسة ،احلــروب

واملجاعــات التــي تزعــزع شــعور الفــرد باألمــان،

وقــد تصــل بــه إىل الشــعور باليــأس ،انتشــار العنــف
األرسي ،وغريهــا العديــد مــن األســباب التــي ال يمكــن
حرصها،كلهــا تــؤدي إىل ظهــور املشــاكل النفســية.
خصائص الشخصية املتمتعة بالصحة النفسية:

إن مظهــر اإلنســان يــدل عــى بعــض صفاتــه وخصائصــه،
ومــن أهــم املظاهــر التــي تتبــدى عــى أفــراد القــوات
املســلحة :أن يبــذل الفــرد طاقاتــه وقدراتــه بحــاس وانجاز

األعــال املهمــة والصعبــة معتمــدا عــى نفســه ،قدرتــه

عــى التكيــف النفــي مــع قادتــه وزمالئــه حتــى لــو
كان خمتلفــ ًا معهــم يف الــرأي ،إدراك الدوافــع واألهــداف
واحلاجــات وإمكانيــة حتقيقهــا .وتتســم الشــخصية

املتمتعــة بالصحــة النفســية بالتصــدي للمواقــف الصعبــة
بأفــكار إجيابيــة وبــروح عاليــة و أن تكــون لديــه الرغبــة يف
العمــل والعطــاء واألخــذ مع ًا،قــدرة الفــرد عــى مواجهــة

إحباطــات احليــاة وإرضــاء احلاجــات البيولوجية والنفســية

بالشــكل املناســب وفهمــه لذاتــه ،ففكــرة اإلنســان عــن
نفســه هــي الركيــزة األساســية للشــخصية.
وأخــرا،إن الوقايــة مــن األمــراض النفســية أهــم مــن
العــاج نفســه ،حيــث يســتدعي ذلــك أن يكــون قــادة
الوحــدات عــى ِدرايــة بــكل مــا خيتــص بتعزيزالصحــة

النفســية لــدى األفــراد مــا أمكــن ،والتــرف الســليم جتــاه
احلــاالت التــي قــد حتتــاج إىل متابعة ورعايــة ،وتفعيــل دور
اإلرشــاد النفــي يف اســتنهاض النفــوس داخــل الوحــدات
العســكرية وتقديــم املشــورة ،وأن يعمــدوا إىل تشــجيع
أفــراد وحداهتــم ،وأن يكونــوا قــدوة هلــم ويشــاركوهم مــا
أمكــن يف أفراحهــم وأحزاهنــم ،وأن يكــون لــدى القائــد
ســجل لــكل فــرد يف وحدتــه ،يتضمــن معلومــات عــن
حالتــه وأوضاعــه املعيشــية واملرضيــة ،وهــو مــا يســاعده يف
كيفيــة التعامــل والتــرف مــع كل فــرد منهــم ،كل ذلــك
ســيؤدي إىل التعــاون والعمــل واإلنتــاج والعطاء،لتحقيــق
معنــى اإلخــاص والــوالء والتضحيــة مــن مجيــع أفــراد
الوحــدة العســكرية ،وال ننســى دور اإلعــام العســكري،
فالتثقيــف أمــر يف غايــة األمهية،بإصــدار النــرات
التوعويــة واألفــام والكتــب واملجلــدات ،ســواء أكانــت
يف الســلم أم يف احلــرب ،فالنفــس اإلنســانية ال تُشــرى
وال تبــاع ،ومــا يــدور يف نفــس كل إنســان ال يعلمــه إال
اهلل-ســبحانه وتعــاىل -وهــذه النفــس اإلنســانية تُقــدّ ر
وتُســتنهض،ذلك أن تقديــر النفــس أهــم مــن املــال.
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الرائد الدكتور

رعد عبداملطلب املعايطه

ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﺎﺧﺮﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻤﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﺤﺚ

ﻏﺎﻤﺭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻛﻞ ﻲﺷﺀ ﻣﺘﺎﺡ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺑﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ،

ﺳﻄﺤﻴﺔ ﻭﺭﺅﻳﺔ ﺗﻨﻘﻴﺼﻴﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ ،ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻟﻠﻬﺪﻡ ﻭﻟﻴﺲ

ﺑﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ،ﻭﻣﺮﻭﺭﻩ ﻋﺮﺒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﺪﺓ ،ﺃﺻﺒﺢ

ﻣﻦ ﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،ﻳﻘﺪﻡ ﺍﺠﻟﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ

ﻳﻨﻜﺮﻩ ﺃﺣﺪ ،ﻭﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﺩﺍﺋﺎﻤ

ﻧﻘﺪﻱ ،ﻓﺼﺎﺣﺒﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻲﻓ ﺃﺣﻴﺎﻥ ﻋﺪﺓ ﺤﺗﺖ ﺗﺄﺛﺮﻴ ﺍﻋﺘﻘﺪﺍﺕ

ﺑﺤﺜﺎ ﻳﺮﻭﻡ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﺤﻟﻘﻴﻘﺔ ﻭﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﻴﻘﻦﻴ.

ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ،ﻭﻟﻠﻨﻘﺾ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻨﻘﺪ.

ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻤﻟﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻤﻟﻬﻤﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻣﺮﺍ ﻻ

ﻛﺮﻭﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻲﻓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺮﺸﻱ ،ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻲﻓ

ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺻﻼﺑﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ،

ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻌﻠﻮﻡ ﻭﻣﻌﺎﺭﻑ ﻤﺟﺔ ،ﻲﻓ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﺣﺪﺙ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ

ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ،ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻤﻟﻌﺎﺭﻑ ﺗﻜﺜﺮ ﻭﺗﺘﺴﻊ ،ﻭﺑﺪﺃﺕ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﺤﻟﺎﺟﺔ

ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻲﻓ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﺍﺤﻟﺪﻳﺚ

ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ،ﻓﺮﺼﻧﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ...

ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﺤﺗﺘﺎﺝ ﺇﻰﻟ ﺍﺳﺘﺪﻻﻻﺕ ،ﻫﺬﻩ ﺍﺤﻟﺎﺟﺔ

ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺗﻤﻞ ﺑﻦﻴ ﻃﻴﺎﻬﺗﺎ ﻣﻌﻨﻴﻦﻴ،

ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﻛﺎﻤ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻀﺎﺭﺍﺕ

ﺍﺤﻟﺎﺟﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﻤﻟﻨﻄﻖ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ،

ﻋﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺨﺗﺺ ﺍﻤﻟﻮﺍﻃﻨﻦﻴ ،ﻭﺇﻗﻨﺎﻉ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺍﻷﺧﺮ ﺑﻔﻜﺮﺓ ﺨﺗﺪﻡ

ﻭﻣﺪى ﺍﺣﺮﺘﺍﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺒى.

ﺇﻰﻟ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﺑﺪﺃ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﺤﻟﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺨﺗﺼﺺ

ﻭﺩﺍﺧﻞ ﻛﻞ ﻧﻤﻂ ﻓﻜﺮﻱ ﺨﺗﺼﺼﺎﺕ ﺃﺧﺮى ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻗﺔ.

ﻭﻟﺪﺕ ﻲﻓ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻲﻧ ﻣﺮﻴﺍﻧﺎ ﻋﻰﻠ ﺍﻟﺘﻔﻜﺮﻴ ﺍﻟﻨﺎﺯﻉ ﻧﺤﻮ

ﻲﻓ ﺗﺼﻮﺭ ﺷﺨﻲﺼ ،ﺃﻭﻬﻟﺎﻤ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺑﺎﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻗﺪ

ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻭﻬﻟﺎ ﺳﺒﺎﻗﺔ ﺇﻰﻟ ﻧﺒﺬ ﺍﺨﻟﺮﺍﻓﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺮﺘﺍﻫﺎﺕ،

ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻲﻟ ،ﻓﺄﺻﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ « ،ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺣﻴﺚ

ﻃﺎﺑﻮﻫﺎﺕ ﻭﻻ ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻌﺠﺰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻋﻦ ﺧﻮﺽ

ﻭﻛﺄﻱ ﺃﻡ ،ﻫﻲ ﺍﺤﻟﺎﺿﻦ ﻭﺍﻤﻟﺮﺷﺪ ﻷﺑﻨﺎﺀﻫﺎ ،ﻓﺪﻭﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻲﻓ

ﺍﻻﻗﻨﺎﻉ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﻤﻟﻨﻄﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.

ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻲﻓ ﻛﻞ ﻲﺷﺀ ،ﻣﻘﺪﺱ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻃﺎﺑﻮ ،ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
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ﻭﺟﺪﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،ﻭﺗﻄﻮﺭﺕ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ،

ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ « ( ﺑﺮﺗﺮﺍﻧﺪ ﺭﺍﺳﻞ ) ،ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎﻤ ،ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ

عسكرية  -رشطية  -ثقافية  -سنوية

ﺧﻀﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻜﺒﺮﻴ ﻭﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻳﺄﻲﺗ ﻲﻓ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ

ﻧﺤﻮ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻤﻟﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻲﻓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺗﺒﺴﻂ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻳﺐ ﺃﻥ ﺗﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ،
ﻭﻫﻲ ﺍﻤﻟﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺍﻤﻟﻌﺎﺭﻑ ﻭﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻤﻟﻌﺮﻓﺔ ،ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ،

ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻤﻟﻌﺎﺮﺻ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻢ ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺘﺞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻲﻓ ﻛﻞ ﺠﻣﺎﻝ ،ﻭﺑﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻦ
ﻳﻮﻡ ،ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻲﻟ :

ﻣﺎ ﺟﺪﻭى ﺃﻥ ﻬﻳﺘﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ؟

ﻲﻓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻷﻥ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ

ﺃﻱ ﺯﻣﻦ ﺃﺧﺮ ،ﻷﻧﻪ ﺻﺎﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻌﻀﻼﺕ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ
ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻤﻟﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ
ﺍﻧﺮﺒﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﺃﻭﻬﻟﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﺮﺍﻩ ﻲﻓ ﻓﻠﺴﻔﺔ

ﺳﻘﺮﺍﻁ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﺮ ﺑﺮﻀﻭﺭﺓ ﺍﺨﻟﻀﻮﻉ ﺍﻟﻄﻮﻋﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻤﻟﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻲﻓ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻫﻮ ﺷﺨﺼﻴﺎ ،ﻷﻥ ﺍﻣﺘﺜﺎﻟﻪ ﻬﻟﺬﺍ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺮﻰﺿ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻲﻓ ﺣﻘﻪ،

ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺤﻣﺎﻭﻻﺕ ﻟﺘﻬﺮﻳﺒﻪ ﻣﻦ ﺣﺒﺴﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﺭﻓﺾ.

ﻭﻋﻰﻠ ﻣﺪى ﺗﻄﻮﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺇﻰﻟ ﺗﻄﻮﻳﺮ

ﻫﺬﺍ ﺍﻤﻟﻨﺤﻰ ،ﻲﻓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﻴﺔ ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ
ﺃﻭﻏﺴﻄﻦﻴ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻔﻠﺴﻒ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻷﺭﻗﻰ

ﺍﻟﺘﻲ ﻬﺑﺎ ﻳﺴﻤﻮ ﺍﺨﻟﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻲﻧ ،ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻟﺮﻭﺣﻪ.

ﻭﻣﻊ ﺩﻳﻜﺎﺭﺕ ﺗﺒﻠﻮﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻲﻓ ﺃﻓﻖ ﺧﻠﻖ ﺇﻧﺴﺎﻥ

ﻭﺍﻋﻲ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺗﻮﺍﺯﻧﺎ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺫﻭ ﻗﻴﻢ ﻭﺧﺼﺎﻝ ﻻ ﺗﻨﻢ ﺇﻻ ﻋﻰﻠ

ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﻻﻧﺴﺎﻲﻧ ﺍﻻﺻﻴﻞ ﻓﻴﻪ.

ﻭﻛﺎﻧﻆ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﺨﻟﻀﻮﻉ ﻟﻪ ﺇﺭﺍﺩﻳﺎ

ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎ ،ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺴﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ،ﻭﺿﻊ ﺃﺳﺴﺎ ﺭﺻﻴﻨﺔ ﻟﻠﻀﻤﺮﻴ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺍﻟﺬﻱ

ﺳﻴﺘﻜﻠﻒ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺧﻼﻕ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺍﻤﻟﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻻﻓﻌﺎﻝ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ.

ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﺤﻟﺎﺟﺔ ﺍﻰﻟ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺆﻛﺪ ﻋﻰﻠ

ﺃﻬﻧﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻰﻟ ﺑﻨﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺼﺡ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﻘﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﻤﻟﺒﺎﺩﺉ

ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻤﻟﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻔﺮﺽ ﻋﻰﻠ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ

ﺍﻧﺴﺎﻧﺎ ﻭﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺴﺎﻲﻧ ﺩﻭﻧﺎﻤ ﺃﺩﻧﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻰﻟ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺯﺟﺮﻱ ﺃﻭ ﺗﻌﺬﻳﺒﻲ ﻳﺮﻏﻤﻪ ﻋﻰﻠ ﺫﻟﻚ
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"اللياقة البدنية
العسكرية"
الرائد

ليث عبدالوهاب املجايل

العســكريني عــى القيــام بواجباهتــم العســكرية بشــكل

كــفء ،ومتكنهــم مــن التغلــب عــى ظاهــرة التعــب
واإلرهــاق البــدين والنفــي ال ســيام يف العمليــات القتاليــة
والواجبــات املســتمرة ،كــا تســهم بتنميــة ردود األفعــال

الرسيعــة يف التفكــر واختــاذ القــرارات حلــل املعضــات،
وتعمــل عــى حتقيــق حالــة صحيــة متوازنــة وتســهم يف

تعتــر اللياقــة البدنيــة مــن العنــارص األساســية التــي
يعتمــد عليهــا يف التدريــب العســكري ،وتــأيت هــذه األمهيــة
ملــا هلــا مــن أثــر عــى عمــل العســكري خاصــة يف حــاالت
والنزعــات والكــوارث واحلــروب.

 .ان القــوات املســلحة االردنيــة واالجهــزة االمنيــة تــويل
اللياقــة البدنيــة اهتاممـ ًا كبــر ًا ،إيامنـ ًا منهــا بأمهيــة الرياضــة

يف إعــداد أفرادهــا وتأهيلهــم بدني ـ ًا ليكونــوا قادريــن عــى

تلقــي التدريبــات العســكرية وهــم يف قمــة اجلاهزيــة
البدنيــة والفكريــة.

وتســاعد عمليــة تطــور اللياقــة البدنيــة عــى آدائــه يف كافــة

املهــام املؤكلــة لــه وتعمــل عــى تنشــيط خاليــا اجلســم
ورفــع قدرتــه عــى الرتكيز،وتســهم يف رســم صــورة

عــن العســكري ومهاراتــه وكيفيــة تعاطيــة مــع خمتلــف
الظــروف ،وتســهم يف رفــع املعنويــات ومتنــح املقاتــل روح

اإلســتعداد للبــذل والعطــاء ونكــران الــذات ،وتســاعد
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انطبــاع الشــخصية العســكرية وبــث روح العمــل اجلامعــي

يف القتــال ،و وتــؤدي اللياقــه البدنيــة اىل تطويراألجهــزة
الداخليــة للجســم مثــل اجلهــاز التنفــي وجهــاز الــدوران
واجلهــاز اهلضمــي ،وهلــا األثــر الكبــر يف اإلرتقاء بمســتوى

العســكرين يف التغلــب عــى الظــروف اجلغرافيــة املختلفــة،
ومــن شــأهنا تطويــر املهــارات احلركيــة للعســكري

يف اجتيــاز احلواجــز الطبيعيــة والصناعيــة وفعاليــات
اإلشــتباك القريــب .ويف اخلتــام ان للياقــة البدنيــة هلــا أثــر

كبــر يف مســاعدة العســكريني عــى تنفيــذ واجباهتــم وفق ـ ًا
ملتطلبــات املطلوبــة بشــكل الصحيــح.

وعــى الرغــم مــن التقــدم التقنــي اهلائــل يف األســلحة
املســتخدمة يف احلــروب احلديثــة فــإن للياقــة البدنيــة دور ًا

فعــاالً ورئيسـ ًا يف العمليــات القتاليــة ألن العســكريني هــم

الوســيلة األساســية يف اســتخدام هــذه األســلحة بشــكل
مؤثــر.

عسكرية  -رشطية  -ثقافية  -سنوية

اإلصالح السياسي:
تطور الداللة والمفهوم
النقيب الدكتور

محمد عارف الشهوان
ركن 1/توجيه معنوي جامعة مؤتة

شــكلت نشــأة الدولــة نقطــة تارخييــة فاصلــة يف تاريــخ البرشيــة ،صحيــح أهنــا انبثقــت مــن أفــكار ومعتقــدات اجلامعــة التــي

شــكلتها ،إال أن تاريــخ تطــور الدولــة نفســها قــد فــرض يف كل مـ َّـرة تغ ـرُّ يف دالالت ومعــاين املفاهيــم السياســية الســائدة
ومــن أبرزهــا مفهــوم اإلصــاح الســيايس؛ الرتباطــه الوثيــق بتطــور حاجــات اجلامعــات االجتامعيــة مــن جهــة ،ورغبــة
النظــم السياســية يف تلبيــة هــذه احلاجــات؛ حتقيقــ ًا هلدفهــا األســايس واملتمثــل باســتمرارية بقائهــا وبقــاء كل مــن الدولــة
واملجتمــع.

ففــي كتابــه (السياســات) حتــدث أرســطو عــن أنــواع نظــم احلكــم؛ والتــي صنَّفهــا تب ًعــا الختــاف الفئــات االجتامعيــة املكونة
ملجتمعاهتــا( ،) 1ثــم -لســبب أو آلخــر -يتعــرض نظــام احلكــم للتغــر فينتقــل مــن نظــام حكــم إىل آخــر؛ والبســبب كــا

يــرى أرســطو يتمثــل بافتقــاد ذلــك النظــام القــدرة عــى حــل املشــكالت واحلاجــات اجلديــدة الناشــئة يف املجتمــع؛ وبالتــايل

يفقــد النظــام قدرتــه عــى البقــاء واالســتمرار ،األمــر الــذي ســيقود حتـ ًا إىل تغيــره بنظــام آخــر يمتلــك القــدرة عــى تلبيــة

احلاجــات اجلديــدة ،وهــو يــرى أن عمليــة التغـرُّ هــذه هــي عمليــة دائريــة حتميــة قبالــة للتكــرار ،فتنتقــل مــن نظــام إىل آخــر
لتعــود مــن حيــث بــدأت .أي أهنــا حلقــة ُمفرغــة ال تــأيت بجديــد.
فضــل نظــام احلكــم الــذي
املهــم يف هــذا الطــرح هــو أن فكــرة اإلصــاح الســيايس قــد ظهــرت ضمنًــا عنــد أرســطو؛ عندمــا َّ

أســاه -سياســة( -)2؛ واعتــره أقــل األنظمــة عرضــة للتغيــر الثــوري ،مقارنــة بأنظمــة احلكــم األخــرى( )3؛ ولعــل الســبب

يف ذلــك يعــود إىل قبــول هــذا النظــام لفكــرة تــداول الســطلة بــن أفــراد الفئــة احلاكمــة ،كــا يتيــح للشــعب املشــاركة يف
احلكــم مــن خــال االنتخــاب(  ،)4لذلــك فهــو نظــام مــرن أو (مفتــوح) قــادر عــى التكييــف مــع املطالــب اجلديــدة .باملقابــل

كانــت أنظمــة احلكــم األخــرى جامــدة أو (مغلقــة) أمــام مشــاركة الشــعب يف احلكــم؛ ألهنــا كانــت تعتقــد بـ َّ
ـأن ذلــك ســيقود
إىل إهنــاء نظــام احلكــم القائــم لصالــح نظــام آخــر .إ ًذا ،كان مدلــول كلمــة اإلصــاح الســيايس عنــد أرســطو يشــر إىل معنــى

العــودة إىل نقطــة البدايــة.

اســتمر مفهــوم اإلصــاح الســيايس ،لفــرة مــن الزمــن ،حيمــل املعنــى ذاتــه والداللــة نفســها؛ الســتمرار الع َّلــة نفســها،
واملرتبطــة بطريقــة تشــكل النظــم احلاكمــة؛ ففــي العصــور الوســطى أفــرز الواقــع نظــام الدولــة الريعيــة؛ نتيجــة حتالــف
امللــوك واإلمــراء بطبقــة اإلقطاعيــن ،فظهــر النظــام اإلقطاعــي ،ثــم بتحالــف هــؤالء مــع الكنيســة وطبقــة الكهنــة أصبــح

النظــام حيكــم باســم الــرب؛ فظهــرت حركــة اإلصــاح الدينــي الربوتســتانتية بقيــادة مارتــن لوثــر ،ضــد انحرافــات الكنيســة

الكاثولوكيــة وحتالفهــا مــع الســلطة السياســية.
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واملالحــظ هنــا يف حركــة اإلصــاح الدينــي ،أنــه بالرغــم مــن أهنــا كانــت ســب ًبا يف إهنــاء نظريــة احلــق اإلهلــي يف وقــت الحــق،

إالَّ أن داللــة مفهــوم اإلصــاح عندهــا مل ختــرج عـ َّـا بينــه أرســطو ،وبقيــت تشــر إىل معنــى العــودة إىل األصــول الصحيحــة،

ولكــن عندمــا جــاء فالســفة التنويــر (هوبــز ،وروســو) اللــذان أســهام يف نــر الوعــي الســيايس داخــل أوروبــا ،وتغيــر معنــى

مفهــوم اإلصــاح الــذي أصبــح يشــر إىل االنتقــال إىل مرحلــة جديــدة منفصلــة الصلــة باملرحلــة التــي ســبقتها؛ ألهنــا جديــدة

بــكل تفاصيلهــا بــا يف ذلــك املفاهيــم التــي أصبحــت حتمــل دالالت ومعــاين سياســية بينــا كانــت حتمــل دالالت اجتامعيــة؛
فاحلريــة عــى ســبيل املثــال كانــت يف الســابق عكــس العبوديــة ،فأصبحــت تشــر يف املرحلــة اجلديــدة إىل معنــى احلريــة يف

االعتقــاد وحريــة التعبــر عــن الــرأي ،وهــو مــا اســحب الكثــر مــن املفاهيــم واملعتقــدات السياســية املتعلقــة بالدولــة ونظــام
احلكــم ،وأسســت لنظريــة العقــد االجتامعــي عنــد روســو التــي نزعــت الرشعيــة الدينيــة عــن نظــم احلكــم ،وأسســت للثــورة
الفرنســية ،حيــث ُعــدَّ ت هــذه األخــرة احلــد الزمنــي الفاصــل يف تاريــخ أوروبــا بــن العصــور الوســطى وعــر النهضــة.

هــذه األحــداث جمتمعــة ،غــرت دالالت ومعــاين عــدد مــن املفاهيــم السياســية القديمــة ،مثل(احلريــة ،واملســاواة ،حــدود
اخلــاص والعــام) ،واســتحدثت أخــرى جديــدة مثــل (املواطــن ،الوطــن ،واملشــاركة يف احلكــم ،حــق التصويــت للجميــع)،

وبالنتيجــة فقــد تغــرت نظــرة النــاس لنظــام احلكــم ،فلــم يعــد ذلــك الــيء املقــدس ،األمــر الــذي انعكــس عــى مفهــوم
اإلصــاح الســيايس ،الــذي أصبــح حيمــل داللــة توســيع دائــرة املشــاركة يف احلكــم ،زيــادة احلريــات السياســية ،أي فتــح
املجــال العــام أمــام اجلميــع بالتســاوي.

ويف النصــف الثــاين مــن القــرن العرشيــن ،ومــع املوجــة الديمقراطيــة الثالثــة ،التــي تزامنــت مــع هنايــة احلــرب البــاردة،
واهنيــار اإلحتــاد الســوفيايت وثــورات أوروبــا الرشقيــة ،بــدأ مفهــوم اإلصــاح الســيايس حيمــل داللــة ومعنــى انتقــال النظــم
السياســية مــن النظــم الســلطوية إىل نظــم سياســية تأخــذ باألشــكال املؤسســية للديمقراطيــة( ،) 5مثــل (ســيادة الدســتور

والقانــون ،املواطنــة ،انتخابــات دوريــة حـ َّـرة نزهيــة ،تعدديــة حزبي ـة ,منظــات املجتمــع املــدين ،احلريــات العامــة ،واســتقالل

القضــاء)(.) 6

أ َّمــا يف التاريــخ العــريب اإلســامي ،فقــد كان مفهــوم اإلصــاح متطاب ًقــا مــع مفهــوم اإلصــاح كــا جــاء عنــد أرســطو ،الــذي

حيمــل معنــى إعــادة الــيء إىل أصلــه؛ لذلــك كانــت كل األفــكار واملشــاريع اإلصالحيــة حتمــل ذلــك املعنــى وهــو العــودة
إىل أصــل النشــأة وهــو االلتــزام بالرشيعــة اإلســامية ( .) 7وهــي إشــارة قويــة إىل أن مفهــوم اإلصــاح احلديــث أو الغــريب

مل يكــن موجــود ًا يف العقــل العــريب عــى امتــداد التاريــخ العــريب اإلســامي.

ـر لنــا ملــاذا مل ختــرج حمــاوالت اإلصــاح الســيايس التــي شــهدهتا املجتمعــات العربيــة منــذ
وهــو األمــر الــذي يمكــن أن يفـ ِّ

النصــف األول مــن القــرن التاســع عــر وحتــى اآلن عــن منعــى العــودة إىل األصــل ،مثــال كتابــات (الشــيخ عبــد الرمحــن
الكواكبــي ،والشــيخ رفاعــة الطهطــاوي ،وخــر الديــن التونــي) ،وال حتــى إصالحــات حممــد عــي الكبــر عندمــا أنشــأ
التنظيــات ،أو اســتحداث اخلديــوي إســاعيل هليئــة النظــارة وجملــس شــورى القوانــن( .)8

إ ًذا ،نســتطيع القــول بــأن مفهــوم اإلصــاح الســيايس باملعنــى احلديــث قــد غــاب متا ًمــا عــن التجربــة التارخييــة للمجتمعــات
العربيــة ،وأن هــذا الغيــاب يشــر إىل أمريــن ،األول -:افتقــاد املفاهيــم املتالزمــة ملفهــوم اإلصــاح الســيايس ،والتــي يف غياهبــا

يصعــب احلديــث عــن إصــاح ســيايس ،وهــي (احلريــة ،حــدود املجــال العــام ،املســاواة ،املواطنــة) .أ َّمــا األمــر الثــاين-:

اســتمرار قيــم الزبونيــة والرتاتبيــة والريعيــة يف بنيــة كل مــن الدولــة واملجتمــع العربيــن؛ فنظــام احلكــم ويغذهيــا وجيذرهــا

داخــل املجتمــع ،فتخلــق بذلــك تالز ًمــا بــن النخبــة والســلطة( ،)9ومــن هــذه التالزميــة يســتمد النظــام الســيايس رشعيــة
وجــوده ،واســتمرارية بقائــه.
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لذلــك فــإن طبيعــة تكويــن النظــم السياســية العربيــة ســتقاوم أيــة مشــاريع إصالحيــة رسيعــة؛ حفاظـ ًا عــى أمــن واســتقرار
الدولــة واملجتمــع وحتقيقــ ًا الســتمراريته وبقائــه ،والســبب وراء هــذه املقاومــة ألهنــا ســتُحدث خلــا كبــر ًا يف موازيــن

القــوى دخــل النظــام وفــوىض كبــرة داخــل كل مــن الدولــة واملجتمــع ،تقــود إىل اهنيــار مؤسســات الدولــة وبالتبعيــة اهنيــار
النظــام باملجمــل.

خالصــة القــول :اإلشــكالية احلقيقيــة يف عمليــة اإلصــاح الســيايس يف العــامل العــريب عمومـ ًا ،واألردن عــى وجــه اخلصوص،

تكمــن يف مســألة عــدم االتفــاق عــى معنــى وداللــة مفهــوم اإلصــاح الســيايس ،مــن جهــة ،رسعــة إنجازه مــن جهــة أخرى.
أي مــا اإلصــاح الــذي يريــدون؟ هــل هــو العــودة إىل األصــل (وهــو مــا يدركــه العقــل العــريب)؟ أم أهنــم يريــدون االنتقــال
إىل مرحلــة جديــدة خمتلفــة كليـ ًا عــن ســابقتها (اإلصــاح كــا يدركــه العقــل الغــريب)؟ هــذا مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى،

مــا هــو الوقــت الــازم لتحقيــق هــذا اإلصــاح؟ هــل يريــدون إصالح ـ ًا رسيع ـ ًا (وهــو مــا يرفضــه األغلبيــة العظمــى مــن
علــاء السياســة)؟ أم أهنــم يريــدون أن يكــون اإلصــاح بطيئـ ًا متدرجـ ًا (وهــو مــا يؤمــن بــه أولئــك العلــاء)؟ ومــن ناحيــة
ثالثــة ،هــل يعتقــد دعــاة اإلصــاح بــرورة االلتــزام بــاألدوات التــي ُيقدِّ مهــا النظــام نفســه؟ أم أن أهنــم يعتقــدون بعــدم

التزامهــم بتلــك اآلليــات واألدوات؟
أخــر ًا ،فــإن مــا نســتطيع تأكيــده هبــذا اخلصــوص ،هــو أن الغالبيــة العظمــى مــن األنظمــة السياســية توفــر يف بنياهنــا آليــات

وأدوات إلحــداث التغيــر واإلصــاح ،وأهنــا -أي األنظمــة -ســتلتزم بــأي تغيــر أو إصــاح تــأيت بــه هــذه اآلليــات وتعتــره
أمــر ًا مرشوع ـ ًا ،عــدا ذلــك فــإن األنظمــة السياســية بــا اســتثناء ســتقاوم بــكل وســائلها منــع أي حماولــة للتغيــر ال تلتــزم
بــاألدوات التــي و َّفرهــا النظــام نفســه ،ألهنــا ســتقود إىل زعزعــة اســتقرار الدولــة ووتعريــض أمنهــا وأمــن املجتمــع إىل اخلطر.
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لطاعتــه ،أ َّمــا القــول الثــاين -:جعــل اخلــروج عــى احلاكــم ُم َّر ًمــا ،وأ َّكــد عــى رضورة طاعتــه .عزمــي بشــارة ،الثــورة والقابليــة للثــورة ،ط ،1املركز
العــريب ألبحــاث ودراســة السياســات (بــروت :مطابــع الــدار العربيــة للعلــوم ،)2012،ص .13-10
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سيكولوجية حب األردن
وقيادته الهاشمية
د .وجدان خليل الكريك

يتســاءل البعــض عــن رس حــب األردنيــن لوطنهــم

هــذه األرض؛ فهــي مهبــط الرســاالت الســاوية وأرض

ثــرى وطنهــم الغــايل ويفدونــه وقيادتــه احلكيمــة

عظيمــة متجــذرة يف الالوعــي اجلمعــي والفــردي تنــر

ووالئهــم لقيادتــه ومليكهــم ،حيــث يعشــق األردنيــون

بأرواحهــم وأمواهلــم وأبنائهــم بشــكل ســجل لــه التاريــخ
أروع اإلنجــازات واالنتصــارات دفاعــا عــن احلــق بــكل

قــوة وثبــات.

األنبيــاء ممــا جيعــل يف كل شــر منهــا ذكريــات تارخييــة
األرواح واألنفــس والقلــوب بحــب هــذه األرض.

وباســتعراض عظمــة اآلثــار التارخييــة يف األردن وعظمــة
منشــئيها نــكاد نــدرك تأثــر مــا خزنتــه هــذه اآلثــار مــن

وألن علــم النفــس حيــاول معرفــة أســباب الســلوك

أحــداث عظيمــة ومواقــف مرشفــة عــى البنــاء الفيزيائــي

يفــر ســيكولوجيا مــن خــال إدراك األردنيــن لقدســية

هبــم منــذ خلقهــم بأرحــام أمهاهتــم بنــاءات نفســية مــن

ودوافعــه فــإن حــب األردن وفدائــه بــاألرواح يمكــن أن
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النفــي واجلســدي لســاكني هــذه األرض حيــث حتيــط

عسكرية  -رشطية  -ثقافية  -سنوية

العــز والكــرم والقــوة والرمحــة والنخــوة والشــهامة تنمــو

وتصقــل كلــا تفاعلــوا مــع هــذه األرض املباركــة.

كــا وتؤكــد الدراســات يف معهــد كنغــز يف لنــدن عــى

أن الوراثــة ال تقتــر عــى الصفــات البيولوجيــة فقــط
بــل تشــمل أيضــا إمكانيــة توريــث اخلصائــص النفســية
والســلوكات ممــا يفــر متيــز القيــادة اهلاشــمية ملــكا وأرسة

بــا حيملــون مــن جينــات نبويــة أظهــرت متيــزا معرفيــا
وقيميــا وســلوكيا عــى خمتلــف األصعــدة ،ممــا جعــل
األردنيــون يزهــون بقيادهتــم اهلاشــمية احلكيمــة املنحــدرة

مــن ســالة خــر البــر ســيدنا حممــد صــى اهلل عليــه

وســلم الــذي أرســله اهلل رمحــة للعاملــن األمــر الــذي جتــى
يف اســهامات األردن اإلنســانية عــى الصعيديــن القومــي
والعاملــي بشــكل مميــز مــرف شــهد لــه العــامل يف مجيــع

املواقــف حيــث يســمو اهلاشــميون برســالتهم اإلنســانية
الرحيمــة ممــا يفــر متســك األردنيــن بقيادهتــم وحبهــم

ملليكهــم واخالصهــم لوطنهــم.

كــا وأن األردنيــن الذيــن يعيشــون عــى ثــرى األردن
الطاهــر منهــم أحفــاد صحابــة رســول اهلل الذيــن يشــهد
التاريــخ لبطوالهتم ويتزين ثــرى األردن بمقامات الشــهداء

منهــم ممــا يفــر جتــي صفــات البطولــة والتضحيــة وفــداء

الوطــن وقيادتــه لــدى األردنيــن أســوة بأســافهم الذيــن

أجنــاد األرض ممثلــن يف الشــعب األردين العظيــم واجليــش
العــريب املصطفــوي الذيــن قامــوا بدورهــم اإلنســاين يف
العديــد مــن بقــاع األرض وقدمــوا أرواحهــم للدفــاع عــن
األردن والوطــن العــريب واملقدســات يف فلســطني احلبيبــة.
إن قناعــات األردنيــن املعرفيــة واملنطقيــة بقدســية هــذه
األرض وعظمــة تارخيهــا وحموريــة دورهــا يف املــايض
واحلــارض واملســتقبل يؤجــج انفعــاالت األردنيــن ليكــون
حــب األردن وفدائــه بــاألرواح هــو الشــاغل األول
لفكرهــم واهلــدف األول الــذي يوجــه أعامهلــم وعطاءهــم
ومتيزهــم.
فلهــذه األرض العظيمــة ينتمــي األردنيــون؛ فمــن ثراهــا
خلقــوا ،ويف ظــل قيادهتــا احلكيمــة نشــأوا ومــن كرامــة
وعــزة تارخيهــا ازدهــروا وترعرعــوا ،وعندمــا اجتمعــت
القيــادة احلكيمــة واألنفــس العظيمــة واألرض املقدســة
والتاريــخ املــرف كان األردن الــذي نحــب ونفــدي
بــاألرواح وســنبقى دائــا أردنيــو اهلــوى هاشــميو االنتــاء.

محلــوا رســالة احلــق للعــامل أمجــع ،ففــي األردن يوجــد خــر
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جماليات الـذوق
فـي
الـديــن اإلسـالمي

النقيب إمام

أحمد عيل الطراونة

احلمــد هلل رب العاملــن ،وأفضــل الصــاة وأتــم التســليم ،عــى النبــي العــريب اهلاشــمي األمــن ،وعــى آلــه وصحبــه ،ومــن
ســار عــى هنجــه إىل يــوم الديــن وبعــد:
الــذوق هــو احلاســة املعنويــة الشــفافة ،التــي تدعــو صاحبهــا إىل مراعــاة مشــاعر اآلخريــن ،وأحواهلــم ،وظروفهــم ،وهــو
أدبيــات التعامــل مــع النــاس ،والفــن اجلميــل يف العالقــة مــع اآلخريــن.
والديــن اإلســامي جــاء بالكثــر مــن مجاليــات الــذوق ،التــي تعكــس مجــال حضــارة اإلســام وإنســانيته وعظمتــه،
والتــي أوىص هبــا النبــي ﷺ وكان هــو فيهــا القــدوة واملثــل .فمــن مجاليــات الــذوق يف الديــن اإلســامي:
مجــال الــذوق يف طريقــة املــي والصوت :قــال اهلل تعــاىل﴿ :و ِعبــاد الرمحـ ِ ِ
ـون عــى األَ ْر ِ
ض َه ْونـ ًا وإذا َخا َط َب ُه ُم
ـن َي ْم ُشـ َ
ـن ا َّلذيـ َ
َ
ُ َّ َ
ِ
ِ
اجل ِ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ً
ـب
ـام ًا﴾ [الفرقــان .]36:وقــال تعــاىل﴿ :وال ت َُص ِّعـ ْـر َخــدَّ ك للنَّــاس وال تَ ْــش يف األ ْرض َم َرحـا َّ
اهلـ َ
إن اهللَ ال ُيـ ُّ
ـون قالــوا َسـ َ
إن َأ ْن َكــر األَصـ ِ
متـ ٍ
ـال َفخُ ـ ٍ
احلمـ ِ
ـوت َ
ك َُّل ُ ْ
ـض ِمــن َصوتِـ َ
ـور* وا ْق ِصــدْ يف َم ْشـ َ
ْضـ ْ
ـر﴾ [لقــان .]91،81 :قــال
ـيك واغ ُ
ـوات َلصـ ُ
ـك َّ
َ ْ
ابــن كثــر« :التشــبيه يف هــذا باحلمــر يقتــي حتريــم هــذا الفعــل وذ ّمــه غايــة الــذم».1
ِ
الذيــن ينادو َنـ َ ِ
﴿إن ِ
ـن َو َر ِاء ُ
ـون﴾
ـم ال َي ْع ِق َلـ َ
مجــال الــذوق يف عــدم إزعــاج اآلخريــن :قــال اهلل تعــاىلَّ :
ـك مـ ْ
َ ُ ُ
احل ُجــرات َأ ْك َث ُر ُهـ ْ
[احلجــرات .]4:نزلــت هــذه اآليــة يف أنــاس مــن األعــراب ،الذيــن وصفهــم اهلل تعــاىل باجلفــاء ،وأهنــم أجــدر ّأل يعلمــوا حدود
مــا أنــزل اهلل عــى رســولهَ ،ق ِدمــوا وافديــن عــى رســول اهلل ﷺ فوجــدوه يف بيتــه وحجــرات نســائه ،فلــم يصــروا ويتأدبــوا حتــى
خيــرج إليهــم ،بــل نــادوه :يــا حممــد يــا حممــد اخــرج إلينــا ،فذ َّمهــم اهلل بعــدم العقــل ،حيــث مل يعقلــوا عــن اهلل األدب مــع رســوله
واحرتامــه ،كــا أن مــن العقــل وعالمتــه اســتعامل األدب.2
مجــال الــذوق يف عــدم إيــذاء شــعور األخريــن :فــكان النبــي ﷺ يتحاشــى أن يواجــه النــاس بالعتــاب املبــارش بــل كان
يوجــه العتــاب بصيغــة العــام ،فــكان يقــول ﷺ يف ذلــك « :مــا بــال أقــوام .»....وروى عبــداهلل بــن مســعود ـ ريض اهلل عنــه أن
أجـ َ
ي ِز َن ـ ُه».3
النبــي ﷺ قــال« :إذا كنتــم ثالثــة فــا يتناجــى رجــان دون األخــر ،حتــى ختتلطــوا بالنــاسْ ،
ـل أن ُ ْ
ِ
ِ
ْ
ـم َحتَّى ت َْستَأن ُســوا
ــــ مجــال الــذوق يف الزيــارة واالســتئذان :قال تعــاىل (( :يــا َأ ُّيــا ا َّل َ
ـر ُب ُيوت ُكـ ْ
ذين َآمنــوا ال تَدْ ُخلــوا ب ُيوتـ ًا َغـ ْ َ
ِ
ِ
ون)) [النــور.]72 :إن مــن ذوق اإلســام عنــد الزيــارة وقبــل دخــول
ـم ت ََذ َّكـ ُـر َ
ـم َل َع َّل ُكـ ْ
ـر َل ُكـ ْ
و ت َُس ـ ِّلموا عــى َأ ْهل َهــا َذل ُكـ ْ
ـم َخـ ٌ
البيــوت االســتئذان،ويف هــذه اآليــة نلتمــس ذوقــا أبلــغ مــن االســتئذان وهــو( االســتئناس) ،وهــذا الــذوق يعنــي االستكشــاف
((( .ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم.6/339 ،

((( .السعدي ،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،ص.799

((( .حديث صحيح ،البخاري ،باب اذا كانوا أكثر من ثالثة فال بأس من املسارة واملناجاة.5932 ،
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والتعــرف عــى رغبــة أهــل البيــت يف الزيــارة مــن عدمها،4وهــذا مــا فعلــه النبــي ﷺ حــن دعــاه أنصــاري إىل الطعــام ،فجــاء
ْت أن يرجــع
ْت أن تــأذن لــه فــأذن لــه ،وإن ِشـئ َ
رجــل مــع النبــي ﷺ فقــال النبــي لصاحــب البيــت« :إن هــذا قــد َتبِ َعنــا ،فــإن ِشـئ َ
رجــع» .فقــال :ال ،بــل قــد أذنــت له.5
وقال الرسول ﷺ « :االستئذان ثالث؛ فإن أذن لك ،وإال فارجع».6
مجــال الــذوق يف الشــارع والطريــق :فعــن أيب ســعيد اخلــدري ـ ريض اهلل عنــه أن النبــي ﷺ قــال« :إياكــم واجللــوس
بالطرقــات» .فقالــوا :يــا رســول اهلل ،مــا لنــا مــن جمالســنا بــدٌّ نتحــدث فيهــا .فقــال« :إذا أبيتــم إال املجلــس فأعطــوا الطريــق
حقــه» .قالــوا :ومــا حــق الطريــق يــا رســول اهلل؟ قــال« :غــض البــر ،وكــف األذى ،ورد الســام ،واألمــر باملعــروف ،والنهــي
عــن املنكــر».7
مجــال الــذوق يف الرائحــة :فعــن جابــر بــن عبــداهلل ـ ريض اهلل عنــه قــال :قــال رســول اهلل ﷺ « :مــن أكل مــن هــذه الشــجرة
يريــد الثــوم فــا يغشــانا يف مســاجدنا» .8ويف روايــة مســلم عــن ابــن عمــر ـ ريض اهلل عنــه ترصيــح بــأن هــذا النهــي عــن أكل
الثــوم ألجــل رائحتــه؛ فقــال النبــي ﷺ « :مــن أكل مــن هــذه البقلــة أي الثــوم فــا يقربــن مســاجدنا حتــى يذهــب رحيهــا».9
قــال ابــن حــزم«:أكل الثــوم والبصــل والكــراث ،حــال إال أن مــن أكل منهــا شــيئا ُي ْكـ َـر ُه حضــوره اجلامعــة حتــى ولــو يف غــر
مســجد أو يف غــر صــاة حتــى يذهــب رحيــه ،ملــا فيــه مــن اإليــذاء ،ويلحــق بذلــك كل مــا لــه رائحــة كرهيــة ومؤذيــه ،كالدخــان
والتبــغ وغريهــا قياســا عــى الثــوم والبصــل ،ألن العلــة يف النهــي حصــول األذى».10
مجــال الــذوق يف احــرام الكبــر ،ورمحــة الصغــر :فعــن أنــس بــن مالــك ـ ريض اهلل عنــه قــال :قــال النبــي ﷺ « :ليــس
منــا مــن مل يرحــم صغرينــا ويوقــر كبرينــا» .11وهــذا النبــي ﷺ ق َّبـ َـل احلســن بــن عــي وكان جالســا عنــده األقــرع بــن حابــس
ـم ال
التميمــي ،فقــال األقــرع :إن يل عــرة مــن الولــد مــا قبلــت منهــم أحــدا ،فنظــر إليــه النبــي ﷺ ثــم قــال« :مــن ال َي ْر َحـ ْ
ـم».12
ُي ْر َحـ ْ
مجــال الــذوق يف العطــس :فعــن أيب هريــرة ـ ريض اهلل عنــه قــال :كان النبــي ﷺ إذا عطــس وضــع يــده أو ثوبــه عــى فيــه،
وخفــض هبــا صوتــه .13ويف الــذوق يف التعامــل مــع العاطــس ،روى أنــس بــن مالــك ـ ريض اهلل عنــه قــال :عطــس رجــان عنــد
النبــي ﷺ فشــم َت أحدمهــا ومل ي َشــمت اآلخــر ،فقيــل لــه ،فقــال« :هــذا حِــدَ اهلل وهــذا مل َيمـ ِ
ـد اهلل».14
َ
َْ
ُ ِّ
َّ
مجــال الــذوق يف املصافحــة :فعــن أنــس بــن مالــك ـ ريض اهلل عنــه  :أن النبــي ﷺ كان إذا صافــح رجــا مل يــرك يــده،
حتــى يكــون هــو التــارك ليــد رســول اهلل ﷺ  .15فــال الطيبــي« :هــذا فيــه تعليــم ألمتــه يف إكــرام صاحبــه وتعظيمــه ،فــا
((( .أبو حيان ،تفسري البحر املحيط.6/445،446 ،

((( .حديث صحيح ،مسلم ،كتاب :األرشبة ،باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غري من دعاه.)2036(،
((( .حديث صحيح ،البخاري ،كتاب االستئذان ،باب التسليم واالستئذان ثالثا.)5891( ،

((( .حديث صحيح ،مسلم ،كتاب اللباس والزينة ،باب النهي عن اجللوس يف الطرقات وإعطاء الطريق حقه.)114(،

((( .حديث صحيح ،البخاري ،كتاب صفة الصالة ،ما جاء يف الثوم النيء والبصل والكراث.)816(،

((( .حديث صحيح ،مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب النهي من أكل ثوم أو بصال أو كراثا ونحوها.)561(،

( .((1ابن حزم ،املحىل ،ص .120

( .((1حديث صحيح ،السيوطي ،اجلامع الصغري.)7672( ،

( .((1حديث صحيح ،البخاري ،ص .5997

( .((1إسناده جيد ،أبو داود ،كتاب األدب ،باب يف العطاس (.)5029

( .((1حديث صحيح ،البخاري ،كتاب األدب ،باب احلمد للعاطس.)5867( ،

( .((1حديث حسن ،الرتمذي( ،)2490وابن ماجه(.)3716
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يبــدأ باملفارقــة عنــه» .16فيســتحب أن تــدوم مالزمــة الكفــن يف املصافحــة قــدر مــا يفــرغ مــن الــكالم والســام والســؤال عــن
الغــرض ،ويكــره نــزع املصافــح يــده مــن يــد الــذي يصافحــه رسيعــا.

ــن ال َي ْشــك ُُر
مجــال الــذوق يف شــكر النــاس :فعــن أيب هريــرة ـــريض اهلل عنــه قــال :قــال النبــي ﷺ «:ال َيشــك ُُر اهلل َم ْ

النــاس» .17قــال اإلمــام اخلطــايب “ :هــذا احلديــث يتــأول عــى وجهــن:

أحدمهــا :أن مــن كان طبعــه وعادتــه كفــران نعمــة النــاس وتــرك الشــكر ملعروفهــم ،كان مــن عادتــه كفــران نعمــة اهلل تعاىل

وتــرك الشــكر له.

والوجــه اآلخــر :أن اهلل ســبحانه وتعــاىل ال يقبــل شــكر العبــد عــى إحســانه إليــه ،إذا كان العبــد ال يشــكر إحســان النــاس

ويكفــر معروفهــم .وعليــه فــإن هــذا احلديــث فيــه ذم ملــن مل يشــكر النــاس عــى إحســاهنم ،وفيــه أيضــا احلــث عــى شــكر النــاس

عــى إحســاهنم وذلــك بالثنــاء عليهــم وبالكلمــة الطيبــة وبالدعــاء هلــم».18

مجــال الــذوق يف اختيــار األســاء :فقــد كان النبــي ﷺ حريصــا عــى أمــر اجلــال حتــى يف أســاء مــن دخلــوا اإلســام ،وقد

وردت الكثــر مــن الروايــات الصحيحــة واحلســنة ،التــي تذكــر أن النبــي ﷺ إذا مل يعجبــه اإلســم غـ َّـره إىل مــا هــو خــر منــه.

ـر اســم عاصيــة ،وقــال :أنــت مجيلــة».19
فعــن ابــن عمــر ـ ريض اهلل عنــه أن النبــي ﷺ «غـ َّ َ

ـمى احلســن حربـ ًا،
وغــر النبــي ﷺ اســم زحــم بــن معبــد الســدويس إىل بشــر ،20وكان ســيدنا عــي ـ ريض اهلل عنــه قــد سـ ّ

ـمى احلســن حربـ ًا فســاه النبــي ﷺ احلســن .21وغـ ّـر النبــي ﷺ اســم أرصم إىل زرعــة ،وغـ ّـر
فســاه النبــي ﷺ احلســن ،ثــم سـ ّ
اســم أيب احلكــم بــأيب رشيــح ،وســمى حربــ ًا ســل ًام ،وســمى املضطجــع املنبعــث ،وأرضــ ًا عفــرة ســاها خــرةِ ،
وشــعب
ّ
ّ
ّ
ِ
22
ـمى بنــي مغويــة بنــي رشــدة  .ولقــد أرشــد النبــي ﷺ
الضاللــة سـ ّـاه شــعب اهلــدى ،وبنــو الزنيــة سـ ّـاهم بنــي الرشــدة ،وسـ ّ

ـب األســاء إىل اهلل عــز وجــل عبــداهلل وعبــد الرمحــن ،وأصدقهــا حــارث ومهــام،
أمتــه يف أمــر األســاء واختيارهــا ،فقــال« :أحـ ُّ
ومـ ّـرة».23
وأقبحهــا حــرب ُ

هــذه بعــض مــن املظاهــر واجلامليــات التــي جــاء هبــا الديــن اإلســامي ،مجاليــات الــذوق ومجاليــات األخــاق ،تلــك التي

مل تُعهــد يف ترشيــع ال مــن قبــل وال مــن بعــد ،وبقيــت دالــة عــى إنســانية ديــن اإلســام وعظمــة احلضــارة اإلســامية.
واحلمد هلل رب العاملني

( .((1القاري ،مرقاة املفاتيح.)9/3718 ( ،

( .((1حديث صحيح ،صحيح ابن حبان.3407 ،
( .((1اخلطايب ،معامل السنن.4/113 ،

( .((1حديث صحيح ،مسلم ،كتاب اآلداب ،باب استحباب تغيري االسم القبيح إىل حسن.)2139( ،
( .((2البخاري ،األدب املفرد.775 ،

( .((2البخاري ،األدب املفرد.823 ،

( .((2ابن القيم ،زاد املعاد 2/334 ،وما بعدها.
( .((2البخاري ،األدب املفرد.814 ،
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الشاعر محمد فناطل الحجايا

عبداهلل الثاني وعشرة ماليين
يــا صاحــب الصفقــه خــذ اليــوم بيتــن

وخــي ربوعــك بالعــرب يســمعوها

دار الــوىف واملرجلــه والوفيــن

يــوم اكثــر العربــان مــا قدروهــا

قــوال وكاد وندعمــه بالرباهــن
ندفــع رضيبــه للمواقــف وصلبــن

مــا ننــرا واحلمــد هلل عفيفــن
القــدس خــط امحــر كام قــال ابو حســن

لكــن يشــكك باحلقيقــه مالعــن
ومــدارس التشــكيك باهلاشــميني

يــدرس هبــا عيــال اخلنــا واخلبيثــن
خدمــه ملــن ســاوم عــى االرض والدين

منابــع احلقــد وقــرون الشــياطني

اقالمهــم حــره ســموم الثعابــن
واحلمــد هلل كامــل االردنيــن

اعيوهنــم تقــرا خفــي العناويــن
وابــن احلســن ومــن عهد جده احســن

رشيــف مكــه يــوم رادوا فلســطني
مــار اســتحوا يــا عايبــن املكامــن
عبــداهلل الثــاين وعــرة مالييــن

مــع امللــك عــى الكرامــه حريصــن
واذا

نخانــا

كلنــا

هاشــميني

مــن االردن الــي كلكــم تعرفوفهــا
عــى احلقــوق الــي الكثــر انكروهــا
نثبــت ثبــات اجبالنــا الــي تروهــا
حقيقــة» حتــى العــدا يدركوهــا

وكــم مــن حقيقــه قبلهــا زوروهــا

عــى مــدار الوقــت نعــرف ابوهــا

وســمومهم بــن البــر ينرشوهــا
وتشــويه لــي مــن دماهــم رووهــا
لــو تنكشــف عوراهتــم مــا محوهــا

وتكتــب ملــن هــم باملصــاري رشوهــا

بالوعــي نــرات العاملــه قروهــا
مهــا احلقيقــه باخلفــا زوروهــا
مــا ســاوموا يــوم االعــادي بغوهــا

عيــا يبيــع وتضحياتــه تروهــا

عوراتكــم

تكشــفت

أســروها

القــدس وارضــه بالدمــا يفتدوهــا
ضــد الســارس والــذي ســمرسوها

وبالــدم صفحــات الوفــا ســطروها
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دور المرأة األردنية في
بناء الوطن
د .إميان عيل الغنانيم العبادي
جامعة البلقاء التطبيقية /العقيدة
والدراسات اإلسالمية

بســم اهلل الرمحــن الرحيــم ،والصــاة والســام عــى ارشف

رياديــات تســتخدم ( )251عامــا وعاملــة و( )3مصانــع

أمجعــن ،أمــا بعــد:

وترتكــز الصناعــات التــي متتلكهــا الرياديــات عىل مشــاريع

اخللــق واملرســلني ســيدنا حممــد وعــى آلــه وصحبــة

كبــرة تديرهــا نســاء تســتخدم ( )324عامــا وعاملــة،

ونحــن نحتفــل بمئويــة الدولــة األردنيــة اهلاشــمية ،علينــا

اخلياطــة واحلياكــة ممــا يعكــس اهتــام النســاء وقدراهتــم

مــن تطــور وتقــدم يف كثــر مــن قطاعــات الدولــة املختلفة،

داخــل املنــزل ،ســواء كانــوا مســتخدمني لــدى الغــر أو

أن نفتخــر ونعتــز بانجــازات هــذا البلــد ومــا وصلنــا إليــه
و كان للمــرأة األردنيــة دور فعــال ومــرف يف كثــر مــن

املجــاالت ،فعلينــا أن نســتمر يف العطــاء والبنــاء لــكل مــا

حيقــق هنضــت األردن ونجاحــه ،وعلينــا أن نلتــف حــول
الرايــة اهلاشــمية بقيــادة القائــد األعــى امللــك عبــداهلل

الثــاين ابــن احلســن حفظــه اهلل ورعــاه.

بالنشــاطات اإلنتاجيــة التــي تتيــح هلــم فــرص العمــل
يعملــون حلســاهبم .امــا توزيــع الثامنيــة واالربعــن منشــأة
صناعيــة االنــف ذكرهــا فقــد كانــت عــى النحــو التــايل :

( )27منشــأة تريكــو و( )9منشــآت اعــال جلديــة و()12
منشــأة تعبئــة وتغليــف وطباعــة واعــال بالســتيكية.

ويوجــد يف األردن حــوايل ( )450مجعيــة ومؤسســة غــر

فقــد أثبتــت املــرأة يف الوقــت احلــارض ّأنــا تســتطيع أن

حكوميــة ،تلعــب دورا رئيســيا يف دعــم املــرأة يف النواحــي

والسياســية املحيطــة هبــا ،ويؤكّــد تقدّ مهــا امللحــوظ يف

ومنــوط بــه نشــاطات حمــددة تنحــر اعامهلــا يف موقــع

ذلــك ،فقــد أثبتــت املــرأة اســتغالهلا لقدراهتــا اإلداريــة

وامتــداد ال يســتهان بــه عــى مســتوى املناطــق ومــن هــذه

تطــور الظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة
تتك ّيــف مــع
ّ

املجــاالت التــي تتط ّلــب املعرفــة والنقــاش والعمــل عــى

االقتصاديــة واالجتامعيــة .والعديــد منهــا صغــر نســبيا
واحــد ،والقلــة منهــا لــه نشــاطات واســعة ومنتــرة

وأثبتــت نجاحهــا وكفاءهتــا يف رعايــة البيــت واألرسة ويف
ِ
ٌ
ألبــرز
بيــان
مجيــع جمــاالت احليــاة األخــرى ،وفيــا يــأيت

نــور احلســن ،وصنــدوق امللكــة عليــاء للعمــل االجتامعــي

اســتطاعت املــرأة األردنيــة ان تقتحــم القطــاع الصناعــي

النشــاطات الرئيســية هلــذه اجلمعيــات واملؤسســات غــر

عــان إىل وجــود ( )48منشــأة صناعيــة متتلكهــا نســاء

الطفــل وريــاض االطفــال والتثقيــف الصحــي إضافــة إىل

أدوار املــرأة ومســامهاهتا يف احليــاة وتنميــة ا ُملجتمــع:

كرياديــة يف هــذا املجــال .وتشــر ســجالت غرفــة صناعــة
86

املؤسســات االحتــاد النســائي األردين العــام ،ومؤسســة
التطوعــي ،واملنظمــة التعاونيــة األردنيــة ،وتشــمل
احلكوميــة رعايــة املعوقــن والتعليــم املهنــي ورعايــة

عسكرية  -رشطية  -ثقافية  -سنوية

اقامــة املشــاريع اإلنتاجيــة واحلرفيــة .وفيــا يــي االنشــطة

املهــام املتعــددة ،ورعايــة أفــراد أرسهتــا دون مقابــل ،حيــث

املشــاريع الصغــرة.

يف مؤسســات األعــال التطوعيــة ،ويعــود ذلــك بالنفــع

التــي تقــوم هبــا بعــض مــن هــذه املؤسســات يف جمــال

ُيمكــن أن تُســتثمر هــذه املهــارات مــن خــال إرشاك املــرأة

أمــا عــن دور املــرأة يف القــوات املســ ّلحة فقــد متكنّــت

عــى املــرأة ،حيــث تُســاهم مشــاركتها يف العمــل التطوعــي

املســتويات والتخصصــات ،واســتطاعت املــرأة األدنيــة

فرصهــا يف املشــاركة االجتامعيــة ،وإتاحــة فرصــة املشــاركة

املــرأة مــن االنخــراط يف القــوات املســلحة عــى خمتلــف

أن تنافــس زمالئهــا يف شــتى جمــاالت العمــل العلميــة
واملهنيــة ،واســتطاعت أن تثبــت نفســها وقدراهتــا العمليــة

يف احليــاة العســكرية واالنتــاء احلقيقــي لــكل مــا فيــه
مصلحــة للوطــن وأبنائــه ،وأمــا عــن دور املــرأة يف العمــل

التطوعــي فيعــد ف ّعــاالً جــدّ ًا ،خاصـ ًة يف األعــال التطوعيــة
التــي ُيمكــن أن تُل ّبــي فيهــا حاجــات غريهــا مــن النســاء؛
وذلــك بســبب بعــض املهــارات التــي تتم ّيــز هبــا؛ كقدرهتــا

عــى التعامــل مــع ق ّلــة املــوارد ،وتنظيــم الوقــت ،وأداء

يف تطويــر قدراهتــا ،واكتســاب مهــارات جديــدة ،وزيــادة
يف جمــاالت ومناصــب جديــدة؛ كقائــدة ومديــرة عــى وجــه
اخلصــوص ،كــا ُيســاهم ذلــك يف جعلهــا قــدو ًة ُيتــذى

ومصــدرا إلهلــام اآلخريــن .ويف اخلتــام أرفــع إىل
هبــا،
ً
مليكنــا الغــايل عبــداهلل الثــاين ابــن احلســن أســمى آيــات

التهنئــة والتربيــك بمناســبة دخــول اململكــة األردنيــة
اهلاشــمية باملئويــة الثانيــة ،وأســال اهلل عــز وجــل أن حيفــظ
األردن ملــك ًا وشــعب ًا ،وأن جيعــل هــذا البلــد آمنــا وســائر

بــاد املســلمني.
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الغلو
موقف اإلسالم من
ّ
والتطرف واإلرهاب
أنــزل اهلل تعــاىل الدّ يــن عــى األنبيــاء واملرســلني عليهــم

أفضــل الصــاة وأزكــى التســليم إلصــاح البرشيــة
وإســعادها ،وهنــى عــن الغلــو فيــه ،فقــال﴿ :يا َأه َل ا ْلـ ِ
ـك
ْ
ّ
ِ
ت ِ
ـــــوا ف ِد ينِك ُْم َو َل َت ُقو ُلوا َع َل اهلل  إِ َّل ْ
الق﴾
َاب َل َت ْغ ُل

[النســاء ]١٧١ :؛ ّ
ـو يف الديــن قــد يــؤدي إىل إفســاد
ألن الغلـ ّ
الدّ يــن ذاتِــه ،ومــن أخطــر النتائــج املرتتبــة عــى الغلــو يف
الديــن أو التقصــر فيــه وقــوع اإلرهــاب عنــد املغالــن أو
املقرصيــن ،وهــذا اإلرهــاب ليــس مــن الديــن ،وإنــا هــو

ناتــج عــن قصــور يف فهــم حقيقــة الديــن ،أو املامرســة
اخلاطئــة للتّديــن ،وقــد يكــون اســتخداما للديــن لتربيــر
اإلجــرام أحيانــا.

الغلــو والتّطــرف :ال نســتطيع أن نحــر
مــن مظاهــر
ّ

ـو؛ ذلــك أن كل خــروج عــن هنــج االعتــدال
مظاهــر الغلـ ّ
الــذي رســخه اإلســام هــو نــوع مــن التطــرف ،إمــا

إىل جهــة املبالغــة والتشــدد ،وإمــا إىل جهــة التقصــر
والتســاهل ،ولكــن يمكننــا أن نقســم هــذه املظاهــر إىل

مظاهــر فكريــة اعتقاديــة ومظاهــر ســلوكية عمليــة ،وفيــا

يــأيت عــرض لبعــض هــذه املظاهــر:

أ .التطــرف يف املعتقــد :هــو االعتقــاد بــآراء تعــارض رصيح
القــرآن أو الســنة مثــل تكفــر املســلمني بفعــل الكبائــر،

والقــول بعصمــة األئمــة ،وقــد يصــل هــذا التطــرف إىل
حــد خيــرج صاحبــه مــن امللــة ،مثــل اعتقــاد بعــض الفــرق

الضالــة بتأليــه عــي بــن أيب طالــب ،وإضفــاء بعــض
الصفــات اإلهليــة عــى األنبيــاء ،ومثلهــا نســبة الظلــم أو
النقــص إىل اهلل ،واالنتقــاص مــن قــدر األنبيــاء ،وغريهــا.

ب .التطــرف يف العبــادة ثبــت يف احلديــث الصحيــح عــن
أنــس بــن مالــك (ريض اهلل عنــه) قــال« :جــاء َث َل َثـ ُة رهـ ٍ
ـط
َ ْ
َ َ
ِ
ِ
إِ َل بي ِ
ــي ﷺ َي ْس َ
ــأ ُل َ
ــوت َأ ْز َو ِ
ــي
ُُ
ون َعــ ْن ع َبــا َدة النَّبِ ِّ
اج النَّبِ ِّ
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النقيب اإلمام

راشد عزت القطامني

وهــاَ ،ف َقا ُلــواَ :و َأ ْيــ َن ن َْحــ ُن
ــم َت َقا ُّل َ
ــروا ك ََأ َّنُ ْ
ــا ُأ ْخ ِ ُ
ﷺَ ،ف َل َّ
ِمــن النَّبِــي ﷺ؟ َقــدْ ُغ ِفــر َلــه مــا َت َقــدَّ م ِمــن َذنْبِ ِ
ــه َو َمــا
َ ْ
َ
َ ُ َ
ِّ
ت ََأ َّخـ َـرَ .ف َقـ َ
ـمَ :أ َّمــا َأ َنــا َفــإِ ِّن ُأ َصـ ِّ
ـي ال َّل ْيـ َـل َأ َبــدً ا.
ـال َأ َحدُ ُهـ ْ
ِ
ــرَ .و َق َ
َو َق َ
ــال َ
ــال َ
ــر:
آخ ُ
ــر َو َل ُأ ْفط ُ
ــرَ :أنَــا َأ ُصــو ُم الدَّ ْه َ
آخ ُ
َأ َنــا َأ ْع َتـ ِ
ـا َأ َتـ َـز َّو ُج َأ َبــدً اَ .ف َجــا َء َر ُسـ ُ
ـز ُل الن َِّســا َء فـ َ
ـول اهللِ ﷺ
«أ ْن ُتـ ِ
ـذا َو َكـ َ
ـم َكـ َ
ـم َف َقـ َ
ـذا؟ َأ َمــا َواهللِ إِ ِّن
ـم ا َّلذيـ َ
ـن ُق ْل ُتـ ْ
ـالُ َ :
إِ َل ْي ِهـ ْ
ـم َلـ ُهَ ،لكِنِّــي َأ ُصــو ُم َو ُأ ْفطِـ ُـرَ ،و ُأ َصـ ِّ
ـي
َلَ ْخ َشــاك ُْم لِ َو َأ ْت َقا ُكـ ْ
ِ
ِ
ـس
ـن ُس ـنَّتي َف َل ْيـ َ
ـب َعـ ْ
ـن َرغـ َ
ـاءَ ،ف َمـ ْ
َو َأ ْر ُقــدُ َ ،و َأ َت ـز ََّو ُج الن َِّسـ َ
ِمنِّــي» متفــق عليــه ،فهــؤالء الصحابــة أرادوا أن يبالغــوا يف
كثــرة التعبــد وظنــوا أهنــم بذلــك حيســنون صنع ـ ًا ،فبــن

هلــم الرســول الكريــم أن اإلحســان يف العبــادة يكــون
بإعطــاء كل ذي حــق حقــه ،وأنــه ال جيــوز للمســلم أن
يشــغله كثــرة التعبــد عــن الواجبــات األخــرى.

جـــ .التطــرف يف األخــاق :أمــر اهلل تعــاىل املســلم بــأن
يتخلــق باألخــاق الفاضلــة كالصــدق واألمانــة والكــرم
واملــروءة والشــجاعة والعفــو ،وهنــى عــن التطــرف يف يشء

منهــا ،فمث ـ ً
ا حــن حــث اإلســام عــى الكــرم فقــد هنــى
عــن البخــل وعــن اإلرساف ،وحــن حـ ّ
ـث عــى الشــجاعة

فقــد هنــى عــن التهــور واجلبــن ،وحــن حــث عــى

التواضــع فقــد هنــى الوضاعــة والكــر ،وهكــذا ،وكــا

قيــل :الفضيلــة وســط بــن رذيلتــن ،فاإلفــراط رذيلــة
والتفريــط رذيلــة كذلــك.
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دق العظـــام
النقيب

صهيب محمد املعايطة

مــن وكيــل املح ّبــه بالزمــان القديــم

للقلــوب الوف ّيــه فايــق االحــرام

الزمــان آعيــب واقــع أليــم
مــا أعيــب ّ

البــر فيــه ضاعــو بــن و ّد وخصــام

الرجــال الــي تطيــع احلريــم
شــفت فيــه ّ

طاعــة اقــرود ماهــي طاعــة االلتــزام

شــفت مليــون موســى عــدّ نفســه كليــم

واملِلــل واملذاهــب ع ّيشــتني صــدام

شــفت عقـ ٍ
ـل رويــم ابــراس جس ـ ٍم ســليم

هجاعــة قفــص ل اهتــام
والشــعارات ّ

الزمــان اســتدار وحــار فيــه احلليــم
ّ

والنّزاعــات ح ّلــت يف رفــوف احلــام

قصتــه يل حكيــم
ّ
جــف زيتــون يــروي ّ

الســام
وانكــر حلــم حـ ّـره مــع غصــون ّ

والعروبــه فحلهــا عــاش لكــن عقيــم

والعــرب بــن شــكّات احلــال احلــرام

ّ
تنــز وتقيــم
كل موطــن بــه اجروحــه
ّ

ثــورة الــد ّم واحلاصــل ضيــاع الكــرام

اوصلتنــا واشــعلت باهلشــيم
والســموم َ
َّ

نــار حقــد ال ّطوايــف يف نفــوس اللئــام

والنّفــوس اللئيمــه مــا جهلهــا فهيــم

يف وطــن ك ّلنــا اجنــوده وناقــف امــام

مــن نوالــه بشــوكه شــاف نــار اجلحيــم

والفعايــل شــواهد باختصــار الــكالم

يف معــاذ وبراشــد لالجابــه صميــم

وابــن عــدوان امحــد لالجابــه متــام

للنشــامى مواقــف كنّهــا وبــل ديــم

مــا تعــدّ د لــو اكتــب مــن هنــا لبعــد عــام

اردن الطيــب مــا جيهــل َأهلهــا غشــيم

ناص َيــه باملنــام
مــا بقــى اال يقاســم ْ

مــن يفكّــر خيونــه عالنذالــه فطيــم

والبواريــد قنّاصــة طيــور ال ّظــام

عــاش موطــن هــدب عينيــه جيـ ٍ
ـش عظيــم

مــا عــرف مــع خصيمــه غــر ّ
دق العظــام
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أثر ممارسات االختيار
والتعيين في تحسين
أداء العاملين

املالزم اول

محمد عبداللطيف الخاليلة
كلية االمري فيصل الفنية قيادة سالح الجو املليك

لقــد أفــرزت العوملــة منافســة حــادة وبــرزت متغــرات
كثــرة وتطــورات تقنيــة هائلــة ،ممــا وضــع املنظــات يف
وضعيــة صعبــة ،إذ مل يعــد األداء العــادي يكفــي ملواجهــة
التغيــر واملنافســة وتطلعــات الزبائــن املتزايــدة .حيــث
يمكــن حتقيــق هــذه الغايــة مــن خــال عمليــة التوظيــف
التــي تعــد مــن إحــدى أهــم الوظائــف التــي جيــب أن
تنجزهــا إدارة املـــوارد البرشيــة يف املنظمــة بكفــاءة وفاعليــة
عاليــة.
متلــك كثــر مــن املنظــات املــوارد التــي تســتخدمها
لتحســن مســتويات األداء ،ومــن ثــم حتقيــق أهدافهــا،
لكــن املــوارد األكثــر أمهيــة واألكثــر تأثــر ًا هــي املــوارد
البرشيــة والتــي تعتــر الثــروة األوىل واجلوهريــة للمنظمــة
وأحــد العوامــل األساســية لــأداء .حيــث تســمح
للمنظمــة بالبقــاء واالســتمرار والنمــو ضمــن بيئــة
غــر مســتقرة وأســواق متقلبــة ومنتجــات أكثــر تعقيــد،
باإلضافــة إىل صعوبــة إرضــاء الزبائــن وحتقيــق املســتوى
األعــى مــن اإلنتاجيــة والفعآليــة.
االختيار والتعيني
تعــد عمليــة االختيــار والتعيــن مــن أهــم األمــور لتكويــن
منظومــة برشيــة قــادرة عــى اإلســهام يف تطويــر ورفــع
ســوية أداء العاملــن ،الــذي ينعكــس عــى أداء املنظمــة،
وان نجاحهــا يرتبــط اجيابيــ ًا بالرتكيــز عــى جــودة األداء،
ممــا يزيــد مــن كفــاءة العمليــة اإلنتاجيــة واخلدماتيــة عــى
حــد ســواء.
االختيــار :العمليــة التــي يتــم بمقتضاهــا انتقــاء أفضــل
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املرشــحني الذيــن اظهــروا قــدرات وقابليــة أدائيــة عاليــة
يف املقابــات واالختبــارات ،وهــذا االختيــار يتــم طبقــ ًا
ملعايــر االختيــار التــي تطبقهــا املنظمــة لتعيينهــم يف هنايــة
األمــر وتــم قياســها مــن خــال العنــارص اآلتيــة :
املقابــات :حمادثــة أو حــوار بــن املتقــدم لطلــب الوظيفــة
مــن جهــة وجلنــة مــن املستشــفى مــن جهــة آخــرى يتــم
عــر طــرح جمموعــة مــن األســئلة واملواقــف التــي يتطلــب
اإلجابــة عليهــا أو االســتجابة هلــا مــن الشــخص املتقــدم
للوظيفــة لقيــاس اجتاهاتــه نحــو الوظيفــة املتقــدم هلــا.
االختبــارات :جمموعــة مــن الفحوصــات التــي جترهيــا
املنظمــة للتعــرف إىل مــدى توافــر معــارف أو مهــارات
معينــة يف الشــخص املتقــدم للوظيفــة ،وللتأكــد مــن
امكانيــة نجــاح الشــخص يف أداء العمــل أو الوظيفــة
املتقــدم هلــا.
معاينــة مــكان العمــل :هــو إطــاع املتقــدم للوظيفــة
عــى مــكان العمــل ،ومعاينتــه بنفســه ،ومعرفــة اجلوانــب
الســلبية واإلجيابيــة يف بيئــة العمــل ،ويرتتــب عــى ذلــك أن
خيتــار قبــول العمــل اجلديــد أو عــدم قبــول الوظيفــة.
االستفســار مــن املراجــع :وهــو التحــري والتدقيــق عــن
طريــق الرجــوع للمصــادر املرجعيــة للتأكــد مــن صحــة
مــا قدمــه املتقــدم للوظيفــة يف طلــب التوظيــف.
التعيــن :يعتــر التعيــن اخلطــوة األخــرة بعــد عمليــات
متعــددة املراحــل تبــدأ مــن االســتقطاب .ثــم عمليــة
االنتقــاء ،وأخــرا التعيــن ويرتتــب عــى هــذا القــرار
حقوقــ ًا للموظــف يف األجــر واملزايــا اإلضافيــة وأيضــ ًا

عسكرية  -رشطية  -ثقافية  -سنوية

واجبــات ومســؤوليات وظيفتــه وتــم قياســها مــن خــال
العنــارص اآلتيــة:
أداء العاملني :قيـــام الفرد بتنفيذ االعامل واملهـــام املختلفـــة
املوكلــة اليــه مــن قبــل املستشــفى والتـــي يتكـــون منهـــا
عملـــه ويشــمل التــزام املوظــف بعملــه ورسعــة اإلنجــاز
ودقــة العمــل وقدرتــه عــى االبتــكار ممــا يســأهم يف إنجــاز
املهمـــة أو اهلـــدف املخـــصص لـــه بنجاح وتم قياســها من
خــال العنــارص اآلتيــة:
االلتــزام بالعمــل :مــدى التــزام العاملــن بأوقــات الــدوام
يف املنظمــة وااللتــزام بــأداء عملهــم عــى اكمــل وجــه
ودون احلاجــه للوصــول إىل أيــة مــررات أو معوقــات
حتــول دون حتقيــق اهلــدف املطلــوب.
رسعــة اإلنجــاز :ويقصــد هبــا رسعــة أداء العاملــن
لألعــال املوكلــة اليهــم مــن املنظمــة بأكــر قــدر مــن
الرسعــة واالســتقآللية والتغلــب عــى الصعوبــات التــي
تواجههــم يف عملهــم.
دقــة العمــل :الدقــة يف إنجــاز األعــال دون اخطــاء تؤثــر
عــى العمــل مــن ناحيــة احلجــم وإنجــاز العمــل بشــكل
صحيــح مــن املــرة األوىل.
ختتلــف عمليــة االختيــار والتعيــن مــن منظمــة آلخــرى،
وقــد ُيعــزى هــذا األمــر لنوعيــة الوظيفــة ومســتواها
يف املنظمــة ،باالضافــة إىل إمكانيــات املنظمــة ،وحجــم
العاملــة ،وسياســتها جتــاه املوظفــن ونظــرا ألمهيــة عمليــة
االختيــار جيــب عــى املنظــات أن تكــون دقيقــة يف بيــان
اإلجــراءات ،فتمــر عمليــة االختيــار بمراحــل يتــم اختاذهــا
مــن قبــل املنظمــة تتمثــل يف االختيــار ،وانتهــا ًء بقــرار
تعيــن املوظــف ،وهنــاك عــدة مراحــل تعكــس يف تعددهــا
الكلفــة ،ومــا يعــول عــى هــذه اإلجــراءات مــن الوصــول
إىل أفضــل اختيــار.
أمهيــة عمليــة االختيــار :حتظــى عمليــة االختيــار بأمهيــة
بالغــة يف العمــل اإلداري والتــي مــن خالهلــا تســتطيع
املنظمــة ان حتقــق مــا يــي :
تدفــع عمليــة االختيــار املنظمــة بوضع الشــخص املناســب يف
الوظيفــة املناســبة حيــث ان اي شــخص يتــم تعيينــه يف وظيفــة
قــد ال تناســب قدراتــه وكفاءاتــه وخرباتــه العمليــة والعلميــة
ســيكون دائـ ًا يف حالــة مــن القلــق وعــدم االســتقرار.

توفــر عمليــة االختيــار األجــور املناســبة للعامــل بحيــث

تتناســب مــع مؤهالتــه العلميــة وقدراتــه وهــذا بــدوره
يضمــن إنتاجيــة عاليــة.

ان كفــاءة اي منظمــة وتطورهــا يعتمــد بشــكل أســايس عىل

أداء العاملــن فيهــا بمعنــى آخــر اذا كان لــدى العاملــن يف
املنظمــة اخلــرة والكفــاءة الكافيــة ينعكــس بشــكل اجيــايب

عــى أداء املنظمــة والعكــس صحيــح.

ان عــدم موضوعيــة االختيــار جيعــل مــن والء الشــخص
الــذي يشــغل الوظيفــة ليكــون للشــخص الــذي حابــاه يف

تلــك الوظيفــة ال للمنظمــة التــي يعمــل هبــا.
املراجــــع

1.1ابــو الــروس ،ســاملي ( .)2011واقــع سياســة االختيــار
والتعيــن وأثرهــا عــى املســار الوظيفــي للعاملــن يف
مصــارف قطــاع غــزة ،رســالة ماجســتري ،اجلامعــة

اليــة (غــزة) ،رســالة منشــورة موقــع اجلامعــة
الية.

2.2ابــو شــيخة ،نــادر ( .)2015ادارة املــوارد البرشيــة :
اطــار نظــري وحــاالت عمليــة ،الطبعــة الثانيــة ،دار
الوفاء للنرش ،عامن األردن.

3.3ابــو قاعــود ،فــارس ( .)2005تطبيــق اإلدارة باالهداف
وأثرهــا يف تطويــر أداء العاملــن يف القطــاع العــام،
دراســة تطبيقيــة ،رســالة ماجســتري ،جامعــة مؤتــة،

قســم اإلدارة العامــة.

4.4امحــد ،حممــد ( .)2002اإلدارة اإلســراتيجية وتنميــة
املــوارد البرشيــة ،دار املســرة للنــر والتوزيــع
والطباعة ،عامن ،األردن ،الطبعة األوىل

5.5اســاعيل ،نــوار ( .)2015تقييــم أداء املــوارد البرشيــة
ومــدى املســأمهة يف رفــع أداء املنشــات العامــة:
نمــوذج رشكات الغــزل والنســيج ،رســالة ماجســتري

غــر منشــورة ،جامعــة ترشيــن ،قســم اإلدارة العامــة

6.6الربادعــى ،ســيونى ( .)2006تنميــه مهــارات مــدراء
املــوارد البرشيــة ىف اختيــار الشــخص املناســب
للوظائف ،ايرتاك للطباعة والنرش ،الطبعة األوىل.

91

مجلة فرســــان مؤتــــة 2021

التعليم العالي في
األردن ...بين الماضي
والحاضر

مالزم 1/

غدير عيل العبادي

تطــور قطــاع التعليــم العــايل بشــكل الفــت خــال
مســرة الدولــة األردنيــة مــن حيــث عــدد مؤسســات
التعليــم العــايل وأعــداد الطلبــة املســجلني ،وأعضــاء
اهليئــة التدريســية ،وأعضــاء اهليئــة اإلداريــة،
والزيــادة يف حجــم اإلنفــاق والدعــم احلكومــي.
بــدأت مســرة التعليــم العــايل يف األردن مبكــرا مــن خــال
التحــاق الطلبــة مــن خرجيــي املرحلــة الثانويــة يف اجلامعات
العربيــة خــارج األردن ،حيــث تظهــر إحصــاءات دائــرة
املعــارف يف عــام  1931أن عــدد الطــاب املبتعثــن يف
ذلــك العــام للدراســة العليــا يف اجلامعــة األمريكيــة يف
بــروت كانــوا أربعــة مبتعثــن ،ومبتعثتــن يف دار املعلــات
بالقــدس ،ليتزايــد هــذا العــدد ويبلــغ يف عــام ( 1948
 223مبتعثـ ًا) إىل خمتلــف اجلامعــات العربيــة ،لتبــدأ خطــوة
التعليــم العــايل األوىل يف األردن بعــد وحــدة الضفتــن،
حيــث تــم افتتــاح صــف لتأهيــل املعلمــن يف كليــة احلســن
يف عــان ،ودار ًا للمعلــات يف مدينــة رام اهلل يف الضفــة
الغربيــة يف عــام .1951
ملحــة
بــدأت العجلــة بالــدوران ،وأصبحــت احلاجــة ّ
لتوفــر دور للمعلمــن مــن أجــل توفــر املعلمــن
واملعلــات للمــدارس التــي أخــذت تنتــر بصــورة رسيعــة
مــع بــدء رسيــان تنفيــذ الدســتور األردين يف عــام ،1952
أقــر إلزاميــة التعليــم يف اململكــة حتــى هنايــة
والــذي ّ
الصــف الســادس االبتدائــي.
يف بدايــة اخلمســينيات اتســعت رقعــة اخلرجيــن مــن
اجلامعــات العربيــة وعــاد عــدد كبــر منهــم إىل األردن
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وبــدأوا يامرســون مهنهــم املختلفــة ،وكانــت احلكومــة قــد
انتبهــت إىل أمهيــة أن تعــزز هــذا القطــاع الــذي بــات مــن
أهــم القطاعــات احليويــة يف الدولــة ،فأنشــأت احلكومــة
دار املعلمــن يف عــان عــام  ،1958هبــدف إعــداد املعلمــن
ملــدارس وزارة الرتبيــة والتعليــم وملــدة ســنتني ،ثــم تــم
إنشــاء دور املعلمــن ،حيــث بلــغ عــدد معاهــد املعلمــن
واملعلــات التــي تــم تأسيســها لغايــة عــام )11( ،1962
معهــد ًا منهــا ثالثــة معاهــد لإلنــاث وثامنيــة معاهــد
للذكــور ،ويف عــام  1980تــم حتويــل معاهــد املعلمــن
واملعلــات إىل كليــات جمتمــع ،ليصــل عددهــا يف عــام
 )52( 1985كليــة موزعــة عــى خمتلــف أنحــاء اململكــة.
وإيامنــا مــن القيــادة اهلاشــمية بــرورة توفــر فــرص
التعليــم اجلامعــي لألردنيــن تــم تأســيس اجلامعــة
األردنيــة يف عــان عــام  ،1962ثــم جامعــة الريمــوك
عــام  ،1976ثــم جامعــة مؤتــة عــام  ،1981ثــم جامعــة
العلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة عــام  ،1986ثــم اجلامعــة
اهلاشــمية عــام  ،1991ثــم جامعــة آل البيــت عــام ،1992
ثــم جامعــة البلقــاء التطبيقيــة عــام  1997والتــي ضمــت
هلــا كليــات املجتمــع بموجــب قانــون التعليــم العــايل
رقــم ( )6لســنة  ،1998وتــم تأســيس الكليــات اجلامعيــة
ذات األربــع ســنوات (كليــة عــان اجلامعيــة للهندســة
التكنولوجيــة عــام  ،1989كليــة الدعــوة وأصــول الديــن
عــام  ،)1990ويف عــام  1999تــم تأســيس جامعــة
احلســن بــن طــال يف مدينــة معــان جنــوب األردن.
ويف عــام  2005أنشــئت اجلامعــة األملانيــة األردنيــة

عسكرية  -رشطية  -ثقافية  -سنوية

وجامعــة الطفيلــة التقنيــة لتكــون بذلــك أول جامعــة
تقنيــة يف األردن ،ويف عــام  2008أنشــئت جامعــة العلــوم
اإلســامية العامليــة بموجــب قانــون خــاص والتــي تتبــع
ملؤسســة آل البيــت امللكيــة للفكــر اإلســامي ،ويف عــام
 2016أنشــئت جامعــة احلســن التقنيــة بموجــب قانــون
خــاص والتــي تتبــع مؤسســة ويل العهــد.
لعــب قــرار تأســيس كليــات جمتمــع أهليــة متلكهــا وتديرها
رشكات خاصــة ،والــذي جــاء مبكــرا ،دورا مهــا يف تطويــر
حركــة التعليــم العــايل ،حيــث تأسســت أول كليــة جمتمــع
خاصــة عــام  ،1967لتبلــغ يف العــام  )22( 1990كليــة،
ويف نفــس العــام  1990منــح أول ترخيــص إلنشــاء
جامعــة أهليــة (جامعــة عــان األهليــة) التــي بــارشت
عملهــا يف العــام اجلامعــي  ،1991/1990وتــواىل بعــد
ذلــك تأســيس اجلامعــات األهليــة ليصــل عددهــا يف العــام
 )12( 1996جامعــة يــدرس فيهــا حــوايل ()31000
طالــب وطالبــة للعــام اجلامعــي (1996ـ .)1997
صــدر قانــون التعليــم العــايل عــام  1980وأنشــئ بعــد
ذلــك جملــس التعليــم العــايل عــام  1982ليــرف بــدوره
عــى مؤسســات التعليــم العــايل األردنيــة ،ويف عــام 1985
أنشــئت وزارة التعليــم العــايل وكان معــايل االســتاذ
الدكتــور نــارص الديــن األســد أول وزيــر هلــا ،وصــدر
قانــون التعليــم العــايل رقــم ( )28لســنة  1985الــذي
حــدد أهــداف التعليــم العــايل كــا حــدد صالحيــات
ومســؤوليات جملــس التعليــم العــايل ووزارة التعليــم
العــايل ،وعالقتهــا بمؤسســات التعليــم العــايل ،وصــدر
بعــد ذلــك قانــون التعليــم العــايل رقــم ( )6لســنة 1998
والــذي تــم بموجبــه إلغــاء وزارة التعليــم العايل واســتبداهلا
بمجلــس التعليــم العــايل ،حتــى تســ ّلم جاللــة امللــك
عبــداهلل الثــاين ابــن احلســن املعظــم ســلطاته الدســتورية
وورد يف أحــد كتــب التكليــف امللكــي الســامي إعــادة
إنشــاء وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي بتاريــخ
 2001/8/21لتتــوىل عمليــة اإلرشاف واملراقبــة عــى
مؤسســات التعليــم العــايل الرســمية واخلاصــة والنهــوض
بمســتوى التعليــم العــايل.
جــاءت اخلطــة اإلســراتيجية لــوزارة التعليــم العــايل
والبحــث العلمــي لألعــوام مــن ( )2009 -2007لرتكــز

عــى تشــجيع البحــث العلمــي ودعمــه ورفــع مســتواه
وبخاصــة البحــث العلمــي التطبيقــي املوجــه خلدمــة
املجتمــع وتنميتــه ،وتضمنــت بنــود اإلســراتيجية إنشــاء
صنــدوق خــاص لتمويــل البحــث العلمــي يف وزارة
التعليــم العــايل والبحــث العلمــي ،مــن أجــل حتفيــز العلامء
مــن جيــل الشــباب وتوفــر أبحــاث متميــزة مســتمرة
وإذكاء روح املنافســة ،األمــر الــذي انعكــس إجيابــا عــى
قطــاع التعليــم العــايل يف األردن ،وبــدأ االزدهــار يف مجيــع
اجلوانــب الترشيعيــة والبنــى التحتيــة وغريهــا.
بعــد إطــاق اإلســراتيجية الوطنيــة لتنميــة املــوارد
البرشيــة ( )2025 - 2016والتــي تعــد بمثابــة خارطــة
طريــق للقائمــن عــى قطــاع التعليــم العــايل ،تــم اعــداد
اخلطــة االســراتيجية للــوزارة لألعــوام ()2021 - 2019
حيــث ســعت اخلطــة االســراتيجية لــوزارة التعليــم العــايل
والبحــث العلمــي لتحقيــق الريــادة والتميــز يف التعليــم
العــايل والبحــث العلمــي مــن خــال تنفيــذ السياســات
العامــة للمملكــة األردنيــة اهلاشــمية يف جمــاالت التعليــم
العــايل والبحــث العلمــي واإلرشاف عــى مؤسســات
التعليــم العــايل ومتكينهــا ورفــع كفاءهتــا وفاعليتهــا ومتثيــل
التعليــم العــــايل وبنــاء الــراكات حملي ـ ًا ودولي ـ ًا لتحقيــق
التنميــة املســتدامة وتطويــر منظومــة متكاملــة للتعليــم
حتقيق ـ ًا ملقولــة جاللــة امللــك عبــداهلل الثــاين ابــن احلســن
املعظــم « فلتجعلــوا جامعاتنــا منــارات علــم وحاضنــات
وعــي واحــرام للتنــوع وقبــول اآلخــر ورفــض االنغالق،
ولتجعلوهــا قصــص نجــاح ومتيــز».
صــدرت ثالثــة قوانــن أساســية تنظــم ســر العمــل خــال
هــذه الفــرة هــي :قانــون التعليــم العــايل والبحــث العلمي
املؤقــت رقــم ( )41لســنة  2001وتعديالتــه .وقانــون
اجلامعــات األردنيــة الرســمية املؤقــت رقــم ( )42لســنة
 2001وتعديالتــه .وقانــون اجلامعــات األردنيــة اخلاصــة
املؤقــت رقــم ( )43لســنة  2001وتعديالتــه.
اســتمرت الــوزارة يف تطويــر وحتديــث الترشيعــات،
والقوانــن ،واألنظمــة ،والتعليــات التــي تنظــم وحتكــم
قطــاع التعليــم العــايل حيــث تــم إصــدار كل مــن :قانــون
التعليــم العــايل والبحــث العلمــي رقــم ( )4لســنة ،2005
وقانــون التعليــم العــايل والبحــث العلمــي رقــم ()20
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لســنة  ،2007وقانــون التعليــم العــايل والبحــث العلمــي
رقــم ( )23لســنة .2009
كــا حدثــت نقلــة نوعيــة يف الترشيعــات الناظمــة لقطــاع
التعليــم العــايل يف األردن حيــث صــدرت اإلرادة امللكيــة
الســامية باملصادقــة عــى القوانــن التاليــة :قانــون التعليــم
العــايل األردين والبحــث العلمــي رقــم ( )17لعــام
( ،)2018وقانــون اجلامعــات األردنيــة رقــم ( )18لعــام
( ،)2018إضافــ ًة ملجموعــة مــن األنظمــة والتعليــات
واألســس التــي تنظــم عمــل قطــاع التعليــم العــايل منهــا:
نظــام ممارســة العمــل األكاديمــي يف اجلامعــات والكليــات
اجلامعيــة .ونظــام صنــدوق دعــم الطالــب يف اجلامعــات
األردنيــة الرســمية .ونظــام شــؤون الطلبــة الوافديــن.
ونظــام صنــدوق دعــم البحــث العلمــي واالبتــكار.
وضــان حصــول الطلبــة ذوي اإلعاقــة عــى حقــوق
متســاوية يف الوصــول إىل التعليــم اجلامعــي حيــث بلــغ
عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــى مقاعــد الدراســة يف
اجلامعــات األردنيــة الرســمية واخلاصــة للعــام اجلامعــي
( )2019 - 2018يف خمتلــف الدرجــات ( )1112طالبــ ًا
وطالبــة.
بلــغ العــدد اإلمجــايل للطلبــة عــى مقاعــد الدراســة يف مجيــع
اجلامعــات الرســمية واخلاصــة جلميــع الدرجــات بدايــة
العــام اجلامعــي احلــايل ()322349( )2021 - 2020
طالبـ ًا وطالبــة ،كــا بلــغ عــدد الطلبــة عــى مقاعد الدراســة
يف كليــات املجتمــع والكليــات اجلامعيــة ( )34351طالبـ ًا
وطالبــة ،يف حــن بلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس
يف اجلامعــات األردنيــة الرســمية واخلاصــة ()11233
عضــوا .وقامــت الــوزارة مــع رشكائهــا يف القطاعــن العــام
واخلــاص ومــن خــال البعثــات والقــروض عــى دعــم
رشحيــة الطلبــة املتميزيــن يف اجلامعــات األردنيــة الرســمية،
إضافــة إىل املنــح والقــروض التــي تقدمهــا ســنوي ًا مــن
خــال صنــدوق دعــم الطالــب للطلبــة الدارســن يف
اجلامعــات األردنيــة الرســمية ضمــن الربنامــج العــادي
إلكــال دراســتهم اجلامعيــة ،واملنــح والقــروض حيــث
يســتفيد ســنوي ًا أكثــر مــن ( )40أربعــن ألــف طالــب
وطالبــة منهــا ،ممــا يســهم يف ختفيــف العــبء االقتصــادي
عــى أكثــر مــن ( )40أربعــن ألــف أرسة أردنيــة،
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وحرصــت الــوزارة عــى زيــادة أعــداد الطلبــة املســتفيدين

مــن هــذه البعثــات واملنــح والقــروض حيــث بلــغ عــدد
الطلبــة املســتفيدين منــذ تأســيس الصنــدوق وحتــى

هنايــة عــام ( )2019قرابــة ( )627000طالــب وطالبــة،
كــا بلغــت قيمــة الدعــم املــايل املقــدم هلــؤالء الطلبــة مــا
يقــارب ( )309مليــون دينــار أردين ،وقــام جملــس الــوزراء
بتأجيــل تســديد قــروض ( )50ألــف طالــب وطالبــة حلــن

التحاقهــم بالعمــل.

بلــغ عــدد خرجيــي اجلامعــات األردنيــة يف العرشيــن عــام
األخــرة ( ،)1055282وبلــغ عــدد الطلبــة الوافديــن

الدارســن يف اجلامعــات األردنيــة الرســمية يف عــام

( )2021 - 2020أكثــر مــن ( )40ألــف طالــب مــن
( )105دول حــول العــامل ،فيــا بلــغ جممــوع مــا أنفقتــه
اجلامعــات األردنيــة ،وصنــدوق دعــم البحــث العلمــي

واالبتــكار عــى البحــث العلمــي واإليفــاد لألعــوام

( )394.095.442( ،)2018 - 2010دينــار ًا أردنيــ ًا،
وارتفــع عــدد األبحــاث املنشــورة يف املجــات العامليــة يف

العرشيــن عــام األخــرة بواقــع ( )39496ليبلــغ اإلمجــايل

مــن حلظــة تأســيس اجلامعــة األردنيــة ( )44515بحثــ ًا،
وعــدد بــراءات االخــراع املســجلة داخــل وخــارج األردن

يف العرشيــن عــام األخــرة ( )840بــراءة اخــراع.

ويف ســياق التطويــر وحتقيــق االنجــاز خصصــت وزارة
التعليــم العــايل جوائــز للبحــث العلمــي يف عــام 2009

يف مواضيــع مثــل تكنولوجيــا املعلومــات ،والعلــوم
األساســية وتشــمل :الرياضيــات واإلحصــاء ،الفيزيــاء،

الكيميــاء والعلــوم الرتبويــة والنفســية .والعلــوم اهلندســية،

الدراســات اإلســامية والقانونيــة ،العلــوم الطبيــة
والصيدالنيــة ،العلــوم الزراعيــة ،العلــوم االجتامعيــة

واإلنســانية واآلداب واللغــات والفنــون.

عسكرية  -رشطية  -ثقافية  -سنوية

دور المرأة األردنية في
محاربة اإلرهاب والتطرف
أثبتــت املــرأة األردنيــة يف جمتمعنــا اليــوم قدرهتــا عــى االســهام
ٍ
جيــل وا ٍع بعيــد ًا عــن الغلــو والتطــرف و إن كان
يف صناعــة
ـتوى عـ ٍ
ـال مــن الوعــي ملــا حييــط
يف الفكــر ،وبأهنــا عــى مسـ ً
هبــا مــن أولويــات ،فمقيــاس رقــي ووعــي األمــم وحضارهتــا
وتقدمهــا يكــون مــن خــال أفرادهــا فكيــف ال وان كانــت

املــرأه هــي املحــرك األســايس لألمــم وصانعــة مســتقبل الغــد.

مالزم 1/

فادية جالل سمريان

امليدانيــة والعملياتيــة مــن خــال التحاقهــا بوحــدات

األمــن العســكري واالســتخبارات العســكرية ،ويف

فــا نــراه اليــوم مــا هــو اال نتيجــة للســر ضمــن منهجيــة

الواجبــات العملياتيــة ومتتعهــا بقــدرات عاليــة يف جمــال

التقــدم والتميــز والوســطية واالعتــدال ،وكــا علمنــا

عــى اختــاذ القــرارات.

شــاملة متكاملــة لتمكــن دور املــرأه للدخــول اىل عــامل
القائــد و األب جاللــة امللــك عبــداهلل الثــاين ابــن احلســن

حفظــه اهلل ورعــاه والــذي كان دائــ ًا داعــ ًا للمــرأة عــى
الــدوام إليامنــه بقدراهتــا الكافيــة وحقهــا يف املشــاركة يف

كافــة جمــاالت احليــاة و بالتحديــد يف الســلك العســكري.
ونحــن اليــوم يف ضــوء التطــورات االجتامعيــة والسياســية
واختــال القيــم وغريهــا نواجــه حتديــات أكــر

ومســؤوليات أكــر إال اهنــا اســتطاعت املــرأة العســكرية

بجدارهتــا أن تثبــت بأهنــا عنــر ًا فاع ـ ً
ا و مؤثــر يف كافــة
املواقــع و أهنــا عــى قــدر عــال ٍمــن املســؤولية وذلــك
مــن خــال توســع أفقهــا واعطاءهــا املعلومــات الوافــرة
التــي ختلــق لدهيــا الوعــي الــكايف ملــا حييــط باملجتمــع

مــن خماطــر ،اذ اثبتــت درجــات عاليــة مــن االحرتافيــة

و اســتطاعت أن تقــف بقــدم راســخة حتــى يف املهــام

الضبــط والســيطرة وايصــال املعلومــه الدقيقــة والقــدرة
كــا وقــد عملــت القــوات املســلحة األردنيــة عــى تطويــر

مهارهتــا لتصــل هلــذه الكفــاءة ،فالتوســع الــذي نشــهده اليــوم
مل ُيســبق يف انضــام املــرأه العســكرية لصفــوف العــز والكرامة

والــذي جــاء نتيجــة لــروئ بنيــت عــى أســس مطروحــة عــى
املســتوى العاملــي حيــث نقلــت صــورة املــرأة العســكرية يف

أهبــى صورهــا مــن خــال مشــاركتها أيضـ ًا بــدورات داخليــة
و خارجيــة تؤهلهــا للعمــل يف كافــة الوحــدات العســكرية

وتســلمها أعــى املناصــب اســوة برفقــاء الســاح يف القــوات
املســلحة األردنيــة /اجليــش العــريب.

فاملــرأة العســكرية كانــت ومازالــت و ســتبقى تتميــز
وجتتهــد وتثبــت جدارهتــا يف كافــة صنــوف القــوات
املســلحة متســلحة بالعلــم واملعرفــة و الضبــط والربــط

العســكري أســوة بأخواهنــا رفــاق الســاح.
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On followers ethics ,moral value ,honesty and integrity approach brings in trust among
employees. This improves the motivation levels of the employees and hence improves
their performance and productivity. Ethics influence on followers leads to no conflict
environment , commitment with regulations and organization policies to achieve the
organization goals, ethics give organization a support in market competition, the ethics
make followers feel
important, give work beauty and dignity.
On other side if there is no ethics among followers the results will be negative performance, low productivity , sick leave, unwanted breaks, absenteeism, stealing of organization property and assets, conflicts, converting organization equipment for personal
use, are unethical conducts which affect on organization productivity . There are many
examples of big and little employee actions that demonstrate ethics. The employee who
completes the training module on his own is making an ethical choice.
The Ethical Decision-Making Process
Before a model can be utilized, leaders need to work through a set of steps to be sure
they are bringing a comprehensive lens to handling ethical disputes or problems.
A leader with an understanding of ethics, a history of ethical decision-making and the
ability to develop and execute plans of action shows stability, empathy, integrity and
resolve. All of these traits shown in a leader’s track record will infuse a greater sense of
trust within followers. Ethical decisions reflect decisions maker values.
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Importance of ethics in business
The decision to behave ethically is a moral one; employees must decide what they think
is the right course of action. This may involve rejecting the route that would lead to the
biggest short-term profit. Ethical behavior and corporate social responsibility can bring
significant benefits to a business. For example, they may attract customers to the firm’s
products, make employees want to stay with the business, reduce labour turnover and
therefore increase productivity, attract more employees wanting to work for the business, reduce recruitment costs and enable the company to get the most talented employees , and increase business reputation. (Business Case Studies LLP, n.d.).
Influence of ethics on leaders and followers
The relationship between the leader and the followers varies depending on the degree
of respect, trust, and support exchanged between them, and can potentially develop
into a high level of partnership”. Effective leadership is a result of ethical behavior. Good
ethics promote all the characteristics necessary for effective leadership. Followers accept leaders they can trust. A leader with an understanding of ethics, a history of ethical
decision-making and the ability to develop and execute plans of action shows stability,
empathy, integrity and resolve. All of these traits shown in a leader’s track record will
infuse a greater sense of trust within followers. Without good ethics it is extremely difficult for a leader to develop integrity, authenticity, an identity or other traits that produce
effective leadership (Jessica,2010).
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Ethics In Business
Ethics is a very important topic that deals with values relating to human conduct, in business ethics is necessary for
organization decisions makers, and it is very important for
performance, because there is a link between ethics and perاملقدم املتقاعد

هاين محمد الجعافره

formance, however good and positive ethics increase the
employees performance and productivity. The relationship
between the leader and the employees depending on the degree of respect, trust, and support exchanged between them.

Business ethics definition
David , (2014, January 1)

mentioned in his paper a definition for (Velasquez, Andre,

Thomas Shanks, & Meyer, 2017) that an

Ethics is the branch of philosophy that deals

with values relating to human conduct. Specifically, that human conduct that deals with
the rightness and wrongness of certain actions and the goodness and badness of the
motives and outcomes of such actions .
Forms Of Ethical Theories
Deontology
The deontological class of ethical theories states that people should adhere to their obligations and duties when engaged in decision making when ethics are in play, so good
person values will produce very consistent decisions.
Utilitarianism
The Utilitarianism theory holds that an action is good if it results in maximum satisfaction
for a large number of people who are likely to get affected by the action.
Rights
Rights In ethical theories based on rights, the rights established by a society are protected and given the highest priority.
Virtue
Virtue is a quality or excellence that makes a thing good according to its nature, and
moral virtues are those qualities that make a person morally or ethically excellent (Dennis and Kevin ,2104). The virtue ethical theory judges a person by his/her character
rather than by an action that may deviate from his/her normal behavior. It takes the
person’s morals, reputation, and motivation into account when rating an unusual and
irregular behavior that is considered unethical.
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استراحة العدد
اوائـــل
•
•
•
•
•

اول من و�ضع النقاط على احلروف هو ابو اال�سود الد�ؤيل.
اول من رفع �سيفا يف اال�سالم هو الزبري بن العوام.
اول حيوان و�صل اىل القمر هي الكلبة ال يكة.
اول �شهادة زور يف اال�سالم كانت من بئر اخلوئب.
اول دولة عربية ا�ستقلت بقرار امم متحدة هي ليبيا.

حكم وامثال
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

العاقل ال ي�ستقبل النعمة ببرت وال يودعها بجزع.
العاقل من عقل ل�سانه واجلاهل من جهل قدره.
الدنيا �سجن امل�ؤمن وجنة الكافر.
اف�ضل اجلهاد كلمة عدل عند �سلطان جائر.
ا�صالح املوجود خري من انتظار املفقود.
العلم كال�سراج من مر به اقتب�س منه.
ان قل مايل خل ي�صاحبني وان زاد مايل فكل النا�س خالين.
اذا اتتك مذمتي من ناق�س فهي ال�شهادة يل باين كامل.
يخاطبني ال�سفيه بكل قبح فاكره ان اكون له جميبا يزيد �سفاهة
وازيد حلما كعود زاده االحراق طيبا.
اذا �ضربت ف�أوجع فان املالمة واحدة.

هل تعلم
•
•
•
•
•
•

هل تعلم ان اجل�سم الب�شري يتكون من  206قطعة عظم.
ه��ل تعل��م ان الزراف��ة لط��ول رقبته��ا فه��ي ال تن��ام يف الي��وم اال  9دقائ��ق
ولي�س��ت عل��ى م��رة واح��دة وامن��ا عل��ى ث�لاث مراح��ل كل م��رة  3دقائق.
هل تعلم ان القد�س احتلت على مدى التاريخ  24مرة.
ه��ل تعل��م ان اق��دم ج�س��م يف الع��امل يع��ود تاريخ��ه اىل  850ق.م
ويق��ع يف تركي��ا وه��و عب��ارة ع��ن ج�س��ر حج��ري ف��وق نه��ر ملي���س يف
تركي��ا.
هل تعلم ان خمرتع االلة احلا�سبة هو با�سكال �سنة 1785م.
ه��ل تعل��م ان م��ا يحدث��ه  0.47لي�تر م��ن الب�ترول م��ن انفج��ار يعادل
م��ا يحدث��ه وزن  0.45كغ��م م��ن الدينامي��ت.

حكمة بليغة في طلب العلم

ق��ال ال�ش��افعي رحم��ه اهلل :م��ن تعل��م الق��ر�آن عظم��ت قيمت��ه ,وم��ن نظ��ر
يف الفقه نبل قدره ,ومن كتب احلديث قويت حجته ,ومن رق يف اللغة
رق طبع��ه ,وم��ن نظ��ر يف احل�س��اب ج��زل راي��ه ,وم��ن مل ي�ص��ن نف�س��ه مل
ينفعه علمه.

املهندسة

ميسلون سليامن النوايسة

من نوادر البخالء
•

•

•

•

م��ن املو�صوف�ين بالبخ��ل اه��ل م��رو ان عادته��م اذا ترافق��وا يف �س��فر
ان ي�ش�تري كل واحد منهم قطعة حلم وي�ش��كها يف خيط ويجمعون
اللحم كله يف قدر ومي�سك كل واحد منهم طرف خيطه اذا ا�ستوى
ج��ر كل واح��د منه��م خيط��ه واكل حلم��ه وتقا�س��ما املرق.
ق��ال عم��رو ب��ن ميم��ون م��ررت ببع���ض ط��رق الكوف��ة ف��اذا ان��ا برج��ل
يخا�ص��م ج��اره فقل��ت م��ا بالكم��ا فق��ال احدهم��ا ان �صديق��ا يل زارين
فا�ش��تهى را�س��ا فا�ش�تريته وتغدين��ا واخ��ذت عظام��ه فو�ضعته��ا عل��ى
ب��اب داري اجتم��ل به��ا فج��اء ه��ذا ف�أخذه��ا وو�ضعه��ا عل��ى ب��اب داره
يوه��م النا���س ان��ه ه��و ال��ذي ا�ش�ترى الر�أ���س.
ق��ال رج��ل م��ن البخ�لاء لأوالده ا�ش�تروا يل حلم��ا فا�ش�تروه فام��ر
بطبخه فلمات ا�ستوى اكله جميعهم حتى ملن يبقي يف يده اال عظمة
وعي��ون اوالده ترمق��ه فق��ال م��ا اعط��ي اح��د منك��م ه��ذه العظمة حتى
يح�س��ن و�ص��ف اكله��ا فق��ال ول��ده االك�بر ا�شم�ش��مها ي��ا ابت��ي وام�صه��ا
حتى ال ادع للذر فيها مقيال ,فقال :ل�ست ب�صاحبها ,فقال االو�سط:
الوكه��ا ي��ا ابت��ي واحل�س��ا حت��ى ال ي��دري اح��د لع��ام ه��ي ام لعام�ين ق��ال
 :ل�س��ت ب�صاحبه��ا ,فق��ال اال�صغ��ر ي��ا ابت��ي  :ام�صه��ا ث��م ادقها وا�س��فها
�س��فا ق��ال :ان��ت �صاحبه��ا وه��ي ل��ك ,زادك اهلل معرف��ة وحزما.
وحك��ى بع�ضه��م ق��ال كن��ت يف �س��فر ف�ضلل��ت ع��ن الطري��ق فر�أي��ت بيت��ا
يف الفالة ف�أتيته فاذا به اعرابية فلما ر�أتني قالت من تكون؟ قلت:
�ضي��ف قال��ت :اه�لا ومرحب��ا بال�ضي��ف� ,أن��زل ع��ل الرح��ب وال�س��عة
قال :فنزلت فقدمت يل طعاما ف�أكلت وماء ف�شربت فبينما انا على
ذلك اذ اقبل �صاحب البيت فقال :من هذا فقالت� :ضيف ,فقال :ال
اهال وال مرحبا ما لنا ومال ال�ضيف ,فلما �سمعت كالمه ركبت من
�ساعتي و�سرت فلما كان من الغد ر�أيت بيتا يف الفالة فق�صدته فاذا
ب��ه عربي��ة فلم��ا راتن��ي قال��ت م��ن تك��ون قلت �ضيق فقالت ال اهال وال
مرحب��ا بال�ضي��ف مالن��ا وم��ال ال�ضي��ف فبينم��ا ه��ي تكلمن��ي اذ اقب��ل
�صاح��ب البي��ت فلم��ا راين ق��ال م��ن ه��ذا ,قال��ت �ضي��ف ,ق��ال مرحب��ا
واه�لا بال�ضي��ف ث��م ات��ي بطع��ام ح�س��ن فاكل��ت م��اء ف�ش��ربت فتذك��رت
م��ا م��ر ب��ي بالأم���س فتب�س��مت فق��ال مم��ا تب�س��مك فق�ص�ص��ت عليه ما
اتف��ق يل م��ع تل��ك االعرابي��ة وبعله��ا فم��ا �س��معت من��ه وم��ن زوجت��ه
فقال ال تعجب ان تلك العربية التي رايتها هي اختي وان بعلها هو
اخ امرات��ي ه��ذه فغل��ب عل��ى كل طب��ع اهله.

أشياء ضائعه

عل��م ال يعم��ل ب��ه ,وم��ال ال ينف��ق من��ه ,وقل��ب ف��ارغ ,وب��دن معط��ل ,وحم��ب
ال تتقي��د بر�ض��ى املحب��وب ,ووق��ت م�ضي��ع ,وفك��ر يج��ول يف م��ا ال ينف��ع,
وخدم��ة م��ن ال يق��رب م��ن اهلل ,وخوف��ك مم��ن ال ميل��ك ال �ض��را وال نفعا.

قطوف من الحكمة

ق��ال اب��ن عبا���س ر�ض��ي اهلل عنهم��ا� :إن للح�س��نة �ضي��اء يف الوج��ه ,ون��ورا
يف القل��ب و�س��عة يف ال��رزق وق��وة يف الب��دن وحمب��ة يف قل��وب اخلل��ق وان
لل�س��يئة �س��وادا يف الوج��ه وظلم��ة يف القل��ب ووهن��ا يف الب��دن ونق�ص��ا يف
ال��رزق وبغ�ض��ة يف قل��وب اخلل��ق.
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كيف نقلل الدهون في طعامنا

م .عيل مشهور قطيشات
أخصايئ التغذية العالجية

هنــاك العديــد مــن احلــاالت املرضيــة املتعلقــة بأمــراض

 )2االبتعــاد عــن التوابــل والبهــارات بكافــة إشــكاهلا

الدمويــة تقليــل قــدر اإلمــكان واالبتعــاد عــن امللــح

(القرفــة والزنجبيــل بكميــات قليلــة ألنــه ممكن تســاعد

القلــب والضغــط وتصلــب الرشايــن وأمــراض األوعيــة
والدهــون الضارة،واحلــد مــن تنــاول الدهــون الضــارة،
واحلــد مــن تنــاول الدهــون املفيــدة أيضــا جتنبــا الرتفــاع

نســبة الدهــون يف اجلســم.

كــا يف ارتفــاع ضغــط الــدم املقــرن بارتفــاع الدهــون

واالســتعانة باملطيبــات الطبيعيــة كاإلعشــاب مثــل
يف رفــع ضغــط الــدم )والبصــل والثــوم والكزبــرة

الناشــفة والشــومر واليانســون والكمون.....الــخ.

 )3االبتعــاد عــن الصلصــات أو البهــارات املحتويــة عــى
الصوديــوم مثــل غلوتامــت الصوديــوم وصلصــة

الثالثيـ�ة والكولسـترول أو تصلـ�ب الرشايـين( (�Atheroscle

الصويــا وصلصــات الشــوي والكاتشــب العــادي

تبعــا حلالــة املريــض بحيــث ال تزيــد عــن  % 30مــن

أثنــاء حتضــر الطعــام ومكعبــات املــرق.

غــذاء املريــض عــن  % 18مــن الطاقــة املتناولــة ،ويف حــال

واســتبداهلا بلحــم العجــل او الدجــاج وبــدون تنــاول

 ) rosisويتــم تقليــل الدهــون بمســتويات خمتلفــة وذلــك

الطاقــة املتناولة،ومــن النــادر خفــض نســبة الدهــون يف
تقليــل تنــاول االطعمــه الغنيــة بالدهــون احليوانيــة فإننــا

تلقائيــا نقلــل مــن كميــة الكولســرول املتناولــة ،كــا ان
امللــح يتــم ختفيفــه بدرجــات متفاوتــة وذلــك حســب مــا

تقتضيــه احلالــة الصحيــة للمريــض.

واملاســرد والزيتــون واخلــل املضــاف إليــه النكهــات

 )4جتنــب رشاء اللحــوم احلمــراء الغنيــة بالدهــون
اجللــد او تنــاول الســمك.

 )5إســتبدال الدهــون احليوانيــة بزيــت الزيتــون والزيــوت
النباتيــة األخــرى عــى أن ال تزيــد الكميــة املتناولــة عن
تلــك املســموح هبــا يوميــا حتــى ولــو كانــت مــن زيــت

هنــاك عــدة نصائــح جتنبــك مــن ارتفــاع الكولســرول

الزيتــون ،فحتــى تنــاول زيــت الزيتــون بكميــات كبــرة

 )1عدم متليح الطعام إثناء طهيه أو حتضريه.

الدم.

وارتفــاع ضغــط الــدم وهــي كاأليت :

100

وأكثــر مــن املطلــوب قــد يــؤدي اىل ارتفــاع الدهــون يف

عسكرية  -رشطية  -ثقافية  -سنوية

 )6تقليــل تنــاول االطعمــه املحتويــة عــى الدهــون كــا
يف صفــار البيــض واحلليــب كامــل الدســم ومنتجاتــه
كاألجبــان واأللبــان وذلــك ختفيــف الكوليســرول
والرتكيــز عــى االطعمــه قليلــة الدهــون كاحلليــب
خــايل الدســم واالجبــان قليلــة الدهــون.
 )7جتنــب إضافــة الســمنة أو الزبــد او املايونيــز إىل الطعــام
مــا أمكــن وذلــك الحتوائهــا عــى كميــة كبــرة مــن
الكوليســرول والدهــون املشــبعة واللذيــن هلــا عالقــة
بحــدوث تصلــب الرشايــن.
 )8يستحســن التعــود عــى األطعمــة املســلوقة أو املشــوية،
أو قــي األطعمــة مــع إضافــة الزيــت هلــا ضمــن كميــة
الدهــن املســموحه ( مثــا يف اخلــراوات كالباذنجــان
او البطاطــا مــع ملعقــة زيــت او ملعقتــن كبريتــن مــن
الزيــت او شــوائها بالفــرن ).
 )9مراعــاة أمــور الطهــي الصحيــة مع جتنــب القــي الغزير يف
الزيــت والتقليــل مــن الكميــة يف املقــاة ويفضــل الطهــي
بزيــت الزيتــون لكــن بــرط عــدم إيصالــه لدرجــة
االحــراق حتــى ال يتأكســد ويصبــح ســاما لصحتنــا.
 )10يف حالــة الرغبــة يف إزالــة الدهــون مــن الطعــام
بعــد طهيــه فأنــه مــن املمكــن تربيــده بحيــث تصبــح
الدهــون صلبــة وظاهــره عــى ســطح الطعــام ممــا

جيعــل إزالتهــا بامللعقــه ســهال جــدا.

 )11جتنــب األطعمــة املاحلــة وعــدم إضافــة امللــح إىل
الطعــام ،خصوصــا املكــرات املاحلــه واملوالــح
واملخلــات واألجبــان املاحلــه واخلبــز العــادي اململــح

واللحــوم املدخنــه واملعلبــة مثــل النقانــق ومســتخلص

اللحمــه والرسديــن واالنشــوفة واللحــوم املخللــه

 )12تناول اخلبز قليل امللح أو عدم متليح اخلبز اثناء عجنه.

 )13تنــاول الشــوربات املحــره يف البيــت بحيــث تكــون
قليلــة الصوديــوم.

 )14قــراءة بطاقــة البيــان املوجــوده عــى املنتجــات اجلاهزة

لتحديــد كميــة الصوديــوم التــي ســيتم تناوهلــا بحيــث
ال تتجــاوز الكميــة املســموح بتناوهلــا يوميــا.

وأخريا صحتك مصلحتك فحافظ عليها
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إرشادات غذائية عامة
المصابين بداء
لألشخاص ُ
كورونا

م .إميان عاطف املحادين
أختصاصية تغذية

داء كــرون ( ) Crohn's diseaseهــو أحــد أمــراض األمعــاء

امتصــاص العنــارص الغذائيــة ،ومــن ُهنــا جتــدر أمهيــة

ُيسـ ِّبب االلتهــاب املزمــن ،والتهيــج يف أي جــزء مــن أجزاء

الكافيــة والربوتــن والدهــون الصحيــة باإلضافــة إىل

االلتهابيــة ( )IBDالتــي قــد تســتمر مــدى احليــاة ،كـ ّـا إ َّنــه

وجــود نظــام غذائــي غنــي باملغذيــات والســعرات احلرارية

ُ
حيــث جيعــل مــن الصعــب
مــن اجلهــاز اهلضمــي (،)GI

األطعمــة التــي حتتــوي عــى الربوبايوتيــك والربيبايوتيــك،

الرضوريــة مــن الطعــام ،ونتيجـ ًة لذلــكُ ،يمكــن أن يكــون

وفيتامــن د والفــوالت والزنــك وفيتامــن ب 12ملنــع أو

عــى اجلســم هضــم وامتصــاص العنــارص الغذائيــة

للطعــام املتنــاول تأثــر كبــر عــى الشــخص ا ُملصــاب ،إذ
قــد تظهــر عليــه بعــض األعــراض الناجتــة عــن اإلصابــة
بــداء كــرون كاإلســهال املتكــرر ،والغــازات ،واالنتفــاخ،

وآالم البطــن ،والتشــنجات ،إضافــ ًة إىل ذلــك قــد يــؤدي
إىل فقــر الــدم ،ونقــص يف مســتويات فيتامــن ب 12

ومحــض الفوليــك واحلديــد.

إضاف ـ ًة إىل املكمــات الغذائيــة مثــل احلديــد والكالســيوم

عــاج النقــص الناتــج.

وإليــك بعــض اإلرشــادات الغذائيــة لألشــخاص املصابــن

بــداء كــرون:

 - 1جتنــب األطعمــة ا ُملحفــزة مثــل :األطعمــة الغنيــة
باألليــاف والدهــون واخلــروات النيئــة والغــر
مطبوخــة ،ومعظــم الفواكهــة واملرشوبــات التــي

وقــد ُيعــاين الشــخص املصــاب بــداء كــرون بصعوبــة يف

حتتــوي الكافيــن.

طــرق يمكــن مــن خالهلــا تفــادي تفاقــم األعــراض

ســاعات.

اختيــار الوجبــات الغذائيــة ،ولكــن حلســن احلــظ ،هنــاك

وحتــى تعزيــز الشــفاء يف اجلهــاز اهلضمــي ،تتــم مــن

خــال وضــع خطــة نظــام غذائــي صحــي توفــر العنــارص
الغذائيــة والســعرات احلراريــة التــي حيتاجهــا ،مع اســتبعاد

األطعمــة املحفــزة التــي تزيــد شــدة األعــراض.

 - 2تنــاول وجبــات صغــرة أو وجبــة خفيفــة كل  3إىل 4
 - 3تنــاول كميــة أقــل مــن األليــاف غــر القابلــة للذوبان
مثــل البــذور واملكــرات واخلــروات ذات األوراق
اخلــراء وبعــض الفواكــه.

 - 4جتنــب الفواكهــة واخلــروات التــي حتتــوي عــى

ومــن اجلديــر ذكــره بــأن نتيجــ ًة لإللتهابــات املزمنــة

بــذور.

مصــدر قلــق للمصابــن بــداء كــرون ألنــه يتداخــل مــع

وحــاول إزالــة قشــور الفاكهــة.

املوجــودة يف اجلهــاز اهلضمــي فــأن نقــص املغذيــات ُيعــدّ
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 - 5قــم بطهــي اخلــروات حتــى يســهل هضمهــا

عسكرية  -رشطية  -ثقافية  -سنوية

 - 6جتنب األطعمة الدهنية واملقلية واألطعمة احلارة.

العنــارص الغذائيــة لتجنــب حــدوث النقــص.

 - 8ارشب ببطء ،وال تستخدم الشلمونة.

فأنــه بــا شــك يوجــد هنــاك أطعمــة أخــرى يمكــن أن

 - 7جتنب املرشوبات السكرية والكافيني والكحول.
 - 9جتنب اللحوم احلمراء واملعاجلة.

يف حــن أن بعــض األطعمــة تــؤدي إىل تفاقــم داء كــرون،

تكــون مفيــدة ملــن يعانــون مــن داء كــرون ،حيـ ُ
ـث حيتــوي

 - 10جتنــب احلبــوب الكاملــة ،واســتبدهلا بحبــوب

ُعــزز اهلضــم الصحــي
همــة ت ِّ
بعضهــا عــى ُمغذيــات ُم ّ

 - 11حافــظ عــى رطوبــة جســمك بــرب كميــات كافيــة

منهــا مــا يــأيت:

مــن املهــم اإلشــارة إىل أنــه ال يمكــن للجميــع حتمــل

اخلضــار ،وســمك الســاملون والتونــا ،والدواجــن،

لكــن قــد يــؤدي إىل ظهــور أعــراض عنــد شــخص آخــر،

والشــام ،واألفــوكادو ،وبعــض البقوليــات املهروســة

مكــررة.

مــن املــاء طــوال اليــوم.

نفــس األطعمــة؛ ألنــه ممكــن أن يكــون آمنًــا ألحدهــم

بالتــايل أفضــل أســلوب ممكــن إتباعــه ملعرفــة مــا هــي
األغذيــة املحفــزة لــدى الشــخص ا ُملصــاب هــو تدويــن
مجيــع االغذيــة التــي يتناوهلــا ملعرفــة أي منهــا ُيســ ِّبب
األعــراض واســتبداهلا بخيــارات ُأخــرى تو ِّفــر نفــس

وجيــب تضمينهــا بالتأكيــد يف النظــام الغذائــي وســأذكر
حليــب اللــوز ،والبيــض ،ودقيــق الشــوفان ،وشــوربة

والفاكهــة االســتوائية؛ بــا يف ذلــك املــوز والبابايــا واملانجو

كاحلمــص والعــدس والفاصوليــاء وليــس البقوليــات
بشــكل عــام ،والفلفــل امللــون املطبــوخ (مــع إزالــة القــرة
اخلارجيــة) ،واألرز األبيــض ،وزبــدة الفــول الســوداين،

وزبــدة اللــوز.
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قصة وطن

التلميذ العسكري

أحمد يارس العدوان
كتيبة عبدالله بن رواحة /السنة الثالثة

أقــدم إليكــم يف مقــايل هــذا قصــة وطــن وتارخيه املــرق بام

رشقــي األردن جــزء ًا مــن اململكــة العربيــة الناشــئة ،إال

باألعــوام الصعبــة ومــا شــهده حتــى اســتطاع أن يكــون

احتلــت القــوات الفرنســية بقيــادة غــورو بعــد انتصارهــم

قــدم مــن التضحيــات منــذ بدايــة تأســيس األمــارة مــرورا
بــا هــو عليــه اليــوم ويعــود الفضــل للهاشــميني الذيــن
قدمــوا الكثــر ألجــل بنــاء هــذا الوطــن العزيــز برجاالتــه

الرشفــاء الذيــن التفــوا حــول الرايــة اهلاشــمية كرجــل
واحــد ال فــرق بينهــم ومــن شــتى أصوهلــم ومنابتهــم.

أهنــا مل تــدم ســوى أشــهر قليلــة؛ ففــي  28متــوز 1920
يف معركــة ميســلون ،وأجــروا امللــك فيصــل عــى مغــادرة
اجلــزء املخصــص للفرســيني مــن بــاد الشــام ،أ َّمــا أحــرار

العــرب ففــروا إىل منطقــة رشقــي األردن وجعلــوا منهــا

منطلقــ ًا ملحاربــة االســتعامر الفرنــي.

كانــت البدايــة يف  1916حيــث قــاد الرشيــف احلســن

وبعــد مناشــدة أحــرار العــرب الرشيــف احلســن بــن عــي

العــرب مــن الظلــم واالســتبداد ،وكان للعشــائر األردنيــة

واســتعادة اململكــة العربيــة منهــم ،والــذي تزامــن مــع مــا

بــن عــي املعركــة ضــد حــزب االحتــاد والرتقــي لتحريــر
الــدور الكبــر بالتفافهــم حــول قيــادة الرشيــف احلســن

بــن عــي ،وبعــد طــرد فلــول األتــراك مــن األرايض
العربيــة ،وبإعــان اســتقالل اململكــة العربيــة بتاريــخ 8
آذار  1920يف حــدود ســوريا الطبيعيــة ،أصبحــت منطقــة
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بإرســال أحــد أبنائــه عــى رأس جيــش ملحاربــة الفرنســيني
أقــره مؤمتــر أم قيــس الــذي ضــم زعامــات رشقــي األردن
 ،الذيــن كان مــن أهــم مــا طالبــوا بــه هــو تشــكيل حكومــة

برئاســة أمــر عــريب ،اســتجاب الرشيــف ملطالــب أحــرار
العــرب وزعامــات رشقــي األردن ،وأرســل ابنــه عبــد

عسكرية  -رشطية  -ثقافية  -سنوية

اهلل األول ابــن احلســن ،ووصــل األمــر إىل معــان يف 21

ومــع بدايــة عهــد امللــك البــاين احلســن رمحــه اهلل ،الــذي

التــي مخــدت يف حــوران ،وأنــه وكيــا ونائبــا لألمــر

بتعريــب قيــادة اجليــش العــريب ،مــرور ًا بالقفــزات التنمويــة

ترشيــن الثــاين  ،1920وأعلــن أنــه جــاء إلحيــاء الثــورة
فيصــل ،وهــو مــا اعتــره الفرنســيون هتديــد ًا لوجودهــم يف

ســورية ،وعندمــا وصــل األمــر إىل عـ َّـان يف  2آذار ،1921
و ُقوبــل برتحيــب شــعبي كبــر.

بقــدوم األمــر إىل عـ َّـان ،انقلبــت كل املوازيــن و ُأعيــدت

كل احلســابات ،واضطــر الربيطانيــون والفرنســيون إىل
التعامــل مــع األمــر كأمــر واقــع ،وتقــرر دعــوة األمــر
إىل القــدس يف  28آذار لعقــد اتفــاق مــع وزير املســتعمرات

ونســتون ترتشــل واملنــدوب الســامي الربيطاين يف فلســطني

هربــرت صموئيــل ،نتــج عنــه تأســيس حكومــة الــرق

العــريب برئاســة األمــر ،ويف  11نيســان عــام 1921
تشــكلت أول حكومــة يف رشقــي األردن برئاســة رشــيد
طليــع.

م َّثــل نقطــة مفصليــة يف تاريــخ األردن احلديــث ،بــدء ًا

يف خمتلــف املجــاالت الصحيــة والثقافيــه واالقتصاديــة،
وانتهــا ًء بإعــان اســتئناف احليــاة الديمقراطيــة يف األردن؛

فبالرغــم مــن األزمــات الكثــرة وا ُملعقــدة ،اســتطاع جاللــة

املغفــور لــه بــإذن اهلل امللــك احلســن بــن طــال جتاوزهــا
بقــدرة عاليــة ،والوصــول بالدولــة واملجتمــع إىل بــر
األمــان.

وتســتمر املســرة ويــأيت يــوم  1999/2/7ليغادرنــا األب
البــاين والقائــد العظيــم رمحــه اهلل ولكــن أنعــم اهلل علينــا
بامللــك عبــداهلل الثــاين بــن احلســن حفظــه اهلل ورعــاه

ليكمــل مســرة والــده وأجــداده املرشفــه ومنــذ تســلمه

اســتمر نضــال األمــر ومــن خلفــة األردنيــن لنيــل

العــرش شــهدت اململكــة نقلــه نوعيــة مــن التطــور يف

اهلل ثــم السياســة الذكيــة والقــدرة العاليــة عــى التفــاوض

األردنيــة وال زلنــا نحتفــل إىل يومنــا هــذا بمئويــة الدولــة

االســتقالل التــام ،وهنــا نذكــر أن الفضــل بعــد توفيــق مــن
التــي امتلكهــا األمــر عبــد اهلل األول ،اســتطاع األردنيــون

بقيادهتــم اهلاشــمية احلكيمــة نيــل االســتقالل وإعــان

قيــام اململكــة األردنيــة اهلاشــمية يف  25أيــار  ،1946و َّملــا
كان املــروع الوحــدوي مرشوعــ ًا هاشــمي ًا بامتيــاز ،كان

األردن عضــو ًا مؤسســ ًا وفاعــ ً
ا يف قيــام جامعــة الــدول

كافــة املجــاالت وعمــل بــكل جهــد للحفــاظ عــى املســرة
ودخولنــا ب املئويــة الثانيــة عــى الرغــم مــن املحيــط
امللتهــب حــول اململكــة وذالــك بفضــل قيادتنــا اهلاشــمية

احلكيمــة ونرجــوا مــن اهلل العــي القديــر أن حيفــظ األردن
وأهلــه وقيادتــه اهلاشــمية.

العربيــة ،كــا مل يغــب املــروع الوحــدوي عــن اهتــام

وأرجــوا أننــي مل أطــل عليكــم بــرد قصــة وطــن عظيــم

مــروع وحــدة بــاد الشــام (املــروع اهلاشــمي) ،إالَّ أن

قليــل جتــاه وطــن عظيــم بنــى نفســه بنفســه ،وبفضــل

القيــادة اهلاشــمية ،فأعلــن امللــك عبــد اهلل األول عــن

العالقــات العربيــة العربيــة والسياســات العامليــة (آنــذاك)
قــد حالــت دون نجاحــه ،وانتهــى املــروع باغتيــال
عرابــه عــى عتبــات املســجد األقــى املبــارك ،لكــن
َّ
موقــف األردن الداعــم للقضايــا العربيــة العادلــة وعــى

رأســها فلســطني مل يتغــر ،فقــدم األردنيــون التضحيــات
والشــهداء دفاعــ ًا عــن ثــرى فلســطني الطهــور.

بإنجازاتــه وقيادتــه وأننــي مهــا كتبــت وقدمــت فهــو
قيادتــه اهلاشــمية احلكيمــة ،وســيبقى األردن أوال بــكل
يشء وبــكل مــا أويت مــن عــزم شــعبه وأهلــه الذيــن قدَّ مــوا
ويقدمــون أرواحهــم فــداء هلــذا الوطــن العزيــز.

محــى اهلل الوطــن وقائــد الوطــن ،أدامــه رصحــ ًا قويــ ًا
وحصنــ ًا منيعــ ًا.
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يا ممرضة

مرشحة

عاهده ابراهيم العبادلة

يا ممرضة ...انت للوطن مفخرة
عن العني يبيلك مبخره

انتظام و وقفة الطابور كأهنا مسطرة

أول مــا جينــا ،كان منــا مــن تفكــر ترجــع لبيتهــا ،ومنــا

دموعهــا عاخلــد نازلــن.

واليوم احنا جمتمعني ،نودع بعضنا بعد أربع سنني

ياخذنــا الشــوق وياخذنــا احلنــن ،جتمعنــا الذكريــات

وجتمعنــا احلــن
كنا لبعضنا دوا

نزعل ونضحك سوا

نفس األكل ،نفس الرشب ،حتى نفس اهلوا

وأويــي وقــت الوجــع ،هــاذي عينــي وهــاذي عــن،

هــاذي قلبــي ،وهــاذي الرشايــن

وبالنهايــة خترجنــا جنود،صــح مــا نحمــي احلــدود،

بــس نــداوي ايل داخــل هاحلــدود.

وأبقى أنا جندي مهي بلدي ،مهي تكرب ،مهي تعمر
أنا جندي ،مهي ابني ،حيمي بلدو ،ما تترضر

انا جندي و انت جندي ،كلنا واحد ما نفرتق
كلو هذا فداكي يا أردن ،فداكي يا أردن...
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حنا األردنية
التلميذ العسكري

رحمة أحمد النعيامت
الرسية األوىل

حنَا األردنية بني العرب دوم شاخمني
قواتنا املسلحة عىل حدود الوطن ساهرين
جنودنا الشجعان عن احلمى مدافعني
ال مههم شمس الصيف يوم إحنا باألمن مستظلني
وال ثنى عزمهم زمهرير األيام األربعني
أسود تزأر عاحلدود وال هم متخاذلني
مجيلهم عىل الراس والشواهد بالوطن كثريين
و انجازاهتم ساطعة و التعمري يف مجيع امليادين
لكم منا كل التقدير عاملني ومتقاعدين
ياملتقاعدين أنتم عىل الراس والرمش والعني

سلم اهلل سواعد بنت الوطن و صانت العهد و ِ
الدين
َ
َ
ومن اخلدمات الطبية أنسج لكم حتية معطرة بالياسمني
بالطوارىء و اإلسعاف مثل اخللية عزمنا ما يلني
بيد نحمل السالح وبيد نداوي املريضني
مالئكة رمحة نعالج و نداوي وعىل راحتكم ساهرين
ونسأل اهلل حيفظ الوطن وتكونوا ساملني
وتظل الراية عالية وسالمي لكل املتقاعدين
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رعى اهلل عرش ًا
يعتليه الهاشميون
التلميذ العسكري

عبد الله مزيد عبد الحميد
كتيبة عبدالله بن رواحة /السنة الثالثة

هــي الرســالة التــي ُخ ّطــت حروفهــا قبــل أكثــر مــن مائــة

ـب الوطــن عــى عاتقــه،
الســاعي يف ســبيل حـ ّ
عــام ،محلهــا ّ

عصــم عــن مبادئهــا كل حــويش ودخيــل ومتط ّفــل،
حفــظ معانيهــا بــن أهــداب عينيــه عــى مطلــة ناظــره،
و َع ِهــدَ كلامهتــا مــن كل حتريــف وتظليــل .وهانحــن وبعــد

قــرن ون ّيــف ،نقــف يف مياديــن العســكرية ّ
بــكل شــموخ
ونســتذكر أحداثــا تكللــت بالعــز والــرف والفخــر

والكرامــة ّ
والشــموخ.

لقــد هـ ّـل عــام ســتة عــر وتســعمئة وألــف ليحتضــن بــن
أيامــه تارخيـ ًا عظيـ ًا ،نفخــر بذكــراه إىل يومنــا هــذا وح ّتــى
املــات؛ أال وهــو تاريــخ الثــورة العربيــة الكــرى.

الصمــت عــى شــعوب ُأثقلــت
ــم ّ
لقــد حــدث وأن َع ّ

بالظلــم واالضطهــاد ،فأبــت رصاصــة االســتقاللية ّإل

احلاكــم وجتــر وفــرض عــى أبنــاء العــرب وغريهــم مــن
القوميــات األخــرى التّجنيــد االجبــاري ،ودفــع هبــم إىل

حتفهــم يف ســاحات احلــرب دون تدريــب وجتهيــز كافيــن،
وصنــع هبــم جماعــات بــا رأفــة؛ عندمــا فــرض عليهــم
الرضائــب الثِقــال ،واســتوىل عــى أمواهلــم بــا حــق.

فنطقــوا بعدمــا ُأبكمــوا ،وتقيئــوا مــا ابتلعــوه مــن فجــع
ـوى ،وخت ّلصــوا مــن ســموم اســتقرت يف أعينهــم ليــال
وجـ ً

طــوال ،وانتفضــوا ضــد الظلــم بثــورة عربيــة كــرى قائدها

رشيــف مكــة ،فســطروا انتصــارات عديــدة ،فــا أن علــت
رايــة بيضــاء مــن رايــات العــدى إال وأســقطوها الواحــدة

تلــوى األخــرى ،وكــذا جنــود الظلــم أعــداء االنســانية،

الشيــف
أن
تــدوي يف ســاء احلجــاز فجــرا مــن بندقيــة ّ
ّ

تســاقطوا كأوراق الشــجر يف خريــف العــام.

صوهتــا وصداهــا “جــدة والطائــف « ،ومل تنتــه رحلتهــا هنــا

فلــم يتمكــن احلــكام الطغــاة يف مواجهــة اليقظــة الــروح

احلســن بــن عــي ط ّيــب اهلل ثــراه ،معلنًــا ثــور ًة أدرك

فحســب ،بــل حزمــت أمتعتهــا وشــدّ ت رحاهلــا لتصــل
إىل «بــاد الشــام» وتُســقط احلكــم الظــامل جلمعيــة االحتــاد

والرتقــي.

توالــت األحــداث نتيجــة السياســة التــي انتهجتهــا
حكومــة االحتــاد والرتقــي الرتكيــة ،والتــي مل تعــرف إال
الظلــم واالســتبداد ،لغتهــا القــوة املفرطــة الظاملــة ،فطغــى
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فكانــت ال ّثــورة العربيــة منعطفـ ًا تارخي ًّيــا يف حيــاة العــرب،

الرمــاد ،عندمــا هبــت ريــاح احلريــة
العربيــة ّ
املضمــة حتــت ّ

وأشــعلت النّــار التــي أحرقــت قلــوب الظاملــن .ولقــد
محــل األردنيــون وقيادهتــم اهلاشــمية لــواء الثــورة ُ
واتِنــوا

نــورا ســاط ًعا لألمــة
عــى مبادئهــا وأهدافهــا ،فكانــت
ً
األردن األيب.
العربيــة ،وللشــعب
ّ
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جانب من نشاطات الجناح العسكري
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