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�ضورة الغالف
قمة مر�صتيمية لنبات جعدة ال�صبيان من الأردن بعد اأن مت حفظها بطريقة الكب�صلة 

والتجفيف على درجة –196 مئوية با�صتخدام النيرتوجني ال�صائل ملدة �صهر.

الأخرى  وال�صورة  التجميد،  بعد  الأن�صجة  حيوية  تو�صح  الأحمر  باللون  ال�صورة 
تو�صح منو النبات بعد ثالثة اأ�صابيع من خروجه من الكب�صولة بعد التجميد واحلفظ  
)ال�صورتان من ر�صالة ماج�صتري تعدها الطالبة منار رباع يف كلية الزراعة يف اجلامعة 

الأردنية باإ�صراف اأ.د. ر�صا اخلوالدة و د. حممد عو�س �صطناوي(.

اأو اجلمعية  راأي  عن  بال�صرورة  تعبرّ  ل  املقالت  يف  الواردة   الآراء 
 هيئة التحرير، ويتحمل اأ�صحابها م�صوؤوليتها

ملّف العدد القادم: 
واقع م�صكلة املياه يف الأردن
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هذ� هو �لعدد �لثاين من جملتنا »�لبحث �لعلمي« وفيه نحاول �أن ن�ستكمل ما كنا 

بد�أناه يف �لعدد �لأول. فقد جعلنا ملف هذ� �لعدد حول »�لتعليم �لعايل يف �لأردن« 

من جديد، و�آثرنا �أن يهتم بو�سع ت�سّور�ت حللول م�سكالت �لتعليم �لعايل، بعدما 

طَرح �مللف �لذي ت�سمنه �لعدد �لأول ت�سخي�سًا و�فيًا لو�قع جامعاتنا.

وقد �سارَكنا يف هذ� �مللف جمموعٌة من خرية �لأكادمييني و�ملهتمني من �خلرب�ء 

بالتعليم �لعايل وباجلامعات، ولول م�ساركاتهم �لغنية ملا كان �مللف بهذ �ل�سوية.

باإبد�ء  متف�سلني  وكانو�  �ل�سابق،  �لعدد  ملف  حول  باآر�ئهم  �ملهتمون  زوَدنا  لقد 

�إعجابهم، وثنائهم على ذلك �مللف، وعلى �لعدد �لأول بكليته. مما جعلنا نقف �أمام 

حتّد كبري، لنحافظ على �ل�سوية �لتي بد�أنا بها، وذلك ل يتحقق �إل من خالل دعم 

�ملهتمني و�ملخت�سني وم�ساركاتهم. وهنا ن�ستثمر هذه �لفتتاحية لتكون مبنزلة دعوة 

�سخ�سية �إلى كل و�حد منهم، مل�ساركتنا، ورفدنا بالآر�ء و�ملالحظات و�لقرت�حات.
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وف�ساًل عن �مللف، فقد ت�سّمن هذ� �لعدد جمموعة من �ملقالت حول ��ستنز�ف �لأر��سي 

�لزر�عية يف �لأردن، وحول �ل�ستثمار يف �لبحث �لعلمي، وحول �سناعة �ملعاجم.

�سكرً� لكل من �سارك، ونحن يف �نتظار تغذية ر�جعة منكم، و�هلل ويل �لتوفيق.

هيئة التحرير
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ملف العدد
التعليم العايل يف الأردن .. 

اآفاق وحلول
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ال���ن���ظ���ر يف واق�������ع اجل����ام����ع����ات، وم��ع�����ص��ل��ة  ل������دى 
اخل��������������روج م�������ن ه���������ذا ال����������واق����������ع،وجت����������اوزه، 
تفكرينا، ع��ل��ى  نف�صها  ���ص��ت��ف��ر���ض  ع���وام���ل،  ع���دة  ف����اإن 

امل�������ص���ه���د  ع�����اي�����ن  اأ������ص�����ت�����اذ  اأي  ت���ف���ك���ري  وع�����ل�����ى 
م����ن����ه. وع�������ان�������ى  وط�����ن�����ن�����ا  يف  الأك�����������ادمي�����������ي 

ولعّلي ل �أبوح ب�سر حني �أقول: �إنني منحاز �إلى �لبحث �لعلمي، بو�سفه مدخال �ساحلا 
حلّل كثري من م�سكالت �جلامعات. 

وعندما نقول )بحث علمي( فاإن ذلك قد يكون �سقفا عاليا لكثري من �لعمليات �لعلمية، 
�لغاية. لهذة  �ملخ�س�سة  و�مليز�نيات  جامعاتنا،  �إمكانات  �سوء  يف  �ملنال  �سعب  وبع�سها 
ولكنها  �سغرية،  تكون  قد  �لعلمي،  �لبحث  عن  نتحدث  حني  منها  نبد�أ  �لتي  �لكّوة  �أن  بيد 
بعد  بها،  و�متحانهم  بيتية،  بو�جبات  �لطلبة  تكليف  من  �لإكثار  وهي  جميعا،  متناولنا  يف 
�لطلبة  �أعد�د  �ملقّرر حول مو�سوعها. وكثري� ما تقف كرثة  �لكتاب  �إعطائهم مر�جع غري 
عائقا �أمام مثل هذ� �ل�سلوك �لتعليمي �لتعّلمي فمن �ل�سعب على �لأ�ستاذ �أن يتابع �أعد�د� 
كبرية من �لطالب بو�جبات  من هذ� �لنوع،بل �إن �أعد�د �لطلبة �ستحول دون  حدوث �لعمل 

اجلامعات وتفعيل ح�ضور البحث العلمي

اأ.د. اأنور البّطيخي
رئي�س التحرير

 ورئي�س جمل�س اأمناء جامعة الطفيلة التقنية
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�لبحثي بجملته، ومن �لو��سح �أّن �خلوف قائم على �لعملية كّلها من ت�سخم �أعد�د �لطلبة 
فالبّد من تقليل عدد �لطلبة يف �ملحا�سر�ت قدر �لإمكان.

فاإذ� غادرنا �لو�جبات �لبيتية نقف �أمام �حللقة �لثانية من حلقات �لت�سجيع على �لبحث 
تدخل يف  و�لتي  �لف�سلية،  �لأعمال  ت�سكل جزء� من  و�لتي  �لبحثية،  �لأور�ق  وهي  �لعلمي، 
تقومي �أد�ء �لطلبة يف �ملو�د �لدر��سية. ويع�سد ذلك �ملنحى �أن ن�سجع �لطلبة على �لعمل يف 
بيئة  وعلى  عليهم  ينعك�س  �لبكالوريو�س، مما  درجة  �إلى حت�سيل  �سعيهم  منذ  بحثية  فرق 
�لبحث بكيفية خمتلفة عن فكرة �لباحث �ملنفرد، وبنتائج و�إجر�ء�ت و�آليات، لبّد من �أن 

تكون مفيدة. 
و�أ�سا�سي  �سروري  عامل  �لكتب  وقر�ءة  �مل�ستجّد�ت  ومتابعة  �ملطالعة،  على  �لرتكيز  �إن 
للنهو�س ب�سوّية �لعلم، ومب�ستوى �لطلبة و�لأ�ساتذة، فالبّد من جتاوز �لكر��سات و�لدو�سّيات 
�لتي حتول هي و�لعتماد على �ملحا�سر�ت بني �لطالب و�لقر�ءة. ول يتحقق �إجبار �لطلبة 
على قر�ءة �لكتب، �إل حني يعرفون �أّنهم �سيمتحنون بهذه �لكتب، و�ستكون هناك �أ�سئلة يف 
�لمتحانات منها وكذلك لبّد من مر�قبة �لدكاكني �ملوجودة جو�ر �جلامعات، و�لتي توؤدي 
�خلدمات �لبحثية مقابل مبلغ مايل، ب�سورة تلفيقية، تتنافى مع �لأخالق و�لعلم و�لبحث 
�للغة �لإجنليزية، ول  �لأكادميية قلة تركيزنا على  بيئاتنا  ولعّل من عو�مل تقهقر  �لعلمي. 
ينبغي لالهتمام بالإجنليزية �أن يكون  على ح�ساب �للغة �لعربية، فال غنى للمو�طن �لعربي 
عن لغته �لأم وهو لن يتمكن من ممار�سة حياته ب�سورة طبيعية، مامل يكن ممتلكا لغته، 
�لعلم  من  �لأعظم  �ل�سطر  لغة  وهي  �لجنليزية،  �للغة  �إلى  وعودة  نا�سيتها.  من  متمكنا 
�ملو�د  عدد  فاإن  �لعلم،  دنيا  يف  جديد  كل  على  و�لباحث  و�لعامل  �ملتعلم  ونافذة  �ملعا�سر، 
�لتي يدر�سها �لطلبة يف جامعاتنا باللغة �لإجنليزية قليل، فالبّد من تكثريها، ومن حتدث 
�لأ�ساتذة بالإجنليزية يف حما�سر�ت �لتخ�س�سات �لتي تقت�سي ذلك، كما ينبغي للجامعات 

.TOEFL أن جترب طلبتها على �لتقدم لمتحانات �لتوفل�
ومن جهة �أخرى فاإن تطوير �لأ�ساتذة، ونوعيتهم �أمر�ن ينعك�سان على �لأد�ء �جلامعي، 
�لدكتور�ه  درجة  على  للح�سول  �لطلبة  �إيفاد  �أهمية  تتاأتى  هنا  ومن  �لأكادميي،  و�مل�ستوى 
خريجي  من  �لطلبة  هوؤلء  يكون  �أن  مبكان  �ل�سرورة  من  ولي�س  مرموقة،  جامعات  من 
�لتي  جامعاتهم  فكر  يحملون  �ملبتعثون،  هوؤلء  عاد  فاإذ�  باإيفادهم.  تقوم  �لتي  �جلامعات 

اجلامعات وتفعيل ح�ضور البحث العلمي
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در�سو� فيها، ومناهجها وجديدها يف �لعلم، كان لز�ما على �جلامعات �لتي عادو� �إليها �أن 
تتوّلهم بعنايتها، فتوفر لهم دور�ت متقّدمة يف �لتعليم �جلامعي، و�أ�ساليبه، وغاياته. و�أّما 
�جلانب �لآخر من تطوير �لأ�ساتذة فيقوم على توفري �لأجهزة و�لأدو�ت و�ملخترب�ت و�لكتب 
�ساتهم، بالإ�سافة �إلى �لتو�أمة بني  و�لدوريات �لالزمة لهم ملتابعة م�ستجّد�ت �لعلم يف تخ�سّ
�أق�سام �أكادميية يف جامعاتنا و�أق�سام ت�سبهها يف جامعات عاملية رفيعة، من �أجل �ل�سر�كات 

�لبحثية، و�إجاز�ت �لتفّرغ �لعلمّي، و�لزيار�ت، و�لإيفاد�ت، وبر�مج مابعد �لدكتور�ه.
ول بّد لنا هنا من �أن نتذّكر �أّن �لأ�ساتذة ينبغي �أن ُيعّرفو� على موؤ�س�سات �لبحث �لعلمّي 
وكتابة  �لعلمّي،  �لبحث  م�ساريع  �سناعة  على  ُيدّربو�  و�أن  �لبحوث،  تدعم  �لتي  و�ملوؤ�س�سات 

خطط �لبحوث، للح�سول على �لدعم، وذلك كّله يعود على �لبيئات �جلامعية بنفع كبري.
�إّن �أثر هوؤلء �لأ�ساتذة لن يكون كما نتطّلع �إليه، �إّل حني تف�سح �ملجالت للقاء�ت متكّررة 
بني �لأ�ساتذة وطلبتهم، بحيث يتوّلى �لأ�ستاذ �لطلبة، ل يف حدود تعليمهم �ملو�ّد �لدر��سية، 

بل ليكون دوره جزء� من حياة �أكادميية مكتملة �لوجوه.
ولعّل ذلك مطلب ع�سري، حني يكون �لأ�ستاذ مكّلفا بتدري�س �ثنتي ع�سرة �ساعة �أو �أكرث، 
وحني ي�سرف بالإ�سافة لذلك، على �ست ر�سائل �أو �أطاريح جامعّية معا، �أو �أكرث، ويطلب �إليه 

�أن يقوم بالأعمال و�لو�جبات �لأخرى �ملنوطة بالأ�ستاذ �جلامعي.
�سيا�سي  وطني  فعل  من  جزء  وهو  �سامل،  وطنّي  م�سروع  هو  باجلامعات  �لنهو�س  �إن 
موؤ�س�ساتها  خالل  من  ذلك،  بلورة  �إلى  ويتطّلع  �لأّمة،  مب�ستقبل  يوؤمن  تنموّي،  �قت�سادي 
و�لأ�ساتذة،  �لطلبة،  تطوير  خالل  من  �إل  ذلك  يكون  ول  �ملنتجة،  �ملحرتمة  �لأكادميية 

و�لإد�ر�ت �جلامعية، و�لت�سريعات.

اأ.د. اأنور البطيخي
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التعليم العايل يف الأردن:
 امل�ضتقبل ومتطلبات التغيري

اأ.د. مروان را�صم كمال1 
رئي�س جامعة فيالدلفيا

1  رئي�س �أ�سبق جلامعة �لبحرين وجامعة �لريموك و�لأمني �لعام �ل�سابق لحتاد �جلامعات �لعربية.  �سغل من�سب وزير �لزر�عة 
يف �لأردن. وهو ع�سو يف جمال�س �أمناء جامعات وطنية و�إقليمية.

يدعونا �حلديث عن �لتعليم �لعايل يف �لأردن �إلى �لتاأكيد على م�سائل رئي�سة تكاد تتو�رى 
�لتعليم  �أن  الأولى:  �لذي حققه.  �لكمي  و�لتو�سع  �لد�خلية  �لروؤى  زخم  �لأنظار حتت  عن 
و�لتطوير  �لعلمي  بالبحث  ومتز�منًا  ومعا�سرً�  ود�ئمًا  كاماًل  �قرت�نًا  يقرتن  مل  �إن  �لعايل 
�لقطاعية  و�مل�سكالت  للدولة  �لكربى  �مل�سكالت  �مل�ساهمة يف حل  �إلى  �لهادف  �لتكنولوجي 
�لتخ�س�سي  و�لفكر  �لعام  �لر�أي  قادة  و�إبر�ز  �مل�ستقبل  و��ست�سر�ف   ، و�ملتد�خلة  �ملختلفة 
�لتعليم  ويفقد  “�ملد�ر�س”،  من  تدريجيًا  كذلك  و�لأمر  تقرتب  موؤ�س�ساته  فاإن  و�لعام، 
بينها  فيما  �إن جامعاتنا تختلف  الثانية:  �لكثري من غاياته  وم�سّوغاته ومنتجاته.  �لعايل 
تت�سابه من  ولكنها  لها،  �ملتاحة  و�لأمو�ل  و�لنوعية  و�لتخ�س�س  و�لتنوع  من حيث �حلد�ثة 
�لتطوير  يف  م�ساهمتها  و�ساآلة  �ملجتمع  مع  تفاعلها  وتو��سع  �لتعليم  على  تركيزها  حيث 
�لعلمي و�لتكنولوجي. الثالثة:  �إن �لتعليم يف �لعامل �ملتقدم هو قطاع ديناميكي حي قابل 
للتغيري و�لتفاعل مع �مل�ستجد�ت �حل�سارية و�لإن�سانية هناك، وبخا�سة فيما يتعلق بالإبد�ع 
يف  �لتعليم  ملوؤ�س�سات  ميكن  ود�ئم  ثابت  منط  هناك  فلي�س  وبالتايل  و�ملهار�ت.  و�لتجديد 
�لدولة �أن حتذو حذوه �إل �لنمط �لتاريخاين �أي �لتفاعل مع �حلالة �حل�سارية �ل�سائدة يف 
�ملجتمع و�لنهو�س بها. الرابعة: �إن �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي و�لتطوير �لتكنولوجي يف 
�لعامل �ملتقدم تتحرك جميعها يف حركة مزدوجة �لجتاه: عمودية يف �أعماق �لتخ�س�سات، 
و�أفقية يف �لوقت نف�سه لاللتحام بتخ�س�سات �أخرى، لتتمكن �لتخ�س�سات �ملتد�خلة من 
تطوير �ملنتجات �جلديدة وفتح �لآفاق غري �ملحدودة للتقدم �لعلمي و�لتكنولوجي، وبالتايل 

�لتقدم �حل�ساري لالإن�سان. 



13 ملف التعليم العايل يف الأردن

وت�سري �لدر��سات �لتي �أجرتها عدة منظمات دولية �إلى �أن �لتعليم �لعايل يف �لأردن قد 
و�سل �إلى مرحلة متطورة، ولكنه يو�جه بع�س �مل�سكالت �لتي تتمثل يف تو��سع �ملخ�س�سات 
�إلى  و�لأكادمييا  بالأكادمييني  دفع  مما  �لأنظمة   بع�س  �إلى  بالإ�سافة  للجامعات  �ملالية 
�ل�ساحة �خللفية للمجتمع بكل ما ير�فق ذلك من �لتخلي عن ريادية �لفكر وطليعية �لفل�سفة 
و�ت�ساع �لروؤية. وبالتايل �آثرت �لأكادمييا �لن�سر�ف �إلى �لتعليم مبنظار حريف وظيفي �إلى 

حد كبري. 

�لكتاب  على  �لقائم  بالتعليم  �ملتو��سل  �للت�ساق  وب�سبب  �لأكادمييني  �إن  وكذلك 
يلتزمون  �لأحيان ر�حو�  �لوظيفية يف كثري من  �ملغلقة مل�سار�تهم  و�لقت�سار عليه و�حللقة 
بعقلية حمافظة �إلى حد كبري. كما �أن �نف�سال �لأكادمييا عن �سائر �لقطاعات �لقت�سادية 
و�ملجتمعية وبالتايل عن متغري�ت ومتطلبات �ل�سوق - ل يجعل من �لتغيري و�لتطوير �سرورة 
�أو م�ساألة هامة لديها، باعتبار �أن �لأكادميي يبد�أ يف �جلامعة طالبًا ثم ي�سل �إلى �أعلى رتبة 
د�خلي  معيار  هو  �لأكادمييا  يف  �لنجاح  معيار  �أن  مبعنى  �جلامعة.  �أ�سو�ر  د�خل  �أكادميية 

ولي�س معيارً� خارجيًا له عالقة باملجتمع.

 و�سهدت �لعقود �لقليلة �ملا�سية  تو�سعًا كبريً� يف عدد موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل يف �لدولة. 
ويبلغ عدد �جلامعات يف �لأردن )24( جامعة ر�سمية و�أهلية ، �أي بن�سبة )4.3( جامعة لكل 
�إلى حد معقول يف عدد  �لأردن قد و�سل  �أن  �إلى  �لإح�سائيات  وت�سري  �ل�سكان.  مليون من 

�جلامعات ويقرتب هذ� �لعدد من �لأرقام يف �لدول �ل�سناعية.

وبلغ عدد �أع�ساء هيئة �لتدري�س يف �جلامعات �لأردنية يف حدود )6500( ع�سوً� عام 
2009 منهم )3900( يف �جلامعات �لر�سمية و )2600( يف �جلامعات �خلا�سة. �إن ن�سبة 
�أع�ساء هيئة �لتدري�س �إلى �لطلبة )35:1( وهي تاأتي يف مقدمة �لبلد�ن �لعربية �إل �أنها تقل 

عما هو يف �جلامعات يف �لدول �ملتقدمة. 

ي�سهد  علمية  مكانة  كافة  �لتخ�س�سات  يف  حققو�  �لأردنية  �جلامعات  خريجي  �أن  كما 
لها على �مل�ستوى �لعاملي بدليل �لنتائج �ملتميزة �لتي يح�سل عليها �لطلبة �لأردنيون �لذين 
يلتحقون برب�مج �لتعليم �لعايل د�خل �لأردن وخارجه. وو�سل �لتعليم �لعايل يف �لأردن �إلى 
مرحلة متميزة من حيث �لنوع و�لكم، على �لرغم من �أن بد�يات �مل�سرية كانت متو��سعة 
قيا�سًا مبا و�سلت �إليه حيث �أن عدد �لطلبة يف موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل و�سل �إلى )274( 
�ألف طالب وطالبة يف عام 2010. ولعبت موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل دورً� بارزً�  يف رفد كافة 
ومعرفية  وتكنولوجية  وتربوية  و�قت�سادية  �سيا�سية  بكفاء�ت  و�خلا�سة  �لعامة  �لقطاعات 

تتميز بالكفاءة و�خلربة على �مل�ستوى �لعاملي و�لعربي و�ملحلي. 

اأ.د. مروان را�صم كمال
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 )2000( قر�بة  �إلى  بحاجة  �سيكون  �لأردن  �أن  �إلى  و�لدر��سات  �لإح�سائيات  وت�سري 
ع�سو هيئة تدري�س خالل �لعامني �لقادمني. و�ستت�ساعف هذه �حلاجة خالل �لعقد �لقادم. 
�لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  من  �لكافية  �لأعد�د  لتوفري  منا�سبة  �إجر�ء�ت  �تخاذ  ويتطلب هذ� 
�ملوؤهلني. ويرجع هذ� �لنق�س يف �أعد�د هيئة �لتدري�س �إلى عو�مل عديدة يف طليعتها تاأ�سي�س 
جامعات كثرية يف معظم �لأقطار �لعربية مما يعني تز�يد �لطلب على �أ�ساتذة �جلامعات 
و��ستقطاب �جلامعات �لتي تدفع رو�تب جمزية لعدد كبري من ذوي �لكفاء�ت من �لهيئات 

�لتدري�سية.

�إن �لنظرة �مل�ستقبلية �إلى �لتعليم يف �لأردن ينبغي �أن تاأخذ بعني �لعتبار �لزيادة �ل�سكانية 
�لعايل و�ل�ستثمار�ت  �لتعليم  �لنهو�س  �لقت�سادي �لجتماعي ودور موؤ�س�سات  ومتطلبات 
�لتعليم  خمرجات  ونوعية  و�لباحثني  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  و�أعد�د  �لالزمة  �لر�أ�سمالية 

�لعايل. 

�لتخ�س�سات  وتعدد  �ملتو��سلة  �لتكنولوجية  و�لخرت�قات  �ملت�سارع  �لعلمي  �لتقدم  �إن 
وتنوعها و �سرورة �قتحام �جلامعات �ملجالت �لتطبيقية و�ملتعددة �لخت�سا�س وتفاقم عدد 
من �مل�سكالت على �مل�ستوى �لعاملي و�لإقليمي مثل �لتغري�ت �ملناخية و�ملياه و�لت�سحر وغري 
ذلك من مفرد�ت �حل�سارة �ملعا�سرة - ت�سغط باجتاه زيادة �أعد�د �لأكادمييني و�لباحثني 
و�ملفكرين �لعلميني لأ�سباب �قت�سادية وعلمية وتكنولوجية مبا�سرة ولأ�سباب �سيا�سية غري 
مبا�سرة، وعلى مدى زمني منا�سب، وذلك بهدف حت�سني ن�سبة �أع�ساء هيئة �لتدري�س �إلى 
�لطلبة، وتكوين �لكتل �حلرجة من �لباحثني �ملخت�سني لغايات حتقيق �لتقدم �حلقيقي يف 
منجز�ت �لبحث �لعلمي و�لتطوير �لتكنولوجي، و�إعطاء فر�سة �أكرب لتفرغ �لباحثني للبحث 
�أور�ق نظرية حمدودة �لفائدة، وتطوير  و�لتطوير �لتكنولوجي ولي�س جمرد �قت�ساره على 
فر�س حقيقية حلل �مل�سكالت �لتي تعرت�س تقدم �لأمة من مياه �إلى طاقة �إلى غذ�ء �إلى دو�ء 
�إلى ت�سحر �إلى نقل.... �إلخ ، وتقلي�س �لعتماد �لهائل على �لتكنولوجيا و�لعلوم و�لهند�سة 

و�ملعلومات �مل�ستوردة. 

�إذ  �لتكنولوجي.  و�لتطوير  �لعلمي  للبحث  �حلكومة  تخ�س�سه  ما  زيادة  هذ�  ويقت�سي 
ترت�وح ن�سبة �لإنفاق على �لبحث و�لتطوير يف �لأردن ومعظم �لأقطار �لعربية بني )0.1 %( 
�إلى )0.4 %( من �لناجت �ملحلي. و�إذ� �أخذنا تو��سع �لناجت �ملحلي �لإجمايل �لعربي جند �أن 
ما يخ�س�س للبحث و�لتطوير ل يتعدى )7( دولر�ت للفرد مقابل مئات �أو �آلف �لدولر�ت 

يف �لدول �ملتقدمة. هذ� بالإ�سافة �إلى �ساآلة �لتاأليف و�لرتجمة.

�لآليات  من  عدد  يف  �لتفكري  ميكن  وكذلك  ودر��سات  تخطيط  �إلى  �مل�ستقبل  يحتاج 
�مل�ستقبلية �أهمها: تفعيل �لتعاون بني �جلامعات على �مل�ستوى �ملحلي و�لإقليمي و�لدويل وبناء 

التعليم العايل يف الأردن:  امل�ضتقبل ومتطلبات التغيري
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اأ.د. مروان را�صم كمال

قاعدة بيانات حمدثة لهذه �لغاية و�إن�ساء �سندوق خا�س للتعاون �لأكادميي بني �جلامعات 
تكون م�سادره م�ساهمات وتربعات وهبات من خمتلف �لقطاعات. وكذلك هناك �سرورة 
�إلى  �لعايل  �لتعليم  لإي�سال  �ملطلوبة  �ملالية  �ملو�رد  لتوفري  �مل�ستويات  كافة  على  للتعاون 
م�ستوى �لكتلة �حلرجة لأخذ دوره يف �لنمو �لقت�سادي و�لجتماعي. كما يجب �ل�ستفادة 
�لعمل �لأكادميي،  و�إد�مة  �ملوؤ�س�سات �لأكادميية يف �لدول �ملتطورة يف حتريك  من جتارب 
كليات  �إلى  وحتويلها  �لعالية  �لفنية  و�ملعاهد  �ملجتمع  كليات  تطوير  حول  �خلرب�ت  وتبادل 

تكنولوجية تطبيقية باملعنى �ملتقدم.
فتخفف  و�ملجتمع  للطلبة  حقيقية  جاذبية  ذ�ت  وت�سبح  منها  �لغاية  تتحقق  وبذلك 
�لو�سائل  لدر��سة  �لدولية  �ملنظمات  ومع  بينها  فيما  بالتعاون  �لعايل  �لتعليم  على  �ل�سغط 
و�لرب�مج �لتي من �ساأنها تطوير ثقافة �ملجتمع باجتاه �لعمل �لتكنولوجي �لتطبيقي ولي�س 
�أو �ملخاطرة،  �لنف�س  �أو �خلا�سة، وتاأ�سيل روح �لريادة و�لعتماد على  �لوظيفة �حلكومية 
�إلى  و�مل�ؤ�س�سات  �حلك�مة  ودفع  �جلامعية،  و�ل�سهادة  �ل�ظيفة  بني  �الرتباط  فك  وبالتايل 
حتديد �متياز�ت �ملوقع �لوظيفي، مبا يقت�سيه من خرب�ت ومهار�ت وموؤهالت علمية ولي�س 
ح�سب �سهادة �ساحب �لوظيفة. هذ� بالإ�سافة �إلى �لتو�سع يف �إن�ساء �ملر�كز �لبحثية �لوطنية 
جزء�  بو�سفها  عليها،  و�لإنفاق  و�لخرت�ع  و�لإبد�ع  �لتكنولوجي  �لتطوير  ومر�كز  �جلادة 
مكمال ملنظومة �لتعليم �لعايل، و�لتعاون ما بني �جلامعات �حلكومية و�جلامعات �خلا�سة 
لتنفيذ بر�مج حمددة، وتكليف موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �خلا�سة و�لعامة م�سرتكة �أو منفردة 

بالعمل على حل �مل�سكالت �ملختلفة وتطوير بر�مج تنموية يف خمتلف �ملحافظات. 
�ملعلومات  �أو  �لت�سالت  ب�سبكات  و�حلكومية  �خلا�سة  �جلامعات  �سمول  ينبغي  كما 
وتوجيه  لرعاية  وذلك  �إلخ،  �لفرت��سي....  و�لتعليم  �لتعلم  و�سائل  وت�سجيع  �ملتطورة، 
�لتعليم  مقايي�س جناعة  لأن  و�لتغيري  و�لعطاء  �لإبد�ع  نحو  �لجتماعي  �لب�سري  �لر�أ�سمال 
�لنقدي  و�لعقل  �ملهنية  �لعقلية  وتكوين  �مل�سكالت  حل  على  بالقدرة  �إل  تقا�س  ل  وجناحه 

و�لقدرة على �لتفكري �ملبدع و�لبحث و�لتطوير و�كت�ساب �ملهار�ت �لأ�سا�سية.
�إن �عتماد �لأردن على �ملو�رد �لب�سرية ب�سكل �أ�سا�سي يتطلب ��ستمر�ر �لتطوير و�لتحديث 
تكنولوجيا  بف�سل  �سغرية  قرية  �أ�سبح  �لعامل  �أن  وبخا�سة  �لع�سر،  متطلبات  مع  و�لتو�فق 
�لت�سالت و�ملعلومات، ولديه متطلبات ومعايري حتث على �جلد و�ملتابعة و�لتطوير و�لتغيري. 
�إن موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل يف �لأردن كانت وما تز�ل عقل �لدولة �لأردنية ونب�س �أبنائها 
و�ل�سند �ملنيع لالأمة �لعربية يف كافة �ملجالت �لتنموية يف �لتطوير و�لتحديث. ولهذ�، لبد 
و�مل�ستجد�ت  �لعامة  �مل�سلحة  مع  تتنا�سب  �لعايل  للتعليم  متطورة  ��سرت�تيجية  تبني  من 
و�لتطور�ت �ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية حتى تتحول موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �إلى حا�سنات 

�إبد�ع وبحث وتطوير وتنمية. 
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نظرة اإلى التعليم العايل
 وكفايات املتخرج

اأ.د. ع�صام زعبالوي1
رئي�س الأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�صرفية

مقدمة
ن�ساأته قبل نحو ن�سف قرن،  �لعايل وتطوره يف �لأردن منذ  �لتعليم  بّد ملتتبع حركة   ل 
من �أن يلحظ �لتو�سع �لكبري فيه كمًا ونوعًا، �إذ �رتفع عدد �جلامعات يف �لأردن من جامعة 
ر�سمية و�حدة عام 1962 �إلى ) 32 ( جامعة بني ر�سمية وخا�سة يف �لوقت �حلا�سر، وهذ� 
�لتو�سع يف عدد �جلامعات ر�فقه �إقبال كبري من �لطلبة على �للتحاق باجلامعات �سو�ء منها 
�لر�سمية �أم �خلا�سة، حتى غد� �لأردن يت�سدر قائمة �لدول �لعربية من حيث ن�سبة �لطلبة 

ون�سبة �جلامعات �إلى عدد �ل�سكان. 
�لأفقي  �مل�ستويني  على  �جلامعات  يف  تدر�س  �لتي  �لتخ�س�سات  يف  تو�سع  ر�فقه  كما   
�ستى  يف  تخ�س�سًا  و�سبعني  مئة  على  يزيد  ما  �لأردنية  �جلامعات  يف  فلدينا  و�لعمودي، 
للح�سول على  �لعليا  ملو��سلة در��ساته  للطالب  �لفر�سة متاحة  و�أ�سبحت  �لعلوم،  جمالت 

درجة �ملاج�ستري و�لدكتور�ه يف عدد كبري من هذه �لتخ�س�سات.
 وقد حظي �لتعليم �لعايل يف �لأردن مبكانة مرموقة بني خمتلف قطاعات �لإنتاج �لأخرى 
�نطالقًا من �لدور �لذي يلعبه يف عملية �لتنمية مبفهومها �ل�سامل، و�أعني هنا دوره يف تنمية 
�لقطاعات �لقت�سادية مبا فيها �ل�سناعة و�لتجارة و�لزر�عة و�ل�سحة و�لتعليم و�خلدمات 

�لإن�سانية و�لجتماعية. 
 ويخ�سع �لتعليم �لعايل يف �لأردن لإ�سر�ف مبا�سر من جمل�س �لتعليم �لعايل، ومن هيئة 
�لعتماد و�سبط �جلودة، ومن �للجنة �لعليا للبحث �لعلمي، حيث تتم متابعة �لرب�مج �لتي 
تقدمها �جلامعات، ودر��سة مدى فاعليتها يف حتقيق �لأهد�ف �لتي و�سعت من �أجلها، وذلك 
و�خلا�سة  �لر�سمية  �جلامعات  على  تطبيقها  و�ملزمع  �ملطبقة  �ملعايري  جمموعة  خالل  من 

1 وزير �لتعليم �لعايل �لأردين �لأ�سبق
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على حد �سو�ء، وقد �أ�سهم ذلك يف �لتفات �جلامعات �إلى �حلر�س على توفري متطلبات هذه 
�ملعايري، مما �أدى �إلى حت�سن يف م�ستوى هذه �لرب�مج وم�ستوى �أد�ء �جلامعات، ولكنه ما 

يز�ل دون م�ستوى �لتح�سن �ملن�سود. 

ركائز التعليم العايل:
يقوم التعليم العايل يف الأردن على ركائز عدة من اأهمها: 

�لثانويـة  �لدر��سـة  �سهادة  على  حا�سل  مو�طن  لأي  �لعايل  �لتعليم  فـر�س  توفيـر  •	
�لعامـة �أو ما يعادلها على �أ�س�س يحـددها جمل�س �لتعليـم �لعالـي، وعلى نحو يحقـق 
ل�سغل   - نف�سه  �لوقت  يف   - ويعده  و�إمكاناته،  قدر�ته  من  �لكاملة  �لإفادة  للطالب 
�لقت�سادية  �جلو�نب  معطيات  مع  �لفعال  و�لتعامل  �ملهن،  ومز�ولة  �لوظائف، 

و�لجتماعية و�لثقافية. 
بتطوير �لبيئة �لتعليمية د�خل موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل وخارجها  �مل�ستمر  �لهتمام  •	
مبا يكفل حتقيق �لنوعية، �سو�ء فيما يتعلق بخطط �لعمل و�أهد�فه، �أو بتوفري مناخ 
تعليمي وبحثي ممتاز يعتمد على �ملناهج �ملتنوعة و�ملالئمة و�ملتطورة، وعلى �مل�سادر 
�لتعليمية �جليدة، وطرق �لتدري�س �حلديثة، و�ملر�فق و�لتجهيز�ت �لتقنية �لكافية، 

و�خلدمات �لطالبية �ل�ساملة.
بتوفري  و�ل�سطالع  �لعلمي  �لبحث  طريق  عن  �ملعرفة  ون�سر  ��ستحد�ث  تطوير  •	
�لثقافية  �لتنمية  عمليات  و��ستد�مة  �ملجتمع  مناء  يف  للم�ساركة  �ملالئمة  �خلرب�ت 
و�لجتماعية و�لقت�سادية وت�سجيع وتنمية �لبحث �لعلمي يف كافة �ملجالت. و�لإ�سهام 
�جلاد يف دفع عملية �لتقدم �لقت�سادي و�لجتماعي يف �لدولة، وم�ساعدة �ملجتمع 
�لتعامل  �سبل  و��ستنباط  ت��جهه، وحتليلها  �لتي  و�لتحديات  �مل�سكالت  على در��سة 
�لتكنولوجيا  وبناء  و�لدر��سات،  �لعلمي  و�لبحث  �لتعليم  �أن�سطة  خالل  من  معها، 

ونقلها وتوطينها. 
�لقيم �ملجتمعية وتطويرها عن طريق تعزيز �لقيم �لأ�سا�سية  حماية  يف  �مل�ساعدة  •	
�لتي ترتكز عليه �ملو�طنة �لدميقر�طية وفتح جمالت �لتفكري �لنقدي �لتي ت�ساعد 

على مناق�سة �خليار�ت �ل�سرت�تيجية ومتكني �لنزعات �لإن�سانية.
بكافة م�ستوياته ل �سيما يف طريقة �إعد�د �ملعلمني. �لتعليم  تطوير  على  �لعمل  •	

اللتحاق باجلامعات
 من �ملالحظ �أن �أعد�د �لطلبة �لر�غبني يف �للتحاق مبوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل يف تز�يد 
�أ�سباب من  �لقادمة، وذلك لعدة  �لتز�يد يف �لأعو�م  �أن ي�ستمر هذ�  م�ستمـر، ومن �ملتوقع 
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اأهمها:
• �لتز�يد �مللحوظ يف �أعد�د حملة �سهادة �لدر��سة �لثانوية �لعامة، �أو ما يعادلها فـي 	

�لأردن، ورغبة �لأغلبية �لعظمى منهم يف �للتحاق باجلامعات. ومن �ملتوقع �أن يزيد 
عدد من يحقق �سروط �اللتحاق باجلامعات على )60000( طالب �سنويًا.

• �هتمام �جلامعات بتحقيق متطلبات �لكفاء�ت �لتي يحتاجها �سوق �لعمل لدى �لطلبة 	
�ملتخرجني فيها، مثل مهار�ت: �لقيادة، و�إتقان �للغات �لأجنبية، و�لتاأقلم، و�ملبادرة، 

و�إد�رة �لوقت، و�ملثابرة..... وغريها. 
• �إلى دول مثل 	 �ل�سفر  �لعامة عن  �لثانوية  �لدر��سة  �سهادة  �لكثري من حملة  �إحجام 

�أمريكا وكند� و�أ�سرت�ليا و�لدول �لأوروبية بعد �أحد�ث �حلادي ع�سر من �سبتمرب من 
عام 2001 لأ�سباب نف�سية و�أمنية و�جتماعية.

• �هتمام �جلامعات �لأردنية برب�جمها �لدر��سية، وبنيتها �لتحتية، ولغات �لتدري�س 	
فيها، من منطلق �ملناخ �لتناف�سي بينها وبني �ملوؤ�س�سات �لتعليمية �لإقليمية و�لدولية 

يف ظل ظاهرة �لعوملة.
• �ل�سمعة �ملميزة �لتي يحظى بها قطاع �لتعليم �لعايل يف �لأردن على م�ستوى �ملنطقة.	

�إلى زيادة �لطلب على �لتعليم �لعايل فـي �لأردن، و�إلى  �أدت   هذه بع�س �لأ�سباب �لتي 
�سعي �جلامعات �إلى �لتو�سع يف بر�جمها �لدر��سية، و�إلى حتقيق معايري �لتو�سع يف �سيا�سات 
�ملناف�سة  ظل  يف  �لتو�سع،  هذ�  مو�كبة  حتاول  وهي  �جلامعات،  على  �أن  �إل  فيها.  �لقبول 
على  تعمل  و�أن  �لع�سر،  ومتطلبات  بر�جمها  بني  تو�ئم  �أن  �ل�سديدة،  و�لدولية  �لإقليمية 
تطوير هياكلها وخططها وبر�جمها، و�إعادة �لنظر يف ر�سالتها وفل�سفتها وروؤيتها و�أهد�فها، 

ول بد لها وهي ت�سعى �إلى حتقيق ذلك من �أن تاأخذ �لأمور �لتالية بعني �لعتبار: 
• �أن �لتعليم �لعايل يف �لأردن يحظى مبنزلة جيدة مقارنة مبحيطنا �لعربي وبالدول 	

فال  �ملن�سودة  �ملنزلة  نحقق  ولكي  �لرت�جع،  يف  �آخذة  �ملنزلة  هذه  ولكن  �لنامية، 
�لدولية  �لعايل  �لتعليم  �لأردنية مبعايري  �لعايل  �لتعليم  تلتزم موؤ�س�سات  �أن  بد من 

مب�ستوياتها كافة. 
• �أن �لقت�ساد و�ملعرفة و�لثقافة ما�سية باجتاه �لعوملة، و�أن ثمة م�سمونًا دوليًا يجـب 	

�مل�سمون  �إلى  بالإ�سافة  �لعتبار،  بعني  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  قبل  من  �أخذه 
�لوطني و�لإقليمي.

• �أن تكون �لرب�مج �لتدري�سية بر�مج ديناميكية قابلة لال�ستجابة للمتطلبات �جلديدة 	
�لتي قد تظهر فجاأة ودون �سابق �إنذ�ر.

• �لتغري�ت 	 ظل  يف  خا�سة  باأهمية  و�ملتو�سط  �لق�سري  للمدى  �لتخطيط  يحظى  �أن 

نظرة اإلى التعليم العايل  وكفايات املتخرج
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�ل�سريعة �لتي حتدث يف �ملجتمع، وذلك �إلى جانب �لهتمام بالتخطيط طويل �ملدى. 
• �أن يكون للجامعة �إ�سهامات يف حتقيق مفهوم �لتعليم �مل�ستمر و�لتعليم مدى �حلياة، 	

ملا ي�سهده �ملجتمع �لأردين من حتول نحو جمتمع �لتعليم.
• �أن يتم ربط مدخالت �لعملية �لتعليمية و�لبحثية وخمرجاتها بالنو�حي �لقت�سادية، 	

ملا للناحية �لقت�سادية من هيمنة على نو�حي �حلياة �لأخرى. 
• و�إن�سانية 	 �جتماعية  �أغر��سًا  �جلامعية  و�لفعاليات  �لدر��سية  �لرب�مج  تت�سمن  �أن 

ت�ساهم يف تطوير مفهوم �لعمل و�حرت�م �لآخر و�لتعامل معه.

اجلامعات التي نطمح اإليها:
 على �لرغم من �أن �جلامعات �لأردنية �أ�سهمت يف رفد �لوطن و�ملنطقة بطاقات ب�سرية 
كبرية كان لها دورها �ملوؤثر يف خطط �لتنمية وعمليات �لبناء و�لتطوير، �إل �أن �لتحديات 
تعي�سه  �لذي  �لو�قع  ظل  ويف  �لع�سر،  متطلبات  ظل  يف  �لأردنية  �جلامعات  تو�جهها  �لتي 
فاأعد�د  كبرية،  حتديات  �ملن�سود  �لطموح  وبني  بينه  �لفارق  ظل  ويف  �لأردنية،  �جلامعات 
�لتدري�س فيها مثقلون  �أكرب من طاقاتها �ل�ستيعابية، و�أع�ساء هيئة  �لطلبة يف �جلامعات 
بالأعباء �لتدري�سية، وخرب�ت معظمهم �ل�سناعية و�لعملية حمدودة، وبحوثهم �لعلمية - يف 
ول  �لرتقية،  �أغر��س   - �لأولى  بالدرجة   - �أكادميية �سرفة تخدم  �لأغلب - بحوث  �لأعم 
ترقى �إلى م�ستوى �لبحوث �لتطبيقية �لتي تخدم خطط �لتنمية، �أ�سف �إلى ذلك حمدودية 
فيها من  �ملتخرجني  ومعاناة  �لعمل،  �س�ق  �لتدري�سية مبتطلبات  بر�مج �جلامعات  �رتباط 
�مل�سائل  مع  �لتعامل  على  قدرتهم  وحمدودية  لديهم،  و�لعر�س  �لت�سال  مهار�ت  �سعف 

�ملفتوحة، وعـدم تو�وؤم �إمكانات �جلامعات �ملخربية مع متطلبات �قت�ساد �ملعرفة. 
�أ�سباب مالية و�إد�رية و�أكادميية، فنق�س  �إلى  �أن مرد ذلك كله يعود   وغني عن �لقول 
تفوق  �لطلبة  من  �أكرب  �أعد�د  قبول  �إلى  ��سطر�رها  �إلى  �أدى  �جلامعات  يف  �ملالية  �ملو�رد 
قدرتها �ل�ستيعابية، و�إلى �بتد�ع �لرب�مج �ملو�زية و�مل�سائية ذ�ت �ملردود �ملايل �لأعلـى، مما 
�سهل �ن�سمام طلبة من م�ستويات حت�سيلية �أدنى �إلى ج�سمها �لطالبي، كما �أدى ذلك �إلى 
ور�ء  �للهاث  �إلى  �لكثريين منهم  ��سطر  فيها، مما  �لتدري�س  �أع�ساء هيئة  تدين مد�خيل 
�أعمال �إ�سافية هنا وهناك، مما جعلهم مثقلون بالأعباء �لتدري�سية �لتي مل تعد توفر لهم 
�لوقت �لكايف للقيام بالبحوث �جلادة �لتي ت�سهم يف خطط �لتنمية، وقد �أ�سهمت �سيا�سات 
�لقبول �ملعتمدة، و�لتدخالت �خلارجية يف �سوؤون �جلامعات �إلى تفاقم �لو�سع، و�إلى �لتاأثري 
�لرت�جع  �إلى  �أدى  لذكره  �ملجال  يت�سع  ل  مما  وغريه  ذلك  كل  �جلامعات.  ��ستقاللية  على 

�مللحوظ �لذي �سهدته �جلامعات موؤخرً�. 
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 ولكن �ل�سوؤ�ل �ملطروح يف ظل هذ� �لو�قع �لذي ل نح�سد عليه هو: هل �لفر�سة ما تز�ل 
�لتعليم  بقطاع  و�لرتقاء  �لو�سع،  لت�سويب  �لعايل  �لتعليم  بقطاع  �ملهتمني  �أمام  مفتوحة 

�لعايل �إلى م�ستوى �لتطلع و�لطموح ؟
�أولئك �ملتفائلني من �ملتتبعني مل�سرية �لتعليم �لعايل يف  �أ�سو�ت  �إلى  �إنني �أ�سم �سوتي   
هو  بل  �لعلة،  خطورة  عدم  �أو  �جل�سم،  �سحة  هو  لي�س  لدي  �لتفاوؤل  م�سدر  لكن  �لأردن، 
�إمكانية تاأمني �لعالج، و�لفر�س �ملتاحة لل�سفاء، �إذ� ما بادرنا �إلى �تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة 

قبل �أن تتفاقم �مل�سكالت وي�سبح �لعالج �أكرب كلفة و�أكرث �إيالمًا. 
�لتعليـم،  نوعية  �ملتقدمة من حيث  �لدول  �لأردن يف م�ساف  يكون  �أن  �إلى  نطمح  �إننا   
باأن  نوؤمن  ونحن  �لأخرى،  �لتنموية  �ملجالت  يف  دوره  ليوؤدي  خمرجاته،  وجودة  وجودته، 
�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي هما �لأ�سا�س �لذي ينبغي �أن يكون قويًا مبا يكفي لرتتفع عليه 

�أعمدة �لبنيان �إلى م�ستوى �لطموح، ورمبا �إلى م�ستوى �لتحدي. 
يف  �لنظر  �إعادة  �إلى  حتتاج  لكنها  متاحة،  �إمكانية  جامعاتنا  و�قع  تغيري  �إمكانية  �إن   
بناء  من  �سيمكننا  فهذه  و�ملايل  و�لإد�ري  �لأكادميي  و�لتخطيط  و�لإد�رة  �لقيادة  �أ�ساليب 

روؤية ور�سالة وفل�سفة جديدة جلامعاتنا يكون باإمكانها �أن ت�ستوعب �ملحاور �لتالية: 
• �أن �ملوؤ�س�سة �لأكادميية مكان للتعليم و�لتدريب و�لبحث رفيع �مل�ستوى، يتيح للطلبة 	

�لعمل بفعالية وكفاءة يف جمموعة من �لوظائف و�لأن�سطة �ملهنية و�ملدنية.
• �لعلمي 	 و�لبحث  بالدر��سات  كاماًل  �لتز�مًا  ملتزم  جمتمع  �لأكادميية  �ملوؤ�س�سة  �أن 

�لعلوم و�مل�ساركة يف تطوير �لتجديد�ت  و�إبد�عاتها، ون�سرها، وتقدمي  يف �ملعارف، 
و�لخرت�عات �لتقنية. 

• ويغر�س، 	 �ملعارف،  وعلى  �لنوعية  على  قائم  للتعليم  مكان  �لأكادميية  �ملوؤ�س�سة  �أن 
و�ل�سعور  �ملعرفة  �إلى  بال�سعي  �للتز�م  �مل�ستقبليني،  �أذهان �خلريجني  وبخا�سة يف 

مب�سوؤولية و�سع �لتدريب يف خدمة �لتنمية مبفهومها �ل�سامل. 
• �أن �ملوؤ�س�سة �لأكادميية مكان يرحب بالعودة �إليه ل�ستيفاء �ملعارف و�ملوؤهالت بو�سف 	

ذلك جزء� من �ملمار�سة و�لثقافة �لتي تتبعها �ملوؤ�س�سة �لأكادميية. 
• قطاعات 	 مع  للتعاون  �لفاعل  �لدعم  ويقدم  ي�سجع  جمتمع  �لأكادميية  �ملوؤ�س�سة  �أن 

�ل�سناعة و�خلدمات من �أجل �لتقدم �لقت�سادي للوطن و�ملنطقة.
• �أن �ملوؤ�س�سة �لأكادميية مكان يجري فيه حتديد وحتليل �مل�سكالت و�حللول لها على 	

�مل�ساكل وتقرتح �حللول بروح  تناق�س  و�لدولية، حيث  و�لإقليمية  �مل�ستويات �ملحلية 
�لنقد �لو�عي �لبناء. 
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قيم اجلامعات الإيجابية:
 ثمة جمموعة من �لقيم �لأ�سا�سية �لتي يتوجب على موؤ�س�ساتنا �لأكادميية �أن تتحلى بها، 

و�أهمها: 
• �لأكادميية 	 �ملوؤ�س�سة  �أ�سرة  �أن جتمع  يعني  وهذ�  والأخالقي:  الجتماعي  اللتزام 

�ل�سمحة  �لدينية  �لتعاليم  مع  ين�سجم  مبا  و�لأخالقي  �لجتماعي  �للتز�م  على 
و�ملنطلقات �لإن�سانية. 

• �هتمامًا 	 طالبها  �لأكادميية  �ملوؤ�س�سة  تويل  �أن  يجب  الداعم:  التعليمي  الو�صط 
لت�سنع منهـم كو�در م�سلحة  �لد�عمة  �لتعليمية �حلديثة  �لبيئة  لهم  فتوؤمن  كبريً�، 

بالفكر �لناقد �مل�ستقل، وبالقدرة على �لتعامل مع �لتقنيات �ملتطورة �حلديثة. 
• اجلودة: تلتزم �ملوؤ�س�سة �لأكادميية مبعايري تعليمية رفيعة �مل�ستوى، كما ت�سعى دومًا 	

و��سحة،  �أ�س�س  ح�سب  للطلبة  �لدر��سية  �ملنح  وتاأمني  �لرتبوية  �لعملية  تطوير  �إلى 
بالإ�سافة �إلى تقدمي خمتلف �خلدمات. 

• �لإبد�عي و�سط طلبتها وت�سجعه، وذلك 	 للح�س  �لأكادميية  �ملوؤ�س�سة  الإبداع: تروج 
من خالل �إ�سر�رها على �لتعليم �ملتقن. 

• خدمة املجتمع: ت�سعى �ملوؤ�س�سة �لكادميية �إلى توطني �لرو�بط �لفعالة مع �ملجتمع 	
فتقدم له �لإثر�ء �لثقايف و�خلدمات و�لت�سهيالت �لالزمة. 

• �لإ�سالمية 	 �لعربية  بجذورها  �لأكادميية  �ملوؤ�س�سة  تتم�سك  بينما  الدويل:  البعد 
�ملتاأ�سلة ل تغفل يف �لوقت نف�سه عن �لبعد �لدويل لر�سالتها �لذي يتجلى يف �حرت�م 

�لآخـرين وثقافتهم �ملختلفة و�لتو��سل معهم ملا فيه �مل�سلحة �لعامة. 
• �لأكادميية 	 �أ�سكال �حلرية  �لأكادميية خمتلف  �ملوؤ�س�سة  تروج  الأكادميية:  احلرية 

و�لبحث �لعلمي و�لتنوع �لثقايف و�لأكادميي. 
• �لعمل 	 ح�س  تر�سيخ  �إلى  �لأكادميية  �ملوؤ�س�سة  ت�سعى  امل�صرتك:  والتعاون  القيادة 

�جلماعي و�لت�سامح و�لقيادة يف فعالياتها ومنجز�تها. 
• �ل�سع�ر 	 وطم�حاتها  �الأكادميية  �مل�ؤ�س�سة  �أهد�ف  حتقيق  �سروط  من  امل�صوؤولية: 

�لكامل بامل�سوؤولية �ل�سخ�سية و�ملهنية. 

كفايات املتخرج:
و�لكفايات  بالقدر�ت  يتمتعون  متخرجني  بناء  �إلى  مبجملها  �لتعليمية  �لعملية  ت�سعى 
و�ملهار�ت �ملطلوبة، وقادرين على حمل قيم �ملوؤ�س�سة �لأكادميية ور�سالتها وركائزها، وعلى 

اأ.د. ع�صام زعبالوي
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مناف�سة غريهم من متخرجي �جلامعات �لدولية، وعلى �لإ�سهام يف حتقيق �أهد�ف خطط 
�أو من  �لعمل،  �لتنمية بفعالية و�قتد�ر، �سو�ء من خالل ديناميكيتهم وفعاليتهم يف مو�قع 
خالل �لتو��سل و�لتفاعل مع �لآخرين، �أو من خالل �لقدرة على تنمية �أنف�سهم وحميطهم 

وبيئاتهم. 
قادرة  لتكون  �آليات عملها  �لنظر يف  تعيد  �أن  �أن على �جلامعات  �أرى  فاإنني  هنا  ومن   
�لقدر�ت  و�أهم  فيها،  �ملتخرجني  لدى  و�لقدر�ت  و�لكفايات  �ملهار�ت  على تطوير عدد من 
و�ملهار�ت و�لكفايات �لتي يجب �أن ت�سعى �جلامعات �إلى حتقيقها وتطويرها يف طلبتها هي: 

اأوًل: مهارات التوا�صل:
وهو جمال و��سع تـدرب �جلامعة فيه طلبتها على مهار�ت �لتحدث و�حلو�ر، ومهار�ت 
�ل�ستماع �جليد )�لإ�سغاء( ومهار�ت �لقر�ءة، ومهار�ت �لكتابة ومهار�ت ��ستخد�م �لأرقام، 

ومهار�ت �لت�سال باأكرث من لغة و�حدة. 

ثانياً: مهارات التفكري البناء والنتقادي: 
وتفاعلها  و�لأكادميية  �لثقافية  تعمل �جلامعة من خالل بر�جمها وفعالياتها وعالقتها 
مع �ملجتمع على تدريب طلبتها على مهار�ت �لتفكري �لنقدي �لإيجابي، ومهار�ت �لتفكري 

�لإبد�عي، ومهار�ت حل �مل�سكالت، ومهار�ت �لتفكري �ملنطقي. 

ثالثاً: مهارات تقنية املعلومات والت�صالت: 
وهي مهار�ت ل غنى عنها يف ع�سر �لعوملة وتكنولوجيا �ملعلومات، ول بد للمتخرج من 
�إتقان �ملهار�ت �ملرتبطة بهذه �لتقنية و�ملتمثلة يف مهار�ت �لبحث عن �ملعلومات، ومهار�ت 
�لتو��سل �لإلكرتوين، ومهار�ت �لتبويب و�لأر�سفة �لإلكرتونية، ومهار�ت ��سرتجاع �ملعلومات، 

ومهار�ت ��ستخد�م �لربجميات �لعامة و�خلا�سة. 

رابعاً: مهارات املعرفة املتعمقة ملجالت الدرا�صة وتداخالتها: 
�لدر��سات  �إجر�ء  على  قادرين  ليكونو�  طلبتها  تدريب  على  تعمل  �أن  �جلامعة  على 
و�لبحوث، �لأمـر �لذي يتطلب تدريب �لطلبة على مهار�ت معرفة جمالت �لدر��سة �ملختلفة، 
مع  �ملتعددة  �ملجالت  ربط  ومهار�ت  �لعملي،  بالو�قع  �ملتخ�س�سة  �ملعرفة  ربط  ومهار�ت 
و�لرتكيب،  �لتحليل  ومهار�ت  �ملعرفة،  تطبيق  ومهار�ت  �ل�ستنتاج،  بناء  ومهار�ت  بع�سها، 

ومهار�ت ��ستخد�م �لبيانات و�ملعلومات. 

نظرة اإلى التعليم العايل  وكفايات املتخرج
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خام�صاً: مهارات التعلم امل�صتقل والتعلم مدى احلياة: 
للتعلم مدى  �لطموح  لديه  وتغذي  �مل�ستقل  �لتعلم  على  �لطالب  �ن حتفز  على �جلامعة 
�إجر�ء در��سات م�ستقلة،  �حلياة و�ن تدربه على مهار�ت تنظيم �لوقت و�إد�رته، ومهار�ت 
ومهار�ت �لتعلم للمعرفة و�لتعلم للعمل و�لتعلم لنكون و�لتعلم حتى نعي�س معا و�لتعلم لنعي�س 

مع �لآخرين.

�صاد�صاً: مهارات التفاعل البناء: 
�لتفاو�س حلل  على  و�لقدرة  �لآخرين،  مع  �لتعاون  مهار�ت  على  فيها  �لطالب  ويتدرب 

�مل�سكالت، ومهار�ت �حلر�س على ف�س �لنز�عات. 

�صابعاً: مهارات مكان العمل: 
ويتدرب �لطالب فيها على مهار�ت �لقيادة وحتمل �مل�سوؤولية، ومهار�ت تطوير �لعالقات، 
�لفر�س،  �غتنام  ومهار�ت  و�لإقناع،  �ل�سرح  ومهار�ت  �لأولويات،  �إلى  �لتعرف  ومهار�ت 
ومهار�ت �إتقان �للغات �لأجنبية، ومهار�ت �لتاأقلم، ومهار�ت �لعمل �سمن فريق، ومهار�ت 

�حلما�سة و�للتز�م. 

ثامناً: مهارات العدالة الجتماعية: 
�لفردية  و�مل�سوؤولية  �لفر�س  بتكافوؤ  �للتز�م  مهار�ت  على  فيها  �لطالب  ويتدرب 
�ل�ستخد�م  ومهار�ت  و�لديني،  و�لعرقي  �لثقايف  �لتنوع  �حرت�م  ومهار�ت  و�لجتماعية، 

�لأمثل ملا هو متو�فر. 

تا�صعاً: مهارات املواطنة ال�صاحلة: 
�ملجتمعية،  �مل�ساركة  ومهار�ت  �لإيجابية،  �ملو�طنة  مهار�ت  على  �لطالب  يتدرب  وفيها 

ومهار�ت �لعتز�ز �لوطني، ومهار�ت �ل�سعور بامل�سوؤولية و�لولء و�لنتماء. 

عا�صراً: مهارات املنظور العاملي: 
يف هذ� �ملجال من �ملهار�ت يتدرب �لطالب على مهار�ت �إدر�ك �جلو�نب: �لجتماعية، 
و�لبيولوجية، و�لثقافية، و�حرت�مها لدى �لآخرين من منظور يجمع بني �لأ�سالة و�ملعا�سرة، 
�لقناعة  تطوير  �إلى  بالإ�سافة  و�لدولية  و�لإقليمية  �لوطنية  �جلو�نب  �لعتبار  بعني  وياأخذ 

لدى �لطالب ب�سرورة �لعتماد �لقت�سادي �ملتبادل للحياة من منظور عاملي. 

اأ.د. ع�صام زعبالوي
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حادي ع�صر: مهارات تنمية القدرات ال�صخ�صية: 
�لتحكم  ومهار�ت  بالنف�س،  �لثقة  تعزيز  مهار�ت  على  �ملجال  هذ�  يف  �لطالب  ويتدرب 
�لقدر�ت  تعزيز  ومهار�ت  �ل�سعف،  ومو�طن  �لقوة  مو�طن  حتديد  ومهار�ت  بامل�ساعر، 

�لإبد�عية، ومهار�ت �لعتماد على �لذ�ت، ومهار�ت تعظيم �لعالقات مع �لآخرين. 

اخلامتة
 ي�ستطيع متتبع م�سرية �لتعليم �لعايل يف �لأردن �أن يجزم باأن �لكثري من هذه �لكفايات 
و�ملهار�ت و�لقدر�ت غري متحقق، و�أّن �إتقان �لطالب لهذه �ملهار�ت يتطلب تدريبات مكثفة 
على كل مهارة منها، ويتطلب من �ملدرب و�ملتلقي -على حد �سو�ء- �إطالق �لطاقات �لكامنة 
يف �لعقول، كما يتطلب �لكثري من �لثقافة، و�لوعي، و�لقدرة على �لتحليل، و�لتمييز و�لتفهم، 
و�سالمة �ملنطق، وو�سـوح �لأفكار، و�لقدر�ت �للغوية و�لتعبريية، و�لقدرة على �حلكم على 

�لأمور، وتوجيه �لأحكام لتخدم غايات �إيجابية.
 ول �سك يف �أن �لو�سول �إلى هذه �لغاية يتطلب �إعادة �لنظر يف جو�نب عدة مـن جو�نب 
و�إدخال م�ساقات  �لدر��سية،  �ملو�د  �لنظر يف حمتوى  �إعادة  �أهمها:  �لتعليمية، من  �لعملية 
در��سية جديدة تعزز هذه �جلو�نب، كما يتطلـب تطوير �لبيئة �جلامعية، و�إعادة �لنظر يف 

�أ�ساليب �لتقويـم، و�سيا�سات �لقبول، ومعايري �لعتماد. 
ملحًا  �أمرً�  �أ�سبح  �جلامعات  يف  �ملتخرجني  لدى  و�ملهار�ت  �لكفايات  هذه  حتقق  �إن   
�سك  ول  �ملعلومات،  وتكنولوجيا  �ملعرفة  وجمتمع  �لعوملة  ع�سر  يف  عنه  غنى  ول  و�سروريًا 
يف �أن �ملتخ�س�سني من �لأ�ساتذة و�ملدربني ميتلكون �لآليات و�لو�سائل، و�خلرب�ت �ملنا�سبة 
لتدريب �لطلبة وتنمية هذه �ملهار�ت و�لكفايات لـديهم، �أما �إن �أخفقت �جلامعات يف حتقيق 
ذلك ومل تتمكن من �إنتاج خمرجاتها من �لطلبة بالقدر�ت �ملطلوبة، فلعل �حلل �لأمثل يكمن 
يف بناء موؤ�س�سات تعليمية جديدة قادرة على حتقيقها، من خالل �لعمل �سمن منظومة من 
�لآليات، و�لت�سريعات، و�لو�سائل، و�لكو�در، و�ل�سيا�سات �ملختلفة عمـا هو قائم فيها حاليًا. 

 و�إذ� كان ثمة من يلقي باللوم على �لطالب مدعيًا �أن قدرته على �لتمتع بهذه �لكفايات 
يعود لق�سور فيه، بدعـوى وجود طلبة متميزين يف بع�س كليات �جلامعة، فاإن �لف�سل يف 
متيز هذه �لفئة �لقليلة من �لطلبة ل يعود للجامعة، و�إمنا يعود لذلك �لطالب �لذي �سعى 
لبناء مهار�ته وكفاياته بجهوده �لذ�تية عندما �أيقن �أنه لن يجد ذلك يف �ملنظومة �لتعليمية 

�لتي ينتمي �إليها. 

نظرة اإلى التعليم العايل  وكفايات املتخرج
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1. مقدمة:
يحتل �لتعليم �لعايل يف �لأردن مكانة خا�سة، ويحظى باأهّمّية عالية، حيث �أولى جاللة 
�مللك عبد�هلل �لثاين �بن �حل�سني حفظه �هلل هذ� �لقطاع �لهتمام �لكبري، حيث متثلت روؤية 
جاللته و��سرت�تيجيته يف �أن يوفر للمو�طن �لأردين بيئة تعليمية متميزة ومناف�سة خللق جيل 
قادر على مو�جهة حتديات �لو�قع و�مل�ستقبل، �إميانًا منه باأن �ل�ستثمار يف ر�أ�س �ملال �لب�سري 
هو �أ�سمى �أنو�ع �ل�ستثمار �لقت�سادي بعيد �ملدى، فمخرجات �لتعليم تعنى باإعد�د �لكو�در 
�لب�سرية وتنميتها وتاأهيلها وتطوير قدر�تها مما يعّد من �أهم مقايي�س �لتنمية �مل�ستد�مة.  

و�حلرية  �لتقدم  يف  �ل�سعوب  تطلعات  لتحقيق  �لو�سائل  �أهم  من  �لعايل  �لتعليم  �أ�سبح 
وتقّدمه،  �ملجتمع  �لتعليمي يف تطور  �لنظام  وي�ساهم  و�لعد�لة �لجتماعية،  و�لدميقر�طية 
�لذي  �ملجتمع  فل�سفة  على  و�لرتكاز  �ملدربة  �ملثقفة  �لب�سرية  �لطاقات  �إعد�د  خالل  من 

يخدمه و�أهد�فه.
وتكمن ر�صالة اجلامعات الأردنية يف ثالث وظائف رئي�صة: 

مبختلف  �لطالب  وتزويد  و�لتدري�س  �لتعليم  طريق  عن  وذلك  ون�سرها،  �ملعرفة  تقدم   )1
�مل�ستوى  من  و�لإد�رية  �لفنية  �ملهارت  ذ�ت  �لب�سرية  �لقوى  و�إعد�د  و�ملعارف،  �لعلوم 
�لعايل يف خمتلف �لتخ�س�سات �لتي يحتاج �إليها �ملجتمع، لتحقيق �لتنمية �لقت�سادية 

و�لجتماعية.

التعليم العايل يف الأردن:
 امل�ضتقبل ومتطلبات التغيري

اأ.د. �صلطان اأبو عرابي
رئي�س جامعة الريموك

president@yu.edu.jo الإلكرتوين:  الربيد 
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2( �لبحث �لعلمي يف خمتلف جمالت �ملعرفة �لإن�سانية وتطبيقاتها �لعلمية و�لتكنولوجية 
و�لعمل على تطويرها. 

تقدمي �خلدمات  و�مل�ساركة يف  و�لإر�سادي  �لتثقيفي  دورها  �ملجتمع عن طريق  3(  خدمة 
�لجتماعية و�لتوعية �لعامـة، وتدعيم �لجتاهات �لجتماعية و�لقيم �لإن�سانية �ملرغوبة. 

2. الو�صع احلايلرّ لقطاع التعليم العايل يف اململكة الأردنية الها�صمية
ن�سبة  مبعدل   6،342،948 حو�يل:   2009 عام  تقدير  ح�سب  �لأردن  �سكان  عدد  يبلغ 
و86.3  ذكور   %  95.9(  %  91.3 �لتعليم  ن�سبة  وتبلغ   ،%  2.264 بـ  يقّدر  �سكاين  منو 
%)تقدير عام 2008( �أما بالن�سبة  % �إناث(. وقدرت �لبطالة يف �ململكة بن�سبة  12.9 
للتعليم �لعايل فهناك 30 جامعة �أكادميية، منها )10 حكومية، 17 خا�سة، و3 جامعات 

عاملية و�إقليمية(.

ودعمًا لقطاع �لتعليم �لعايل يف �لأردن، مت �إن�ساء �سندوق دعم �لبحث �لعلمي يف وز�رة 
 -  2009( لل�سنو�ت  ��سرت�تيجيته  �إقر�ر  ومت   2007 عام  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم 
2012( و�لتي تهدف �إلى تقدمي �لدعم �ملايل مل�سروعات �لبحث �لعلمي للم�ساهمة يف حل 
�مل�سكالت �لفنية �لتي تو�جه �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �لأردنية لتطوير �سناعاتها ومتكينها من 
�لوطنية  �ملوؤ�س�سات  وت�سجيع  �لأردنية،  بالتعاون مع �جلامعات  �لتناف�سية،  حت�سني قدر�تها 
و�ل�سركات، ل�سرف �ملزيد من �ملال على ن�ساطات �لبحث و�لتطوير. وقدم �ل�سندوق �لدعم 
لعدة م�ساريع �نطالقًا من �أن �لبحث �لعلمي يف �جلامعات هو نتاج �أع�ساء هيئات �لتدري�س 

% من �لعاملني يف حقل �لبحث �لعلمي يف �لأردن. �لذين ي�سكلون �أكرث من 80 

وُتعنى هيئة �عتماد موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل ب�سمان جودة �لتعليم وحت�سني نوعيته، من 
خالل تطبيق نظام ل�سمان جودة �لتعليم �لعايل يعزز �لتز�م �ملوؤ�س�سات �لتعليمية بنوعية 
�جلودة  و�سمان  �لعتماد  معايري  تطبيق  �أ�سبح  حيث  وحت�سينها،  فعاليته  وتقييم  �لتعليم 
�سرورة حتمية على جميع موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل لتحقيق �لتميز ورفع �لكفاءة وحت�سني 

�لأد�ء للجامعات.

وت�سم كافة �جلامعات �لأردنية مر�كز لتطوير �أد�ء �أع�ساء هيئة �لتدري�س يف جمالت 
�أ�ساليب �لتدري�س و�لتقييم ومهار�ت �حلا�سوب وتكنولوجيا �ملعلومات.
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 وميكن اإجمال الو�صع احلايل للتعليم العايل يف الأردن، ح�صب املوؤ�صرات التالية:

بلغ عدد �لكليات �جلامعية و�جلامعات �لر�سمية و�خلا�سة بنهاية عام 2009:  .1

العـددموؤ�ص�صات التعليم العايل

10�جلامعات �لر�سمية
17�جلامعات �خلا�سة

15�لكليات �جلامعية �ملتو�سطة �لر�سمية 
22�لكليات �جلامعية �ملتو�سطة �خلا�سة

4كليات �ملجتمع �ملتو�سطة �لتابعة لوز�رة �ل�سحة 
6كليات �ملجتمع �ملتو�سطة �لتابعة لوز�رة �لدفاع 
2كليات �ملجتمع �ملتو�سطة �لتابعة للدفاع �ملدين 

2�جلامعات �لإقليمية 
1جامعة �لعلوم �لإ�سالمية �لعاملية

�جلامعات  يف  �لتدري�س  هيـئة  �أع�ساء  �إلى  �لإد�رييـن  �ملوظفني  ن�سبة  متو�سط  بلغ   .2
�لر�سـمية)2،8: 1(.

3. بلغ متو�سط ن�سبة �لطلبة �إلى �أع�ساء هيئة �لتدري�س يف �جلامعات �لر�سمية )1:32(.
�لرب�مج  من   )% و)10  عامًا،  �عتمادً�  �لر�سمية  �جلامعات  من   )%  60( �عتماد  مت   .4

�لأكادميية �عتمادً� خا�سا.
5. �أجُنز �لإطار �لت�سريعي ملركز �لختبار�ت �لوطني.

6. مّت �إعد�د معظم �ل�سرت�تيجيات �ملتعلقة باجلامعات �لر�سمية و�خلا�سة لالأعو�م -2007
.2012

7. مّتت زيادة �لإنفاق على م�سروعات دعم �لبحث �لعلمي و�ملجالت �لعلمية وطلبة �لدر��سات 
%( من  �إلى ن�سبة )0،5   2009 �لعليا �ملتفوقني �أكادمييًا، حيث و�سلت يف نهاية �لعام 

�لناجت �ملحلي �لإجمايل.

اأ.د. �صلطان اأبو عرابي
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يف  العايل  التعليم  لقطاع  ونوعي  كّمي  تطور  اإلى  اأدناه  اجلدول  يف  الإح�صاءات  وت�صري 
الأردن لعام 2009:

العددالو�صف
�لأردنية  �جلامعات  يف  �لبكالوريو�س  مل�ستوى  �مللتحقني  �لأردنيني  �لطلبة  عدد 

194420 )�لر�سمية و�خلا�سة( 

�لأردنية  �جلامعات  يف  �لبكالوريو�س  مل�ستوى  �مللتحقني  �لو�فدين  �لطلبة  عدد 
24857 )�لر�سمية و�خلا�سة( 

�لأردنية  �جلامعات  يف  �لعليا  بالدر��سات  �مللتحقني  �لأردنيني  �لطلبة  عدد 
14529 )�لر�سمية و�خلا�سة( 

�لأردنية  �جلامعات  يف  �لعليا  بالدر��سات  �مللتحقني  �لو�فدين  �لطلبة  عدد 
3014)�لر�سمية و�خلا�سة( 

236820عدد �لطلبة �مللتحقني باجلامعات �لأردنية )�لر�سمية و �خلا�سة( 
7613 �أع�ساء هيئة �لتدري�س  يف �جلامعات �لأردنية )�لر�سمية و �خلا�سة(

42201عدد خريجي  �لبكالوريو�س يف �جلامعات �لأردنية )�لر�سمية و �خلا�سة(
4613 عدد خريجي �لدر��سات �لعليا يف �جلامعات �لأردنية )�لر�سمية و �خلا�سة(

46814عدد خريجي �جلامعات �لأردنية
27696 عدد �لطلبة �لأردنيني �مللتحقني مبوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل خارج �لأردن 

28351�لطلبة �مللتحقون بكليات �ملجتمع �لأردنية 
8481 عدد �لطلبة �خلريجني من كليات �ملجتمع �لأردنية

�لر�سمية )مرحلة  �لقرو�س و�ملنح يف �جلامعات  �مل�ستفيدين من  ن�سبة �لطلبة 
%�لبكالوريو�س(  13

16000عدد �مل�ستفيدين من �سندوق دعم �لطالب
�لر�سمية  �جلامعات  يف  �لأق�سام  و�أو�ئل  �ململكة  �أو�ئل  من  �ملبعوثني  عدد 

2009/2008
2000

:2009  - ومن اأهم الإجنازات التي مت حتقيقها يف جمال التعليم العايل خالل  2008 
•  تعديل قانون هيئة �لعتماد وربطها بدولة رئي�س �لوزر�ء. 	
• من 	 وذلك  �أكادمييًا  �ملتفوقني  �لعليا  �لدر��سات  طلبة  ودعم  �لبحثية  �مل�ساريع  دعم 

خالل �سندوق دعم �لبحث �لعلمي. 
• �إتاحة �لفر�سة للطلبة �ملحتاجني ل�ستكمال تعليمهم �لعايل من خالل من �سناديق 	

دعم �لطالب وبالتن�سيق مع �لقطاع �خلا�س.
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• �إعد�د م�سروع تطوير �لتعليم �لعايل نحو �لقت�ساد �ملعريف. 	
• �لتعليمية 	 �لعملية  �لعملية �لإد�رية و�لتدري�سية يف �جلامعات بهدف تطوير  حو�سبة 

و�ملناهج �لتدري�سية. 
• �إن�ساء �حلا�سنات �لتكنولوجية يف عدد من �جلامعات. 	
• وتعديالته 	  2009 ل�سنة   )23( رقم  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  قانون  �إ�سد�ر 

وقانون �جلامعات �لأردنية رقم )20( ل�سنة 2009.

ويبني اجلدول اأدناه اأهم موؤ�صرات قيا�س الأداء يف قطاع التعليم العايل يف الأردن:

�صنةالأ�صا�ساملوؤ�صر
)2007(  

     امل�صتهدف
 )2012(      

%14%15،5ن�سبة �لبطالة بني خريجي �جلامعات
%11%14ن�سبة �لبطالة بني خريجي كليات �ملجتمع

من  و�لتطوير  �لبحث  على  �لإجمايل  �ل�سنوي  �لإنفاق  ن�سبة 
%0،60%0،36�لناجت �ملحلي �لإجمايل

%80%45ن�سبة �مل�ستفيدين من �ملتقدمني من �سندوق دعم �لطالب
%26%17،5ن�سبة �لطلبة �حلا�سلني على منح وقرو�س 

3. التحديات واملعوقات التي تواجه التعليم العايل يف اجلامعات الأردنية 
�لأردن يف قطاع  �لتي مت حتقيقها حديثًا يف  و�لإجناز�ت  �أعاله،  �لرغم مما ذكر  على 
�جلامعات  تو�جه  �لتي  و�لتحديات  �ملعوقات  من  عدد  هناك  ز�لت  فما  �لعايل،  �لتعليم 

�لأردنية، وهي ت�سبه �إلى حد كبري تلك �لتي تو�جه �جلامعات �لعربية، ومن �أهمها:
• �لتمويل �ل�سروري لتمكني �جلامعات من �أد�ء ر�سالتها.	
• �سمان ��ستقالل �جلامعات وتطوير �حلاكمية و�لأد�ء �ملوؤ�س�سي لها. 	
• �سمان جودة خمرجات �لتعليم �لعايل. 	
• �ملو�ءمة بني خمرجات �لتعليم �لعايل و�سوق �لعمل ومتطلبات �لتنمية. 	
• �سمان تغطية �ملتقدمني للح�سول على منح وقرو�س. 	
• �لإنتاجية 	 و�لقطاعات  �لبحثية من جهة  و�ملوؤ�س�سات  �لعالقة بني �جلامعات  �سعف 

و�خلدمية و�ل�سناعية من جهة �أخرى يف جمال �لبحث �لعلمي و�لتطوير.
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4. تفعيل دور اجلامعات الأردنية يف النهو�ض مب�صرية التعليم العايل
�ملجتمع  وخدمـة  �لعلمي  بالبحث  و�لنهو�س  �جلامعي،  �لتعليم  بتوفري  �جلامعات  تقوم 
ب�سورة تكاملية لتحقيق متطلبات �لتنمية، وت�سكل �جلامعات �ملكان �لأمثل للتعليم �لعايل 

و�لبحث �لعلمي. 
�ّتباع  خالل  من  �لعايل  �لتعليم  وم�سكالت  معوقات  على  �لتغلب  �جلامعات  وت�ستطيع 

�لآليات �لتالية:
• و�لكليات 	 �لأق�سام  م�ستوى  على  باجلامعة  �لعايل  �لتعليم  عام خلطط  ت�سور  و�سع 

وفقًا لالحتياجات �لتي تتطلبها موؤ�س�سات �ملجتمع، وو�سع ت�سور للتعاون بني كليات 
�جلامعة وعمادة �لبحث �لعلمي و�لدر��سات �لعليا.

• �لعمل على �أن يكون �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي من �لأولويات �لوطنية.	
• �خلروج بتو�سيات وقر�ر�ت موحدة ذ�ت عالقة من قبل �جلامعات �لأردنية، لو�سع 	

و�إبر�ز  �لعايل  �لتعليم  م�سرية  تو�جه  �لتي  و�ملعوقات  �لتحديات  لأهم  عمل  خطة 
�حللول �لعملية �ملقرتحة للتغلب عليها.

•  �لتاأكيد على ��ستقاللية �جلامعات يف �إد�رتها و�أن�سطتها مع مر�عاة �لعنا�سر �لثالثة 	
�لتي ترتكز عليها )�لتعليم، و�لبحث �لعلمي، وخدمة �ملجتمع(.

• متكني �ملر�أة �لأكادميية للم�ساركة يف �لعملية �لتعليمية وتوليها �مل�سوؤوليات �لقيادية 	
يف �جلامعات �لأردنية.

• �لتعليم 	 ر�سالة  من  �مل�ستهدفة  �لفئة  كونهم  و�حتياجاتهم،  �لطلبة  م�سالح  مر�عاة 
�لعايل وذلك من خالل لقاء�ت دورية وحتفيز �لن�ساطات �ملنهجية وغري �ملنهجية.

5. الروؤيا امل�صتقبلية ومتطلبات التغيري
تكمن �لروؤية �مل�ستقبلية ومتطلبات �لتغيري يف م�سرية �لتعليم �لعايل يف �لأردن من خالل: 

• �لطلبة 	 �بتعاث  خطة  تنفيذ  خالل  من  �لتدري�سية  �لهيئة  �أع�ساء  تطوير 
�ملتفوقني، لإكمال در��ساتهم �لعليا يف �جلامعات �لعاملية �ملرموقة.

• مو�كبة �لتطور �مل�ستمر يف قطاع �لتعليم �لعايل، مبا يتنا�سب وحاجات �ل�سوق �لأردين 	
و�لإقليمي وتطوير �لرب�مج �حلالية، مبا يو�كب �لتطور�ت �لعلمية و�لتكنولوجية على 

�مل�ستوى �لعاملي لرفد �ملجتمع باخلريجني �لأكفياء.
• من 	 يتم  متميز  م�ستوى  �إلى  للو�سول  �لدر��سية  و�خلطط  �لتعليمية  �لرب�مج  تطوير 

ما  ومو�كبة  عليها  و�ملحافظة  و�لعاملية،  و�لإقليمّية  �ملحلية  �ملعايري  تطبيق  خالله 
تطرحه �ملوؤ�س�سات �لتعليمّية �لر�ئدة يف �ملنطقة و�لعامل من بر�مج تعليمية ر�ئدة.

• �لعملّية 	 يف  ودجمها  �لتكنولوجيا  م�ستجد�ت  يو�كب  م�ستمر  ب�سكل  �ملناهج  تطوير 
�لتعليمّية، مبا يركز على �ملهار�ت �لعملّية و�لأكادميّية.
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• �لرتكيز يف �خلطط �لدر��سية على تنمية مهار�ت �لتحليل وقدر�ت �لتفكري �لناقد، 	
�ملعرفية  �لقاعدة  مفهوم  وتعزيز  �مل�سكالت  حل  يف  �لعلمية  �لأ�ساليب  و��ستخد�م 

�ل�ساملة.
• نقاط 	 يتم من خاللها معاجلة  �لدر��سية  و�خلطط  للرب�مج  دورّية  �إجر�ء مر�جعة 

�ل�سعف ومو�طن �خللل ب�سكل ي�سمن �لتطوير �مل�ستمر لتلك �خلطط و�لرب�مج، مبا 
يو�كب �لتطور�ت و�مل�ستجد�ت على �ل�ساحة �ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية.

• تطوير نظام تقييم ذ�تي ملخرجات �لتعليم مع �لأخذ بعني �لعتبار بالتغذية �لر�جعة 	
من �لطلبة و�أع�ساء هيئة �لتدري�س، فيما يخ�ّس فاعلية �خلطط �لدر��سية و كفاءتها.

• و�سع حو�فز مادية ومعنوية لأع�ساء هيئة �لتدري�س لل�سعي نحو تطوير �لرب�مج.	
• حملي 	 �عرت�ف  لتحقيق  عليها  و�ملحافظة  للجامعة  متميزة  �أكادميية  هوية  بلورة 

وعاملي. 
• �ملحافظة على حماور رئي�سة يف �خلطط �لدر��سية وهي: �حل�س �لوطني لدى �لطلبة، 	

على  و�لرتكيز  �لتعليمية،  �لعملية  يف  ودجمها  �لتكنولوجيا  م�ستجد�ت  ومو�كبة 
�ملهار�ت �لعملية مع �لأكادميية يف بناء خريج �مل�ستقبل، بحيث تن�سجم مع متطلبات 

�لعتماد �لدولية و�لوطنية ومعايريها.
• �لرتكيز على �لرب�مج ذ�ت �لطابع �لتكاملي بني �لوحد�ت �لأكادميية يف �جلامعة.	
• و�ملوؤمتر�ت 	 �لدر��سية،  �خلطط  �إثر�ء  يف  ت�ساهم  �لتي  و�ملمار�سات  �لأن�سطة  دعم 

و�لندو�ت و�لدور�ت وور�س �لعمل.
• مر�عاة معايري �لعتماد �لعام و�خلا�س ومعايري �سمان �جلودة عند ��ستحد�ث هذه 	

�لرب�مج وو�سع �خلطط.

امل�صادر واملراجع:
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�لعربية �إلى �خلارج، جملة �سوؤون عربية، عدد130،  �لكفاء�ت  ب�سري، هجرة  ه�سام  •	
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م�ضتقبل التعليــم العـــايل

اأ.د. ماهر �صلـيـم 
رئي�س جامعة عمان الأهلية 

العربي  وال��وط��ن  الأردن  يف  ال��ع��ايل  التعليم  يحظى 
وذلك  احلكومات،  من  ورعاية  واهتمام  خا�صة  باأهمية 
الجتماعية،  وامل�صتقبلية،  احلالية  التحديات  ملواجهة 

والقت�صادية، وال�صيا�صية.

و�عرت�فًا مبا يعانيه قطاع �لتعليم �لعايل من عدم قدرته على تاأمني ر�أ�س �ملال �لب�سري 
�لخرت�عات  جمال  يف  و�إخفاقه  �لعمل،  ول�سوق  للمجتمع،  و�لالزم  �ملنا�سب  و�ملعريف 
و�لكت�سافات �لعلمية، لتدين �لبحث �لعلمي، و�لدعم �ملخ�س�س له، حيث مل تنجح �جلامعات 

�لعربية بالرتقاء باأي من باحثيها لنيل جائزة نوبل يف �لعلوم و�لتكنولوجيا. 
�لقيام  على  �أ�سا�سي  ب�سكل  قدرتها  عدم  �لعايل  �لتعليم  ملوؤ�س�سات  �حلايل  �لو�قع  يوؤكد 
وثقافية،  ومهنية،  �أكادميية،  عالية:  مبهار�ت  يتمتعون  موؤهلني  �أفر�د  لإعد�د  بدورها 
و�سخ�سية، تتو�ءم و�حتياجات �ملجتمع و�سوق �لعمل، حيث �أن �ملالحظ هو �سعف عام يف 
�لتدريب، و�لبحث، و�لقدرة على �لتفكري �لإبد�عي و�لنقدي، و�إد�رة �لوقت ب�سكل  م�ستوى 
فاعل، وروح �ملبادرة، و�تخاذ �لقر�ر، وحتمل �مل�سوؤولية، وتقبل �لر�أي �لآخر، و�لعمل �سمن 
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بيئية  �أكانت  �سو�ء  �ملجتمع  م�سكالت  معرفة  وعدم  �لعامة  �لثقافة  تدين  عن  ف�ساًل  فريق 
�أم �جتماعية �أم �قت�سادية �أم �سيا�سية، وعدم �لكرت�ث بهموم �ملجتمع و�لأحد�ث �ملحلية 

و�لعاملية. 
�لتعامل  ويجب  متعددة،  مناٍح  يف  �ساماًل  �إ�سالحًا  وموؤ�س�ساته  �لتعليم  م�ستقبل  يتطلب 
حماولت  �إطار  يف  �لأمر  ُيرتك  و�أل  للحقائق،  �إغفال  �أو  حماباة  ودون  علمي،  ب�سكل  معها 
متناثرة و�أور�ق ُتطرح يف �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت دون تطبيق �أو تغيري حقيقي يوؤدي �إلى عملية 

�إ�سالح �ساملة. 
�إن در��سة جتارب �لدول �ملتقدمة هي �سرورة ملّحة ملعرفة �سبل معاجلة �خللل و�لرتقاء، 
�أكتافها  تقوم على  كو�در علمية  باإعد�د  �لأولى  �لدرجة  �ملعنية يف  �أن �جلامعات هي  حيث 
�لنه�سة؛ فهي �لتي تخلق �لبيئة لالإبد�ع �لفكري و�لثقايف و�لعلمي و�لتكنولوجي، بالإ�سافة 
�إلى حقيقة ثابتة هي �أن طالب �ليوم هم قادة �مل�ستقبل، فاإذ� �أردنا م�ستقباًل ز�هرً� فال بد 
من �لهتمام �لفعلي بحا�سر موؤ�س�ساتنا �لتعليمية وتطويرها لت�سبح م�سنعًا لأفر�د موؤهلني 
قادرين على �لتفاعل مع جمتمعاتهم بكفاءة وفاعلية، و�لعمل على َج�سر �لفجوة بيننا وبني 

�لعامل �ملتقّدم.    
�أدركت �لبلد�ن �ملتقدمة �أن �لتقّدم �لعلمي و�لتكنولوجي وتطبيقاته هو �مل�سدر �لأ�سا�سي 
للنمو �لقت�سادي و�رتفاع م�ستوى �ملعي�سة، لذ� �هتمت بالعلم و�لبحث �لعلمي، وتخلت عن 
طرق �حلفظ و�لتلقني و�عتمدت �لتفاعل بني �لأ�ستاذ و�لطلبة يف قاعات �لدر�س و�ملعمل، 
�لعلمي،  و�لبحث  و�لتحليل  �لنقد  ومهار�ت  �لإبد�عي،  و�لتفكري  �مل�ستّقل،  �لتفكري  وعززت 

%( من �إجمايل �لناجت �ملحلي على �لبحث �لعلمي.  حيث تنفق �أكرث من )3 
ويف هذ� �ملجال، تاأتي �لوليات �ملتحدة يف �سد�رة قائمة �جلامعات �لعاملية تليها �ململكة 
�ملتحدة، و�سوي�سر�، وكند�، و�ليابان، و��سرت�ليا، و�سنغافورة، �أما موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل 
يف �لوطن �لعربي فلم حتَظ باأي متّيز، ومل ُتدرج يف �ملر�تب �لأولى �سمن قو�ئم �جلامعات 
على م�ستوى �لعامل، وف�سلت يف مو�ءمة خريجيها مع �حتياجات �سوق �لعمل يف ع�سر �لعوملة، 

بالإ�سافة �إلى ف�سلها �لذريع يف جمال �لخرت�عات و�لكت�سافات �لعلمية و�لبحوث. 
يرتبط م�ستقبل �ملوؤ�س�سات �لتعليمية �رتباطًا وثيقًا بالتطبيق �حلقيقي لدورها �مل�ستمد 
ونقلها،  �ملعرفة  �سنع  �إلى  �ملعرفة  تقدمي  جتاوز  فدورها  و�أهد�فها،  ور�سالتها  روؤيتها  من 
و�لبحث و�لتجديد، ونقل �خلربة و�لثقافة و�لعلم، وخلق فر�س �لعمل يف �ل�سوق لت�سبح �أد�ة 
تتحمل  �جلامعة  فاإن  وعليه،  �مل�ستد�مة،  و�لتنمية  �لقت�سادي  �لنمو  باجتاه  حقيقي  تغيري 
م�سوؤولية �لنتقال من �لتعليم �إلى �لتعّلم، و�إعد�د خريٍج موؤهٍل لديه مهار�ت متعددة تنا�سب 

ما يحتاجه �سوق �لعمل �لعاملي، وقادٍر على �لبدء باأعمال وم�ساريع ريادية. 

اأ.د. ماهر �صلـيـم 
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وهنا، تظهر �حلاجة �إلى تبني �جلامعات م�سوؤولية ن�سر ثقافة �لريادة يف �لأعمال، وحث 
مل�ساريع  ومقرتحات  باأفكار  و�لتقّدم  �ل�سخ�سية  �ملبادرة  على  و�ملبدعني  و�لباحثني  �لطلبة 
قادرة  وتكون  �لعمل  �سوق  تدخل  ر�ئدة  ك�سركة  لتبد�أ  ورعايتها  وتطويرها  تنميتها  ميكن 
على �ل�ستمر�ر و�لنمو و�ملناف�سة يف �ل�سوق، وذلك من خالل تقدمي �جلامعة �لدعم �ملادي 
و�ملعنوي و�للوج�ستي و�لن�سح و�لإر�ساد للطلبة و�لباحثني، ورعايتهم و�حت�سان م�ساريعهم 

�إلى �أن ت�سبح �أفكارهم �أو �سركاتهم قادرة على �لبقاء يف �سوق �لعمل ب�سورة م�ستقلة. 
وبذلك تكون �جلامعات قد عملت على �إعد�د خريجني قادرين على مو�جهة �سوق �لعمل 
القتناء  �لالزمة  باملهار�ت  و�لتزّود  �لريادية  �الأعمال  جمال  يف  و�النخر�ط  و�حتياجاته، 
�ملجتمع  وموؤ�س�سات  بني �جلامعات  فاعلة  �سر�كة  وبناء  و�إد�رتها،  ريادية  �أعمال  موؤ�س�سات 
�ملدين يف �لقطاعات �ملختلفة �لكفيلة بتحقيق �لتنمية باأ�سكالها كافة، وو�سع خطو�ت على 
و�لبتكار  للتناف�سية  �لفر�س  وزيادة  ريادية،  �أعمال  وخلق  و�لبطالة،  �لفقر  حماربة  طريق 

و�لإبد�ع، وبناء وتعزيز �لقدر�ت �ل�سخ�سية لدى �خلريجني من �ل�سباب �لطموح.  
ولتحقيق �لدور �ملعا�سر للموؤ�س�سة �لتعليمية فاإن ت�سويب �لو�قع يحتاج �إلى عملية تغيري 
بعنا�سرها  �لتعليمية  و�لعملية  �جلامعة،  و�إد�رة  �لعايل،  �لتعليم  �إد�رة  يف  و�ساملة  حقيقية 
�لعلمي،  و�لبحث  و�لطالب،  �لتدري�سية،  و�لهيئة  �لتعليم،  و�أ�ساليب  �لدر��سية  و�خلطط 

وخدمة �ملجتمع.   

اأوًل: اإدارة التعليم العايل على امل�صتوى الوطني: 
�إّن �إد�رة �لتعليم �لعايل على �مل�ستوى �لوطني لها دور �أ�سا�سي يف و�سع �ل�سرت�تيجيات 
�لوطنية و�سن �لقو�نني و�لت�سريعات �لتي تنظم عمل �ملوؤ�س�سات �لتعليمية، ول بد من منح 
�لتي  �لتخ�س�سات  وحتديد  كالروؤ�ساء،  �إد�ر�تها  �ختيار  يف  �لتامة  �ل�ستقاللية  �جلامعات 
تطرحها و�ملو�د �لتي ُتّدر�سها وخ�سو�سًا متطلبات �جلامعة، بالإ�سافة �إلى ��ستقاللها �لتام 
�لطالب  �ملوحد، ومنح �جلامعة حرية �ختيار  �لقبول  و�إلغاء نظام  �ملقبولني،  بتحديد عدد 
�لطلبة  معظم  �أن  لل�سك  جماًل  يدع  ل  مبا  َثبَت  حيث  �لطلبة  ورغبات  �ل�سو�غر  على  بناًء 

يدر�سون تخ�س�سات ل يرغبون بها، ول تنا�سب �إمكاناتهم و�لنتيجة هي زيادة �لبطالة.
وبناًء عليه، يجب �أن ُيرتك للجامعات كما هو معمول به يف �لدول �ملتقدمة حتديد    
�حتياجاتها ومعدلت �لقبول لكل تخ�س�س مع �إجر�ء �ملوؤ�س�سة �متحان قبول خا�س بها يحدد 
�ملهار�ت �لأ�سا�سية �لالزم تو�فرها يف �لطالب لكل تخ�س�س لن�سمن عدم هدر �لإمكانات 
و�لعق�ل، ويك�ن كل طالب قد ُقِبَل يف �لتخ�س�ص �لذي يرغبه �سريطة حتقيق �ل�سروط �لتي 
حتددها �جلامعة، وبذلك نكون قد جّنبنا �جلامعات قو�ئم �لتن�سيق و�لقو�ئم �لأخرى �لتي 

ُتثقل �لعملية �لتعليمية، وتوؤثر �سلبًا على جودة �لتعليم وخمرجاته. 

م�ضتقبل التعليــم العـــايل
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اأ.د. ماهر �صلـيـم 

ثانيًا: اإدارة اجلامعة
�لرب�مج  �لتعّلمية وو�سع  �لتعليمية  �لعملية  لتطوير  �لرئي�س  �ملحرك  �إد�رة �جلامعة  ُتعّد 
�إلى  بالإ�سافة  و�لقت�سادية،  و�لجتماعية  �لوطنية  �لحتياجات  مع  تتو�ءم  �لتي  �لدر��سية 
بناء عالقات حملية و�إقليمية ودولية تكفل �لتو��سل مع �ملجتمع خارج �جلامعة، وتوفر فر�س 
�لرب�مج  وتعزيز  و�لريا�سية،  و�لثقافية  و�لبحثية  �لأكادميية  �ملجالت  يف  م�سرتك  تعاون 
�مل�سرتكة �لتي ترثي �لبيئة �جلامعية �إيجابيًا، وجلب �لتمويل �لذي ي�ستخدم للبحث �لعلمي 

و�لبنية �لتحتية للجامعة.
لذلك ل بد من �أن تتمتع �إد�رة �جلامعة باملعرفة و�خلربة، و�عتماد �لالمركزية لخت�سار 
دورة �تخاذ �لقر�ر، وتبنيها لإد�رة �جلودة �ل�ساملة، كما ُيطلب من �لإد�رة �جلامعية �أن تتو�فر 
فيها �لقدرة على تبني �سيا�سات و��سحة تركز على جودة �لتعليم، وتنمية �لإبد�ع و�لبتكار، 
و�لهتمام بالتدريب �مل�ستمر جلميع منت�سبي �جلامعة من �لهيئة �لتدري�سية و�لهيئة �لإد�رية 
و�لطلبة، و�إلغاء حو�جز �لبريوقر�طية يف �لت�سالت ب�سكل يكفل �حرت�م �لهيكل �لإد�ري، 
و�ملدر�سني  �لإد�ريني  لدى  �خلوف  يلغي  دميقر�طي  جو  وخلق  �لو�عدة،  �لقياد�ت  وت�سجيع 
و�لطلبة، وغر�س �لعتز�ز بالهوية �لوطنية و�لثقافة و�لثقة بالنف�س، وحتفيز �لبحث �لعلمي 

ودعمه، و�لهتمام بالرتقاء بالهيئة �لتدري�سية، و�لتفاعل �حلقيقي مع �ملجتمع �ملحلي. 
كما يتوّجب على �لإد�رة �جلامعية تفعيل مفهوم �ل�سر�كة مع �ملجتمع وعنا�سره وخ�سو�سًا 
�ملن�ساآت  �سر�كة  وتعزيز  �سخمة،  ��ستثمارية  �أ�سوًل  ُيعّدون  �لذين  منهم  �خلريجني  مع 
�لريادية، وعقد �سر�كات مع �جلامعات  �مل�ساريع  �ل�سغرية و�لكبرية ورو�د �لأعمال لدعم 

�ملتقدمة و�إقامة �لو�حات �لعلمية ومر�كز �لبتكار و�حلا�سنات �لفرت��سية �ملتنوعة. 

ثالثًا: العملية التعليمية واخلطط الدرا�صية واأ�صاليب التعليم 
�إّن موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل بحاجة �إلى �إعادة �لنظر بالتخ�س�سات �لتي تطرحها منذ 
�لوطنية  �لتخ�س�سات ومو�ءمتها مع �لحتياجات  و�لعمل على مالءمة هذه  تاأ�سي�سها  بدء 
و�لإقليمية، و�لتن�سيق فيما بينها خللق تكامل �إيجابي، وجتنب �لتكر�ر، وهدر �لإمكانات ما 
�لبطالة  ُتعاين من  �لتي  �لتخ�س�سات  �أمكن. ويتطلب هذ� مر�جعة حقيقية جلدوى بع�س 
بحيث  �لتخ�س�سات،  جلميع  وتطويرها  وحتديثها  �لدر��سية  للخطط  ومر�جعة  �ملرتفعة، 
ومدربة  موؤهلة  عاملة  بقوى  �ملجتمع  وترفد  �مل�ستجد�ت،  لآخر  مو�كبة  تكون  �أن  ت�سمن 

وم�ستجيبة للمتغرّي�ت �ملهنية. 
وحتى تقوم �جلامعة بدورها �ملعا�سر يف �لتنمية �لقت�سادية، فال بد �أن ت�سّمم مناهجها 
وتخ�س�ساتها وفق نهٍج جديٍد لت�سبح قادرة على تخريج �أفو�ٍج قادرٍة على خلق فر�س عمل 
تبني  عليها  لذ�  ريادية،  و�سركات  م�ساريع  بتاأ�سي�س  �حلر  �لعمل  ثقافة  وتعزيز  �ل�سوق،  يف 
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�لنظام �لتعليمي متعدد �لتخ�س�س �لذي ينمي �سعة �لأفق، ويحفز �لتفكري، وي�ساعد �خلريج 
على بلورة م�سروع منتج. 

كما ل بد من �لهتمام �حلقيقي بالتدريب و�سموله يف �أية خطة در��سية و�إعطائه ثقاًل 
حقيقيًا يف تقييم �لطالب و�لرتكيز على �لتعليم �لتطبيقي و�ملهني حلاجة �ملجتمع �ملا�سة ملثل 
هذه �لتخ�س�سات، و�لرتكيز على �ملهار�ت �لتي تكّمل �ملعرفة �لعلمية، وتوظيف �أحدث ما 
تو�سلت �إليه تقنيات �ملعلومات من برجميات ونظم، وبنى حتتية، وو�سائط �إلكرتونية لتطوير 
�لتو��سل  مهار�ت  وتطوير  �لتعليمية،  �لعملية  يف  �لإلكرتونية  �لتعّلم  تقنيات  ��ستخد�مات 
�ل�سطناعي،  �لقمر  خالل  من  �لت�سالت  تقنيات  وتوظيف  �لثقافة،  وتعزيز  و�لت�سال، 
و�لبث من خالله على قنو�ت ف�سائية تعليمية ُتعنى بالتعليم �جلامعي، وتبني �أ�ساليب حديثة 
يف �لتعّلم ت�سمن تفاعل �لطلبة، و�إثارة �لف�سول، و�لتفكري و�لتحليل لديهم، و�لبتعاد عن 
�لتلقني و�حلفظ مع �لتاأكيد على �لو�جبات �ملنزلية، ودر��سة �حلالت عرب حلقات �لعر�س 
وتدريب  تعليم  تقدمي  بهدف  وكبرية،  �سغرية  جمموعات  �سمن  �لر�أي  و�إبد�ء  و�لنقا�س 

ع�سري يقود �إلى �سهاد�ت علمية ومهنية معتمدة عامليًا.
كما �أن مقرر�ت �خلطط �لدر��سية يجب �أن تخ�سع لفح�س وقيا�س م�ستمر ملدى مطابقة 
�أهد�فها �لتي ُو�سعت مع حت�سيل �لطالب وهذ� يتطلب �إجر�ء حتليل علمي لو�سائل تقييم 

�لطالب و�أد�ئه وقيا�س مهار�ته ب�سكل م�ستمر. 

رابعًا: الهيئة التدري�صية: 
ومتّيزه،  �لعايل  �لتعليم  جلودة  �حلقيقية  �ل�سمانة  هو  �لتدري�سية  بالهيئة  �لرتقاء  �إّن 
هيئتها  ل�سمعة  �نعكا�س  هو  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  لبع�س  �ملرموق  �مل�ستوى  �أن  �ملعروف  ومن 
�أد�ئهم يف جمايل �لتدري�س و�لبحث �لعلمي، لذ� فاإن �لتنمية  �لتدري�سية ومتّيزهم وح�سن 
جناح  خالل  من  �لتعليمية  �مل�ؤ�س�سة  لتطّ�ر  �أ�سا�سي  �سرط  �لتدري�ص  هيئة  الأع�ساء  �ملهنية 
�أع�ساء هيئة �لتدري�س بالقيام مب�سوؤولياتهم �أمام �ملجتمع و�ل�ستجابة مل�سكالته وحاجاته، 
�ملجتمع،  وخدمة  و�لإد�رة  و�لبحث  �لتدري�س  �لتمّيز يف جمالت  بتحقيق  موؤ�س�ستهم  و�أمام 
جمالتهم  يف  تقدمًا  يحققون  �أكادمييني  تدري�س  هيئة  �أع�ساء  بو�سفهم  �أنف�سهم  و�أمام 

�ملعرفية ويعملون على رفع كفاءتهم. 
ويهدف �لرتقاء باأع�ساء هيئة �لتدري�س �إلى رفع مهار�ت ع�سو هيئة �لتدري�س يف جمال 
�لتدري�س و�لبحث �لعلمي ويف حثه على �لقيام بدوره جتاه �إد�رة �جلامعة، وخدمة �ملجتمع، 
�لتعّلم �حلديثة و�جلديد يف تكنولوجيا �لتعليم و�لتعّلم  و�إك�سابه مهار�ت ��ستخد�م و�سائل 
و��ستخد�مها، وتطوير و�سائل �لتقييم وحتليلها ب�سكل �سحيح، وتنمية �ل�سعور بجدوى �لدور 
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�لذي يقوم به ومدى �أهميته، وتبني ثقافة م�ساركة �لطالب يف �لعملية �لتعليمية من خالل 
�ل�سماح له باملناق�سة و�لتحليل و�لنقد وتبادل �لآر�ء للو�سول �إلى �لتفكري �حلر و�لإبد�ع. 

�لتدريبية  بالدور�ت  م�ساركتهم  يف  �لتدري�س  هيئة  لأع�ساء  �ملهنية  �لتنمية  وتكمن 
�خلطط  تطوير  جلان  يف  و�مل�ساركة  �خلربة،  ذوي  زمالئهم  من  و�لتعّلم  �ملتخ�س�سة، 
�لدر��سية، و�لأن�سطة �لبحثية، و�لطالع و�لتثقيف �لذ�تي �مل�ستمر، و�مل�ساركة يف �ملوؤمتر�ت 

و�لور�س �لعلمية �سو�ء د�خل �جلامعة �أم خارجها. 
وعليه، فاإن �ملوؤ�س�سة �لتعليمية مطالبة بتبني �سيا�سات و��سحة يف هذ� �ملجال، حتققها 

من خالل تاأ�سي�س مر�كز لتطوير �أع�ساء هيئة �لتدري�س ودعمها لتقوم بدورها �حلقيقي. 
بحثية  مر�كز  لتكون فقط يف  �لعلمي  �لتفرغ  �إجاز�ت  وتنظيم  �لبتعاث  �سيا�سة  �أن  كما 
�لتدري�سية  بو�جباته  للقيام  وتدعيمه  �لتدري�سي  �لكادر  رفد  �إلى  حتمًا  توؤدي  متخ�س�سة، 

وتطوير �لبحث �لعلمي. 

خام�صًا: الطلبة
قادة  وهم  �لتعّلمية،  �لتعليمية  �لعملية  حمور  لأنهم  خا�سة  �أهمية  �لطلبة  حمور  يحتّل 
لذلك  و�لنفتاح،  �لعوملة  ظل  يف  �حلياة  متطلبات  ملو�جهة  �إعد�دهم  من  بد  ول  �مل�ستقبل، 
فاإن �ملوؤ�س�سات �لتعليمية مطالبة بتغيري �سيا�سة �لقبول �ملعمول بها حاليًا، و�إيجاد �سيا�سة 
يتطلب  وهذ�  باجلامعة  �للتحاق  على  وت�سجيعهم  و�ختيارهم  �ملتميزين  �لطالب  جلذب 
�لتخ�س�س  �ختيار  للطالب حق  ُيرتك  و�أن  �جلامعات،  �لقبول يف  عملية  تغيريً� جذريًا يف 
�لذي يرغب فيه �سريطة تو�فق �إمكاناته ومهار�ته مع ما ت�سعه كل موؤ�س�سة تعليمية �سرطًا 
�إلى �متحان  �أو تو�فر مهار�ت معينة بالإ�سافة  �لثانوية �لعامة،  للقبول مثل معدل �متحان 

�لقبول، وفقًا لعدد �ملقاعد �ل�ساغرة ح�سب �لطاقة �ل�ستيعابية لكل تخ�س�س. 
وُيطَلب من �جلامعة �لعناية بالإر�ساد �لأكادميي للطالب، و�لعناية باخلدمات �لطالبية 
ب�سكل عام، و�لرتكيز على �لن�ساط غري �ل�سّفّي، وتعزيز روح �ملبادرة و�لتفكري �الإبد�عي، 
�لقر�ر وحتمل �مل�سوؤولية،  �لوقت، و�لقدرة على �تخاذ  �إد�رة  و�إك�ساب �لطالب �لقدرة على 
بالعمل  و�لهتمام  �لإلكرتوين،  �لتو��سل  على  و�لقدرة  و�حلو�ر،  �لنقا�س  مهار�ت  وتعلم 
�لتطوعي، و�مل�ساركة يف �لندو�ت �لثقافية، و�لهتمام بالأحد�ث �ملحلية و�لعاملية، بالإ�سافة 
م�ستقبلية  مل�ساريع  �لريادية  �أفكارهم  �إظهار  على  ت�ساعد  بطريقة  �لطلبة  �حت�سان  �إلى 

ودعمها.  

�صاد�صًا: بيئة التعلرّم
ت�سكل بيئة �لتعّلم يف موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل عاماًل �أ�سا�سيًا يف تطّورها. ومن �ملفرت�س 
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بعد  عن  و�لتو��سل  و�لت�سالت  �ملعلومات  تكنولوجيا  �إليه  تو�سلت  ما  �أحدث  توظيف 
و�لت�سالت �لال�سلكية و�لأجهزة و�ملعد�ت و�لربجميات، لتعزيز �لعملية �لتعليمية �لتعّلمية 
�إد�رة �جلامعة ت�ستطيع �ل�ستفادة منها يف  �أن  من �لطلبة و�أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية، كما 
�إد�رة معلومات متكامل  �لت�سغيلية و�لتخطيط و�ملتابعة، لذ� ل بد من تبني نظم  �لعمليات 
ومرت�بط لت�سبح بيئة �لتعّلم منا�سبة ومتطورة، ت�ساعد على خلق بيئة جامعية منا�سبة لن�سر 

ثقافة �لريادة.  
ي�سارك ��ستخد�م �لتكنولوجيا �لتعليمية �حلديثة يف عملية �لتعليم مثل: ��ستخد�م �ملو�د 
و�لأ�ستاذ و�جلامعة  �لطالب  �لإلكرتوين بني  و�لتفاعل  �لإلكرتونية،  �لإلكرتونية، و�حلقائب 
بالإ�سافة �إلى �ملجتمع مبوؤ�س�ساته �لتعليمية، وتعد �سبكة �لإنرتنت م�سدرً� �أ�سا�سيًا من م�سادر 
�ملعلومات و�ملعرفة، وقد �سهّلت �لتكنولوجيا عملية �لتعّلم �لإلكرتوين و�لتعليم �ملفتوح، لذ� 
فاإن �ملوؤ�س�سات �لتعليمية مطالبة باإن�ساء مر�كز تعّلم �إلكرتوين، ومد ج�سور �لتو��سل �حلي 
بني �لطالب و�جلامعة  وو�سع بر�مج متخ�س�سة لتقّدم �جلامعة خدماتها �لتعليمية وت�سمن 
وملبيًة  و�لعو�ئق  �ل�سعوبات  متجاوزًة  �جلغر�فيا  تتخطى  فهي  وزمان،  وقت  �أي  يف  �لتعّلم 
حلاجات �ل�سوق وموفرًة للجميع فر�س �لتعليم �سو�ء �أكان لدرجة �لبكالوريو�س �أم للدر��سات 

�لعليا �أم للدر��سات �لتدريبية و�لدور�ت، كما يوّفر فر�س �لتعليم �مل�ستمر لالأعمار كافة. 
وعلى موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل ��ستحد�ث ت�سريعات و�نتهاج �سيا�سات خا�سة بهذ� �لنمط 
�لتدريبية  �لرب�مج  وو�سع  معه،  �لتعامل  �أهمية  على  و�لتاأكيد  �لتقليدي  غري  �لتدري�س  من 
ومتطّور،  علمي  ب�سكل  �لإلكرتونية  مقرر�تهم  بناء  من  ليتمكنو�  �لتدري�س  هيئة  لأع�ساء 

وليتعرفو� �إلى بيئة �لتعّلم �لإلكرتوين، وطرق �لتدري�س و�لتو��سل �لد�ئم مع �لطلبة. 
 

�صابعًا: خدمة املجتمع 
و�لتو��سل معه،  �ملجتمع  �لقيام بخدمة  �لتعليمية  للموؤ�س�سة  �لأ�سا�سية  �لوظائف  �إّن من 
للتو��سل مع  و�لإد�ر�ت �ملختلفة و�سع بر�مج مدرو�سة  و�لأق�سام  �لكليات  وهذ� يتطلب من 
�ملوؤهلة  �لعاملة  �لقوى  من  بحاجاته  وتزويده  باحتياجاته  ترتبط  خدمات  وتقدمي  �ملجتمع 
و�ملدربة و�ملتنا�سبة مع �لتغري�ت �ملهنية، وذلك من خالل عقد �لدور�ت و�ملوؤمتر�ت و�لور�س 
�ملتنوعة، وحث �لطلبة على �لعمل �لتطوعي، و�لقيام باأن�سطة �جتماعية تعزز �لولء و�لنتماء 
متبادلة،  عالقة  يف  �لإنتاجية  باملوؤ�س�سات  �جلامعة  وربط  �لوطنية،  �لرب�مج  يف  و�مل�ساركة 
وتعزيز �لبحوث �لتطبيقية �لتي تعالج م�سكالت �ملجتمع �ملحلي و�حتياجاته وت�سهم يف حّلها، 

وتقدمي �خلربة و�مل�سورة ملوؤ�س�سات �لدولة وموؤ�س�سات �لقطاع �خلا�س. 
�أ�سبح للجامعة دور  يف خلق �مل�ساريع �لريادية و�إن�ساء �أو ��ست�سافة �مل�ساريع �ل�سغرية 
�لتي  �ل�سائدة  �لثقافة  وتغيري  �ملجتمع،  يف  �لأعمال  ريادة  ثقافة  لن�سر  �مل�سرتكة  و�مل�ساريع 
�إلى ثقافة �أن �جلامعة  �أو ت�ساعد يف توظيف خريج،  د موظفًا  ُتعِّ ُتعّرف دور �جلامعة باأنها 

ت�ساهم يف خلق فر�س عمل جديدة. 
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ثامنًا: البحث العلمي  
ُيطلب �إلى �ملوؤ�س�سات �لتعليمية �لهتمام بالن�ساطات �لبحثية وتعزيزها من �أجل زيادة 

�ملعرفة وت�سخريها يف عمليات �لتنمية ملختلف جو�نب �حلياة.
وعلى �لرغم من �أن عدد �لعلماء يف �لدول �لعربية يفوق عدد نظر�ئهم يف �إ�سر�ئيل،    
�إل �أن عدد �لأبحاث �ملن�سورة يف �إ�سر�ئيل وحدها يو�زي عدد ما هو من�سور يف �أنحاء �لوطن 

�لعربي كافة. 
وقد بيّنت �لإح�ساء�ت �أن عدد بر�ء�ت �لخرت�ع لديهم هو )16805( مقابل )836( 
�لعلمي  �لبحث  م�ستوى  تدين  عن  و��سح  موؤ�سر  وهذ�  �لعربية،  �لدول  لكل  �خرت�ع  بر�ءة 
�إلى تبني م�سروع نه�سوي عربي �سامل،  �لذي يحتاج  وموؤ�س�ساته يف �لوطن �لعربي، �لأمر 
وحتفيز �لبحث �مل�سرتك بني �جلامعات يف �لوطن وخارج �حلدود، و�إن�ساء �ملر�كز �لبحثية 
عاملية  بحثية  مر�كز  يف  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  تفرغ  على  و�لتاأكيد  و�لإقليمية،  �لوطنية 
�إجازة �لتفرغ �لعلمي، وزيادة �لدعم �ملايل ب�سكل ي�سمح باإجر�ء بحوث  متخ�س�سة خالل 
تطبيقية حقيقية تتعلق بحاجة �ملجتمع، و�إيجاد حلول مل�سكالته، وتقدمي �خلربة و�ل�ست�سارة 
ونقل  �لعمل،  وور�س  و�ملوؤمتر�ت  �لندو�ت  تنظيم  يف  و�مل�ساركة  و�خلا�س،  �لعام  للقطاعني 

�ملعرفة و�لرتجمة وتاأليف �لكتب �لعلمية وغريها. 

خال�صة: 
�إّن �لتحديات �مل�ستقبلية ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل وتغيري �لدور �ملر�سوم لها يف ظل �لعوملة 
وظائفها  تاأدية  من  لتتمكن  �ساملة  �إ�سالح  عملية  ي�ستدعي  ذلك  كّل  �لتكنولوجيا،  وثورة 
جمتمع  وخدمة  علمي،  وبحث  ب�سرية،  مو�رد  و�إعد�د  تعليم،  من  وجه  �أكمل  على  �لرئي�سة 
يف مناخ ي�سوده �لرتكيز على مفاهيم �حلرية و�لدميقر�طية و�ل�ستقاللية و�حرت�م �لر�أي 
�إبد�ء  �لتي حتول دون  و�إز�لة عقدة �خلوف  و�لتفكري �حلر،  �لآر�ء،  و�لر�أي �لآخر، وتبادل 
�لر�أي، وغر�س مفاهيم �لريادة، و�لعمل �حلر، و�مل�ساريع، و�خلروج من د�ئرة �لتعليم من 

�أجل �لوظيفة فح�سب. 
�مل�ستوى  على  تفكريها  وطريقة  �لتعليم  �إد�ر�ت  عقلية  يف  فعليًا  تغيريً�  يتطّلب  وهذ� 
�لوطني و�ملوؤ�س�سات �لتعليمية ذ�تها، و�تخاذ �لقر�ر�ت �جلريئة وغري �لتقليدية، ومر�جعة 
�ملوؤ�س�سة  متكن  حديثة  تعّلم  بيئة  توفر  حتتية  بنية  من  �لتعّلمية  �لتعليمية  �لعملية  عنا�سر 
عند  وتخلق  �حلديثة،  و�لو�سائل  �لتكنولوجيا  من  �ل�ستفادة  �ملختلفة  بعنا�سرها  �لتعليمية 
�أد�ة فعلية يف  �إد�رتها و�لأ�ساتذة و�لطلبة ثقافة �جلودة و�لتمّيز و�لريادة، وتكون �جلامعة 

بناء �لقت�ساد �لوطني ودعامة حقيقية للتنمية �مل�ستد�مة.   
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اجلامعات الأردنية والفر�س ال�ضائعة: القيادة

اأ.د. طالب اأبو �صرار
ق�صم الأرا�صي واملياه والبيئة

كلية الزراعة-اجلامعة الأردنية
t . m . a b u - s h a r a r @ j u . e d u . j o

»ما يقدمه الدهر ل تعر�صه الأبدية«
)1527  - نيقول ميكافيللي )1469 

مقدمة:
مبر�جعة �لأجندة �لوطنية، نالحظ مقرتحات لتح�سني �لرب�مج �لأكادميية يف �جلامعات 

�لأردنية تن�س على ما يلي:
�ملر�جعة �لدورية للخطط �لدر��سية ورفدها باملتطلبات �لتي تعزز روح �لعمل �جلماعي   .1
�ملنطقي  �لتفكري  �إلى  بالإ�سافة  �لذ�ت،  على  و�لعتماد  و�لإبد�ع  و�لريادة  و�ملبادرة 
وتكنولوجيا  �لبحث  و�لإجنليزية ومهار�ت  �لعربية  باللغتني  �لتو��سل  و�لناقد ومهار�ت 

�ملعلومات و�لت�سالت.
حتديث �لرب�مج و�ملناهج �لدر��سية �جلامعية، وفقًا لأف�سل �ملمار�سات �لدولية ومت�سيًا   .2
مع متطلبات �قت�ساد �ملعرفة، و�إعادة �لنظر فيها على �أ�سا�س دوري )كل 5-7 �سنو�ت( 

ل�سمان �حتو�ئها كافَة �ملهار�ت �ملطلوبة مع �لرتكيز على ما ياأتي:
1.2 تطوير بر�مج وم�ساقات تركز على مهار�ت قابلية �لت�سغيل، و�ملهار�ت �ل�سخ�سية 

�ل�سرورية لبيئة �لعمل مثل مهار�ت �لقيادة و�لتو��سل وحل �مل�سكالت وغريها.
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2.2 ت�سميم بر�مج تطبيقية لتح�سني قابلية ت�سغيل �لطلبة، تتطلب تدريبا وتدّرجا 
)Internship( ك�سروط م�سبقة للتخرج.

�حلالت  ذلك  يف  مبا  �ملو�د،  م�ساقات  يف  �حلديثة  �لتدري�س  �أ�ساليب  �إدخال   3.2
�لدر��سية و�ملناق�سات �حلو�رية و�مل�ساريع �جلماعية.

�لتطوير  نتائجها يف  و��ستخد�م  للرب�مج  وتقييم  بناء نظم متابعة  �لعمل على   4.2
�مل�ستمر.

5.2 و�سع بر�مج للتعليم �مل�ستمر و�لتعلم مدى �حلياة للعاملني يف �جلامعات بهدف 
تدريبهم وزيادة تاأهيلهم على متطلبات �قت�ساد �ملعرفة.

يف  درو�س  )مثال:  �لعايل  �لتعليم  يف  وتطبيقها  �لريادة  روح  لتعزيز  بر�مج  ت�سميم   .3
�لريادة، جو�ئز للم�ساريع �لريادية(.

بناء و��ستحد�ث �حلا�سنات �لتكنولوجية وحا�سنات �لأعمال.  .4
�إن�ساء مكاتب يف �جلامعات لالإر�ساد �لوظيفي، وتوجيه �لطلبة نحو فر�س �لعمل �ملتاحة   .5

وتنظيم �ملعار�س �لتي حتقق ذلك.

اأما فيما يخ�س اأع�صاء هيئات التدري�س اأنف�صهم فن�صت الأجندة الوطنية على:
و�لتدريب  �لتعلم  ل�سمان  �لتدري�س  هيئات  لأع�ساء  �ملهنية  �لتنمية  مر�كز  �إن�ساء   .1

�مل�ستمرين لأ�ساتذة �جلامعات بح�سب متطلبات �قت�ساد �ملعرفة.
بناء عالقات موؤ�س�سية بني موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل و�ل�سناعة عرب هذه �ملر�كز وذلك   .2

من خالل:
يف  للعمل  �لتدري�سية  �لهيئات  �أع�ساء  �أمام  �ملجال  لفتح  وخطط  بر�مج  و�سع   1.2
�لعمل  �لعلمي،  �لتفرغ  �إجاز�ت  )�ل�ست�سار�ت،  و�لأعمال  �ل�سناعة  موؤ�س�سات 

بدو�م جزئي، �مل�ساريع �مل�سرتكة، ع�سوية جمال�س �لإد�رة(.
�إتاحة �لفر�سة للممار�سني �ملهنيني من موؤ�س�سات �ل�سناعة و�لأعمال لتدري�س   2.2

مقرر�ت جامعية يف �لتخ�س�سات �لتي تطرحها �جلامعات.
تبني �سيا�سات لالبتعاث يف موؤ�س�سات �لتعليم �لر�سمي و�خلا�س.  .3

على �لأ�ساتذة ق�ساء �إجاز�ت �لتفرغ �لعلمي يف جامعات �أجنبية ذ�ت �سمعة متميزة.  .4
على حامل �سهادة �لدكتور�ه ق�ساء فرتة تدريب وتاأهيل على �ملهار�ت �لتدري�سية قبل �أن   .5

ينخرط يف �سلك �لتدري�ص.
�أن ي�سف جمتمعا متار�س  وبالتدقيق فيما تقدم كّله، ي�ستطيع �ملعني بال�ساأن �جلامعي 
متثل  �لأكادميية  موؤ�س�ساته  و�أن  �ملثايل  �ملعرفة  جمتمع  باأنه  و�لطروحات  �لأفكار  تلك  فيه 
�أمنوذجا متميز� لالإبد�ع �جلامعي؟ فهل نحن حقا على جانب من هذ� �مل�ستوى �لأكادميي 
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�لرفيع؟ و�إن كنا غري ذلك؛ �أين تقف جامعاتنا من حالة �لنموذج �جلامعي �ملطلوب؟ وهل 
�سيعت جامعاتنا فر�سا تاريخية للدخول يف حالة �لإبد�ع؟ وما هو دور �لقيادة �لأكادميية يف 

�إد�رة دفة �لعمل �ملوؤ�س�سي �جلامعي نحو �لقمة؟

عملية التعلم بني الأم�ض واليوم - مدخل تاريخي:
ل  �لفر�سة،  ولقتنا�س  �لعابرة.  �لفر�س  باغتنام  كلها  �لإن�ساين  �لنجاح  ق�س�س  تبد�أ 
عو�مل  جملة  هنالك  �آخر،  مبعنى  �ل�سانحة.  �لفر�سة  نافذتها  من  ُت�ست�سرُف  روؤية  من  بد 
مكانية وزمانية وظرفية و�إن�سانية، ميثل �قرت�نها، بطريقة معّينة، ما ��سطلح على ت�سميته 

)�لفر�سة( �أو بتعبري �أكرث حتديد� )�لفر�سة �ل�سانحة(. 
فعلى �سبيل �ملثال، كان ل بد من ن�سج مرحلة تطور تاريخي وحتول �جتماعي لبدء �لثورة 
�لبورجو�زية  للطبقات  توؤ�س�س  �ل�سناعية كي  �لثورة  بد من  �لغرب، وكان ل  �ل�سناعية يف 
�أوروبية  تفاعل جٌدي معها جمتمعات  دون  ر�قبتها  �لتي  و�لتحولت  �لظروف  وهي  �لغربية 
غربية )كاإ�سبانيا و�لربتغال( و�أخرى �أوروبية لكن غري غربية )كمجتمعات �أوروبا �ل�سرقية 
مبا يف ذلك رو�سيا �لقي�سرية( وجمتمعات �أخرى جماورة ومتما�سة مع �ملجتمعات �لغربية 

)كالإمرب�طورية �لعثمانية(. 
�لفر�س  �أن  منه  يفهم  �أن  يجب  ل  ومتفرجني  �سم لعبني  �لذي  �لتاريخي  �مل�سهد  هذ� 
عما  �لغافلني  �أكتاف  على  لتحط  �ل�سماء  من  فجاأة  تهبط  �أي�سا(  و�ل�سغرى  )بل  �لكربى 
و�لطموحات  �ل�سامية  �لأهد�ف  طريق  على  لتدلهم  باأياديهم  ومت�سك  بل  حولهم،  يجري 
�لعظمى. هنا ل بد من وفرة �أنا�س يقظني ومتحفزين لالإقالع بكل �ل�سبل �ملتاحة نحو �لغد 
�لذي ين�سدونه وعندما متر �لفر�سة �لتاريخية من �أمامهم يدركون �أنها فر�سة ولن تنتظر 
طويال �إن مل مي�سكو� بها. يقول ثوما�س �ألفا �أدي�سون “ل يو�تي �حلظ �سوى �ساحب �لذهن 
�ملتيقظ” �أي لي�ست غالبية �لنا�س ممن يت�سفون مبعرفة قيمة �لفر�سة �لعابرة وديناميتها، 
وهذ� بال�سبط ما مييز �ل�سريحة �ل�سيقة �لناجحة �أو �ملبدعة �أو �لر�ئدة يف �أي جمتمع ويف 
�أي زمان عن بقية مو�طنيها. �ملثري هنا �أي�سا �أن من مي�سكون بالفر�س �لعابرة ل يقابلون 
ب�سيء من  يعاملون  بل  بالتفهم من قبل ذويهم و�سحبهم  �أ�سعف �حلالت،  ، ويف  بالدعم 
�ل�سخرية �أو �ل�سك بجدوى خطو�تهم �لعملية �أو حتى �لتحقري ملا يب�سرون به من فكر طليعي.

بل  �لإن�سانية  و�ملفاهيم  �لقيم  حر�ك  ُم�سّلمَة  كثريون  يدرك  ل  �لآخر،  �جلانب  وعلى 
يتخطون ذلك لالإميان بثبات كافة �حلقائق �لعلمية. يعتقد ذلك �جلرُم من �لب�سر �أن كل ما 
�سبق يت�سف بقد�سية �لثبات وهو ع�سي على �لتغيري بل، ويف حالت �لردة �لذهنية، يجادل 
�لإن�ساين  �جل�سم  ع�سوية  وحتى  و�لوجد�ن  و�لف�سيولوجيا  �لروؤى  قولبة  ب�سرورة  بع�سهم 
لتتناغم كلها مع ذلك �جلمود. هنا ميكن �أن ننتقل بتحليلنا �إلى مو�سوع �جلامعات �إذ يحلو 

اجلامعات الأردنية والفر�ص ال�ضائعة: القيادة
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�أ�سالفنا، نحن �لعرب، هم  باأن  �لر�بع ليجادل  �لبعد �لزمني  �أن يغو�س عميقا يف  للبع�س 
�أول من �أ�س�س لفكرة �جلامعة؟ هذ� كالم جميل �إن �بتعدنا به عن �ملفاخرة �لفارغة و�ألزمنا 
�أنف�سنا بالوفاء لإبد�ع �أ�سالفنا بال�سري على َهْدي خطاهم وبالعمل على ��ستمر�رية �لتميز 
و�خللق �لذهني �لذي �جرتحوه. ويف حماولة �لبع�س �لتكاء على �ملا�سي بل و�لتاأرجح على 
خيوطه نن�سى �أن مو��سفات �لأروقة �أو �ملنابر �لفكرية يف ع�سور ما قبل �لنه�سة �لغربية ل 
تن�سجم ومو��سفات “�ملوؤ�س�سات �جلامعية” �حلالية. مل تكن منابر و�أرقة �لأم�س �أكرث من 
بوؤر �إ�سعاع فكري يف حميط مظلم. هذه �لعزلة وتلكم �لأهد�ف �ملحدودة ل ميكن �أن ت�سنع 
�ملوؤ�س�سة �جلامعية �حلالية. هنا �أرجو �أل منر مرور �لكر�م بتعبري “�ملوؤ�س�سات �جلامعية” 
�لذي �آثرت ��ستخد�مه عو�سا عن كلمة �جلامعات. بب�ساطة، لأننا �إن �أردنا �أن نهبط مبفهوم 
�جلامعة �إلى م�ستوى �ملفهوم �ل�سائع يف بالدنا �لعربية �أي جمرد �ملبنى �لذي ي�سم مدر�سني 
وطالبا وكر�ري�ص �أثرية يف ثياِب كتٍب علمية فلرمبا ال جنانب �ل�س��ب كثري� بادعائنا �أن 
�أروقة �لأم�س ومنابره �لتي جل�س فيها �أر�سطو طالي�س )384 - 322 ق.م( متتلمذ� للمعلم 
�أفالطون �أو بعد ذلك باأكرث من �ألف عام �أروقة �لقريو�ن �أو �لزيتونة �أو �لأزهر �أو �لقد�س �أو 

�لكوفة �أو �لب�سرة �أو �ملدينة �ملنورة كانت �جلامعات �لتي �أجنبت جامعات �ليوم؟ 
�أرجو �أن �أكون و��سحا يف هذ� �ملقام لأقول �إن �لرو�ق �أو �ملنرب �لتعليمي كان و�سيلة مثالية 
لنقل �ملعرفة على نطاق �سيق ويف ع�س�ر �متزج فيها �لعلُم باالأ�سط�رِة و�لفل�سفُة بق��نني 
�لطبيعة و�أن �خلط �لفا�سل بني �حلقيقة و�خليال مل يتحدد مبنطق �لتجريب �لعلمي �لعملي 
�أو �لذهني بل �حتكم �إلى قدرة �ملفكر على �لتحليل �لذهني �ملو�سوعي. هذ� �خلط �لفا�سل 
بني �حلقيقة و�خليال مل يكن �أي�سا و��سحا يف �أذهان �لغالبية من �لنا�س. يف �حلقيقة يعّد 
مدى و�سوحه يف �أذهان �أفر�د جمتمع ما موؤ�سرً� على ع�سوية �حلبكة بني ن�سيج �جلامعة 
�أن  �ملقولة  بهذه  �ملهتم  من  �أرجو  �لتو�سيح،  من  وملزيد  يكتنفها.  �لذي  �ملجتمعي  و�لن�سيج 
�لتا�سع ع�سر  �لقرن  نهاية  �لب�سرية وحتى  �أن  ليكت�سف  �ملعرفة  تاريخ  يقر�أ كتابا ر�سينا يف 
كانت توؤمن باأ�ساطري لي�ست�سيغها �لعقل �لب�سري �ملدرب على منهج �لبحث �لعلمي �ملعا�سر؟ 
دع�ين هنا �أعِط مثاال عابر� لبيان �ل�سذ�جة �الإن�سانية �لتي ��ستمرت �إلى نح� مئة وخم�سني 
عاما خلت وزخرت بها كتب �ليونان و�لعرب �مل�سلمني من بعدهم كمقولت: »ينمو �لنبات 
لأنه يغتذي من �لرت�ب كما �حليو�ن« �أو »يف نهاية جذر �لنبات م�سغة كالقلب ت�سخ �ملاء من 
�لرت�ب �إلى �لأغ�سان«. مل يخطر ببال �أ�سالفنا من �لب�سر �أن ي�ساألو� �أنف�سهم �أين هي تلك 
�مل�سغة �ل�سبيهة بالقلب يف نهاية �جلذر؟ �أو �أن ي�سممو� جتربة ب�سيطة كما فعل �لربو�سي 
�أ�سي�سني  �لتا�سع ع�سر عندما قارن �لفارق يف وزن  »ليبيج« يف �لعقد �ل�ساد�س من �لقرن 
�لآخر  يف  نباتًا  زرع  بينما  زر�عة  دون  �أحدهما  ترك  �لرت�ب  من  نف�سها  �لكتلة  يحتويان 
فالحظ »ليبيج« يف نهاية �لتجربة �أن هناك زيادة ملحوظة يف كتلة �لأ�سي�س �ملزروع كان 



ملف التعليم العايل يف الأردن44

من �ملفرت�س غيابها �إن كان منو �لنبات من�سجما مع �لنظرية �ل�سائدة �آنذ�ك و�لتي تقول 
باأن منو �لنبات ناجم عن �مت�سا�س �ملادة �لع�سوية من �لرتبة �أي �أن �لزيادة يف كتلة �لنيات 
لي�ست �سوى �لنق�س يف كتلة �لرتبة. يف �حلقيقة، مهدت تلك �لنتيجة ل�سل�سلة من �لتجارب 
�لتي �أدت يف �لنهاية �إلى تطوير نظرية �لتمثيل �ل�سوئي �لتي متثل �ليوم حجر �لأ�سا�س يف 
فهمنا �لن�ساط �حلي�ي لك�كبنا �الأر�ص وللكثري من �لظاهر �لطبيعية �ملرتبطة بهذ� �لن�ساط 

كحيوية �لغالف �جلوي وتوزيع �لأك�سجني وثاين �أوك�سيد �لكربون فيه.

اجلامعات العربية والبحث العلمي- الدور املفقود:
مل ينتم �لعديد من علماء �لأم�س �إلى موؤ�س�سات جامعية، �إذ عمل بع�سهم منفرد� بد�فع 
�لف�سول �لعلمي وبتمويل ذ�تي �أو من �أثرياء م�ستنريين �أو حتى بد�فع �لختبار �لالهوتي، كما 
كان حال �لنم�ساوي جريجور يوهان مندل )1822 - 1884( وهو �لر�هب �لذي �أ�س�س لعلم 
�أو ت�سارلز روبرت د�رون �لطبيب و�لالهوتي �لإجنليزي وموؤ�س�س نظرية  �لور�ثة �حلديث، 
1882(. وهكذ� فاإنه يف ع�سر �لنه�سة �لعلمية، وبخا�سة يف  �لن�سوء و�لرتقاء )1809 - 
مر�حلها �ملبكرة، مل تكن �جلامعات م�سرح �لبحث �لعلمي �لفريد بل نازعتها عليه منابر 
�أخرى، ناهيك عن �أن جانبا كبري� من ن�ساط �جلامعة �لذهني �ن�سب على �أم�ر فل�سفية �أو 

فنية، بعيد� عن �ملعاجلات �لطبيعية. 
�ملعا�سر ميثل  �لعلمي  �لبحث  �أن  و�لأم�س يف  �ليوم  �لعلمي  �لإجناز  بني  �لفارق  ويرتكز 
خطوة على طريق طويل من �لف�سول �لإن�ساين غري �ملحدود، وهو بذلك ميهد لبحث لحق 
و�آخر يتلو �لالحق وهكذ� دو�ليك، يف حني كانت �أبحاث �لأم�س جمرد وم�سات متناثرة غري 
مت�سلة مكانيا �أو زمانيا. رمبا يكون �ل�سبب �لرئي�س ملثل تلك �لعزلة �لعلمية يف �ملا�سي هو 
�أو  �لإن�سانية  �ملع�سالت  حلل  وحيد�  مدخال  بو�سفه  �لعلمي،  �لبحث  مبنهج  �لإميان  غياب 

�لطبيعية. 
�مل�ساكل  بتحديد  بدء�  �ملجتمع  نه�سة  يف  �لتكاملي  �جلامعات  دور  يت�سح  هنا  ومن 
�لعلمية  �لبحوث  باقرت�ح  ومرور�  و�حليوية  �لطبيعية  و�لعلمية  و�لجتماعية  �لقت�سادية 
�لالزمة، لدر��سة تلك �مل�ساكل و�نتهاء بالتعرف �إلى عالئق �لأ�سباب و�لنتائج لكل م�سكلة. 
لقرون  �سادت  غيابه  وب�سبب  �ملا�سي،  يف  مفقود  جامعي  دور  هو  �لرب�غماتي  �لدور  هذ� 
�سرف  �جلامعات  متنح  ملُ  �حلقيقة،  يف  �جلامعات.  و�سف  يف  �لعاج  �لربج  مقولة  عديدة 
دورها بو�سفها ذخر� علميا و�إبد�عيا وتب�سرييا معرفيا و�إ�سالحيا، بل �نتزعته �نتز�عا من 
جمتمعاتها، عندما �أدرك قادة تلك �ملجتمعات عقم �لبحث عن حلول ملع�سالت جمتمعاتهم، 
بد�يًة �سياغة  �أجنزت �جلامعات  و�قع �حلال،  �لإن�ساين. يف  �لعلمي  �لعقل  خارج منظومة 
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�لعقل �لإن�ساين يف جمتمعاتها فحققت بذلك تناغم �ملنطق �لإن�ساين بني �سانع �لقر�ر وبني 
بناء  �إجناز� ي�سري�، لأنه ل ميكن  �ل�سابق مل يكن  �لذهني  �لتناغم  تاأ�سي�س  �إن  �لأكادميي. 
مثل هذ� �ملناخ دون وفرة يف �لإبد�ع �لأكادميي كي يتمكن ذلك �لإبد�ع من �لتاأثري �خلالق 
هذ�  وفرة  حول  عديدة  �أ�سئلة  تثور  هنا  �ملجتمع.  عقلية  على  ثم  ومن  �لطالب  عقلية  على 
�لتاأثري يف جامعاتنا �لأردنية بل و�لعربية عموما؟ ومتكن �لإجابة �ملب�سطة عن ذلك �لت�ساوؤل 
�أٌثرو� على ذهنيتهم  �لذين  �لأ�ساتذة  �لطلبة عن عدد  بال�ستف�سار من عينة ع�سو�ئية من 
�لعدد بتدين م�ستوى  �إجاباتهم تناق�س هذ�  يف �سنو�ت در��ستهم �جلامعية، لنكت�سف من 

�جلامعة؟ وباأن �لإجابة �أحيانا قد تقت�سر على �أ�ستاذ �أو �ثنني، وقد تكون: ل �أحد!
ما �أريد �أن �أقوله يف هذ� �ل�سدد �إن توفري �لظروف �لعملية �ملحفزة على �لبحث �لعلمي 
ه� �سرط �أ�سا�سي لنماء �ل�سخ�سية �الأكادميية، و�أنه بغياب مثل تلك �ل�سروط تنحدر �جلامعة 
�ملحا�سرة  تختلف  ل  ثانوية.  مدر�سة  م�ستوى  �إلى  �لأكادميية  هيئتها  بالتايل،  وتنحدر، 
وهدف  مفهوم  يف  بل  تلك،  بي�سر  �أو  �ملادة  هذه  ب�سعوبة  �ملدر�سية  �حل�سة  عن  �جلامعية 
نقل �ملعرفة �إذ ينح�سر يف حالة �ملدر�سة يف خلق خمزون معريف لدى �لطالب، يتمثل مبادة 
�ملدر�سي  للتعليم  �لتقليدي  �لنمط  �لريادية  �ملد�ر�س  بع�س  جتاوزت  و�إن  �لدر��سي،  �ملقرر 
�إلى �آفاق �سبيهة بتلك �ل�سائدة يف �جلامعات �ملرموقة. ويف �ملقابل، يهدف �لتعليم �جلامعي 
بناء  �إلى  يتعد�ه  بل  عملية(  قيمة  للتطبيق )ذي  قابل  معريف  بناء خمزون  �إلى  فقط  لي�س 
مهار�ت �لتعليم �لذ�تي و�لربط �ملو�سوعي بني �لأ�سباب و�لتنائج . وبالإ�سافة �إلى �ملخزون 
من  �لطالب  متكني  �إلى  �جلامعات  بر�مج  تهدف   )Hard Skills( �لتخ�س�سي  �ملعريف 
جملة مهار�ت تعرف ب)Soft Skills( ت�سمل مهار�ت �لتو��سل �لإن�ساين وكتابة �لتقارير 
�ملهنية وبناء �لقدرة على �لربط �ملو�سوعي بني �لأ�سباب و�لنتائج، ومن ثم خلق �لقدرة لدى 
�لطالب على تطوير مفاهيم �أو نظريات جديدة ت�ساف �إلى ما تعلمه وتطور قدر�ته �لذ�تية 
على �إثر�ء معرفته مبعارف �إ�سافية ��ستقر�ئية �أو مو�سوعية، من م�سادر خارج �إطار �ملادة 
�لعلمية �ملطروحة يف �ملحا�سرة. ومن هنا فاإن �جلامعة �ملبدعة توفر �لظروف �ملو�سوعية 
لبناء ذهنية جدلية وم�سلكية عقلية �إبد�عية، ترفد �لطالب بقدر�ت تفوق تلك �لكامنة يف 
�ملخزون �ملعريف �ملحدود للمادة �لعلمية �لتي �جتازها بنجاح. وبالقدر �لذي تبني فيه جامعة 
مرموقة �سمعة طيبة يف هذ� �ملجال، يحظى خريجوها بفر�س عمل يح�سدهم عليها بقية 

�خلريجني، �سو�ء من حيث �لمتياز�ت �ملادية، �أو من حيث �لفر�س �لوظيفية �ملميزة.

القيادة اجلامعية: ريادة اأم اإدارة؟ 

وكيفية  �ل�سائعة  �لفر�س  ماهية  يف  �سبق  ما  يلي  �لذي  �ملنطقي  �ل�سوؤ�ل  يتلخ�س 
�أن ن�ستذكر  بنا  �لفر�س؟ رمبا يجدر  �آخر: هل �سيعت جامعاتنا تلك  �أو مبعنى  �سياعها؟! 
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�لكم �لهائل من �لإمكانات و�لت�سهيالت �ملادية �لتي تو�فرت للعديد من �جلامعات �لعربية، 
�لتي كانت عاملة يف �ستينيات و�سبعينيات بل ويف ثمانينيات �لقرن �ملا�سي؟ رمبا �أي�سا يجدر 
بنا �أن نت�ساءل عن �أ�سباب عدم �قتنا�س �سانعي �لقر�ر �جلامعي �آنذ�ك �لفر�س �لعديدة 
�لتي رمبا �أي�سا مل تكن عابرة يف �سماو�ت جامعاتنا، بل مر�بطة فيها معظم تلك �لفرتة؟ 
ومبا �أن �ليوم هو وليد �لأم�س فاإنه من غري �ملن�سف �أن نلقي باللوم كله على �سانعي �لقر�ر 
�جلامعي يف مرحلة و�حدة. ما ت�سي به �جلملة �ل�سابقة موؤد�ه �إدمان خلل �لروؤى؟ فاإذ� كان 
تطاول  �لذين  �لأكفياء  �لقر�ر  �سناع  من  بكوكبة  جامعاتنا  حتظ  مل  فلماذ�  كذلك  �حلال 
دون  عابر�  مرور�  �لفر�س  تلك  كل  مرت  ملاذ�  و�كبوها؟  �لتي  �لتحديات  ه�ساب  قاماتهم 
�قتنا�س؟ رمبا يكمن �جلو�ب يف فهمنا �خلاطئ �أن م�سرية �لعمل �جلامعي ميكن �أن تنتظم 
بتوفري “مدير”ُ يعنى بت�سيري �لعمل �ملكتبي �لي�مي؟ ويف خ�سم هذ� �لفهم �ملغل�ط مل�ؤهالت 
“�ملدير” �أو �لرئي�س �جلامعي، ن�ستثني �سفات �لقيادة ونوؤكد يف خيارنا ملر�سح �ملن�سب على 
�سفات رديفة ل�سفات �لقائد كالنز�هة و�خلربة �لإد�رية �ل�سابقة )غالبا ما تكون بالعمل 
رئي�س ق�سم وعميد كلية ونائب رئي�س وهي كلها يف ظروف �لعمل �جلامعي �لعربي خرب�ت 
قامات  بروؤية  �حلالت  معظم  يف  �جلامعة”  “رئي�س  يرغب  ل  �إذ  قيادية،  ولي�ست  �إد�رية 
�لقارئ  �أذكر  �أن  هنا  �أرجو  �ملُلَهمة(.  مقولته  متح�س  �أ�سو�ت  �سماع  يف  �أو  قامته  تطاول 

�لكرمي مبقولة �أفالطون: يئ�ست �ملدينة �لتي ل يعلو فيها �سوى �سوت و�حد! 
كلمة  �إلى   Governance كلمة  ترجمنا  �ل�سابق  �ملغل�ط  �لفهم  ولنف�ص  �أي�سا  رمبا 
حاكمية؟ لقد �ساع ��ستخد�م هذه �ملفردة يف �لعقد �ملا�سي بو�سفها �إحدى مفرد�ت جودة 
غري  �ختيار  هو  “�حلاكمية”  كلمة  �ختيارنا  �أن  �عتقادي  يف  �جلامعية.  �ملوؤ�س�سات  �أد�ء 
موفق للدللة على م�سمون �لكلمة �لإجنليزية، �إذ يق�سد بالتعبري �لإجنليزي �سرورة توفري 
ر�أ�س  على  يو�سع  من  �أن  نفرت�س  “حاكمية”  كلمة  وباعتمادنا  للموؤ�س�سة.  كفوؤة  “قيادة” 
�ملوؤ�س�سة �جلامعية �سيكون “حاكما” وهو بذلك �سخ�سية �إد�رية ولي�ست قيادية؟ �أعتقد �أن 
كثريين من �لزمالء يعرفون �لبون �ل�سا�سع بني معنى كلمة “حاكم” ومعنى كلمة “قائد” 
وهم �أي�سا يدركون �أن �ملوؤ�س�سة �جلامعية بحاجة �إلى “قائد” ولي�س �إلى “حاكم”. للتو�سيح 
�لعابر، حتتاج �لولية يف �لتق�سيمات �لإد�رية لأي دولة �إلى “حاكم” �أو “حمافظ” بينما 
هنا ميكن لنا �أن نتخيل م�سري جي�س يو�سع على ر�أ�سه حاكم  يحتاج �جلي�س �إلى “قائد”. 
ولي�س قائد�؟ ملاذ� �إذن نخلط بني �ملفهومني ونعني يف �لغالب روؤ�ساء �أو مديرين هم يف و�قع 

�حلال حكام جلامعاتنا؟ 
هذ� �لت�ساوؤل ل يعني بالطبع �أن بع�س جامعاتنا، على �لأقل، مل حتظ يف بع�س مر�حلها 
يومنا  للعيان حتى  �لتي مل تزل ماثلة  �لإيجابية  بقياد�ت جامعية موهوبة تركت ب�سماتها 
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هذ�. لكن، ولالأ�سف �ل�سديد، مل تكن تلك �حلالت �لفريدة �سوى غي�س من في�س مناق�س. 
مبعنى �آخر، فاإن معظم من ير�أ�سون �لهرم �جلامعي يكونون “حكاما” جٌل ما يقومون به هو 
�سبط �إيقاع عملهم وفق حلن مر�سوم م�سبقا ل يحيدون عنه قيد �أمنله؟ ويف ظل هذ� �لرتوب 
�لبريوقر�طي يتعذر على �سخ�سية �أكادميية م�ستقلة وذ�ت روؤيا معا�سرة �أن ت�ستمر يف عمل 
ممنهج م�سبقا، فال ت�سعى بد�ية �إلى هذ� �ملن�سب “�لرفيع” و�إن قبلت به فهي تعجز عن 
�ل�ستمر�ر يف �أد�ئه �أو يقعدها و�قع �حلال �ملوروث عن بلورة روؤى �إبد�عية ت�ست�سرف ما يجب 
�أن تكون عليه �جلامعة يف �مل�ستقبل؟ وبخلو �ل�ساحة من فر�سانها ينربي فر�سان “�ملنابر” 

�إلى �ملهمة �لتي تتقل�س �أبعادها لتن�سجم وعمق روؤية �لقيادة... .
من  ميكنها  ما  �لأدو�ت  من  متتلك  �أن  �جلامعية  �ملوؤ�س�سة  يف  يفرت�س  �آخر،  جانب  من 
�ملوؤ�س�سية عمليتا  �لأهمية  تت�ساوى يف  �إذ  �لتدري�س،  لأع�ساء هيئة  �لقيادية  �ملهار�ت  تنمية 
بناء �ل�سخ�سية �لقيادية و�نتقائها. مبعنى �آخر، يعّد مدعاة لالإخفاق �ملوؤ�س�سي غياب �آليات 
تنمي �سخ�سية ع�سو هيئة �لتدري�س وتطلق �لعنان لقدر�ته �لكامنة دون وجل �أو كبت فوقي. 
�لهرم  ر�أ�س  �أن جند على  ملاذ� ي�سعب علينا  نفهم  �أن  �لوقفة  وهكذ� ميكننا عند هذه 
�جلامعي )�لعربي عموما( منوذجا �سبيها بنظري غربي!؟ يف �عتقادي مرة �أخرى �أن �ل�سطو 
على موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين يف ر�بعة �لنهار هو �متد�د لعقلية �لقبيلة �لتي ما تز�ل تع�س�س 
يف �أذهاننا باأ�سكال خمتلفة وتفر�س، بالتايل �سطوتها على كافة موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين... 
�ملنا�سب  كانت  فاإذ�  �لأخرى  �لقبائل  مقدر�ت  ونهب  �لغزو  �لعربية  �لقبيلة  مار�ست  لقد 
�لرفيعة مغنما قبليا فال بد من �أن تغزوها كل �لقبائل �لتي ترى يف نف�سها قدرة على فعل 
ذلك. وعلى �لرغم من ��سطفاف �لقبائل �لعربية يف منظومات �جتماعية مدنية �إل �أنها ما 
تز�ل ترى يف نف�سها �أولوية �جتماعية و�سيا�سية يتوجب على منظومة �لدولة خدمتها ولي�س 
�ملدين  �لجتماعي  �لن�سيج  يف  ن�سيجها  و�ندماج  مدين  عقد  يف  �لقبيلة  �نتظام  �أي  �لعك�س 

بهدف �إر�ساء دعائم �لدولة ومتتني وجودها. 
�ملجتمع �ملدين هو نتاج عقد �جتماعي بني �أفر�د ولي�س حلفا بني قبائل؟ وبناء على ذلك 
ل ميكن �أن نوؤ�س�س ملجتمع مدين وفق �ملفهوم �لقبلي. لالأ�سف، فاإن معظم �ملجتمعات �لعربية 
�مل�ستوطنات  على  فر�ست  �لتي  �لنيل  و�دي  با�ستثناء حالة  �لقبلية  �لأحالف  هي من منط 
�لزر�عية على �متد�د �لو�دي منطا من �لندماج �لجتماعي ينظم وي�سون حقوق مياه �لري 
�ملقام  �ملح�سول حتت مظلة حكم مركزي. نحن يف هذ�  �لزر�عية وحفظ  �لأر�س  وملكية 
ل�سنا ب�سدد �إجر�ء ك�سف ح�ساب مو�سوعي يبني مز�يا وم�ساوئ �لع�سبية �لقبلية �ملعا�سرة. 
�لع�سبية �لقبلية بطبيعتها بديل ملفهوم �ملجتمع �ملدين، وقد �أدت هذ� �لدور على مدى 
قرون يف �ملا�سي يف وقت غابت فيه �لدول �أو غاب نفوذها. رمبا ب�سبب �سيادة قيم �لقبيلة 
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�آنذ�ك مل يتطور ح�س بالولء �لوطني وحل حمله �لولء �لقبلي �لذي جتاوز �حلدود �لإقليمية 
�ملعا�سرة وعمل على متتني �لأو��سر �لقومية على �متد�د �ل�ساحة �لعربية. �أما �ليوم، يف زمن 
�أ�سبح فيه لز�ما علينا �أن نوؤ�س�س ملجتمع مدين، من غري �ملقبول �أن ن�سمح بازدو�جية �سلطة 
�أو �زدو�جية ولء. يف �جتهادي �ملتو��سع �أن �لدور �لإيجابي �لوحيد �لذي ميكن للقبيلة �أن 
ت�ؤديه ه� دور �جتماعي يعزز مفه�م �لتكافل �الإن�ساين باأمناط ع�سرية خمتلفة بعيد� عن كل 
�أ�سكال �لع�سبيات �لتي جترتح نفوذها من ق�سم نفوذ ووظيفة �لدولة. بتعبري علمي جمرد، 
�ملجتمع �ل�سليم هو حملول كيميائي حقيقي وجمتمع �لع�سبيات �لقبيلة هو معلق غري غروي؟ 
ملن ل يعرف �لكثري يف �لكيمياء، �ملحلول �حلقيقي هو منظومة متجان�سة و�ملعلق غري �لغروي 

هو خليط غري متجان�س... .
ويف ع�سرنا، تعددت مناذج �لقبيلة �لعربية فلم تعد حكر� على ع�سبية �لن�سب “�لرفيع” 
وعلى  و�ملهني...  و�لطائفي  و�لجتماعي  �ل�سيا�سي  فمنها  متنوعة  ع�سبيات  �إلى  تعدته  بل 
تز�ل  ما  لكنها  بقاطنيها،  و�كتظت  وحديثة  قدمية  مدن  منت  �لعربية  �جلغر�فية  �متد�د 
دون حدود �ملجتمع �ملدين �ملنتظم يف عقد �جتماعي بنٌي وو��سح... جمتمع ت�سمو فيه قيمه 
وم�ساحله على م�سالح �أفر�ده �أو كتله �لطائفية �أو �لعرقية، جمتمع يعّد �لولء له و�حدة من 
�أقد�س �لقيم �لجتماعية لأفر�ده. وبعقلية �لقبيلة نتقا�سم �متياز�ت �ملنا�سب �لإد�رية دومنا 
�عتبار ملو��سفات �لقيادة �لتي �سترتبع على ر�أ�س �لهرم �لإد�ري بو�سف �ملن�سب )مغنما( 
�لأحد�ث  �سيحركون  �لذين  �أولئك  و�جبات  ن�سيان  يف  ومفرطني  بل  نا�سني  �سيء،  كل  قبل 

ولي�س �لر�ك�سني ور�ءها. 
�لقائد ي�سنع �حلدث ولي�س �لعك�س. �لقائد هو من يرتب عنا�سر �حلركة يف موؤ�س�سته 
�إلى فعل تاريخي عارم موجه نحو غايته ولي�س جمرد تقل�سات مت�ساربة  لتتحول حركتها 
�لجتاهات. هذ� �لفعل �لتاريخي هو من ي�سنع �حلدث فهو �لذي يغري وجه �ملجتمع عرب 
فرويد  �سيجموند  يقول  �بتكارها...  �أو  و�لإنتاج  �لعمل  �أدو�ت  �أو  �ملقولت  من  كثري  تغيري 
�أن ما ل ميكن �إجنازه  �أن تفرت�س  “ل لي�س علمنا وهما بل �لوهم هو   )1956  -  1839(
�لروؤية  تغيب  �جلامعية  �لقيادة  وبغياب  �أخرى”.  بو�سائل  حتقيقه  ميكن  �لعلم  بو�ساطة 
�لى  �أ�ساتذتها  وغالبية  �جلامعة  وتتحول  �ل�سانحة  �لفر�س  فتغيب  �لثاقبة،  �ل�ست�سر�فية 
�ل�سورة  هذه  للمعرفة.  �لطبيعي  �لتاريخ  جانب  يف  �أهميتها  تنح�سر  جيولوجية  �أحافري 
�لكئيبة هي نقي�س �ل�سورة �مل�سرقة �لتي كان من �ملمكن �إجنازها بوجود �لقياد�ت �جلامعية 
�لتي تعطي للموؤ�س�سة �جلامعية دورها، بب�ساطة لأنها تدرك �أن من �مل�ستحيل على �أي جمتمع 
�إن�ساين معا�سر �أن يقف على �أقد�مه و�أن يتحرك ذ�تيا �إلى �لأمام، بغياب �ملوؤ�س�سة �جلامعية 
�حلقيقية �لتي ت�سوغ روؤ�ه �لفل�سفية و�سمريه �لإن�ساين و�لجتماعي وعقله �ملعريف �مل�ستنري؟
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 �ألي�س من �ملوؤمل �أن نتحدث عن ع�سر�ت �إن مل تكن مئات �جلامعات �لعربية �لتي هي يف 
معظمها جامعات ميكرو�سكوبية يف بناها �ملادية و�لب�سرية ويف تاأثري�تها �ملجتمعية؟ �ألي�ست 
مفارقة مبكية �أن نطلق على مبنى متو��سع �لأبعاد �ملادية و�لفكرية وُملقًى يف ف�ساء ي�سوده 
ونحن  “جامعات؟”  عن  نتحدث  �أن  �أي�سا  �ملوؤمل  من  �ألي�س  جامعة؟  ��سم  و�لتخلف  �لفقر 
نعرف �أن تلك �جلامعات لي�ست �سوى موؤ�س�سات تعليم معزول يف �لغالب عن حاجات جمتمعه 
و�أنها �أ�سبحت يف معظمها جزء� من م�ساكل �ملجتمع بل م�سببا مل�ساكل �جتماعية مبا تنتجه 
�أكادمييا ملالقاة  من خمرجات ل جتد يف حالت عديدة عمال لها لأنها بب�ساطة مل توؤهل 

�حتياجات �ملجتمع �حلقيقية من �ملهار�ت �لعلمية و�ملهنية؟ 
�أي�سا �أن تتم �إجازة �أعد�د كبرية من �خلريجني لي�س ب�سبب ��ستكمال  �ألي�س من �ملوؤمل 
�لأكادميية  ك�سمعتها  �جلامعة  باإد�رة  خا�سة  لعتبار�ت  بل  �لنوعي  �لأكادميي  تاأهيلهم 
�أن نرقب كفاء�ت �لأكادمييني  �ملوؤمل  �ألي�س من  و�سرورة عدم تخطي ن�سبة ر�سوب معينة؟ 
وهي حُتٌيد �أو ُتهم�ص الأن ما تر�ه قيادُة �جلامعِة ال ُتمع عليه غالبية �الأكادمييني فيها؟ هنا 

نطرح �ل�سوؤ�ل �ملحوري: ما �حلل؟ 
�مل�ؤ�س�سة  �لدوالب!  �خرت�ع  �أو  �لنار  �كت�ساف  نِعد  ال  دع�نا  جد�:  ب�سيطة  �الإجابة  �إن 
�نتقاء  �أدو�ت  كافة  توفري  من  لبد  كذلك  �حلال  كان  فاإذ�  ناجح.  قائد  ير�أ�سها  �لناجحة 
�لقائد �لناجح هنالك جملة �إجر�ء�ت ميكن �تباعها بدون جهد �إن رغبنا فعال يف �أن نوفر 
لكنني  �لأكادمييني؟  ملعظم  معروفة  وهي  �ل�سانحة  �لفر�س  �قتنا�س  �إمكانيات  جلامعاتنا 
باإد�ر�تها عن �سطوة  ��ستقاللية �جلامعات و�لبتعاد  �أوؤكد على �سرورة  �أن  �أود  وباخت�سار 
�ملوؤ�س�سة �لر�سمية. لقد �عتادت �ملوؤ�س�سة �لر�سمية �أن تنظر �إلى �جلامعة بو�سفها خمزونا 
باملوؤ�س�سة  �لّناأي  �أن  �عتقادي  يف  رجالتها.  من  �ملحظوظني  على  بها  تنعم  لالأعطيات، 
مفتاح  هو  �أجل  �لالحقة...  �لعلل  لكل  �ملفتاح  هو  �لر�سمية  �ملوؤ�س�سة  �سطوة  عن  �جلامعية 
�سوت  علو  وبالتايل  �لأكادميية،  و�لدميوقر�طية  و�ل�ستقاللية  �لنز�هة  �إجر�ء�ت  تفعيل 
�لأكادمييني يف �ل�ساأن �جلامعي. فاإذ� خلقنا تلك �لظروف فاإنها �ستوؤدي يف �لنهاية �إلى �أن 
يو�سع على ر�أ�س كل وحدة �أكادميية )�لق�سم �أو �لكلية �أو �جلامعة نف�سها( قبطان متمر�س 
يف �لعمل �لأكادميي، قبطان يعرف كيف ي�سخ�س �لعلل وكيف ي�سف �لدو�ء �ملنا�سب لكل 
�لتي  �حلالت  يف  �أما  �لريح.  لجتاه  معاك�س  �جتاه  يف  يبحر  كيف  يعرف  قبطان  علة... 
يتعذر فيها �لعثور على قبطان منا�سب من �لق�سم �أو �لكلية فعلينا �أن نعمد �لى �لإعالن عن 
��ستحالة حتقيق ذلك  �لعاملي لإدر�كي  �أقول  �لعربي )ول  �لوطن  �ل�ساغر على �سعيد  ذلك 
لأ�سباب مادية و�أكادميية جمة(. ��ستقطاب كفاءة �أكادميية من خارج �لوطن عملية �أدركت 
�ملنا�سب منها  تلك  ملثل  للمر�سحني  لتقدمي مغريات عدة  �ملتقدمة وعمدت  �لأمم  �أهميتها 

اأ.د. طالب اأبو �صرار
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منح �جلن�سية فمهمة �لنهو�س �لعلمي لتلك �ملجتمعات �أقد�س بكثري من �أي �عتبار�ت تختزل 
طموح �ملجتمع يف م�سلحة �سيقة لبع�س �أبنائه؟ 

�ملعلومات �خلا�سة  لبع�س  �ملقالة  نهاية هذه  �أعر�س يف  �سبق  وللدللة على كل ما 
بجامعة كاليفورنيا يف ريفر�سايد وهي و�حدة من ع�سرة مو�قع جامعية منت�سرة يف �أنحاء 
ولية كاليفورنيا لأدلل على عمق �لتاأثري �لذي توؤديه �جلامعة يف تنمية جمتمعها ح�ساريا 
و�جتماعيا و�قت�ساديا. لقد كانت �مليز�نية �ل�سنوية �لت�سغيلية لهذ� �لفرع �جلامعي يف �لعام 
م�ستوى  على  �لقت�سادية  �حلركة  يف  تاأثريها  قدر  دولر  مليون   435 نحو   2006/2005
�لولية ببليون دولر. تاألفت ميز�نية �ملوقع من دعم من حكومة �لولية مبقد�ر 153 مليون 
دولر ودعم من �حلكومة �لحتادية مبقد�ر 84 مليون دولر �أما ر�سوم �لطلبة فقد �ساهمت 
مبقد�ر 111 مليون دولر �أي نحو 25 % من ميز�نية �ملوقع �لت�سغيلية. �ساهمت �أي�سا مبيعات 
�أما �لأعطيات و�لهبات �ل�سخ�سية  45 مليون دولر  وخدمات هذ� �لفرع �جلامعي مبقد�ر 
ف�ساهمت مبقد�ر 18 مليون دولر. وعلى �سعيد �لبحث �لعلمي، قدر دعم �مل�ساريع �لبحثية 
�أهمها فدر�لية  وكالت  من  معظمه  جاء  دولر  مليون   87 بنحو  �لتدري�س  هيئة  لأع�ساء 
National Science Foundation and the National Institutes of Health 

�لعلوم  قطاع  يف  بحثية  م�ساريع  لدعم   )%  53( �ل�سابق  �ملبلغ  ن�سف  من  �أكرت  وذهب 
�لزر�عية. لقد �أدى هذ� �لدعم �ملتميز لالأبحاث �لزر�عية �إلى نتائج باهرة منها، على �سبيل 
�ملوقع �جلامعي.  تاريخ  �أ�سجار �حلم�سيات عرب  من  �سنفا   40 من  �أكرث  ��ستنباط  �ملثال، 
�أ�سرت�ليا  من  �لولية  �إلى   1927 �لعام  يف  �حل�سر�ت  علماء  �أدخل  ذلك،  �إلى  بالإ�سافة 
�أهمها �حلم�سيات  �آفات  من  كبري  لعدد  طبيعيني  �أعد�ًء  �مل�سنفة  �لدبابري  من  �سنفني 

وكانو� بذلك �أول من �أ�س�س لعلم �ملكافحة �حليوية يف �لعامل   mealybugcitrophilus
فقد   1963 �لعام  يف  �أما  دولر.  مبليون  قدرت  �سنوية  خ�سائر  �آنذ�ك  �ملز�رعني  وجنبو� 
�كت�سف عامل ف�سيولوجيا �لنبات Charles Coggins تاأثري حم�س �جلربيليك يف �إطالة 
�أ�سبح  �لذين  �ملز�رعني  على  كبري  �قت�سادي  �أثر  له  كان  مما  �حلم�سيات  حم�سول  عمر 
ح�سلت   1980 �لعام  ويف  �ل�سنة.  يف  �سهور  ت�سعة  �متد�د  على  حم�سولهم  بيع  باإمكانهم 
جامعة كاليفورنيا-ريفر�سايد على بر�ءٍة بحق ملكية �سنف �جلريب فروت �أوروبالنكا وتاله 
�أ�سناف �أخرى مثل ميلوجولد وجولد جنيت. �أما حديثا فقد عقدت �جلامعة �تفاقية �سر�كة 

مع جامعة بيجني �ل�سينية للت�سدي للم�ساكل �لبيئية �لتي تعاين منها �ل�سني حديثا. 
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هنالك �أ�سئلة و�ن�سغالت �أ�سا�سية يف �حلياة �لأكادميية �لعربية، ول �أحد يحفل بالإجابة 
عنها فاأ�سحاب �ل�سلطة يف �جلامعات ل يهتمّون، وَمن ُدوَنهم ل يجروؤون. ول بّد من �لقول: 
�إّن هناك فارقا و��سحا بني �لكتابة عن �لتعليم �لعايل و�ملرء يف مز�ج معتدل، وبني �لكتابة 
ق�سم  رئي�س  �لأكادميّي  ي�سادف  فقد  مت�سرر�.  �أو  م�ستفيد�  كونه  وبني  معكور،  و�ملز�ج 
�سعيفًا، ي�سّيع ب�سعفه �سنتني من عمر ق�سم �أكادميي، �أو عميد كلّية غريَب �أطو�ٍر، يحرق 
روما من �لباب �إلى �ملحر�ب، متاما مثلما فعل نريون، �أو عميدً� �آخر يخا�سم ن�سف �أع�ساء 
�لهيئة �لتدري�سية يف معهده، فال يكّلم منهم �إن�سّيًا طو�ل عام در��سّي، وُيق�سي كلَّ من َي�سغل 
من�سبًا �إد�ريًا منهم، ويعّطل كل ورقة �أو معاملة لو�حد منهم، طيلة عام در��سّي و�ٍف. فكيف 

ملن يرى هذ� �أو ذ�ك �أن يكتب مبو�سوعية عن �جلامعات؟ 
ُرُخ بنا لفتح حتقيق قانوين حول �لفتك مبقّدر�ت  �إن �أب�سط قو�عد �لنتماء �إلى �لوطن َت�سْ
موؤ�س�ساتنا �لوطنّية �لغالية. ولذلك فاإنني لن �أترك �لو�قع ي�سيطر َعَلّي، و�ساأحاول �أن �أكتب 

مبو�سوعّية، تتوّخى �مل�سلحة �لعليا للوطن.
�ِص م�سكلة �لتعليم �لعايل و�جلامعات يف �الأردن، ولفهم �أبعادها،  هناك حاجة �أّولّية لتح�سُّ
ووعي درجتها. وذلك فهم خا�سع لالأهو�ء، ومتغرّي بتغرّي �ل�ّسخو�س ومو�قعهم. �إّن �لكالم 
على �لتعليم �جلامعي من رئي�س �إحدى �جلامعات �سيكون بلغة �لر��سي و�لفخور باإجناز�ته 
�ل�سخ�سية، و�لر�غب يف �َسرترْ كّل عيب، ول� بِطالٍء وم�ساحيق تميل. وه� لن يعرتف، �إذ� ما 
�ّت�سع �لفتق على �لر�تق. �أّما �إذ� غادر من�سبه �لر�سمّي، فاإّنه ي�ستعيد �لو�زع �لأكادميي، وهو 

و�زع يختلف عنه حني يكون �ملرء يف �لإد�ر�ت �جلامعية. 
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نحن فخورون مبا �أجنزته جامعاتنا �لوطنية، مثلما نحن فخورون مبنجز�ت موؤ�س�ساتنا 
�لوطنية كّلها، فاإذ� تكّلمنا على وجع من مو�جعنا بها، فاإننا ننطلق من �حلر�س �ل�ستثنائي 
على وطننا وموؤ�س�ساتنا، ونحن نعي ما قّدمته �جلامعات يف بناء �سرح �لتنمية يف هذ� �لوطن، 
وكيف كان لها دور يف بناء �إن�ساننا، و�قت�سادنا، ولذلك فاإّن �أي تفريط يف �جلامعات، يعّد 

تفريطًا باأ�سياء �لوطن �لغالية، ومنجز�ته �لتي حاكتها حّبات �لعيون. 
ًا،  وجدير بالّذكر �أننا ال نحتِكُر �مل�سكلَة �الأكادميية، ولي�ص �سعُف �جلامعات �متيازً� خا�سّ
ِبِن�َسٍب  �أو بر�ءة �خرت�ع لنا، و�إمّنا هي ِق�سمة مق�س�مٌة على كثري من بلد�ن �لعامل �لثالث، 
�لعربية  �لبلد�ن  جامعات  يف  ب�سهولة  مالحظتها  ميكن  عف  �ل�سّ من  حالة  �إّن  متفاوتة. 
�ملجاورة، ولكّن �جلانب �لآخر من �ملالحظة يتجّلى يف �أّن بع�س �جلامعات، وبع�س �لبلد�ن 
�لعربّية، كانت يف يوم من �لأيام متاأّخرة، يف هذ� �ملجال، ب�سكل و��سح، و�سارت متمّيزة 
�أنف�سنا بغرينا  نقي�س  �لأف�سل، ول  �إلى  نتطّلع  و�لأكادميي، ولذلك فنحن  �لعلمي  �أد�ئها  يف 
بحدة  �لإح�سا�س  خالل  من  تتفاقم  �مل�سكلة  باأّن  �لعرت�ف  من  بّد  ول  �سوء.  �أ�سابهم  �إن 
�حلقيقية  �جلامعات  يف  �لأكادميي  و�لو�قع  جامعاتنا  يف  �لأكادميي  و�قعنا  بني  �لختالف 
حول  �لإعالمّي  و�خلطاب  �لأكادميي،  �خلطاب  �أن  خافيًا  ولي�س  �لأورو�أمريكي.  �لغرب  يف 
�لتعليم و�لتعليم �لعايل و�جلامعات هما يف ُجلِّهما ر�سمّيان، وهما ُي�ستعمالن للتغطية على 

�لنق�س يف نوعية �ملخرجات.
�مل�سكلة يف جامعاتنا ذ�ت �أبعاد كثرية، ومنبعها �أّن كّل و�حد مّنا يفتخر، وُحّق له �لفخر، 
بجامعاتنا �لتي حققت يف �ل�ستينيات فال�سبعينيات من �لقرن �لع�سرين �سمعة ر�ئعة، ومنجزً� 
ة جناح تالم�س �سغاف قلوبنا كّلما ��ستذكرناها. فاإذ� ما و�سلنا �لثمانينيات  رفيعًا، �سار ق�سّ
بل  �الإقليمي،  �مل�ست�ى  على  مناِف�سًة  و�سارت  �لّن�سج،  يف  و�أخذت  �سبابها،  جامعاتنا  بلغت 

�سارت ِقبلًة للمريدين من دول �جل��ر �لعربي ومن �لعامل �الإ�سالمي.
وعندما ن�سل ت�سعينيات �لقرن �لع�سرين ن�سادف، مع �لأ�سف، م�سكلة �سيخوخة مبّكرة، 
�لأعد�د.  وقّلْت  �لبتعاث،  �سيا�سات  تقّل�ست  �إذ  �لبتعاثات قد و�جهت خلاًل،  �سيا�سة  فلعّل 
وكثرٌي من هذ� �لقليل من �ملبعوثني عادو� من بعثاتهم وعيونهم تتطّلع خارج �جلامعة، على 

�ملنا�سب �لتي حتتاج حَملَة دكتور�ه، ول حتتاج علماَء، ول �أكادمييني، ول باحثني.
ومن جانب �آخر فاإّن �أعد�د طلبة �لّدر��سات �لعليا �آخذة يف �لت�سّخم على ح�ساب �لّنوعّية، 
ولعّل �لأجدى �أن ُيعمل على تقلي�س هذه �لأعد�د، و�لرتكيز على �ملتميزين، و�عتماد �ملنح 
لدعم هذه �لّنوعية من �لطالب، بو�سفهم باحثني، وهنا يجيء دور �سندوق �لبحث �لعلمي، 
و�لقطاع �خلا�ّس، �لذي ميكن �أن ي�سهم يف متويل در��سة هوؤلء �لطالب، وذلك �أمر ي�ساعد 

يف تخفيف �لأعباء �ملالية عنهم، وعن �جلامعات.
فاإذ� كانت بر�مج �لبكالوريو�س توؤخذ فيها �ملو�رُد �ملالية من �لر�سوم بعني �لعتبار، فاإّن 
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�لّدر��سات �لعليا ينبغي �أن تكون منّزهة عن هذ� �ملنزع. وجدير بالتنويه ما قام به جمل�س 
�لتعليم �لعايل موؤّخر� من �إيقاف بر�مج در��سات عليا، بعدد فاق �ملائة، وذلك �أمر ي�ستحّق 

رْفع �لقّبعة حتّيًة ملن حمل على عاتقه م�سوؤولية هذ� �لقر�ر �حلكيم.
و�إذ� كانت خمرجات بر�مج �لبكالوريو�س عادّية، فاإّن قبول �ملتمّيزين، و�ملتميزين فح�سب 
 Programs يف بر�مج �لدر��سات �لعليا يتيح �لفر�سة لتحويل هذه �لرب�مج �إلى بر�مج متّيز
of distinction . و�إلى جانب ذلك ميكن تعظيم �ساأن درجة من �لدرجات �لعلمية، ح�سب 
مقابل  بريطانيا،  يف  �لدكتور�ه  لدرجة  تعظيمًا  جند  مثلما  للبلد،  �لتعليمية  �ل�سرت�تيجية 
على  �لرتكيز  تقليل  ذلك  ويقابل  �لأمريكية،  �ملّتحدة  �لوليات  يف  �ملاج�ستري  درجة  تعظيم 
�ملاج�ستري يف بريطانيا، وتخ�سي�س �لدكتور�ه يف �لوليات �ملتحدة، يف جانب كبري منها، 

للعمل يف �جلامعات ومر�كز �لبحوث.
و�إلى جو�رنا �لتجربة �للبنانية يف �لدر��سات �لعليا، حيث يقّلل �للبنانّيون من �ساأن درجة 
�ملاج�ستري، ويعّظمون �ساأَن درجة )�لدكتور�ه �للبنانية(، وتنفق �حلكومة �للبنانية على كّل 
من َيتّم قبوله بالتناف�س يف بر�مج �لدكتور�ه �للبنانية. بل �إّن �لّنظام �لعام لدرجة �لدكتور�ه 
نفو�س  يف  �لّدرجة  هذه  ملكانة  �إبر�ز  ذلك  ويف  �للبناين،  �لّد�ستور  من  جزء  هو  �للبنانّية 
�للبنانيني. فاإذ� ت�ساءلنا عن �أعد�د طلبة �لدكتور�ه هناك، وجدنا �لأعد�د قليلة جّدً� ب�سكل 

متعّمد، يت�ّخى ِرفعة �مل�ست�ى �الأكادميّي.
ويجدر هنا �أن ن�ستذكر �لإ�سافة �لّنوعّية �لتي ميكن �أن تتاأتى من وجود بر�مج دكتور�ه 
دولة يف نظام �لتعليم �لعايل يف �لبلد، وهو ما �سرعت وز�رة �لّتعليم �لعايل �لأردنّية مبناق�سته 

قبل �سنو�ت، ثّم تال�سى ففقدناه، وفقدنا �آثاره �لطّيبة.
�لبتعاثات،  جّر�ء  من  �جلامعّية  �حلياة  على  ينعك�س  ما  وذ�ك  هذ�  عن  بعيدً�  ولي�س 
و�لإكثار من �لتبادلت �لأكادميية بني �جلامعات يف �لبلد �لو�حد، وبني �لبلد�ن بع�سها مع 
بع�سها �لآخر. ولعّل نظاَم �ملعيدّية باٌب مفتوح، يعرفه �جلميع، لتحديد نخبة من �لّطلبة، 
ت�سمن �إد�مة تزويد �لأق�سام �لأكادميية بالكفاء�ت، وهو مع �لأ�سف نطام غري معمول به يف 
جامعاتنا، �إّل ما بادرت به �جلامعة �لأردنية موؤّخر�، وقّلما جند مثيله يف جامعاتنا �لأخرى.

�إّن تطعيم نظام تعليمي يف جامعة ما، ب�سمات نظام تعليمي �آخر قد يكون له �أطيب �لأثر، 
ولو من باب �لّتنويع، ما د�مت �لأهد�ف �لنهائّية متو�فقة. ولذلك فاإّن �جلامعات ينبغي �أن 
تنظر يف كو�درها �لأكادميية، من حيث م�سادر �سهاد�تهم، وتنظر يف �إمكان تطعيم هذه 

�لكو�در، حّتى ل تكون مت�سابهة، و�لروؤيات �لأكادميية و�حدة، مما ل يف�سح جماًل للتنّوع.
�أن  فاإذ� فرغنا من �حلديث عن تطوير �لّطلبة و�لّتبادل بني �لّطلبة، �سار لز�مًا علينا 
�لدكتور�ه، وهي، مع  �لأ�ساتذة وبر�مج ما بعد  �لأ�ساتذة، وبر�مج تطوير  نتكّلم على تبادل 

�لأ�سف، ل حتظى باهتمام يف جامعاتنا.

د. م�صلح النجار
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�مل�سكلة �لأ�سا�سّية بعد بر�مج تطوير �لأ�ساتذة – �أّن جامعاتنا ت�سّكل بيئات طاردة، ولذلك 
عّدة جو�نب، و�لو�حد منها متعّلق بالآخر. �إّن �لّت�سكيالت �لإد�رّية للجامعات ل تقوم على 
�أ�سا�س �ل�ستحقاق، يف �لغالب؛ ول على �أ�سا�س �مل�سلحة �لعليا للموؤ�س�سة، و�إمّنا على �أ�س�س 
�أخرى، قد تكون �جتماعية �أو غري �جتماعية، ولكّنها بالتاأكيد غري �أكادميّية. هذ� يف وقت 
قد يكون �لنتخاُب �سبياًل دميقر�طّيًا �أ�سلَح لإفر�ز �لإد�ر�ت على م�ستوى �لأق�سام و�لكلّيات. 
�لأكادمييون،  �أفال يكون  نّو�به، وجمال�سه �ملحلّية،  �أهاًل لختيار  �لعادّي  �أفاإن كان �ملو�طن 

وحملة �لدكتور�هات �أهاًل لذلك؟ 
تغذية  �أية  دون  من  ل�سنو�ت،  �جلامعية  �لإد�ر�ت  تعمل  �أن  �أي�سا  �لغريب  من  �أَولي�س 
ر�جعة، م�سدرها �لأ�ساتذة �لذين تدير �سوؤونهم هذه �لإد�ر�ت؟ كما مل تفّكر وز�رة �لتعليم 
�لعايل �أو جمل�س �لتعليم �لعايل �أو جمل�س �أمناء �إحدى �جلامعات يف ��ستقر�ء �آر�ء �أع�ساء 
�لهيئة �لتدري�سية يف �جلامعات �أو يف �إحد�ها، على �لأقل، حول جو�نب حياتهم �لأكادميية 
و�لوظيفية، فاأية �إد�رة ل�سنو�ت طويلة ل توؤمن بالتغذية �لر�جعة؟ و�ملطلوب هو �أن ت�ستطلع 
�أو  منهم،  خوٍف  دون  ر�سميًا،  �لأكادمييني  �آر�ء  �لأمناء  جمال�س  �أو  �لعايل  �لتعليم  وز�رة 

تخويفهم.
�أو  �أي جهاز  يوجد  ل  �أّنه  و�لغريب  �لأكادميي،  �لعمل  �أ�سا�س يف  �لدميقر�طية حجر  �إّن 
ج�سم عمُلُه م�ساءلة من يحكمون �جلامعات من �لإد�ر�ت �جلامعية. هنالك جمل�س تعليم 
عال يهتّم بال�سيا�سات و�لقو�نني و�لروؤى �لعامة، وي�سرب �سحفًا عن �لتفا�سيل. و�لتفا�سيل 

هي حياة �لأكادمييني يف �جلامعات؟
د�خل  يف  حاكمة  �أكادميية  طبقة  تكوين  هي  كّله  ذلك  ُجّماع  من  تنتج  �لتي  �مل�سكلة 
ونّو�ب  �لّروؤ�ساء  فمنها  للجامعات،  حاكمًة  �أكادميّية  طبقة  تفرز  ذ�تها  وهي  �جلامعات، 

ة منها. �لّروؤ�ساء يف �جلامعات جميعها، حتى �خلا�سّ
�ل�سللية،  متاأّتية من  ُتبلور م�ساحَلها، فهي  فاإّنها  ت�سّكلت،  �أكادميّية حاكمة  ولأن طبقة 
يرث  وفالن  وظلمًا،  َجورً�،  �مل�سهد �جلامعّي  نتائجها على  تكون  �سللية،  ت�سنع  ذ�تها  وهي 
كانت  و�إن  ى  يرقَّ ل  وذ�ك  �لرتقية،  متطّلبات  ي�ستكمل  مل  وهو  ُيرّقى  وهذ�  يرث،  ل  وفالن 
بحوثه و�أعماله كافية لرتقية �أ�ستاذين. وذ�ك يح�سل على عقوبٍة ُظلمًا، وهذ� يح�سل على 
�إّنها منظومة من �مل�سالح �لفردّية �ل�سائدة، وهنا ن�ستذكر مقولة �سوبنهور  �متياز بهتانًا. 
ومن  باملخمورين،  بحانة مالأى  �جلمالية  �لناحية  من  �لفردية،  �مل�سلحة  عامل  ي�سّبه  حني 
ٍر لل�س��ص. )�آلن تورين،  �لناحية �لثقافية مب�ست�سفى للمجاذيب، ومن �لناحية �الأخالقية ِبَ�كرْ

)150  - نقد �حلد�ثة، �ملجل�س �لأعلى – �لقاهرة، 1997، �س149 
وت�سيق �لروؤى يف بع�س �جلامعات ملالحقة �لأ�ساتذة بالدو�م من �لّثامنة حّتى �خلام�سة، 
وباأربعني �ساعة دو�م �أ�سبوعيًا، وبح�ساب �أّيام �لعطل و�لإجاز�ت، و�إكر�ه �لأ�ساتذة �ملغ�سوب 
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عليهم على �لدو�م يف غري �أيام �لدو�م، بحّجة �إعد�د �خلطط، يف �لوقت �لذي جند �لإد�رة 
�أحيانا غري قادرة على تزويد بع�س �لأ�ساتذة بجهاز كمبيوتر �سالح للعمل، ملا يزيد على �سنة 
ُتر�سد �لعالمات،  �لدر��سّية، وكيف  كاملة، فبماذ� �سيعمل �لأ�ستاذ، وكيف �سيعّد �خلطط 
هّم  وجند  �مل�ستجّد�ت؟  يتابع  وكيف  بالعامل،  يّت�سل  وكيف  نف�سه،  �لأ�ستاذ  يطّور  وكيف 
�لإد�رة �أن ُيعاقب هذ� �لأ�ستاُذ دون ذ�ك بالدو�م يف �جلامعة من دون عمل، فل�سالح من 

يكون ذلك؟
ويكمن �سّر هذ� �لنوع من �ل�سلوك جتاه �لأ�ستاذ �جلامعّي يف نوع من �لعالقة بني �ملجتمع 
�أ�سبوعيا  40 �ساعة  و�جلامعات و�ملوؤ�س�سات �لأكادميية. فقد �أخذت �جلامعات فكرة دو�م 
من �ملوؤ�س�سات �حلكومية، و�أخذت منها كذلك �لرت�تب �لوظيفّي غري �ملنتج، وعدم �لإجناز، 
كما �أخذت من �ملجتمع �لرغبة يف �لنفالت من �لقانون، و�لتعديات على حقوق �لآخرين؛ 
مما مل ميّكن جامعاتنا من �أن تاأخذ �سيئًا ذ� بال من �جلامعات �حلقيقية. وقد كان باإمكاننا 
�لذهن  �إلى  تتبادر  �لطيبة. وهنا  وتقاليده  �ملجتمع، كعاد�ته  �مل�سرقة من  ناأخذ �ملالمح  �أن 
ُطرفة ُذِكرترْ عن �جلاحظ و�ملر�أة �جلميلة �حلمقاء، �لتي �أر�دت �أن تتزوجه لتنجب طفلة 

مبثرْل جمالها هي وذكائه، ف�ساألها م�ستنكر�: ماذ� ل� �أجنبناها ب�سكلي وبعقِلِك؟ 
�إد�ر�ت جامعية تالحق  وب�سو�ها من )�ملوؤ�س�سات(، فهناك  باملجتمع  تاأّثرت �جلامعات 
دعم  على  يح�سلون  حني  ويالحقونهم  �إذن،  دون  علمّي،  موؤمتر  يف  �ساركو�  �إذ�  �لأ�ساتذة 
�إذن لل�سفر  �أّن �حل�سول على  �إن عملو� يف موؤ�س�سات تخدم �ملجتمع، كما  �أو  لبحث علمّي، 
ملوؤمتر �أو ل�سو�ه يحتاج �إلى مّدة طويلة، ومعامالت �إد�رّية، ومو�فقات، حتى لو مل يكن �ل�ّسفر 
�أو �مل�ساركة يف �ملوؤمتر يوؤّثر�ن يف حما�سر�ت �لأ�ستاذ. ونت�ساءل: �أل يحّق لالأ�ستاذ �جلامعي 
�أن يقبل دعوة يف عطلة نهاية �لأ�سبوع لتناول طعام �لع�ساء مع �سديق يف دم�سق �أو بريوت 
دون مو�فقة رئي�س جامعته؟ هل خ�سر �لأ�ستاذ حّريته؟ وهل ميكن ملن خ�سر حرّيته �أن يكون 

ذ� كر�مة؟
ن�ساطات  عن  و�لقهر  و�لإجبار  و�لإكر�ه  �لقيود  غياب  باأنها  �لأكادميية  �حلرية  تعّرف 
�لبحث و�لدر��سة و�لتدري�س يف �جلامعات و�لبحث )علي �أومليل )حمرر( �حلرية �لأكادميية يف 

�جلامعات �لعربية، منتدى �لفكر �لعربي - عمان 1995(
وثّمة من ير�سد عنا�سر �حلرية �لأكادميية لالأ�ساتذة يف “حريتهم يف �لبحث عن �حلقيقة 
وحقهم يف ن�سرها وتعليمها، ومتابعتها باحلو�ر و�لنقا�س و�لإنتاج و�لتدري�س و�ملحا�سر�ت 
�لإد�رية  و�لتنظيمات  �لتعليمية  للرب�مج  �لنقد  توجيه  يف  �حلق  عن  ف�ساًل  هذ�  و�لكتابة. 
و�ل�سيا�سات �جلامعية و�قرت�ح تعديلها، وحرية �لإ�سهام يف �لن�ساطات �لعلمية و�لتطوعية، 
�إي�سال  و�حلق يف  و�لإد�رية يف �جلامعات،  �لأكادميية  و�لقر�ر�ت  �لتعيينات  و�مل�ساركة يف 
�لعليا، و�حلرية يف ر�سم  �ل�سلطات �جلامعية  �إلى  �لعامة  بامل�سلحة  تتعلق  �لتي  �ملقرتحات 
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�ملناهج و�ملو�د �لتدري�سية وغياب �لتمييز �سد �لأ�ساتذة، و�إتاحة �ملجال لهم ليدر�سو� وفق 
�إدر�كهم للحقيقة” فاأين نحن من ذلك كّله؟ )يزيد �ل�سورطي، �ل�سلطوية يف �لرتبية �لعربية كتاب 

40 �إبريل 2009، �س66-76( عامل �ملعرفة، 362ـ 
ٌب،  مغيَّ فهو  �جلامعات،  �أ�ساتذة  حول  �لإعالمي  �خلطاب  تق�سري  باملالحظة  وجدير 
وغري  مر�وغ،  خطاب  �لتطاوي،  عبد�هلل  يرى  كما  فاإنه  موجودً�،  يكون  حني  وهو  ٌب،  ومغيِّ
�ملغالطات، ومييل  ي�ست�سيغ  وهو  و�لتخمني،  �لظنون،  عليه  تغلب  مو�سوعي،  منهجي، وغري 
�لى �لتعميم، و�لتزييف، و�لفرت�ء. )عبد�هلل �لتطاوي، جتديد �خلطاب �لفكري، �لهيئة �مل�سرية 

�لعامة للكتاب - �لقاهرة، �س 178-176(
وعلى �لّرغم مما �سبق من �لّت�سييقات، ُيطلب �إلى �لأ�ستاذ بعد ذلك، �أن ين�سئ جيال ذ� 

كر�مة، يحافظ على منجز�ت رجالت �لوطن �لأحر�ر. و�أّنى له ذلك، وهو كما ذكرنا! 
وذلك  و�ملظاهر،  �ل�سكليات  ��ستيفاء  على  و�حلر�س  �حلرفية  من  كثري�  نعاين  نحن 
يتناق�س مع فكرة �لعاطفة. لقد تر�جع �مل�سمون و�ملحتوى �لفكري و�لروحي و�لعاطفي يف 
�لعمل �جلامعّي، ل�سالح �ملحتوى �لتخ�س�سي، ول�سالح فكرة نفعّية �سكلّية، ُتق�سي جو�نب 

كثرية من �حلياة �جلامعية �لنموذجية.
و�أنى  تامًا،  ��ستبعادً�  �لعقل  ل�سالح  �لعاطفة  ي�ستبعد  �لنفعي  �ملذهب  �أن  هنا  نن�سى  ول 
جلامعة �أن تتحقق روؤ�ها من دون �أن يك�ن �أ�ساتذتها مرب�طني برباط عاطفي بها، وبالعمل 
�لأكادميي، وبالطالب. لقد �أ�ساف منّظرو �إد�رة �لأعمال �إلى �أ�سباب جناح �أي عمل عن�سَر 
�لعاطفة Passion وهو يذّكرنا كيف كّنا قبل �سروعنا يف �لعمل �لأكادميي نحلم بالعمل يف 
جامعة، وباأن يكون لنا طاّلبنا ومريدونا، وباأن نتميز يف عملنا، و�أن ندّر�س طلبة در��سات 
عليا، و�أن ن�سرف على �لأطاريح و�لر�سائل. كنا مربوطني عاطفيًا بالعمل �جلامعي، فعلى من 
نلقي م�سوؤلية �حلاجز �لنف�سي �لقائم �لآن عند كثري من �أ�ساتذة �جلامعات، و�ملقرون بخيبة 
�إطار م�ستوى �لوعي عند �لأكادمييني،  �أمل، و�إح�سا�س بال�سياع و�لهدر و�لالجدوى؟1 ويف 
من �ل�سعب تقبل مقولة زر�د�ست حول �أننا نحتاج �إلى �أ�سو�أ ما فينا، �إذ� �أردنا �أن ن�سل �إلى 

�أف�سل ما فينا.
ومن جهة �أخرى لي�س �سهاًل �أن نقّرر ما �إذ� كانت �لالمركزّية يف �إد�رة �جلامعات خريً�، 

�أم �ملركزّية؟2

قر�بة مائتي  وّجه  فيها عميد  تدري�س،  �ستني ع�سو هيئة  قر�بة  فيها  و�حدة  كّلّية  �إّن  قال:  ذّمته،  �أ�سّك يف  ل  �أخربين من    1
��ستجو�ب يف ف�سل در��سّي و�حد، وي�سرف لفوت �نتباه، و�إنذ�ر�ت، وي�ستغنى عن خدمات زمالئه. فمن �سيحا�سب هذ� �لعميد؟ 
عن  ف�سال  هذ�  �أكادميي،  عمل  �سنة   120 �أي  �لكّلّية،  لأ�ساتذة  �لأكادميي  �لعمر  من  �سنتني  هدر  حول   حتقيق  �سُيفتح  وهل 

نك، وما يتبعهما؟ �لتنغي�س، و�ل�سّ
ُع من تختارهم من �الإد�ر�ت �الأكادميية لفح�ص مدى �سّحتهم �لنف�سية،  �سِ 2  لي�ص �سهاًل �أن نعرف �إذ� كانت �إد�رة �جلامعة ُتخرْ
يف  وطريقته  وعدو�نيته  �لعمد�ء  �أحد  حول  جامعة  �إد�رة  من  �سادرً�  بيانًا  �لإلكرتونّية  فحات  �ل�سّ على  فنجد  و�لجتماعّية، 
��سطناع �مل�سكالت مع مروؤو�سيه، وعلى �لّرغم من ذلك، فاإّن يده ظّلت مطلقة يف كّلّيته، و�مل�سكالت و�لعدو�نّية يزيد�ن يومًا 

بعد يوم. وق�س على ذلك كثريً�.
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هناك من ي�سيء من خالل �ملركزّية، وهناك من يتجاوز ويعيث يف �لأر�س ف�سادً� من 
ف �لّثاين  خالل �لالمركزّية، ومن خالل عدم و�سوح فكرة �مل�ساءلة، وتقوية م�سوؤويل �ل�سّ
ف �لأّول، هذ� ف�ساًل عن �مل�سالح �ملتبادلة، و�لأطر  وتغّولهم، لتعزيز قّوة �مل�سوؤول يف �ل�سّ
�لّنفعّية �لأخرى، وجزئّية جتاوز �ملرجع �لتي جتعل �أّي طالٍب قادرً� على مقابلة رئي�س �جلامعة 
من باب �ّدعاء �لدميقر�طّية، يف حني ي�سعب على �لأ�ستاذ �أن يقابل رئي�س �جلامعة، فهو 
�أكرث �لباحثني  �إل حني ي�سمح له. وي�سري  �ل�سنّية،  �أّوًل و�أخريً�، ول يحظى باملقابلة  موّظف 
�إلى �ملركزية و�سوء�تها يف �لإد�رة �جلامعية، ول يهتمون ب�سلبيات ت�سّلط �لإد�ر�ت �لو�سطى 

و�ل�سغرى، وعدم وجود طريق لالأكادميني للتخاطب مع �لإد�ر�ت �لعليا يف �جلامعات.
وت�سكل عودُة بع�س �لإد�ر�ت �لأكادميية �إلى تبني )�إر�دة �لقوة( خيانًة ملنجز �لإنتللجن�سيا 
مفهوم  ل�سالح  �لقوة(  )�إر�دة  على  تعالت  و�لتي  �لع�سرين،  �لقرن  من  ثلثني  �آخر  خالل 
)�لرغبة( باأبعاده �لإن�سانية و�لجتماعية و�لعاطفية، مما وّلد غربة لدى �لأكادمييني د�خل 

موؤ�س�ساتهم، مع كل ما يرتتب على هذ� من خما�سر، تثري لدينا �سوؤ�ل حول هوية �لكا�سب؟
ويت�سافر مع هذ� عقدُة تعايل �لأكادمييني على كّل �سيء، وعلى �لتفا�سيل و�لتو�فه، مما 
�إلى �ل�ستعالء على �لو�قع. و�إّن عدم �لتمكن من حتقيق �نت�سار ملا نوؤمن به، وعدم  يقود 
�لتنازل لتبّني ما هو �سائد �سيو�سل �لأكادمييني �إلى �للحظة �لعدمّية، وفكرة �لن�سالخ، �أو 
منوذج �لالمنتمي. ومن نتائج ذلك كّله ��ستعمال �ملجاز يف �نتقاد �إد�رة �جلامعة، من باب 
�إطار من �ملفارقة،  �لذ�ت، يف  �لتهكم و�لنيل من  تفاقم �خلوف، ف�سال عن �عتماد منهج 
يف  �لآر�ء  �إعالن  يف  �ل�ستقالل  فكرة  ن�سبية  عن  �حلديث  �سرورة  تربز  وهنا  و�ل�سخرية. 

�جلامعة.
يقول �إدو�رد �سعيد: كنت �أُلبي بانتظام ودون تردد كل دعوة �أتلقاها للحديث حول �لق�سية 
�لفل�سطينية، �أو للحديث حول مناه�سة �لف�سل �لعن�سري، �أو ملنا�سرة �حلرية �لأكادميية. 
ونالحظ هنا هذ� �لقر�ن بني ثالث ق�سايا �سديدة �لأهمية يف ر�أي �إدو�رد �سعيد هي �لق�سية 

�لفل�سطينية و�لف�سل �لعن�سري و�حلرية �لأكادميية.
�جلديرة  �آر�ءه  “�إن  قال:  حني  حمّقًا  �حلرية  �أبو  مل  �ستيو�رت  جون  كان  �لأ�سف  ومع 
بالثناء حول �حلرية و�لدميقر�طية يف �إجنلرت� ل تنطبق على �لهند”، فقد قال هذه �لأفكار 
يف فرتة كانت فيها �لأفكار �خلا�سة بوجود معيار عاملي لل�سلوك �لدويل ل تعني �إل �لهيمنة 
�الأوروبية. وعلى مثاِل ذلك: �أخ�سى �أّن ما ينطبق من كالم ح�ل �حلريات �الأكادميية على 
جامعتنا  حال  فلعل  و�أكادمييينا.  جامعاتنا  وعلى  علينا  ينطبق  ل  �لأورو�أمريكية،  �حلالة 
�لعربية �ليوم، مقارنة باجلامعات �حلقيقية يف �لغرب �لأورو-�أمريكيي، ي�سبه �إلى حد بعيد 

حال �لهنود �آنذ�ك مقارنة بالإجنليز.
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�أع�ساء �لهيئات �لتدري�سية �لتفكري يف  ت�سع �لإد�ر�ُت �لأهد�َف يف �جلامعات، وي�سوغ 
علنيًة،  �لأهد�ُف  فتكون  و�لتفكري،  �لأهد�ف  بني  �لو��سحة  �لفجوة  تكون  وهنا  �جلامعات، 
و�لتفكرُي غري علني، وتكون �لأهد�ُف عقالنيًة، و�لتفكرُي غرَي عقالين، مما يف�سي �إلى �أن 
بع�س  يد  على  ويتم جتاهله متامًا  بل  �سرعي،  فعاًل غري  و�لتفكرُي  �سرعيًة  �لأهد�ُف  تكون 
�لإد�ر�ت �جلامعية. ويف مقابل ذلك يقف �لهدف �لكبري �ملتمّثل يف �إذكاء �لروح �لأكادميية 

لتكون جزءً� من روح �ل�سعب، و�أح�َسب �أّن ذلك مطلٌب عزيز.
لقد حتولت �سلطة �لإد�ر�ت �لأكادميية �إلى �سلطة �سبه ثيوقر�طية �أو �سيا�سية، وجنم من 

تر�كم �سنو�ت من �لعمل �جلامعّي )�إكلريو�س �أكادميي(، �إن جاز �لتعبري.
متيل  يقول:  جلامعته،  �لعربية  �جلامعات  �أ�ساتذة  �أحد  قّدمه  و�سٍف  يف  ننظر  دعونا 
�إلى معاملة �أع�ساء هيئة �لتدري�س معاملة �سارمة ومقيدة، �لأمر �لذي يولد �ل�سعور بعدم 
�لفوقية  �ملمار�سات  �أدت  لقد  �لفكري.  و�لتذبذب  �لنزو�ء  �إلى  ويوؤدي  و�لقلق،  �ل�ستقر�ر 
وجلوئهم  �لتدري�س،  وظيفة  على  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  �نكما�س  �إلى  �جلامعية  لالإد�رة 
�إلى  �أدت هذه �ملمار�سات �لتقليدية  �إلى �لأ�سلوب �لتلقيني و�مللتزم بالكتاب �جلامعي، كما 
تف�سي �لرقابة �لتي تتنافى مع حرية �لأ�ستاذ �جلامعي يف تدري�سه وبحثه و�لتعبري عن �آر�ئه 
�لو�سف عند  �لأكادميية. )ينظر هذ�  ونظرياته وقناعاته، وهي جميعًا من م�سّلمات �حلرية 

علي �أومليل، �حلرية �لأكادميية...، �س 104(
فاإّن ما يلحق  �آخر.  �أّي �سيء  ولي�ست  �أخالقّية  �مل�سكلة هنا م�سكلة  �إّن  �لقول:  لة  وحم�سّ
غري  و�لو�جبات  �حلقوق  فالئحة  للمجتمعات.  �أخالقّيًا  ف�ساًل  ميّثل  �جلامعات  باأ�ساتذة 
و��سحة، نتيجًة لغياب �ملرجعية �لقانونية، با�ستثناء �ملحاكم. وما �أغرب �أن ي�سطّر �أ�ستاذ 
جامعّي، على هذه �ل�سوّية، وهو يعمل يف موؤ�س�سة ��سمها �جلامعة، على عظمة �ل�سفة �لتي 
�أطلقت عليها، �إلى �للجوء �إلى �ملحاكم، �أو �إلى �لتغا�سي عن حقوقه د�ئما؟ �إّن فكرة �سيادة 
�لقانون يف �جلامعات هي مطلب �أ�سا�سّي �سائع، وهي �سعبة �ملنال يف �سوء غياب مرجعّية 
قانونّية مفّعلة للجامعات، بحيث تلّبي حاجة �لأ�ساتذة حني َيطلب �لو�حد منهم حّقًا، وتكون 
قادرة على حماية �لأ�ستاذ من فتك �لإد�ر�ت حني تختلف وجهات �لّنظر، وتت�سارب �مل�سالح، 
�أو حني يلجاأ �لأ�ستاذ �إلى �ملرجعّيات �لقانونّية �لكربى يف �ملحاكم لتح�سيل حّق من حقوقه.

حالة  يف  فدخلنا  �لأكادميي،  �لعمل  يف  �ملعايري  و�ساعت  �جلامعّي،  �لعرف  �نعدم  لقد 
�لأنومّية anomie على حّد تعبري عامل �لجتماع �لفرن�سّي �إميل دوركامي.

ولعّل �ل�سبيل �إلى تاوز ذلك كّله كامٌن يف م�سروُع تفعيِل دور جمال�ص �الأمناء يف �جلامعات، 
�آلّياتها، حّتى ل  تتلّقى ق�سايا ب�سورة قانونّية ومنتظمة يف  بحيث ت�سبح جمال�َس حاكمًة، 
رقيب.  �أو  ح�سيب  دون  ومن  عو�هنها،  على  �جلامعات  يف  و�لإد�ر�ت  �لّروؤ�ساء  �أيدي  ُتطَلق 
ويع�سد ذلك تفعيل عمل جمال�س �جلامعات، �لتي يقت�سر عملها على عقد �جتماع �سكلّي، 
�ل�سرطني  �ملو�زنة �جلامعية. ويقرتن مع ذينك  �إقر�ر  �لوحيدة  �لأ�سا�سية وقد تكون  غايته 
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�سرورة جتديد �خلطاب �لأكادميي، بحيث ُيعيد ت�سكيَل وعي �لأكادمييني و�لتو�سل �إلى �تفاق 
حول جوهر �لعمل �لأكادميي و�إبر�ز تد�خالته مع ما �سو�ه من قطاعات حياة �ل�سعوب.

و�أّما قا�سمة �لّظهر يف َك�ِن جامعاِتنا بيئاٍت طاردًة فهي �مل�ساألُة �ملالّية، فرو�تُب �الأ�ساتذة 
يف تاآكٍل م�ستمّر، وهناك تفاوٌت بني جامعٍة و�أخرى، و�جلميُع غري قادرين على تاأمنِي حياة 
ون�سعر  �مل�سرّية،  �أو  �ل�س�رّية  �جلامعات  يف  باأقر�ِننا  رو�تبنا  نقارن  كّنا  لالأ�ساتذة.  كرمية 
بالّر�سى، ب�سبب �لفارق، ولي�س ب�سبب �لكفاية. ولكّن دخوَلهم تقّدمْت، ودخوَلنا تاآكلْت، حّتى 
و�ل�سّيار�ت  �جلامعة،  �إلى  ب�سّيار�تهم  �حل�س�ر  يف  مالّيًا  عبئًا  يِجدون  �الأ�ساتذة  معظم  �إّن 
�ملذكورة مق�ّسطة على �لبنوك يف �لغالب، ما مل يكن �لأ�ستاذ قد �غرتب، وق�سى �سنة تفّرغ 

�أو يزيد يف �خلارج.
وعندما يتّم �حلديث عن زياد�ت لالأ�ساتذة، فاإّن �أزمات كثرية تتفاقم، د�خل �جلامعات 
وخارجها، و�إّن حّل م�سكلة �لأ�ساتذة �قت�سادّيا، ممكن من خالل ��سرت�سائهم مبئات قليلة 
من �لدنانري، ولو �أّن �إد�ر�ت �جلامعات نظرت يف �مل�ساألة من ناحية ��ستثمارّية، لكان و��سحًا 
�لدنانري  من  مئات  ندفع  �أن  �حلكمة  ومن  �لدولر�ت،  من  �لآلَف  يكّلف  �أ�ستاذ  �إنتاج  �أّن 
�جلامعية  �لإد�ر�ت  �أغفلت  لقد  �لدولر�ت.  من  �لآلف  مئات  لنوّفر  �سهر،  كّل  بالّتق�سيط 
�لّثامن ع�سر هي  �لقرن  �لأدبّيات منذ  �أفرزتها  �لعاّمة كما  �أّن �مل�سلحة  �ملالّية،  و�لإد�ر�ت 

جمموع م�سالح �لأفر�د.
لقد �أن�سئت �جلامعات يف �لعامل، وكان خْلَف تاأ�سي�سها رغبٌة يف ت�سنيع قياد�ت للمجتمعات، 
�جلامعة  روؤية  طبيعة  مع  هذ�  ويتقاطع  للموّظفني.  تفريخ  �آلت  �إلى  حتّولت  �أّنها  و�مل�سكلة 
وكو�درها لتطوير �ملجتمع و�لدولة، وتقريب �ل�سا�سة و�سناع �لقر�ر و�ملفكرين و�لقت�ساديني 
و�لعلماء ورجال �لدين من �جلامعة، من خالل �ملوؤمتر�ت، و�لندو�ت، و�ملحا�سر�ت، و�سوى 

ذلك من �لفاعليات �جلامعية.
 ل نريد للمجتمعات �جلامعية �أن ت�ستكمل خ�سارتها �لأ�س�َس �لتي تقوم عليها �ملجتمعات، 
وحرّية،  وعد�لة،  دميقر�طّية،  من  جمتمعاتهم  �إلى  �خلريجون  يحملها  �أن  ينبغي  و�لتي 
ل  حتى  �لناقد،  �لتفكري  طالبنا  ُيعلَّم  �أن  ونريد  قانون.  و�سيادة  �إن�سان،  وحقوق  وم�ساو�ة، 

ي�سريو� جزء� من جمموع �جلماهري، �لتي ت�سعر ول ينبغي �أن تفّكر.
�ملجتمعات  يف  �ملن�سرمة  �لعقود  يف  عرفناها  �لتي  �لأحز�ب  فكر  ح�سور  تقهقر  لقد 
�جلامعية، وكان ل بّد للجامعات من �أن تكون �لبديل، بحيث يتخرج �لطالب وقد حمل فكر 
ليعي�س بها، ويطورها، ويطور �لآخرين من  �لتي زودته بها جامعته،  جامعته، و�ل�سخ�سية 
خاللها. وهنا ياأتي �لتفريق بني �لوعي �ل�سيا�سي، و�لعمل �حلزبي يف �جلامعات، وهو �لذي 

يف�سي �إلى ف�سل �لفعل �لأكادميي عن �لعمل �ل�سيا�سي.
كانت �جلامعات منابر للفكر �حلد�ثي �لذي يقوم على تاأكيد �ل�سلة بني حترير �لفرد 
و�لتقدم �لتاريخي، وهنا يت�سح �إخفاق �جلامعات مبدئيًا يف خلق �إن�سان جديد يف جمتمع 

جديد.
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نخ�سى �أن نقف �أمام كثري من �جلامعات �لعربية، وقد �سّيعت �أهد�فها، وغابت مقا�سدها، 
�أولوّياتها. لقد بلغت جامعاتنا قر�بة خم�سني �سنة من عمرها، وبالّتايل فاإّنها  و��سطربت 
ينبغي �أن تتجه نحو فكرة �لّنوعّية، و�لتمّيز، بعيدً� عن دعو�ت �لّتعليم للجميع، �لتي ينبغي �أل 
رورة، فهو تعليم نخبوي، و�لّنخبة هنا هي �لّنخبة �مل�ستحّقة  تت�سّمن �لّتعليم �جلامعي بال�سّ

للّتعليم �جلامعّي.
رورة �مل�سافة بني �لّنفعّية يف �لأد�ء �جلامعّي و�ملثالّية، ولكّن �لق�سمة  ونحن ندرك بال�سّ
لي�ست حاّدة �إلى هذ� �حلّد، �إذ ميكن �جلمع بينهما مع �لإعالء من �ساأن �جلانب �ملثايّل قدر 
�مل�ستطاع. وجدير بالقول: �إنه مل يعد منا�سبا �أن يكون فكرنا �لأكادميّي وفل�سفتنا �جلامعية، 

نتاجا �نتقائّيا للعديد من �لتاأثري�ت.
نحن بحاجة �إلى �لعدول عن    Real Academics �ملتمثلة يف �سيا�سة �لو�قع �لعملي ويف 
�لتعاطي مع فكرة �إد�رة �لأزمات و�ل�سالة على �حلا�سر، �إلى �لنزوع نحو �ملثال �لأكادميي، 

فاإن �جلامعات م�ؤ�س�سات ُخِلقت على مثاٍل �سابق، وينبغي لها �أن حتاكَيه.
بلد، ول نه�سَة من دون منوذج جامعي حقيقي  �أي  �لتنمية يف  �جلامعات تر�سم طريق 
من  بالعجز  �أُ�سيب  و�إّل  �مل�ستقبل،  نحو  �حلا�سر  من  ينطلق  �أن  ينبغي  و�لأكادميي  نا�سج. 
ممار�سة �حلياة يف �مل�ستقبل. ففي كتابة “�سّر تطّور �لأمم” يقدم جو�ستاف لوبون تف�سريً� 
�أخالقيًا لتطور �حل�سار�ت و�نهيارها، موؤكدً� �أن ذلك كله ي�ستند �إلى �لفروق �لناجتة من 
باحلّد  خريجينا  من  نكتفي  �سرنا  �أننا  جامعاتنا  من  كثري  يف  و�لغريب  و�لرتبية.  �لتعليم 

�لأدنى من �لكفاية �لتخ�س�سية، لتقوم موؤ�س�سات �أخرى باإعد�دهم وظيفّيًا.
�إّن �خلطاب �لأكادميي �ملن�سود لي�س جمموعة ت�سريعات، و�إمنا فل�سفة وفكر وروؤى، ت�سلح 
لأن تدر�س يف �سوء �لو�قع. وكما تغيب عن �جلامعات �ل�ّسمة �ملوؤ�س�سّية فاإّنها بعيدة عن �أن 
تكون لها روؤيات تنطلق منها، وفل�سفات تتّم �لعملّية �لّتعليمّية يف �سوئها، يف �إطار �لن�سجام 
مع �لغايات �ملجتمعّية، وغايات �لأّمة، بحيث ي�ساعد ذلك يف حتديد مهّمة �جلامعة بو�سفها 
ة. �مل�سكلة تتجلى �أ�سا�سًا من خالل �فتقارنا �إلى تنظري  موؤ�س�سة، ذ�ت �أهد�ف عاّمة وخا�سّ
�لثانية  و�مل�سكلة  روؤى.  �لأكادميي، فال مقالت، ول كتب، ول در��سات، ول  حول م�سروعنا 
هي �فتقار كتاباتنا حول �جلامعات �إلى ما يطلق عليه �لفال�سفة �لعرب �لقدماء )�لبناء من 
�لأفكار(، �إذ تتحول �أحاديثنا حول �لأكادمييا �إلى �نفعالت وم�ساعر و�أحا�سي�س وعو�طف �أو 

�إلى �سرب من �لفن �لقويل �جلميل. 
ل نريد �أن ن�سل بتعليمنا �جلامعّي �إلى ما ميكن �أن نطلق عليه )�لتعليم �لعريف( قيا�سًا 
على �لزو�ج �لعريف، �أي ه� تعليم تنق�سه بع�ص �الأركان و�ل�سروط، وقد �ساهم يف �سطر من 
�لر�سمية.  �جلامعات  مع  �لنقي�س  على  وو�سعها  و�خلا�سة،  �لأهلية  �جلامعات  تكاثر  ذلك 
�ملدنية و�حل�سارية على �جلامعة،  �ل�سمة  �إ�سباغ  �لعمل على  �لو�قع من  لتغيري هذ�  بّد  ول 
و�للتفات �إلى نوع �ملحتوى �لثقايف �لذي يخرج به �خلريجون وكّمه. هذ� ف�سال عن �لعمل 
على تطوير منظومة ثقة  يف نفو�س �لأ�ساتذة وثقة من �لإد�رة بالأ�ساتذة، ول بد من �أنهم 
�سريتقون �إلى م�ستوى هذه �لثقة، فاإّن مالحقة �لأ�ساتذة  و�ّتهامهم باأنهم دون �مل�ستوى و�أنهم 

مو�سع �سّك، �ستكون نتيجته �ملتوقعة �أن ي�سبحو� كذلك.

التعليم العايل يف الأردن: مالحظة من قرب
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�ضمان اجلودة والعتماد الأكادميي

اأ.د. نعمان �صحادة
اجلامعة الأردنية

مقدمة
�لتعليم،  على  �لطلب  كزيادة  كثرية،  حتديات  �لعربي  �لوطن  يف  �جلامعي  �لتعليم  يو�جه 
خمتلف  يف  �ل�سريع  �لتكنولوجي  و�لتقدم  �لعمل،  �سوق  متطلبات  وتغري  تكاليفه،  و�رتفاع 
نو�حي �حلياة. وكما جاء يف تقرير �لبنك �لدويل للعام 2007 فاإن �لنظم �لتعليمية يف بلد�ن 
�ل�سرق �لأو�سـط و�سمال �إفريقيا غري موؤهلة لتخريج طلبـة يتمتعون باخلربة وباملهــار�ت �لتي 

توؤهلهم للمناف�سة يف وقت �أ�سبحت �ملعرفة فيه ل غنى عنها لتحقيق �لتطور.
بقطر  حت�صرها  ول  العمومية،  طابع  التحديات  تلك  تك�صب  التي  العوامل  اأهم  ولعل 

معني اأو جامعة حمددة هي: 
�رتباط معظم تلك �لتحديات بال�سمات �ملميزة للع�سر �حلا�سر من حيث �سرعة وترية  	•	
�لتغري، مما يجعل �لوظيفة �لرئي�سة للتعليم �جلامعي هي �إعد�د  �خلريجني �ملوؤهلني 
للتكيف �ل�سريع مع �ملتغري�ت، و�لقادرين على �ل�ستجابة للتغري�ت �مل�ستقبلية �ملتوقعة.

�الرتباط بالث�رة �ملعا�سرة يف جمال �ملعرفة و�ملعل�مات.   	 	• 
حّتول �ملجتمعات �ملعا�سرة �إلى جمتمعات للمعرفة. 	 	• 

هي  �ملعرفة  بو�سف  �إليها  و�لنظر  �قت�سادي  مبنظار  �لرثوة  �إلى  �لنظر  يف  �لتّحول  	• 
�لرثوة �حلقيقية. 

�لعمل  �س�ق  حاجات  وتغري  للخريج،  عمل  فر�سة  بت�فري  �جلامعي  �لتعليم  	•	 �رتباط 
ومتطلباته.
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تغريت طبيعة �سوق �لعمل يف �لدول �ملتقدمة يف �ل�سنو�ت �لأخرية تغري� كبري�، و�زد�د 
�عتماد تلك �ل�سوق على �لتقنيات �حلديثة )Chester,  1998b(. �إل �أن معظم �جلامعات 
�لعربية �لر�سمية ف�سلت يف �ل�ستجابة للتغري�ت �ل�سريعة يف متطلبات �سوق �لعمل، وبقيت 
�لرئي�سة  �لوظيفة  �أن  وموؤد�ه  �لو�سطى  �لع�سور  جامعات  من  لديها  تر�سخ  بوهم  متم�سكة 
للجامعة يف هذ� �ملجال هو تاأهيل �خلريجني للعمل موظفني يف �أجهزة �لدولة �ملختلفة. وقد 
�ساهمت هذه �لنمطية يف �جلامعات �لعربية يف تفاقم م�سكلة �لبطالة. ويكفي �أن نعلم، على 
�سبيل �ملثال ل �حل�سر، �أن  ربع مليون حامل دبلوم يف م�سر عاطلون عن �لعمل، و�أن عدد 
�ملحامني �لعاطلني عن �لعمل يف �ملغرب يكفي ل�سد�د طلبات هذه �ملهنة هناك خلم�سني عامًا 

قادمة، �أما يف �جلز�ئر فاإن عدد �لإد�ريني �لعاطلني عن �لعمل يكفي لإد�رة ع�سر دول.
�جلودة  من  عال  مب�ستوى  فيها  �جلامعي  �لتعليم  يتمتع  �لتي  �ملتقدمة  �لدول  يف  و�أما 
كربيطانيا مثال، فاإن �لغالبية �ل�ساحقة من �خلريجني يتم �لتحاقهم ب�سوق �لعمل يف مدة 

�أق�ساها �ستة �سهور من تاريخ �لتخرج. 
و�سيتم يف هذه �لدر��سة حتليل عنا�سر نظام �جلودة �ل�ساملة وبيان �خلطو�ت �لالزمة 
لتطبيقه يف �أية جامعة، ثم يتم بعد ذلك حتليل �لعالقة بينه وبني نظام �لعتماد �لأكادميي 

للتخ�س�سات �ملهنية.

اأول: نظام �صمان اجلودة
1. البدايات الأولى يف اجلامعات الأمريكية

�لعقدين  بد�ية  �إلى  �جلامعي  �لتعليم  يف  �جلودة  �سمان  لنظام  �لأولى  �لبد�يات  تعود 
�ملتحدة  �لوليات  يف  �جلامعات  بع�س  بد�أت  عندما  وذلك  �ملا�سي،  �لقرن  من  �لأخريين 
بالتّحول من �لعتماد على �لتدري�س �لتقليدي )Instruction Paradigm( �إلى منوذج 
للتعلم )Learning Paradigm(  يقوم على تعزيز جمموعة من �ملهار�ت لدى  جديد 
و�لتفكري   ،)Life-Long Learning( �حلياة  مدى  و�لتعلم  �لذ�تي  كالتّعلم  �لطالب 

�لناقد، و�لتفكري �لإبد�عي، و�لت�سال �لفعال وغريها.
وقد كان و��سحا منذ �لبد�ية �أن من غري �ملمكن تطبيق �أي نظام للجودة �ل�ساملة دون �أن 
يقرتن ذلك �لنظام بنظام فعال للتقومي �ملتو��سل )Ongoing Assessment( يهدف 
�إلى تعزيز �لتح�سيل �لعلمي للطلبة ، كما مًيكن �جلامعة من تقومي مدى  بالدرجة �لأولى 

.)Loh، 1998   Schuyler ،2001( جناحها يف حتقيق ر�سـالتها وبلوغ �أهد�فها

�ضمان اجلودة والعتماد الأكادميي
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�أية  نظام �سمان �جلودة يف  تطوير  فاإن  �لأمريكية،  يتبني من جتارب �جلامعات  وكما 
جامعة يتطلب وقتا طويال ل يقل عن خم�س �سنو�ت من �لعمل �لدوؤوب و�ل�سعي �ملتو��سل. 
�أهد�فها     ويف  ر�ســالتها،  ويف  �جلامعة،  وظائف  يف  رئي�سة  تعديالت  �إحد�ث   يتطلب  كما 
 Learning( ويف ��سرت�تيجيات �لتّعلم )Pedagogies( ويف طرق �لتدري�س ،)Goals(

.)Assessment Methods( ويف �أ�ساليب �لتقومي �ملّتبعة فيها  )Strategies

2. الطلبة ونظام اجلودة
ل تقت�سر مقاومة �لجتاه �جلديد على �أع�ساء هيئة �لتدري�س فقط، بل ت�سمل �لطلبة �أحيانا، 
م�سوؤولية  من  كبري�  جزء�  يحملهم  �أنه  كما  لديهم،  ماألوف  غري  حّتول  ميثل  �أنه  وبخا�سة 
�ملعرفة  �سلبيا، وكانت م�سوؤولية نقل  �لقدمي دور�  �لنموذج  تّعلمهم. فبينما كان دورهم يف 
�إليهم تقع ب�سكل رئي�س على عاتق ع�سو هيئة �لتدري�س،  فاإنهم مطالبون يف منط �لتدري�س 
�جلديد بالبحث و�ل�ستق�ساء عن �ملعرفة من م�سادرها و�كت�سابها باأنف�سهم ، و�إن �لدور 
ت�سميم  خالل  من  ذلك  حتقيق  على  م�ساعدتهم  يف  يتمثل  �لتدري�س  هيئة  لع�سو  �لرئي�س 
لالجتاه  مقاومة  �لطلبة  فئات  )Boggs، 1998(.و�أكرث  متميزة  تعليمية  خرب�ت  و�إعد�د 

�جلديد هم �لطلبة �لك�سالى �أو ذوو �ملعدلت �ملتدنية.

3. اإدارة اجلامعة و�صمان اجلودة 
للجامعات،  �لبريوقر�طية  �لإد�ر�ت  بع�س  من  مقاومة  �أحيانا  �جلودة  نظام  تطبيق  يلقى 
�لتي  عليها  �ملتعارف  �لإد�رية  �لأ�ساليب  من  كثري  عن  �لتخلي  منهم  يتطلب  �أنه  وبخا�سة 
من  يزيد  ومما  متامًا.  معروف  غري  جديد  جمال  �إلى  و�لدخول  �ل�سنني،  مر  على  �ألفوها 
�سعوبة �لأمر �أن تطبيق نظام �جلودة �ل�ساملة يف �أية جامعة يتطلب بالدرجة �لأولى وجود 

�إد�رة جامعية و�عية ومتحم�سة لهذ� �لنظام.

4. تطبيق �صمان اجلودة يف التعليم اجلامعي يف الوطن العربي
�إن ما حتقق يف جمال �سمان �جلودة يف �جلامعات �لعربية عموما حمدود للغاية، وما ز�ل 
من  �لعربية  للجامعات  متكاملة متكن  ��سرت�تيجية  تقدمي  �لآن،  يتم حتى  ومل  بد�ياته،  يف 
�ل�سرت�ساد بها يف تطبيق نظام �سمان �جلدة. يف وظائفها وهي �خلطوة �لأولى يف عملية 
�لإ�سالح. �أما �خلطوة �لثانية فتهدف �إلى عدم �لكتفاء بكون ر�سالة �جلامعة �سعار� بر�قا 
ترفعه �جلامعة فقط، بينما ل يوجد لها  تاأثري فعلي على ممار�سات �جلامعة، وجعلها قوة 
�إلى �سل�سلة من  هائلة توجه ن�ساطات �جلامعة كلها وذلك من خالل ترجمة تلك �لر�سالة 
من  وحدة  كل  م�ستوى  وعلى  �جلامعة  م�ستوى  على  �لعمل  توجه  �لتي  �لتعليمية  �لأهد�ف 

وحد�تها �لتعليمية و�لإد�رية.

اأ.د. نعمان �صحادة
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5. العنا�صر التي ي�صملها نظام �صمان اجلودة
تعليمية  خمرجات  من  �لتعليمية  �لعملية  عنا�سر  كل  ي�سمل  نظام  �ل�ساملة  �جلودة  نظام 

ومدخالت.  وميكن تلخي�س �أبرز تلك �لعنا�سر فيما ياأتي )�سكل 1(. 
	 ر�سالة �جلامعة ووظائفها.•
	 ر�سالة �لكليات و�أهد�فها.•
	 �لتعليم �جلامعي �لعام.•
	 �خلطط �لدر��سية.•
	 �لتدري�س.•
	 �أع�ساء هيئة �لتدري�س•
	 تطبيق نظام للتقومي �ل�سامل.•

 

• ر�صالة  اجلامعة ووظائفها  	
توؤكد  عامة،  بعبار�ت  م�سوغة  بها،  خا�سة  ر�سالة  �لعربية  �جلامعات  من  جامعة  لكل 
�لأوروبية  �جلامعات  �عتادت  �لتي  �لثالث  �لتقليدية  بالوظائف  ��سطالعها  �جلامعة  فيها 
و�لأمريكية على �ل�سطالع بها خالل �لقرن �ملا�سي، وهي �لتدري�س و�لبحث �لعلمي وخدمة 
�ملجتمع. �إل �أن تلك �لر�سالة تبقى يف معظم �حلالت �سعار� بر�قا لي�س لها يف �لو�قع  �إل 
تاأثري حمدود جد�، ف�سال عن �أنه ل ميكن �لتاأكد من مدى  حتقيق �جلامعة ر�سالتها. ولهذ� 
فاإن تطبيق نظام �سمان �جلودة يبد�أ باإ�سالح ر�سالة �جلامعة، بحيث تعك�س �لتّحول �لعاملي  
�ملعا�سر من نظام �لتدري�س �لتقليدي �إلى �لتّعلم، ثم ترجمتها �لى جمموعة من �لأهد�ف 

ر�سالة �جلامعة 
�لتقوميووظائفها

ر�سالة �لكليات 
و�أهد�فها

�لتاأهيل �ملهني
لأع�ساء هيئة �لتدري�س

�لتعليم 
�جلامعي �لعام

�خلطط 
�لتدري�س�لدر��سية

نظام اجلودة ال�صاملة

�ضمان اجلودة والعتماد الأكادميي
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لكل  موجهة  قوة  �إلى  �سعار  جمرد  من  حتويلها  بق�سد  وذلك  تقوميها،  ميكن  �لتي  �لعامة 
ن�ساطات �جلامعة، وذلك من خالل �سياغتها ب�سكل ميكن �أن يتم تقوميه با�ستمر�ر و�لتاأكد 
�أن �لتّعلم هو �لوظيفة �لأولى لها، و�أنه ياأتي يف  من مدى حتققه، و�أن تن�س �سر�حة على 

مقدمة وظائفها قبل �لتدري�س و�لبحث �لعلمي وخدمة �ملجتمع. 

• ر�صائل الكليات واأهدافها	
تلك  ترجمة  من  بد  ل  ر�سالتها،  حتقيق  يف  جناحها  مدى  تقومي  من  �جلامعة  تتمكن  لكي 
كليات  من  كلية  كل  تقوم  و�أن  ومتو�سطة،  عامة  طبيعة  ذ�ت  حمددة  �أهد�ف  �إلى  �لر�سالة 
بتحديد  �أي�سا  تقوم  و�أن  �جلامعة  ر�سالة  من  م�ستقة  بها  خا�سة  ر�سالة  بتطوير  �جلامعة 

�أهد�ف لها مرتبطة باأهد�ف �جلامعة. 

• التعليم اجلامعي العام 	
برنامج  ُيطلق على  �لعام)General Education(، م�سطلح  �لتعليم �جلامعي  برنامج 
بغية  �لعلمية،  و�أق�سامهم  كلياتهم  �ختالف  على  طلبتها،  ملختلف  �جلامعة  تطرحه  حمدد 
حتقيق خمرجات عامة يتمتع بها جميع خريجوها، ومتيزهم من خريجي �جلامعات �لأخرى. 
خا�سة،  رعاية  وتوليه  كبري�  �هتماما  �لعام  �جلامعي  بالتعليم  �لعاملية  �جلامعات  وتهتم 
تعرف  خا�سة  كليـة   )Indiana-Purdue( بوردو  �إنديانا-  كجامعة  بع�سها  له  وتن�سئ 

 .)University College( بالكلية �جلامعية
�لتعليم �جلامعي �لعام �لناجح، كما  �لتي يت�سف بها برنامج  �أهم �ملز�يا  وميكن تلخي�س 
 Association of American Colleges(تذكر هيئة �جلامعات و�ملعاهد �لأمريكية

and Universities( مبا ياأتي:
يحدد بدقة مغزى �لتعليم �جلامعي �لعام.  .1

ينطلق من ر�سالة �جلامعة.  .2
برنامج مرت�بط ومتالحم.  .3

يعزز �لقيم وينمي �لولء للمجتمع.  .4
ي�ستجيب حلاجات �لطلبة  .5

د�ئم �لتطور.  .6
يعزز �لزمالة �لأكادميية  .7

يتمتع بقيادة قوية على م�ستوى �إد�رة �جلامعة وم�ستوى �أع�ساء هيئة �لتدري�س.  .8
 9.  يقدم دعما قويا وحو�فز ت�سجيعية لأع�ساء هيئة �لتدري�س �لذين يقومون بالتدري�س 

�مل�سرتك ويدر�سون مو�د بينية.
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10. يعزز �لن�ساطات غري �ل�سفية ول يقت�سر على �خلرب�ت �لتعليمية �ل�سفية.
11. يت�سمن برناجما متو��سال لتقومي مدى حتقق �أهد�فه ور�سالته.

• اخلطط الدرا�صية	
تطور�ت  �ملا�سي  �لقرن  من  �لأخريين  �لعقدين  خالل  �سهد  قد  �لعايل  �لتعليم  كان  ملا 
�أ�سبح  كبرية يف �لروؤية، و�لر�سالة، و�لأهد�ف، ويف ��سرت�تيجيات �لتعلم، وغريها، بحيث 
 Student( لهتمام مركز� على �ملح�سلة �لنهائية للعملية �لتعليمية  وهي تعلم �لطالب�
Learning( ولي�س على �لتدري�س، �لذي ل يعدو �أن يكون و�سيلة ولي�س هدفا، فقد �سهدت 
لتو�كب  تغري�ت كبرية  و��سرت�ليا  �ملتحدة  كالوليات  �ملتقدمة  �لدول  �لدر��سية يف  �خلطط 
تلك �لتوجهات �جلديدة يف �لعملية �لتعليمية، ولت�ستجيب ب�سكل �أف�سل، لبع�س �لكت�سافات 
 Multiple( �لب�سري   �لذكاء  جو�نب  وتعدد  �ملعريف  �لنمو  باآلية  �ملتعلقة  �حلديثة 

Intelligence( وتباين �أمناط �لتعلم )Learning Styles( عند �لد�ر�سني .
�أي  �لتعليمية عملية هادفة ومنظمة.  �لعملية  �أن  و�لتعلم على  �لتعليم  �ملخت�سون يف  يجمع 
�ملتعلمني، وتنمية قدر�تهم  �أهد�ف حمددة يف  �لتعليمية برمتها ت�سعى لتحقيق  �لعملية  �أن 
يف جمالت معينة، �أي حتقيق خمرجات تعليمية و��سحة وحمددة. ولهذ� فاإن على �لأق�سام 
ت�سكني  يتم  حديثة  خططا  تبني  و�أن  �لتقليدية،  �لدر��سية  �خلطط  عن  تتخلى  �أن  �لعلمية 
 Outcome( �لتعليمية  وخمرجاته  �لق�سم  �أهد�ف  على  كبرية  بعناية  �لعلمي  حمتو�ها 
مع  وتتنا�سب   ،)Integration( و�لتكامل  �ل�سمول  مبد�أ  على  وتقوم   )Mapping
��سرتتيجات �لتعلم �لن�سط �ل�سائدة يف �لقرن �حلادي و�لع�سرين، وميكن با�ستمر�ر تقوميها 

لتحديد جو�نب �لقوة و�ل�سعف فيها.

•  التدري�ض	
�لنمط  �أن  و�لكندية،   �لأمريكية  �جلامعات  بع�س  يف  �أجريت  �لتي  �لدر��سات  بع�س  تبني 
تلك  من  �لعديد  يف  �ل�سائد  �لتدري�س  منط  هو    - قريب  وقت  -حتى  ماز�ل  �لتقليدي     
�جلامعات. و�أنه       ي�سكل �لنمط �ملف�سل لدى كل من �لطلبة و�أع�ساء هيئة �لتدري�س يف 
تلك �جلامعات  )Hansen & Stephen، J.، 2000(. فكما يتبني من ��ستفتاء  لطلبة 
 % جامعة �إميبوريا )Emporia State College( يف �لوليات �ملتحدة �أن حو�يل  50 
من �لطلبة �لذين  �سملهم �ل�ستبيان يعتقدون �أن �حلفظ �أو �ل�ستظهار ما ز�ل ي�سكل منط 
% من �أولئك �لطلبة  �لدر��سة �ل�سائع عندهم  )Hansen، 2000(. كما ذكر حو�يل 25 
�أنهم يجدون �سعوبة يف �لتمييز بني ما هو مهم وما هو غري مهم من �ملعارف �لتي يتلقونها 

يف قاعة �لدر��سة. 

�ضمان اجلودة والعتماد الأكادميي
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ول يقت�سر �لأمر على �لطلبة ، �إذ �إن در��سة �أخرى متت عام 1993على م�ستوى �لوليات 
% من �أع�ساء هيئة �لتدري�س يف �جلامعات و�ملعاهد �لعليا  �ملتحدة بكاملها قد بينت �أن 75 
ما ز�لو� يعتمدون على �ملحا�سر�ت يف تدري�سهم �عتماد� كبري� )�ملرجع �ل�سابق، �س43(. 

وكما يذكر جيب�س فاإن نتائج ��ستبانه مت توزيعها على 600 طالب من طلبة جامعة تي�سايد 
% من �أولئك �لطلبة متذمرون من �أ�سلوب  )Teesside( يف ��سكتلنده ، تبني �أن حو�يل 50 
 Gibbs.( لتدري�س �لتقليدي ، ويتمنون �أن يتغري �إلى تدري�س ن�سط ي�سجع على �لتعلم �لن�سط�
 Machine( م�ساق  طلبة  جميع  فاإن   )Raghu Echempati( يذكر  وكما   .)،1995
Design( يف جامعة )Kettering( يثمنـون عاليا �ملنهجيـة �لتي ��ستخدمت يف تدري�س 
ذلك �مل�ســاق، وهي منهجية تقـوم على تخ�سي�س جمموعة من �لتكليفات و�لتجارب �ملعملية 
 .) Echempati، R.، 2007 �لدر��سية  )  �ملادة  �أهد�ف  لتحقيق  �لتعليمية  و�خلرب�ت 
�ملقالة  �أعدها كاتب هذه  و�لتي  �ملو�سحة يف �جلدول )22(  وقد تبني من توزيع �ل�ستبانة 
لتقييم ��سرت�تيجيات �لتعلم �لن�سط �لتي طبقها �ملوؤلف يف تدري�سه مل�ساق “حلقة بحث” يف 
% من �لطلبة ر��سون عن ��سرت�تيجيات �لتعلم  ق�سم �جلغر�فية بجامعة �لإمار�ت، �أن 70 
عليها  تعودو�  �لتي  �لتقليدي  �لتدري�س  �أ�ساليب  على  ويف�سلونها  لها  ومتحم�سون  �لن�سط، 
و��سحة من طلبة  ن�سبة  فاإن  وكذلك  �أي�سًا )�سحادة،2008(.  �ملدر�سة، ويف �جلامعة   يف 
مادة “�جلغر�فية �لكمية”  يف ق�سم �جلغر�فية باجلامعة �لأردنية �لذي در�سو� تلك �ملادة 

با�ستخد�م �لتدري�س �لفعال قد عربو� عن تاأييدهم لهذ� �لأ�سلوب من �لتدري�س.
 �أما يف �لغالبية �ل�ساحقة من �جلامعات �لعربية، فما ز�ل منط �لتدري�س �لتقليدي �لقائم 
على �لتلقني و�حلفظ و�ل�ستظهار هو منط �لتدري�س �ل�سائد �إلى حد كبري. وقد �ساهم ذلك 

يف تخريج �أفو�ج من �خلريجني يت�سفون بال�سفات �ل�سلبية �لتالية:
- �لتعود على �تخاذ موقف �سلبي من �لق�سايا �لتي تو�جههم، لي�س يف �جلامعة فقط، بل ويف 

�حلياة �لعامة بعد �لتخرج. 
- �لفتقار �إلى مهار�ت �لتعلم مدى �حلياة )Lifelong Learning Skills( مما يبقي 

�ملعلومات �لتي تلقوها يف �جلامعة جامدة مبجرد تخرجهم من �جلامعة.
- �سعف مهار�ت �لت�سال �لفعال )Effective Communication Skills( لديهم، 
فهم ل ي�ستطيعون �لتعبري بكفاءة عما يف �أذهانهم، ول ميتلكون مهار�ت �لعمل �سمن فريق 
)Teamwork Skills(.  وينطبق هذ� على من �أكمل منهم در��ساته �لعليا و�أ�سبح ع�سو 
هيئة تدري�س يف �إحدى �جلامعات. فكما ت�سري كثري من �لدر��سات، �إن �أع�ساء هيئة �لتدري�س 
يف �جلامعات �لعربية ل مييلون للعمل �سمن فرق بحثية، ويف�سلون �لقيام ببحوثهم فر�دى، 
علما باأن غالبية �لق�سايا �ملعا�سرة على �ختالف �أنو�عها ذ�ت طبيعة بينية ويتطلب بحثها 

ت�سكيل فرق من باحثني ذوي �خت�سا�سات خمتلفة.
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• اأع�صاء هيئة التدري�ض 	
ُيعد تاأهيل �أع�ساء هيئة �لتدري�س للتكيف مع �لو�سع �جلديد ل�سمان �جلودة، وخلق وعي 
كاف لديهم ب�سرورة تطبيق ذلك �لنظام، وباأهميته بالن�سبة لهم، �سرطًا �أ�سا�سيًا لنجاح 
هذ�  يف  �لر�ئدة  �لغربية  �جلامعات  يف  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  من  فكثري  �لنظام.  ذلك 
�ملجال عار�سو�، يف �لبد�ية، تطبيق نظام �جلودة يف جامعاتهم معار�سة �سديدة. و�أخطر 
ما يف مقاومة �أع�ساء هيئة �لتدري�س هو �أنها تاأخذ يف �لغالب �سكل �ملقاومة �ل�سلبية، وذلك 
بعدم تطبيق �لتّحول على �أ�سوله، و�لكتفاء بال�سكليات )Boggs، 1998(. فع�سو هيئة 
�لتدري�س قد �عتاد، يف �لأغلب، على منط تقليدي من �لتدري�س، ولهذ� فاإن نظرته �إلى عملية 
بينها  �أنه ل عالقة  يعتقد  نف�سه  قر�رة  فاإنه يف  عليها،  و�فق  و�إذ�  �سلبية،  نظرة  �لتحديث 
وبني ما �عتاد على �لقيام به. فعلى �لرغم من �نت�سار �لنموذج �جلديد للتعلم يف �لوليات 
�لأمريكية  �لعليا  و�ملعاهد  �لتدري�س يف �جلامعات  هيئة  �أع�ساء  من   %  75 فاإن  �ملتحدة، 

ذكرو� عام 1993 �أنهم ما ز�لو� يعتمدون على �ملحا�سرة �لتقليدية �عتمادً� كبريً�.

• ال للتقومي 	 تطبيق نظام فعرّ
ُيعد �لتقومي �لعمود �لفقري لإ�سالح �لتعليم �جلامعي، �سريطة �أن تكون عملية �لتقومي جزءً� 
�لد�فع  يكون  و�أن  عليها،  مقحما  �أو  طارئا  عن�سر�  ولي�س  �لتعليمية،  �لعملية  من  �أ�سا�سيا 
�لرئي�س للتقومي نابعا من قناعة ر��سخة باأهميته للموؤ�س�سة �لتعليمية، ولي�س لإر�ساء جهات 

�لعتماد �لد�خلية �أو �خلارجية.
�إليه �أن حتديد معايري للر�سا )Criteria of Success ( و�لتفاق  ومما جتدر �لإ�سارة 
عليها  ُيعد �سرطًا �أ�سا�سيًا قبل �لبدء بعمليات �لتقومي. ولعل حتديد معايري معينة للر�سا �أمًر 
يثري جدل كبري�. فتحديد معايري متو��سعة ي�سّهل حتقيقها، لكنه ل ي�سحن همم �لعاملني 
يف �جلامعة لتحقيق معايري طموحة. و�لأ�سل يف معايري �لر�سا �أن تكون طموحة، ويتطلب 
�إلى  يدعو  �أمر  ي�سعب حتقيقها  معايري  ولكن حتديد  و�سعيًا حثيثا.  كبريً�  حتقيقها جهدً� 

تثبيط �لهمم.  

• تقومي التعليم اجلامعي العام	
�لتعليم  عن  �لوجوه  من  كثري  يف  �لعام  �جلامعي  �لتعليم  تقومي  ��سرت�تيجيات  تختلف 
�لتُخ�س�سي،  وُيعد تقومي بع�س �أهد�فه كالقيم و�لجتاهات من �أ�سعب �ملهام �لتي مل يتم 
�لتعليم �جلامعي  لتقوميها. ولنجاح عمليات تقومي   فّعالة  �أ�ساليب  �لآن �لتفاق على  حتى 
�للجنة  تلك  يتبع  و�أن  تتولى ذلك جلنة خا�سة على م�ستوى �جلامعة،  �أن  ي�ستح�سن  �لعام 

�ضمان اجلودة والعتماد الأكادميي
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اأ.د. نعمان �صحادة

جلان فرعية على  م�ستوى جمموعات �مل�ساقات �لتي يتكون منها �لربنامج و�للجان �خلا�سة 
�لعام �ساأنا من  �لتعليم �جلامعي  �ل�سعب �لعديدة. وملا كان  بكل م�ساق من �مل�ساقات ذ�ت 
�سوؤون �جلامعة ولي�س تابعا لق�سم معني �أو لكلية حمددة، فاإن م�سئولية تقوميه تقع على عاتق 
�جلامعة نف�سها، كما �أن نتائجه ت�ستخدم لتقومي فّعالية �جلامعة، وتقومي مدى جناحها يف 

حتقيق ر�سالتها.

• تقومي التعليم التخ�ص�صي	
كان  وملا  �لأولى،  بالدرجة  �لعلمي  �لق�سم  عاتق  على  �لتُخ�س�سي  �لتقومي  م�سوؤولية  تقع 
�لتك�يني  �أو  �لبنائي  �لتق�مي  ه�  �لعلمي  �لق�سم  م�ست�ى  على  �نت�سار�  �لتق�مي  �أمناط  �أكرث 
)Formative Assessment( فاإن من �ل�سروري تدريب �أع�ساء هيئة �لتدري�س على 
�لأد�ء )Rubrics( �ملو�سوعية وغري ذلك. كما يجب  �ملنا�سبة ومعايري  �لتكليفات  �إعد�د 
 Informal( �لر�سمي  غري  �لتقومي  �أ�ساليب  �تباع  على  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  تدريب 

.)Formal Assessment( ف�سال عن �أ�ساليب �لتقومي �لر�سمية )Assessment

ثانيا: العتماد الأكادميي
 )Professional Programs( �ملهنية  �لعلمية  للتخ�س�سات  �لأكادميي  �لعتماد  يتم 
وكلية  �لإد�رة  كلية  وتخ�س�سات  �لعمارة،  هند�سة  با�ستثناء  �لهند�سة  كلية  كتخ�س�سات 
�لهيئة  فهيئة )ABET( هي  بها.  �عتماد عاملية معرتف  قبل هيئات  �لرتبية وغريها من 
�ملعتمدة يف �لوليات �ملتحدة وكثري من دول �لعامل لعتماد بر�مج كلية �لهند�سة، بينما تعد 

هيئة )NCATE( �لهيئة �لرئي�سية لعتماد كليات �لرتبية.
و�لعتماد �لأكادميي يف حد ذ�ته ل يعدو �أن يكون �عرت�فا من �جلهة �ملعتمدة باأن �جلامعة 
فمعايري  �لهيئة.  تلك  عليها  تو�فق  �لأكادميية  بر�جمها  يف  معينة  معايري  على  حتافظ 
�أهد�ف  وبالتحديد  �لعلمية  باملادة  خا�سة  معايري  وت�سمل  �سنويا  تتجدد   )ABET( هيئة 
�لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  وبعدد  �ملتبع  �لتقومي  وبنظام  تطرحها  �لتي  و�لتخ�س�سات  �لكلية 
 ABET وتخ�س�ساتهم وموؤهالتهم وغري ذلك. ونالحظ �أن من بني �ملعايري �لتي تتبناها

:)ABET، 2008( معايري خا�سة مبخرجات برنامج �لتعليم �لعام مثل
قدرة �خلريجني على  �لعمل �جلماعي 	• 	

تفهم �لأ�س�س �لأخالقية و�ملهنية. 	• 	
مهارة �لت�سال �لفعال 	• 	

تفهم �لآثار �لعاملية �ملرتتبة على �مل�ساريع �لهند�سية 	• 	
ممار�سة �لتعلم �لذ�تي. 	• 	
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�ضوؤال القَيم يف عامل متغري
مالمح وانعكا�ضات يف التعليم اجلامعّي

د. م�صلح النجار
اأ�صتاذ م�صارك يف الأدب العربي احلديث

اجلامعة الها�صمّية
muslih@hu.edu.jo

يبز يف اإطار عاملنا املتغري �صوؤال اأ�صا�صيرّ حول ثبات القَيم 
وانعكا�ض  ة  والجتماعيرّ ة  والقت�صاديرّ ال�صيا�صيرّة  باأبعاده 
�صات  املوؤ�صرّ يف  عليم  الترّ واق��ع  على  عدمه  اأو  الثبات  ه��ذا 
ة ملظاهر  مة لقراءة نقديرّ م هذه املقالة مقدرّ اجلامعيرّة. وتقدرّ
ب  التعاطي مع اخلطاب الديني وارتباطه بظاهرة التع�صرّ
ة  الجتماعيرّ والأن���واع  الأف���راد  ل��دى  دة  املتعدرّ باأوجهها 
�س�ؤال  ارت��ب��اط  تتناول  كما   ، اجلامعيرّ عليم  الترّ اإط��ار  يف 
و”الآخر”.  “الأنا”  بني  والعالقة  ة  الهويرّ ة  بق�صيرّ القَيم 

د. ماجدة عمر
رئي�صة ق�صم الفل�صفة

اجلامعة الأردنّية
mـــــaـــــomar@ju.edu.jo
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ولعل من �ل�سروري �لتعاطي مع “�لآخر” يف �لإطار �جلامعي ��ستناًد� �إلى م�سروع قائم 
على �ملعايري �لعقالنية، م�سروع يعتمد �لنفتاح �ملدرو�س على �لثقافات �لأخرى، ويعمل، يف 
هذ�  يف  �لتنموي.  �ملجتمعي  بامل�سروع  �جلامعي  �لتعليمي  �لنظام  �ندماج  على  نف�سه،  �لآن 
�ل�سياق، ل بد من �أن يكون للفل�سفة دور �أ�سا�سي يف تدريب �لطلبة على �لتفكري �لنقدّي وتقّبل 

�لآخر و�حرت�م �لختالف و�النخر�ط �لإيجابي يف �لو�قع �ملعي�س. 
تعمل �جلامعات على �مل�ستوى �لعاملي �ليوم يف �إطار من �لتد�خل �لثقايف و�لتكامل �ملعريف 
�آن مًعا. ول  �لذي يهيئ للطلبة �جلمع بني �لنفتاح على ثقافة �لآخر و�لتم�سك بالهوية يف 
�أّمة وثقافتها. ويف �سوء ذلك، نت�ساءل عن  �أية  �أبرز مكونات هوّية  �أحد  �أن �لدين  ريب يف 
دور �خلطاب �لديني يف �إطار �لتعليم �جلامعي: هل ي�سّكل �لدين �سبًبا لالنق�سام �أم عن�سًر� 
هذ�  مثل  �إن  �جلامعي؟  �ملحيط  مع  للطلبة  �لإيجابي  و�لتفاعل  �لن�سجام  لتحقيق  فاعاًل 

�ملبحث ي�سعب �أن يحاط باحلقيقة فيه من خالل ��ستبانة �أو ��ستطالع ر�أي.

هنالك ثالثة عوامل حمددة لالإجابة عن هذا الت�صاوؤل وفًقا للعناوين التالية:
1 -  توظيف �لدين يف �خلطاب �جلامعي �لر�سمي؛ �إد�رة و�أهد�ًفا وفل�سفة.

2 -  منافاة �لدين للتع�سب.
3 -  مكافحة �لتع�سب يف عقول �لطلبة ونفو�سهم.

ل يدعو �خلطاب �لديني، باأي حال من �لأحو�ل، �إلى �لنعز�ل عن �لو�قع �ملعي�س بتحدياته 
وق�ساياه. لكن، يف �لوقت نف�سه، تقع على عاتق هذ� �خلطاب م�سوؤولّية �إتاحة �ملجال �أمام 
�ملوؤ�س�سات  �سعيد  وعلى  �لرّ�هن.  للو�قع  وقر�ءتها  روؤيتها  عن  تعرّب  كْي  �لأخرى  �لأ�سو�ت 
�أمام  �ملجال  �إتاحة  �ملوؤ�س�سات يف جمال  به هذه  تنه�س  �لذي  �لدور  ما  نت�ساءل:  �لتعليمية 

�سماع �ل�سوت �لآخر، �لذي قد ل ين�سجم مع �لتوجه �لر�سمّي للخطاب �جلامعي؟

�ختالف  على  �لطلبة  بني  للحو�ر  وحافًز�  تالٍق  عامل  �لديني  ي�سّكل �خلطاب  �أن  يجب 
ينبغي  ل  م�سرتكة،  �إن�سانية  قَيم  هو  يجمعهم  فما  و�نتماء�تهم.  وم�ساربهم  �هتماماتهم 
�لثقافّية،  و�لفو�رق  و�ل�سيا�سّية  �لدينّية  و�لنتماء�ت  �لجتماعّية  �لختاللت  من  جتعل  �أن 
�لتي تفاقمت يف ع�سرنا �ملعْومل، �سبًبا يف تز�يد حدة �مل�سكالت �ملرتبطة بالهوّية و�لعالقة 
مع �لآخر. ويف هذ� �لإطار، ل يجب �لوقوف عند �ل�سوؤ�ل حول ما �إذ� كان �ل�سياق �لثقايف 
ا �أم من�سجًما مع ما يحمله �لطالب من بيئاتهم �لأخرى، و�إمنا يجب �أن  �جلامعي متعار�سً
عاٍل،  تربوي  وبح�س  و�حرت�م  بعقالنّية  �لختالف  مظاهر  مع  �جلامعي  �خلطاب  يتعامل 

يرمي �إلى ت�سجيع �لطلبة على �النخر�ط �لإيجابي يف �لبيئة �جلامعية.

�ضوؤال القَيم يف عامل متغرّي مالمح وانعكا�ضات يف التعليم اجلامعّي
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على  �لنغالق  حماولة  وبني  باأ�سكاله،  و�لتبادل  و�لنفتاح  �لعوملة  بني  ت�سايف  فهنالك 
�لذ�ت، و�لهوّية �ملوروثة، ورف�س �لآخر من جهة �أخرى. ولي�س من �ل�سعب �أن ين�ساق �لطلبة 
ور�ء �هتمامات �سّيقة و�نتماء�ت ع�سائرّية �أو جهوّية �أو حزبّية، �أو �أن ي�ستدرجو� لتح�سيل 

مكت�سبات معينة ��ستناًد� �إلى �سيا�سة من �سيا�سات �إق�ساء �لآخر.

ومن �ملهم يف هذ� �لإطار �حلفاظ على قدر من �لتو�زن بني �لنفتاح على �لآخر و�لإبقاء 
على �لهوية �لذ�تية ب�ستى �أنو�عها. كما يجب �أن يوفر �لتعليم �جلامعي للطلبة �لن�سج على 
�لتعامل مع �لآخر يف �سوء هذه �ملعادلة. فما  �مل�ستويني �ل�سخ�سي و�لفكري مبا يتيح لهم 

�أحوجنا �ليوم �إلى خطاب عقاليّن ياأخذ باحل�سبان �لقَيم �لثابتة �لتي ت�ستند �إليها �لأمة. 

يرُد يف �خلطاب �لدينّي و�لفل�سفي و�لعاّم م�سطلح �لقَيم. ويف �لإطار �لعام، لطاملا يتم 
�حلديث عن �نهيار �لقيم �أو عدم �لإدر�ك �حلقيقي و�لوعي بقيمتها. وقد كان �لبحث يف 
�لقَيم جزًء� �أ�سا�سيًّا من �لفل�سفات �لقدمية و�حلديثة و�ملعا�سرة. وعلى �لعموم، ميكن �لقول 
�إن للقيمة من ناحية فل�سفّية وجهنّي: �لوجه �لذ�تي، و�لوجه �ملو�سوعي. وفًقا للمنظور �لأول، 
ا، و�لتي تعك�س  فاإن �لقيمة هي �ل�سفة �لتي حّتمل على �أحد �ملوجود�ت؛ �أكان �سيًئا �أم �سخ�سً
تقع  �لتي  �لقيمة  �لثاين، فهي  �ملنظور  �ملوجود. �أما يف  لهذ�  �لأفر�د  و�لرغبة لدى  �لتقدير 
ا، و�لتي ت�سّوغ ما ين�سب لهذ� �ل�سيء �أو �ملو�سوع من  يف �ملوجود نف�سه؛ �أكان �سيًئا �أم �سخ�سً

تقدير �أو رغبة لدى �لأفر�د. 

كذلك فاإن �لقَيم، �سو�ء �أكانت مادية �أم معنوية، قد تكون مطلقة غري حمددة مبكان �أو 
زمان معنّي وي�سار �إليها بالقيم �لكامنة. وقد تكون ن�سبية متّثل و�سائل لتحقيق غايات معّينة. 

ويف هذ� �لإطار، فاإن �لقَيم �لن�سبية تخدم �لقيم �لكامنة. 

لكن �ل�سوؤ�ل �لفل�سفي حول طبيعة �لقيم ما يز�ل قائًما: هل هي مطلقة �أم ن�سبية؟ هل 
هي ثابتة �أم متغرّية؟ ميكن �لإ�سارة يف هذ� �ل�سياق �إلى ماك�س �سيلر، �لذي عّد �لقيم مطلقة 
وغري قابلة للتغيري، و�أّن ما يعّد ن�سبيًّا هو مدى معرفتنا بهذه �لقيم؛ فقد ندركها بدرجات 
متفاوتة، لكنها تظل يف حد ذ�تها ثابتة ومطلقة. وفق هذ� �ملنظور، فاإن للقَيم وجوًد� م�ستقاًل 
قائًما بذ�ته وهو وجود مثايل ل و�قعي ل تخ�سع فيه لأية حدود زمانية �أو مكانية مثلها يف 

ذلك مثل �لق�سايا �لريا�سية. 

د. م�صلح النجار * د. ماجدة عمر
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�إن حديثنا هنا عن ثبات �لقيم ينطوي على �أمرْين، �أولهما: حتديد للقيم بكونها متّثل 
�لظو�هر،  �ملتعدد  �لو�قع  مع  وبتعاطيه  بالإن�سان  تت�سل  �أحكاًما  مبوجبها  نطلق  مرجعية 
ُفتحقق �لقَيم بذلك �لثبات �لد�ئم. وثانيهما: حتديد للقيم يف �إطار يكون �لثبات فيه مرحليًّا 
لبع�س منها. ويف كلتا �حلالتنّي، يبقى �لإن�سان هو �لفاعل �لأ�سا�سي يف منظومة �لقيم �لتي 
متثل قاعدة متينة لل�سلوك �لتفاعلي و�لعالقات بني �لب�سر و�لو�قع. فالقيم متثل �ل�سالت 
�لذ�تية  بني  �لقيم  تقع  كذلك،  جو�نبه.  بتنوع  تتعدد  كما  و�ملجتمع،  �لفرد  بني  �لتفاعلية 
و�ملو�سوعية؛ بني ما يت�سل باحلو��س و�لذ�ت �لعارفة حتديًد� )�لنتماء �لديني، مثاًل(، وبني 

ما يت�سل بالأ�سياء �ملادية )�لو�قع مبكوناته(. 

�لكربى:  �ملحركات  مثلث  �إطار  يف  �لأول  م�ستوينّي:  على  �حلو�ر  قيمة  �أهمية  تاأتي  هنا 
�لتعليمية  �ملوؤ�س�سة  �جلامعي:  �لتعليم  مثلث  �إطار  يف  و�لدين. و�لثاين  و�ملجتمع  �لقت�ساد 

)�لر�عية( وع�سو �لهيئة �لتدري�سية )�ملُنِتج( و�لطالب )�ملتلقي(.  

توتر  �أي  فاإن  و�لعاملّي،  و�لإقليمّي  �ملحلّي  �لبيئة �جلامعية جزًء� من حميطها  و�إذ متّثل 
يف  وبخا�سة  خمتلفة،  بدرجات  �جلامعّية  �لبيئة  على  بظالله  يلقي  �ملحيط  ذلك  يف  يطر�أ 
�إطار �سيطرة �خلطاب �لديني على �لتعليم. فمن �لو��سح �أن �لت�ساوؤلت �لتي يثريها �لوعي 
ت�سجع  ل  �لتي  �لتقليدية  �لدينية  �لرتبية  مع  من�سجمة  تعد  مل  �ملعا�سر  �لديني  و�ل�سمري 
تعليمّية  �أ�سا�سّيني لأية عملّية  �أن يكونا مبد�أْين  �للذين يجب  �لناقد و�حلو�ر،  �لتفكري  على 
�فرت��سّية ناجحة. ففي غيابهما لن ي�سبح مبقدور نظمنا �لتعليمّية �لتعاطي ب�سكل مالئم 
ومهار�ت  �كت�سبو� من خرب�ت  �مل�ستقبل مبا  ملو�جهة  و�إعد�د طلبتها  �لع�سر،  مع متغرّي�ت 

ومبا لديهم من �إمكانات. 

ل ينبغي �أن تكون هنالك �سيطرة من �أي نوع على عقول �لطلبة ونفو�سهم يف جمال �لتعليم، 
�سو�ء �أكانت توجهات دينية �أم تيار�ت �سيا�سية، �سوى �سوت �لعقل �حلر، �لذي ل ي�سادر 
حق �لطلبة يف �لتفكري �حلر غري �ملوّجه ويف �كت�ساف حقول �ملعارف و�لتعاطي مع �لختالف 
ب�سكل ح�ساري. ل بد من �أن تكون �لبيئة �جلامعية جماًل لتعليم �لطلبة �أدو�ت �لتفكري ل 
�أن ترّوج لفكر بعينه، فتكون مرتًعا خ�سًبا لل�سر�ع بني ثنائيات �لدين و�ل�سيا�سة؛ و�لفل�سفة 
و�لدين؛ و�لتفكري و�لن�س وما قد يرتتب على ذلك من تع�سب غري مرغوب و�نغالق فكري 

ل حتمد عقباه.

�ضوؤال القَيم يف عامل متغرّي مالمح وانعكا�ضات يف التعليم اجلامعّي
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د. م�صلح النجار * د. ماجدة عمر

لقد �آن �لأو�ن لالأخذ بنا�سية �لعقل و�لفعل و�لإعالء من �ساأن �لقيم �حل�سارية �مل�سرتكة. 
نقدية  بعنّي  و�لنظر  �ملديّن  �ملجتمع  يف  بفاعلية  لالنخر�ط  �لطلبة  تعد  �أن  �جلامعة  وعلى 
لق�سايا �لو�قع �ملعي�س. فمن �ملهم مبكان �أن ميهد �لتعليم �جلامعي للطالب خو�س جتربة 
�لعامل �لو�قعي، وي�سهم يف تو�سيع مد�رك �لطلبة خارج �إطار �حلدود �لأكادميية. كذلك، ل 
بد من �أن يعمل على حت�سني �ملهار�ت �لجتماعية لديهم ويعدهم للت�سدي لل�سوؤ�ل �لفل�سفي 

�لكبري �ملتعّلق باأخالق �ملهنة و�مل�سوؤولية �ملجتمعّية.

�لذ�ت  وبناء  �ل�سخ�سية  تكوين  �مل�ساهمة يف  �إلى  يهدف فقط  �لتعليم �جلامعي ل  لكّن 
معارف  لإنتاج  �ل�سرورية  �ل�سروط  وتوفري  �لطلبة  �إعد�د  �إلى  ي�سعى  بل  �ملختلفة  باأبعادها 
�ملعرفة يف  ميد�ن  ي�سهدها  �لتي  �لتحّولت  مع  �لتفاعل  على  قادرين  و�إلى جعلهم  جديدة، 

خمتلف �لثقافات. 

�ملعرفّية  باحلالة  �لنهو�س  لغر�س  �ملعارف  وتو��سل  �لأفكار  نقا�س  ت�سجيع  فاإن  لذلك، 
�أهمية  تربز  �ملجال  هذ�  ويف  �جلامعة.  بها  تنه�س  �لتي  �حلا�سمة  �لأدو�ر  من  هو  للطلبة 
تدري�س �لفل�سفة �لذي يرمي �إلى بلورة �لفكر �مل�ستقل وتنمية روح �لنقد �لعلمي، ول ين�سب 
فقط على تزويد �لطلبة باملعلومات بهدف حتقيق �ل�ستيعاب �لكامل لها. ويف �إطار حتقيق 
�لربط بني �لفل�سفة و�ملو�سوعات �لأكادميية �لأخرى، فاإن �لعمل على تطوير مفهوم تعددية 
�ملو�د �ملدّر�سة يف تعليم �لفل�سفة �سيوؤدي بال �سك �إلى ��ستخال�س �أ�سكال جديدة من �ملعرفة، 
كما �سينعك�س ب�سكل �إيجابي على طبيعة �خلطاب �جلامعي و�خلطاب �لعام. كيف ميكننا 
�لت�سدي لأ�سئلة �حلرية و�لثقافة و�لقَيم يف غياب �لأدو�ت �لعقلية و�ملنهجية �لنقدية �لتي 

تعنى �لفل�سفة بتدريب طلبتها عليها؟

�إن قو�م �أي م�سروع جمتمعي تنموي ناجح نظام تعليمي يدرب �لطلبة على �لتفكري �لناقد 
ذلك  ويتحقق  �لو�قع.  مع  �لإيجابي  و�لتعاطي  �لختالف  و�حرت�م  �لآخر  وتقّبل  و�لإبد�عّي 
من خالل تقدمي �لتدريب �ملتو�زن للطلبة �لذي ميكنهم من �لنفتاح على �لثقافات �لأخرى 

و�لتناف�س مع �أقر�نهم و�لت�سدي ب�سكل عقالين للتحديات د�خل �جلامعة وخارجها. 

فل�سفة  من  و�ملنطلقة  م�ستنري  فكر  على  �لقائمة  �لثقافة  �سوؤ�ل  يربز  �ملجال،  هذ�  ويف 
و��سحة. ول �سك يف �أن �لتعليم و�لإعالم ينه�سان بدور �أ�سا�سي يف حماية �لثقافة ورعايتها. 
ما  �لفر�سة  فاإن  نعرفها جميًعا،  معّينة  ماآخذ  �لعربي  عاملنا  �لتعليم يف  على  لنا  كان  و�إذ� 
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تز�ل متاحة �أمامنا لالنطالق نحو �آفاق �لتغيري و�لتطوير و�لتحديث. وميكن �أن يتم ذلك يف 
�إطار م�سروع عربي لإعادة �إنتاج �لذ�ت، ياأخذ يف �حل�سبان �أهمية �لأمن �لثقايف ودوره يف 
منظومة �لأمن �لقومي. عندئذ، ميكن �ملحافظة على قيم �لتعددية وحرية �لتعبري و�لفكر 
�حلر و�حرت�م �لختالف يف جامعاتنا، و�لتخل�س من �ل�سر�ع بني �لثنائيات �لذي ��ستنفد 

�لطاقات لدى �ل�سباب، وحّد من تفاعلهم �لإيجابي مع �لو�قع وحتدياته.

�ضوؤال القَيم يف عامل متغرّي مالمح وانعكا�ضات يف التعليم اجلامعّي
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ال�ضتنزاف امل�ضتمر لالأرا�ضي الزراعية يف الأردن

اأ.د.عوين طعيمة
ق�صم الأرا�صي واملياه والبيئة

كلية الزراعة/اجلامعة الأردنية

و�مل�ساريع حلل  �لإجر�ء�ت  بكافة  �ساملة مدعمة  ��سرت�تيجية  �إعد�د   2002 عام  وقد مت يف 
و��ستد�مة م�ساهمته. كما  به  �لنهو�س  �لقطاع، وي�سمن  �لتي يعاين منها هذ�  �مل�سكالت  معظم 
ت�سمنت �ل�سرت�تيجية �ل�سبل �لكفيلة ومتطلبات �لتن�سيق �لوطني بني كافة �ملوؤ�س�سات �لتي تتقاطع 

�أن�سطتها و�لت�سريعات �لتي تتعامل من خاللها مع �أن�سطة لها مع �لقطاع �لزر�عي. 
ومت �لبدء بتنفيذ �ل�سرت�تيجية �لوطنية للتنمية �لزر�عية مبا�سرة ولو مب�ستويات متو��سعة. 
وكعادتنا يف تعاملنا مع �ل�سيا�سات و�ل�سرت�تيجيات �ملتو�لية �لتي �سبقتها، و�لتي مل جتد طرقها 
ت�سمنتها  �لتي  �لإجر�ء�ت  �أو  �مل�ساريع  لتنفيذ  �لالزمة  �جلهود  تر�خت  وقد  .هذ�  �لتنفيذ  �إلى 

يعانى 
قطاع الزراعة من الأوجاع وامل�صكالت 

املزمنة التي تراكمت اإلى حد الإحباط. فبعد عق�د من 
تذبذب اجلهود والرتدد يف و�صع احللول الناجعة لو�صع هذا القطاع على 

طريق النمو وال�صتدامة واملحافظة على موارده لتنعم بها الأجيال القادمة، 
اأمر جاللة امللك عبد اهلل الثاين باإعداد ا�صرتاتيجية وطنية للتنمية 

الزراعية قابلة للتنفيذ ملعاجلة امل�صاكل التي يعاين منها 
هذا القطاع.
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�ل�سرت�تيجية، ب�س�سب عدم توفري �لتمويل �لالزم، مما �أدى �إلى ��ستمر�ر حالة هذ� �لقطاع على ما 
هو عليه �لآن، وحد� قائد �لوطن على �لتذكري جمدد� على �سرورة �لإ�سر�ع بتنفيذ �ل�سرت�تيجية 
يف  و�لبطالة  �لفقر  ومكافحة  �لريفية  �لتنمية  يف  �لهام  �لزر�عي  �لقطاع  بدور  منوها  �لوطنية، 
�لأردن، ودوره �لرئي�س يف جمال �لبيئة و�ملحافظة عليها بالإ�سافة �إلى توفري �لأمن �لجتماعي يف 

�لأردن، حيث �أعلن قائد �لوطن عام 2009 عاما للنهو�س بالقطاع �لزر�عي.
�لأردن ممال ومكرر�. ممال لكرثة �ملقرتحات  �لزر�عي يف  �لقطاع  �أ�سبح �حلديث عن  لقد 
و�لإجر�ء�ت و�مل�ساريع �لتي ل تاأخذ ن�سيبها من �لتنفيذ �أ�سوة مبا تعامل به �لقطاعات �لتنموية 
�قرت�ح  ت�سخي�سها ومت  �سبق  �لقطاع  يعاين منها هذ�  �لتي  �مل�ساكل  لأن كافة  ، ومكرر�  �لأخرى 
�حللول �لعملية ملعاجلتها مبا يكفل لهذ� �لقطاع �لنمو على طرق �لتنمية �مل�ستد�مة حيث تكفلت 
�أو �لختاللت �لتي  �ل�سرت�تيجية �لوطنية للتنمية �لزر�عية مبعاجلة كافة �مل�سكالت و�ملعوقات 
يعاين �أو عانى منها على مدى �لعق�د �ل�سابقة. ومما يزيد يف �الإحباط، ��ستمر�ر بع�ص �ملمار�سات 
�لعالقة  ذ�ت  �ملوؤ�س�سات  كافة  م�ساركة  من  �لرغم  على  �لقطاع  هذ�  على  �ل�سلبية  �لآثار  ذ�ت 
نت�سرف  ولكننا  �إليها.  �مل�سار  �لوطنية  �ل�سرت�تيجية  وثيقة  باإعد�د  به  �ملبا�سرة  وغري  �ملبا�سرة 
وكاأن هذه �ل�سرت�تيجية غري موجودة �أو �أ�سبحت غري �ساحلة. و�أما �لأكرث �إيالما فيتمثل يف قيام 
�لبع�س بطرح مقرتحات تبدو وكاأنها جديدة، علما باأن مثلها قد مت �لتطرق �إليها بالتف�سيل يف 
�ل�سرت�تيجية. وبعد هذ� كله ين�سب �لنقد على �لعاملني يف �لقطاع �لزر�عي و�للوم على �لقطاع 

�لزر�عي ب�سبب �لتدين �مل�ستمر يف م�ساهمته يف �لتنمية �ل�ساملة. 
�لكثريين  �قتناع  يف  ت�سببت  و�لتي  عليه،  �ل�سلبية  �لآثار  وذ�ت  �للوم  هذ�  �أوجه  بع�س  ومن   
م�ساهمته  تدين  و��ستمر�ر  �ملحلي  �لناجت  يف  �لزر�عي  �لقطاع  م�ساهمة  بتدين  يتعلق  ب�سحتها، 
يف توفري �لغذ�ء لل�سعب �لأردين مما �سينعك�س على �لأمن �لجتماعي يف �سوء �لزيادة �ملطردة 

لل�سكان.
 عانى �لقطاع �لزر�عي من تر�كم م�ساكله وتعددها ومنها ما جنم من ت�سعب �أن�سطته وت�سابكها 
مع �أن�سطة موؤ�س�سات، لأن�سطتها عالقة مبا�سرة بالقطاع �لزر�عي، و�سل �إلى حد �لتناق�س �أحيانا. 
�لأخرى،  �لتنموية  �لقطاعات  عن  مبعزل  �لقطاع  هذ�  مع  �لتعامل  �سعوبة  �إلى  ذلك  �أدى  وقد 
و�سعوبة �إيجاد �حللول �لناجعة مل�ساكله، مما �أدى بالبع�س �إلى �ملجاهرة بعدم جدوى �ل�ستمر�ر 

يف �ل�ستثمار يف هذ� �لقطاع. 
وقد �نعك�س تاأثري هذ� �لر�أي بو�سوح من تدين �لهتمام به لفرتة طويلة حتى و�سل ما و�سل 
وز�رة  �أخرى غري  �أو تويل موؤ�س�سات  �لأ�سا�سية،  �لطبيعية  �إلى فقد�نه مو�رده  �أدى  تردٍّ  �ليه من 
�لزر�عة م�سوؤوؤليات تنفيذ بع�س من �أهم �أن�سطته �لرئي�سية نيابة عنها، �أو حرمانها من تويل �إد�رة 
�أهم مو�رده، �أو غياب قطاع خا�س به ل يتعامل �إل مبدخالت �لإنتاج حيث �لربح وتدين عو�مل 
�خلطورة وعزوفه عن �لتعامل مع خمرجاته، �أو عن غياب �لبنية �لتحتية للتعامل مع �حتياجات 
�لتكنولوجيا �لالزمة  �إدخال  �أو تباطوؤ  �لتحتية �ل�سرورية لنموه،  �لبنية  �لت�سدير و�ل�ستثمار يف 
�أ�ساليب ��ستخد�مها يف �لإنتاج �ملنا�سب للت�سدير  لرفع كفاءته، و�سعف تدريب �ملز�رعني على 

ال�ضتنزاف امل�ضتمر
 لالأرا�ضي الزراعية يف الأردن
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�مل�ساحات  على  للمحافظة  �لالزمة  �لت�سريعات  تطبيق  �سعف  �أو  وغياب  �ملحلي.  �ل�ستهالك  �أو 
�ملنتجة �أو �لقابلة لال�ستغالل �لزر�عي و�ملحافظة عليها من �لتدهور وغريها من �لق�سايا.

�لقطاع  هذ�  قدرة  على  بالغة  �سلبية  �أثار  لها  �سيكون  و�لتي  �حلديثة  �ملوؤثر�ت  �أهم  من  �إن 
لال�ستمر�ر يف �أد�ء دوره يف توفري �لأمن �لغذ�ئي �سترتتب على تطبيق نظام تنظيم ��ستعمالت 

 . 1966/ �لأر��سي ل�سنة 2007  و�ل�سادر مبقت�سى �ملادتني من قانون تنظيم �ملدن رقم 79 
ونظر� لأهمية هذه �لآثار فقد �رتاأيت تقدمي هذه �لدر��سة مبينا �لآثار �ملتوقعة و�لتي �ستنجم 
�لزر�عي يف  �لقطاع  ��ستمر�ر تدين م�ساهمة  �لرئي�سة يف  �لأ�سباب  و�لتي تعترب من  من تطبيقه 
�إلى ن�سوء هذ� �لو�سع و�لتي �ستتعمق مع  �أدت  �لناجت �ملحلي، حماول تبيان بع�س �لأ�سباب �لتي 

تطبيق �لقانون �جلديد. 
�أما بخ�سو�س تدين م�ساهمة �لقطاع �لزر�عي يف �لناجت �ملحلي فاإنني، �أقرتح على من يهمه 
�لأمر �أن يقوم هو �أو �أية جهة بح�ساب مقد�ر �لدعم �لذي قدم للقطاع �لزر�عي خالل �لثالثني 
عاما �ملا�سية ومقارنتة مبا قدم للقطاعات �لأخرى ، ليكون �ملعيار �لذي يعتمد علية يف حتديد 
�أهمية ن�سبة م�ساهمة �أية قطاع يف �لناجت �ملحلي. مذكر� يف �لوقت نف�سه ، باأن م�ساهمة �لقطاع 
و�لجتماعي  �لبيئي  �لعائد  �إلى  تتعد�ها  بل  �لقت�سادية،  �لقيمة  على  فقط  تقت�سر  ل  �لزر�عي 
�أننا  �لرغم من  �لآن، على  بح�سابها حتى  �أحد  يقم  �قت�سادية كبرية مل  قيمة  �لبعدين  فلهذين 
�أنها تتدنى  �إلى ذلك، فاإن ن�سبة �مل�ساهمة هي معيار ن�سبي حيث  نتكلم عنها كثري�. وبالإ�سافة 
ومنوها،  �لنا�سئة  �لقطاعات  دعم  �ت�ساع  ل�سرعة  وذلك  �ملتقدمة،  �لدول  معظم  لدى  با�ستمر�ر 

و�لتي ل تعتمد على �إد�رة �ملو�رد �لطبيعية. 
�إن ز�ئر معر�س �لثورة �خل�سر�ء يف نيودلهي يف �لهند يو�جه عند دخوله �ملعر�س بلوحة كتب 
عليها يف مكان بارز ل بد للز�ئر �أن يقر�أ جملة قالها جو�هر لل نهرو �سكلت روؤيا �عتمدت كمحرك 
�أ�سا�سي للتنمية �لزر�عية يف �لهند خالل �ل�ستينيات من �لقرن �ملا�سي، تقول �جلملة: »�إن تنمية 
كافة �لقطاعات ميكنها �أن تنتظر لكن لي�س �لقطاع �لزر�عي«. وكان من نتيجة تنفيذ هذه �لروؤيا 
حتول هذ� �لبلد من دولة تعاين من �لنق�س �ل�سديد يف �إنتاج �لغذ�ء �إلى دولة يتو�فر لها فائ�س 
�إلى  600 مليون  �إلى خم�سني مليون طن �سنويا على �لرغم من زيادة �ل�سكان من  �سنوي ي�سل 

مليار ن�سمة يف نهاية �لقرن �لع�سرين.
�إننا ن�سكو با�ستمر�ر من تدين م�ساهمة �لقطاع �لزر�عي يف �لناجت �لقومي ومن ��ستمر�ر هذ� 
�لتدين، ولكننا يف �لوقت نف�سه مل نعمل على توفري �لفر�س ول �ملو�رد �لالزمة لنموه على قدم 
منذ فرتة طويلة على جتريده من  نعمل  فبينما  ولفرتة طويلة.  �لأخرى  �لقطاعات  مع  �مل�ساو�ة 
كافة مقدر�ته ومو�رده، لي�س فقط �ل�سرورية ل�ستد�مته، بل نعمل على تعميق م�ساكله ون�ساهم يف 

فر�س ف�سله وتدين قدرته على �ل�ستمر�ر يف �لعطاء. 
�ملحلي  �لناجت  قيمة  من   %  11 �لقطاع  هذ�  م�ساهمة  بلغت  �ملن�سرم،  �لقرن  �ستينيات  يف 
% يف وقتنا �حلايل. ولكن يتنا�سى �لكثريون �أن هذ� �لقطاع   4  - و��ستمر �لتدين �إلى �أن بلغ 3 
% من �لناجت   28 م�سوؤول عن ��ستحد�ث خدمات و�أن�سطة م�ساحبة قدرت م�ساهمتها بحو�يل 
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�ملحلي. �أما ��ستخد�م �لأرقام و�لإح�سائيات وقيمة �ل�سادر�ت �لزر�عية و�لتي ت�ستخدم كحجة 
للهجوم عليه، فهناك �لكثري مما ميكن مناق�سته. ولكن لالخت�سار �أ�سري �إلى �أن �ملعلومات عن 
قيمة �ل�سادر�ت و�لتي مت حتليلها من قبل خمت�سني يف �أثناء فرتة �إعد�د �ل�سرت�تيجية �لوطنية 
لي�س  �ل�سادر�ت.  لهذه  �لقيمة �حلقيقية  �أنها ل متثل  نتيجة  �إلى  تو�سلت  قد  �لزر�عية،  للتنمية 
ب�سبب عدم دقة �لإح�ساء�ت، و�إمنا ب�سبب طريقة ح�ساب قيم �ل�سادر�ت �لزر�عية، مما حد� 
�لقطاع  م�ساهمة  حل�ساب  جديد  �أ�سلوب  باعتماد  باملطالبة  �ل�سرت�تيجية  �إعد�د  على  �لقائمني 

�لزر�عي. 
 �إن �أقل ما ميكن �أن نوفر لقطاع يطالب با�ستمر�ر باأن يقوم بو�جبه �لوطني يف �لتنمية �ل�ساملة 
�لأقل  على  فيه  �لعاملني  مينح  �أن  كبرية،  مبعدلت  تت�سارع  �لتي  �لظروف  تغيري  مع  يتطور  و�أن 
�أيدي  ��ستخد�مها على  وتنظيم  �لأر�سية  فاملور�د  �لأ�سا�سية.  �إد�رة مو�رده  للم�ساركة يف  فر�سة 
�تخاذ  عند  رئي�سية  موؤ�س�سات  تغييب  ويتم  بالزر�عة  مبا�سرة  عالقة  لها  لي�س  �أخرى  موؤ�س�سات 
ينظم  و�لذي  1966 مثال  لعام   79 �ملدن رقم  تنظيم  به. فقانون  �مل�سريية �خلا�سة  �لقر�ر�ت 
�ملوؤ�س�سات، ماعد�  ��ستخد�م �لأر��سي يف �لأردن، ت�سم جلانه �ملختلفة ممثلني من �لعديد من 
ممثال عن وز�رة �لزر�عة. وعلى �لرغم من �ملطالبات �ملتو�لية من قبل �لعاملني يف �لوز�رة ل�سم 
هناك  �أن  موؤخر�  )علمنا  نتيجة  بدون  ولالأ�سف  ولكن  �لتنظيم،  جلان  من  �أي  يف  عنها  ممثلني 
�قرت�حا باإ�سافة �أمني عام وزر�ة �لزر�عة للجنة �لعليا للتنظيم(. �أما �ملو�رد �ملائية فلي�س لوز�رة 

�لزر�عة يد من قريب �أو بعيد يف �إد�رتها، ول حتى يف تقرير ما ي�سلح منها لالإنتاج �لزر�عي. 
قد يقول �لبع�س �إن �لإنتاج �لزر�عي �لآن جيد و�أن كمية �لإنتاج تكفي ل�سد �حتياجات �ل�سكان، 
مع مالحظة �لرتفاع �ملتو�يل لالأ�سعار، و�لنق�س يف �لكثري من �ل�سلع �لزر�عية �لأ�سا�سية ب�سقيها 
�ملو�سوع  هذ�  �إن  �سديد:  وباخت�سار  فاأقول  منه.  �ملاأمول  بدوره  يقوم  و�أنه  و�حليو�ين،  �لنباتي 
يتطلب �لتدقيق و�ملناق�سة �لو��سعة �لتي ل جمال للدخول فيها �لآن. ولكن هل دققنا يف و�سع هذ� 
�لقطاع وما �سيتو�فر له من مو�رد كاملو�رد �ملائية على �سبيل �ملثال ل �حل�سر خالل �لع�سرين عاما 
�لقادمة عندما يتم �سحب معظم �ملياه �لعذبة لأغر��س �ل�سرب ومدى �سالحية هذه �ملياه للري 
و�لزيادة �مل�ستمرة يف ��ستبد�لها باملياه �ملعاجلة يف �سوء زيادة �لكميات �ملعاجلة �ملتوقعة بحو�يل 
230 مليون مرت مكعب بعد 25 عاما و�إلى حو�يل 500 مليون مرت مكعب بعد 50 عاما. فهل هناك 
قطاع �سيتحمل عبء ��ستيعاب هذه �لكمية من �ملياه غري �لقطاع �لزر�عي، بالإ�سافة �إلى �لأعباء 
�لبيئية �لتي �ستنجم يف حالة عدم ��ستخد�مها يف �لزر�عة. ترى ما هي �ل�سرت�تيجية �لتي �ستتبع 
بعد  �ملرتفعات  �ملزروعة يف  �مل�ساحة  تر�جع  منه من  �سينجم  وما  �لغذ�ء  �إنتاج  �لنق�س يف  ل�سد 
�سحب كميات متز�يدة من �ملياه لأغر��س �ل�سرب. فهل نقوم �لآن بتهيئة هذ� �لقطاع و�لقائمني 

عليه للتعامل مع هذه �ملعطيات، �أم �سن�ستمر فقط باتهام �لعاملني به بالتق�سري.
ت�سري  لها،  �ملطرد  �لنمو  �لرغم من  �لقطاعات، وعلى  كافة  �ملتو�فرة عن منو  �ملعطيات  �إن   
على عدم قدرتها على مكافحة �لبطالة و�لفقر �لذي يت�ساعد با�ستمر�ر، بينما ت�سري �لتحليالت 
�ملو�سوعية �إلى �أن �لتنمية �لزر�عية وحدها و�لتنمية �لزر�عية �لريفية على وجه �خل�سو�س، هي 

ال�ضتنزاف امل�ضتمر
 لالأرا�ضي الزراعية يف الأردن
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�لأقدر على مو�جهة م�سكلة �لفقر و�لبطالة يف �لأردن �أكرث من �أي قطاع �أخر، �إذ� ما تو�فرت لها 
�لأ�ساليب �لناجعة و�ملو�رد �ل�سرورية و�لإمكانيات �ملنا�سبة ومنها �ملو�رد �لأر�سية. ولهذ� �ل�سبب 
نحن يف �أم�س �حلاجة للمحافظة عليها. فهل وفرنا لهذ� �لقطاع ما ي�ستحقة من عناية وتخطيط 

على �أ�س�س علمية وعملية وم�ستد�مة؟
�ملو�رد  �أو  �جلهود  من  ميكن  ما  �أقل  تو�فر  ي�ست�سعرون  ل  �لزر�عي  �لقطاع  يف  �لعاملني  �إن   
�لقطاع  بهذ�  يحل  ما  ي�ساهدون  وهم  �ل�ستمر�ر  على  �لقدرة  حتقيق  له  تكفل  �لتي  و�ملتطلبات 
من �ختاللت ناجمة من ق�سور �لت�سريعات �ملنا�سبة حلماية �لأر��سي �لزر�عية �أو غيابها، وما 
يالحظ يوميا من �سباق حمموم لإقامة �مل�ساريع �لإ�سكانية على �لأر��سي �لزر�عية، وما ي�ساحب 
ذلك من �رتفاع غري م�سبوق لأ�سعار هذه �لأر��سي ومل�ساحات و��سعة وجماورة لهذه �مل�ساريع. فاأي 
قو�نني �ستكون قادرة على �إقناع �أ�سحاب هذه �لأر��سي لال�ستمر�ر يف زر�عتها وقد مت حتويلها 
�إلى �سلعة جتارية. �أما �أكرث ما يوؤملهم فهو عدم �عتماد �سيا�سة و��سحة وم�ستد�مة لدعم �لقطاع 

�لزر�عي بامل�ستوى �لذي نتكلم عليه د�ئما.

اإدارة الأرا�صي الزراعية 
و��ستمر�ر تدين م�ساهمته  �لزر�عي  �لقطاع  تعيق منو  �لتي  �لهامة  �ملمار�سات  �لكثري من  �إن 
بالناجت �ملحلي �لإجمايل ما ز�لت م�ستمرة، ولكن ب�سكل قانوين، و�أعني بها �أ�سلوب �إد�رتنا ملو�ردنا 
�لأر�سية وهي �لأ�سا�س يف ��ستد�مة م�ساهمة �لقطاع �لزر�عي. �إذ �إن تو�فر وحماية هذه �ملو�رد 
من �أر��س زر�عية ومياه للري تعّد من �لتحديات �لرئي�سة �لتي يعتمد عليها �لقطاع �لزر�عي يف 

�إنتاجه و��ستد�مته.
ونظر� لأهمية �جلانب �لت�سريعي يف �ملحافظة على �ملو�رد �لأر�سية، ولأنه يعّد ترجمة حقيقية 
ل�سيا�سة �لدولة و�أ�سلوبها يف �إد�رة هذ� �لقطاع وتوفري ما يلزم للمحافظة عليه، فقد �خرتت �أن 
 ،2007 6 لعام  �أقوم مبناق�سة هذ� �جلانب من خالل مناق�سة نظام ��ستعمالت �لأر��سي رقم 
وذلك لعالقته �لوثيقة و�ملبا�سرة باإد�رة �لأر��سي �لزر�عية �مل�ستغلة �أو �لقابلة لال�ستغالل حيث 
ينبثق من �أ�سلوب �إد�رة هذ� �ملورد كافة �مل�ساكل �لتي يعاين منها �لآن و�سيعاين منها يف �مل�ستقبل. 
وحيث �أعلن �أن �أول �أهد�ف هذ� �لنظام �سيكون حماية �لأر��سي �لزر�عية من �ملناف�سة و�ل�سياع.

وقبل مناق�سة هذ� �لنظام فقد يكون من �ل�سروري �لتذكري ببع�س �جلهود �لوطنية �أو �لق�سايا 
ذ�ت �لعالقة �ملبا�سرة مع �لنظام �جلديد و�لتي هدفت �إلى و�سع �إد�رة �سليمة لهذه �ملو�رد وبع�س 

�ملمار�سات �لتي �سبقت �أقر�ره واأهمها:
1- �عتماد ��سرت�تيجية وطنية للتنمية �لزر�عية و�لتي ت�سمنت من �حللول و�لتو�سيات و�مل�ساريع 
و�لبيئية،  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لتنمية  �لفاعل يف  دوره  �إد�مة  �لقطاع  لهذ�  ي�سمن  ما 
�ملجال،  هذ�  ويف  �لزر�عية.  �لأر��سي  على  للمحافظة  �ل�سبل  �أف�سل  �لتحديد  وجه  وعلى 
�أو  �ل�سيا�سات  و�سع  تكر�ر  �إلى  �لإ�سارة  �لزر�عي  �لقطاع  يف  �لعاملني  من  �أي  ي�ستطيع 
�ل�سرت�تيجيات و�لتي مل تنفذ �أو �إعد�د �لأن�سطة من قبل موؤ�س�سات لي�ست ذ�ت �خت�سا�س 
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وتعترب من �سميم �خت�سا�س موؤ�س�سات �لقطاع �لزر�عي. �أن تنفيذ �ل�سرت�تيجية �لوطنية 
للتنمية �لزر�عية، و�لتي وفرت �أف�سل �ل�سبل ملعاجلة �إد�رة و ��ستعمالت �لأر��سي �لزر�عية 
يف �لأردن، بالإ�سافة �إلى �لق�سايا ذ�ت �لعالقة بتوفر مياه �لري للزر�عة، هي من �أهم ما 
�سيوؤثر يف م�ستقبل �لقطاع �لزر�عي يف �لأردن ولفرتة طويلة. وقد كتب �لكثري عن ما توفره 
�ل�سرت�تيجية يف هذ� �ملجال من حلول، لذلك ل �أود �أن �أكرر ما كتب �سابقا بهذ� �خل�سو�س.

��ستننز�ف خ�سائ�سها  �أو  ��ستغالل  �سوء  �لزر�عية من  �لأر��سي  �إليها  �لتي و�سلت  2-  �حلالة 
�لآن. �إنني هنا �أ�سجل مالحظة موؤملة وهي �أننا ل نوؤمن مببد�أ تر�كم �جلهود �لوطنية مما 

يوؤدي بنا با�ستمر�ر �إلى تكر�ر �إعادة �خرت�ع �لدولب يف معظم ممار�ساتنا.
 �أما بخ�سو�س �حلالة �لتي و�سلت �إليها حالة �ملو�رد �لأر�سية لهذ� �لقطاع وحتى يت�سنى و�سع 
�لأمور يف �إطارها �ل�سحيح، فاإنه لبد �أول من حتديد بع�س �مل�ساكل �لتي تعاين منها �لأر��سي 
�لزر�عية و�أو�سلت �لقطاع �إلى حالته �حلالية و�لتي كان من �لو�جب �أن تعّد مرجعية عند �إعد�د 
نظام ��ستعمالت �لأر��سي رقم 6 لعام 2007 و�لذي تقوم وز�رة �ل�سوؤون �لبلدية على تطبيقه. 
وبناء عليه ميكننا مناق�سة تد�عيات تنفيذ هذ� �لنظام باأ�سلوب علمي ومو�سوعي يف �سوء �حلالة 
�لتي و�سلت �إليه ��ستعمالت �لأر��سي �لزر�عية. وللو�سول �إلى هذ� �لهدف، لذ� فاإنه من �ملنا�سب 

تناول هذ� �ملو�سوع من خالل �ملحاور �لتالية:
�لتي  �حلقبة  خالل  �لأر��سي  ��ستخد�م  نظمت  �لتي  و�لت�سريعات  �لأر��سي  ��ستعمال  تطور    -1
�لنهائي على  �إعد�د �لنظام �جلديد ل�ستعمالت �لأر��سي، حتى يت�سنى لنا �حلكم  �سبقت 
قدرة هذ� �لنظام على حتقيق هذ� �لهدف، فاإنه ل بد من در��سة �لتحولت �لتي طر�أت على 
وخ�سائ�سه  �لآن  منه  يعاين  وما  �ملورد  لهذ�  �إد�رتنا  وكيفية  �لزر�عية  �لأر��سي  ��ستخد�م 
لي�س هذ�  باأنه خطري.  و�سفه  ما ميكن  �أقل  و�سع  �لآن من  عليه  ما هي  �إلى  و�سلت  وكيف 
فقط، بل �إن ممار�ستنا �حلالية تزيد من ت�سارع ما تعانيه من �سغ�ط �لتي تتعر�ص لها هذه 
�لأر��سي ومبعدلت تفوق مثيالتها خالل �لعقود �ملا�سية، و�أن ما نقوم به من �أن�سطة حتت 
م�سميات للمحافظة على �لأر��سي �لزر�عية، لن ت�ساهم يف حماية �لأر��سي �لزر�عية كما 

ن�سبو �إليه.
�لأر��سي �جلديد وذلك  ��ستعمالت  �إعد�د نظام  �عتمدت يف  �لتي  �لفنية  �ملعطيات  حتليل   -2
للتحقق من قدرة هذ� �لنظام على �ملحافظة على �لأر��سي �لزر�عية من �ملناف�سة ويف �سوء 

هذه �مل�ساكل �ل�سائدة.

الت�صريعات التي نظمت ا�صتعمالت الأرا�صي قبل �صن النظام اجليد:
قانون تنظيم املدن والقرى والأبنية رقم 79 لعام 1966

�أ- بد�ية تبلغ م�ساحة �ململكة �لأردنية �لها�سمية  6. 89 مليون دومن، منها 9 مليون دومن تقع يف 
250 ملم )ويقع معظمها غرب  �ملنطقة �لتي يزيد فيها معدل هطول �لأمطار �ل�سنوية عن 
 5 حو�يل  �لبلدية  و�ملجال�س  �لبلديات  حدود  �سمن  �لو�قعة  �مل�ساحة  وتبلغ  �حلديد(.  �سكة 

ماليني دومن.

ال�ضتنزاف امل�ضتمر
 لالأرا�ضي الزراعية يف الأردن
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يف  �لينابيع  قرب  �أو  حول  متركزها  �لأردن  يف  �ل�سكانية  �لتجمعات  تطور  بد�يات  ميز  وقد 
�ملناطق �لتي يزيد فيها معدل �لأمطار عن 250 ملم و�لتي توجد فيها �أخ�سب �لأر��سي �لزر�عية 
حيث مار�س �ل�سكان �لزر�عة �لبعلية �ل�سيفية و�ل�ستوية منها و�لزر�عة �ملروية حول �لينابيع. لذ� 
فيها  �لتي متار�س  �لوحيدة  �ملنطقة  تتوزع يف  �ل�سكانية  �لتجمعات  % من   95 �لآن حو�يل  جند 

�لزر�عة �لبعلية.
وقد �سكلت �لزر�عة �ملهنة �لرئي�سة �لتي مار�سها �لأردنيون حيث وفرت لهم �لكتفاء �لذ�تي 
من �ملحا�سيل �حلقلية و�لفو�كه و�خل�سرو�ت، و�سكلت �حلاكورة و�لرثوة �حليو�نية �لتي مل يخُل 
منها تقريبا �أي بيت، �أعمدة �لإنتاج �لرئي�س للعائالت �لريفية وللمز�رعني. ومع تطور �لأردن يف 
خمتلف �لقطاعات وت�سارع وترية �لأن�سطة �لعمر�نية و�نت�سارها �لع�سو�ئي و�لنمو �ملت�سارع للمدن 
و�لقرى يف خمتلف �ملناطق و�لذي و�كبه بع�س �لهجر�ت �لق�سرية، بد�ية �ل�سغط على �لأر��سي 
�لزر�عية بالت�سارع مبعدلت كبرية حيث كان ل بد، ويف غياب �لتخطيط طويل �لأمد، من �أن يكون 

هذ� �لتو�سع على ح�ساب �لأر��سي �لزر�عية وخ�سو�سا �خل�سبة منها. 
وكانت  دومن،  مليون   3.8 حو�يل   1965 عام  �لزر�عة  يف  �مل�ستغلة  �مل�ساحة  بلغت  وقد  هذ� 

�لزر�عة �لبعلية ت�سكل عماد �لإنتاج. 

بتنظيم  عالقة  له  قانون  �أول  و�سع  مت  فقد  �لعمر�نية،  لالأن�سطة  �ملت�سارعة  للزيادة  ب-ونظر� 
��ستخد�م �لأر��سي حتت ��سم قانون تنظيم �ملدن و�لقرى و�لأبنية رقم 79 لعام 1966، و�لذي 
و�أخرى حملية، حيث  لو�ئية  تنظيم  �لأعلى وجلان  للتنظيم  �أن�سطته من خالل جمل�س  تنفذ 
باملالحظة  �جلدير  ومن  و�لقرى.  للمدن  و�لهيكلية  �لتنظيمية  �ملخططات  خالله  من  تعتمد 
ونحن نتكلم وبا�ستمر�ر عن ��ستخد�م �لأر��سي �لزر�عية و�ملحافظة عليها، �أن كافة �للجان 
�لتي طبق من خاللها هذ� �لقانون وعلى خمتلف �مل�ستويات، ل ت�سم �أي ممثل عن �لقطاع 
�لزر�عي على �لرغم من �أنها ت�سم ممثلني من موؤ�س�سات لي�س لعملها �أية عالقة با�ستخد�م 
على  �ملحافظة  مع  �سر�حة  تتعامل  مو�د  �أية  من  �لقانون  هذ�  خلو  �إلى  بالإ�سافة  �لأر��سي. 
�لأر��سي �لزر�عية �سوى �إ�سارة عابرة ت�سمنتها �ملادة 40 و�خلا�سة باملحافظة على �لأر��سي 
�حلرجية وبالتعاون مع وز�رة �لزر�عة، �أو �ملادة 27 و�لتي �أ�سارت �إلى �أحكام و�سروط �لتنظيم 
بامل�ساحات  و�خلا�سة  ج   -1  -  15 و�ملادة   �لأر��سي.  ��ستعمالت  مناطق  درجات  وت�سنيف 
1 وتخت�س مبخططات �لتنظيم ووجوب �أن ت�سمل على تقرير   - �لعامة و�خلا�سة، و�ملادة 19 
بناء  و�لذي  �ملادة  نف�س  من  د  �لبند  ويف  �لتنظيم  منطقة  يف  �لأر��سي  ��ستعمال  �أنو�ع  يبني 
عليه حتدد �ملناطق و�ملو�قع و�لأبنية لل�سكن و�لزر�عة، و�لبند و من نف�س �ملادة و�لذي يعنى 
بتحديد �لأر��سي �ملخ�س�سة للم�ساحات �لعمومية وجتميل �ملناطق �لزر�عية و�لتي ل تو�سح 
ما �ملق�سود بتجميل �لأر��سي �لزر�عية. وللدلة على ذلك �أ�سري �أن �مل�ساحة �لقابلة �ل�ستغالل 
يف �لأردن ل تتعدى 5 مليون دومن )مع �لإ�سارة �إلى �أن ��ستغالل بع�سها يتطلب تنفيذ م�ساريع 
��ست�سالح مكلفة ل جمال لبحثها هنا(. �أما �مل�ساحة �مل�ستغلة لالأغر��س �لزر�عية فقد بلغت 
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% من �مل�ساحة �لكلية وبلغت  ح�سب �ح�سائيات 1965حو�يل 3.8 مليون دومن �أو ما يعادل 4 
2.8 مليون دومن ح�سب �إح�سائيات عام 2000. وهذ� �أبلغ دليل على عدم قدرة قانون رقم 
�ملتطلبات  لعدم �عتماده على  �أقل قدر من هذه �حلماية وذلك  توفري  1966 على  لعام   79

�ل�سرورية ملثل هذ� �لهدف.
بحماية  تتعلق  مو�د  �أية  يت�سمن  ل  �لقانون  هذ�  باأن  تو�سح  �لبنود  لهذه  متاأنية  در��سة  �إن 
�لأر��سي �لزر�عية من �سوء �ل�ستغالل �أو منع حتويل ��ستخد�مها �إلى ��ستخد�مات �أخرى حيث 
كانت  لذ�  فنية.  �أو  علمية  معايري  �أية  على  �لعتماد  دون  �لتنظيم  حدود  د�خل  �لأر��سي  تق�سم 
�لنتيجة �حلتمية �أن يتم حتويل ��ستخد�م م�ساحات و��سعة من �لأر��سي �لزر�عية لأغر��س �أخرى 

بكل �سهولة وتناثر �لتجمعات �ل�سكانية ب�سرعة فائقة بني �لأر��سي �لزر�عية.

ج- كان من �أخطر و�أهم تد�عيات عدم كفاية هذ� �لقانون �أو �سوء تطبيقه �أن تو�سعت �ملدن و�لقرى 
على ح�ساب �لأر��سي �لزر�عية وب�سكل ع�سو�ئي ل ميكن �ل�سيطرة عليه ب�سهولة يف �مل�ستقبل 
حيث ل جمال للتو�سعات �مل�ستقبلية لها �إل على ح�ساب �لأر��سي �لزر�عية و�لتي حتيط بها 
من كل جانب. كما �ساهم عدم �لعتماد على خر�ئط تربة تف�سيلية �إلى تدين �لقدرة على 
�تباع �أ�سلوب �لتخطيط �لإقليمي على �ملدى بعيد �لأجل وق�سري �لأجل و�ل�سروري لتخ�سي�س 
��ستغالل �لأر��سي تخ�سي�سا �سموليا ياأخذ يف �لعتبار �ملتطلبات �حلالية وحتديد �جتاهات 
�لتنمية �مل�ستقبلية وهي �ل�سمان �لأكيد حلماية تخ�سي�س �لأر��سي لال�ستخد�مات �ملختلفة 

و�سمان �إد�مة ��ستخد�ماتها لالأجيال �لقادمة. 
وحتى يف حال تو�فر �ملعلومات �لفنية وخر�ئط �لقدر�ت �لإنتاجبة �ملنا�سبة، ن�سري �إلى عدم 
��ستخد�مها كما هو �حلال يف حمافظة �لكرك حيث قامت وز�رة �لزر�عة باإعد�د خر�ئط تربة 
5000 خالل  10000 وخر�ئط �لقدر�ت �لإنتاجية مبقيا�س ر�سم 1:  مف�سلة مبقيا�س ر�سم 1: 
�أخ�سب  70000 دومن تعترب من  1971-1975 ، حيث غطت هذه �خلر�ئط ما م�ساحته  عام 
ق�سور  لكن  �لكرك.  حمافظة  يف  و�حل�ساء  �ملوجب  و�دي  بني  ما  و�لو�قعة  �لزر�عية  �لأر��سي 

�لقانون �أدى �إلى فقد�ن معظمها و�نت�سار �لأن�سطة �لعمر�نية عليها. 

د- �أدى ق�سور هذ� �لقانون �إلى ن�سوء و�سع بيئي غري مريح نتيجة لالنت�سار �لع�سو�ئّي للتجمعات 
�ل�سكانية وتركيز بع�سهم يف جتمعات مكتظة كما هو �حلال يف عمان و�لزرقاء و�إربد. و�ساهم 
�ل�سرف  ب�سبكة  �ملتناثرة  �لتجمعات  بربط  �لتاأخري  ب�سبب  �ملائية  �لأحو��س  بع�س  تلويث  يف 
�ل�سحي كما ح�سل يف حو�س �لبقعة و��سطر�ر �جلهات �ملعنية �إلى ترحيل كافة �مل�سانع �إلى 
مناطق جديدة، بالإ�سافة �إلى �لتكاليف �لباه�سة �لتي �ستتحملها �لدولة لربط هذه �لتجمعات 
�ملتباعدة مما �سي�ساهم يف تعميق �لأخطار �لبيئية �ملختلفة و�رتفاع تكاليف معاجلتها. ناهيك 
عن �مل�ساحات �لو��سعة من �لأر��سي �لأجود يف �لأردن و�لتي �لتهمتها �لأن�سطة �لعمر�نية على 

�لرغم من �أن �أول م�سروع لإعد�د خر�ئط �لرتبة يف �لأردن قد تنفيذه حلو�س �لبقعة.

ال�ضتنزاف امل�ضتمر
 لالأرا�ضي الزراعية يف الأردن
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ت�صريعات اأخرى ذات عالقة با�صتعمال الأرا�صي:
1- تقت�سي �ملو�سوعية �لتنويه �إلى �أن غياب �لت�سريع مل يكن �ل�سبب �لوحيد ملا و�سلت �إليه حالة 
�لأر��سي �لزر�عية من ترّد، بل كان ل�سّن وتطبيق بع�س �لت�سريعات م�ساهمة كبرية يف تفتيت 
هذه �لأر��سي وتدين �أو حتى �نعد�م �لقدرة على ��ستغاللها. ومن �أهم هذه �لت�سريعات قانون 
تق�سيم �لأمو�ل غري �ملنقولة رقم 48 ل�سنة ، 1953 و�لذي حدد �مل�ساحة �لدنيا خارج حدود 
�أو غريها من  �لأر��سي  �عتبار ل�سالحية هذه  �أي  �إلى  �لنظر  دون  بع�سرة دومنات  �لتنظيم 

�لقو�عد �لفنية �ملطلوبة.
2- كما �ساهم يف تعقيد �لأمور �إقر�ر نظام �مل�ساحة �ملفرزة بني �ل�سركاء رقم 33 ل�سنة 1996 
�ملنقولة  و�لأمو�ل غري  �لأر��سي  تق�سيم  قانون  2 من  �ملادة  6 من  �لفقرة  و�ل�سادر مبوجب 
رقم 48 ل�سنة 1953 ، حيث �سمح مبوجب هذ� �لنظام ويف حمافظات �إربد وجر�س وعجلون 
و�لبلقاء يف حينه )حددت قرى عديدة يف هذه �ملحافظات، وبع�س �لقرى يف حمافظة �لطفيلة، 
�أن هذه �لقرى تقع �سمن �ملناطق عالية �لأمطار وحتديد� غرب �سكة �حلديد  مع مالحظة 
و�أر��سيها هي �أخ�سب �لأر��سي يف �لأردن(، وح�سب �ملادة �أ من نف�س �لنظام، ي�سمح باإفر�ز 
�سريك،  لكل  دومنات   4 مقد�ره  �أدنى  وبحد  ح�س�سهم  ح�سب  �ل�سركاء  بني  �لأر��سي  قطع 
% من �أحكام �ملادة �أ لالأر��سي �ل�سقي و�ملخ�س�س لها  وكذلك، تخفي�س هذه �مل�ساحة ب30 
حقوق ري، �سريطة �أن تكون حتت منا�سيب �ملياه) �أي �لأر��سي �ملحاذية مل�سايل �ملياه(. وتنبع 
خطورة هذ� �لتخفي�س من �أن كمية مياه �لري �لتي تتو�فر مبحاذ�ة م�سايل �ملياه و�لو�قعة يف 
�ملناطق �ملرتفعة، قد قدرت من قبل وز�رة �ملياه و�لري بحو�يل 80مليون مرت مكعب و�لتي، 
% من كمية �ملياه �ملتاحة للزر�عة �ملروية يف  بناء على ��سرت�تيجية �ملياه �ست�سكل ما يعادل 33 
�مل�ستقبل، فكيف �سيتم ��ستغالل مثل هذه �مل�ساحات؟(. �أما خطورة هذ� �لنظام على �ملناطق 
د�ئرة  يف  �لقائمون  ذكرها  �لتي  �ملعامالت  تغطيها  �أن  �ملقدر  �مل�ساحة  �أن  من  فتنبع  �لبعلية 
�لأر��سي و�مل�ساحة كم�سوغ يف �أثناء مطالبتهم باإقر�ر �لنظام، تغطي ما م�ساحته 2.8 مليون 
�لقابلة لال�ستغالل على  �لبعلية  �لزر�عة  �أي مناطق  �ل�سكة �حلديدية،  تقع غرب  دومن وهي 

وجه �لتحديد. 
 وجتدر �لإ�سارة �إلى �أنه مت �إقر�ر هذ� �لنظام على �لرغم من معار�سة وز�رة �لزر�عة وتو�سية 
جلنة وطنية �سكلت لهذ� �لغر�س من قبل جمل�س �لوزر�ء من عدة موؤ�س�سات وخرب�ء من �جلامعات 
و�لتي �أو�ست بعدم �ملو�فقة على هذ� �لنظام. �إن �إحدى �لنتائج �ل�سريعة لتنفيذ هذ� �لنظام، هو 
تباع  ك�سلعة  ومعاملتها  �ل�سوق  �إلى  �لأر��سي  هذه  و��سعة  م�ساحات  دخول  من  �ليوم  ن�ساهده  ما 
وت�سرتى، و�ساهم يف رفع �أ�سعارها ب�سكل غري م�سبوق حيث حتولت م�ساحات و��سعة ك�سلعة ولي�س 

كمورد �إنتاجي، و�إلى �إهمالها من قبل مالكيها يف خمتلف �ملناطق.

نظام ا�صتعمالت الأرا�صي رقم 6 لعام 2007
من  �لزر�عية  �لأر��سي  حماية  �لنظام  هذ�  و�سع  من  �ملعلنة  �لأهد�ف  �أهم  �سمن  ورد  لقد 

�لزحف �لعمر�ين عليها وحمايتها من �ملناف�سة. 
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 وليت�سنى �لتحقق فيما �إذ� كان �لنظام �جلديد يحقق مبد�أ حماية �لأر��سي �لزر�عية، فاإنه ل 
بد من �لإ�سارة �إلى �أن حماية �لأر��سي �لزر�عية وتنظيم ��ستخد�مها يتطلب )1(: حتديد �ملبادئ 
�لو�جب �لعتماد عليها.)2(: تو�فر معلومات فنية حمددة ليت�سنى �سن قو�نني �أو تنفيد م�ساريع 
لتالئم  و�لت�سريعية  �لفنية  و�ملتطلبات  �ملعلومات  هذه  توظيف   :)3( حمددة،  �أهد�ف  لتحقيق 
�لظروف �ملحلية. لذ� فاإننا نطرح �لأ�سئلة �لتالية: �ل�سوؤ�ل �لأول : هل �ملعلومات �ملتو�فرة و�لتي 
��ستخدمت يف �أثناء �إعد�د هذ� �لنظام منا�سبة لهذ� �لغر�س؟ )2(: هل �سيكون بالتايل مبقدور 
هذ� �لنظام حماية �لأر��سي �لزر�عية من �ملناف�سة �أو تنظيم ��ستخد�م ما تبقى منها ومعاجلة ما 
و�سلت �إليه من ترّد وما تعانيه من م�سكالت ب�سبب �لتد�عيات �ل�سلبية �لناجمة من تنفيذ قانون 

79 لعام 1966م.

املعلومات الفنية الواجب توافرها لإعداد مثل هذا النظام.
�ملبادئ  وحتديد  �لنظام  هذ�  مثل  لإعد�د  تو�فرها  �لو�جب  �لفنية  �ملعلومات  �إلى  للتعرف 
�لو�جب �لعتماد عليها فاإنه ل بد من تو�سيح ما هو �ملق�سود با�ستعمالت �لأر��سي و�لذي �أرى 

�أنه ي�ستخدم ب�سكل غري و��سح لدى �لكثريين.
من  �ملنفعة  �أو  �لعائد  و�إد�مة  تعظيم  مبد�أ  على  �أ�سا�سا  �لأر��سي  ��ستعمالت  مبد�أ  يعتمد   
��ستخد�مها وبذلك يكون تخ�سي�سها �أو توزيعها على خمتلف �لأن�سطة بناء على م�ساكل وقدر�ت 
هذه �لأر��سي. لذلك يتم در��سة خ�سائ�سها بالتف�سيل وحتدد �لأ�ساليب �ملنا�سبة ل�ستخد�مها 
من  بد  ل  لذلك،  وللتو�سل   ، �ل�ستخد�م  هذ�  و��ستد�مة  عائد  �أعلى  على  �حل�سول  ي�سمن  مبا 
�أ�سا�سا  �خلر�ئط  هذه  ت�ستخدم  حيث  �أولية  كخطوة  �ملنا�سب  بالتف�سيل  للرتبة  خر�ئط  �إعد�د 
لإعد�د خر�ئط �أخرى للقدر�ت �لإنتاجية لالأر�س و�لتي تعّد �لأ�سا�س �لذي يتم من خالله �إعد�د 
خر�ئط �ل�ستعمالت وتخ�سي�س �لأر��سي ملختلف �لأغر��س �لزر�عية وغريها. وعندما ل تتو�فر 
�مل�ساحات �لكافية لكل قطاع، ت�سن �لت�سريعات �ملنا�سبة حلماية هده �لتخ�سي�سات من �ملناف�سة. 
�أما عند تو�فر �مل�ساحات �لكافية مبا ميكن كافة �لقطاعات من �أن متار�س �أن�سطتها ، فاإن مبد�أ 
�لعائد �لأعلى و�لقدرة على ��ستد�متها هو ما يحكم تخ�سي�س م�ساحة ما لأّي من هذه �لقطاعات.
با�ستعمالت  خا�س  نظام  �أو  قانون  �أي  و�سع  ل�سمان  تو�فرها  �لو�جب  �لفنية  �ملعلومات  �أما 
�لأر��سي وحمايتها فيتطلب ��ستنباطها من خر�ئط تف�سيلية للرتبة مبقيا�س ر�سم من 1 : 1:0000 
15000و�لتي ت�ستخدم لإعد�د خر�ئط تبني �لقدر�ت �لإنتاجية ملختلف �لأر��سي بناء على  �إلى 1: 
��ستخد�م �أنظمة عاملية معروفه و�سعت لهذ� �لغر�س ولها متطلبات ل يت�سع �ملقام للحديث عنها، 
و�أقل ما ميكن �أن يقال �أنه ل تتو�فر لدينا يف �لأردن مثل هذه �خلر�ئط باملقيا�س �ملطلوب ملختلف 
�ملناطق وبالتايل خر�ئط ��ستعمالت �لأر��سي �ملنا�سبة، و�لتي يتم يف �لعادة �إعد�دها بالتالزم مع 

�أو بعد �لنتهاء من �إعد�د خر�ئط �لرتبة. 
 وحيث �أنه ل تتو�فر لدينا �خلر�ئط �لتف�سيلية �ملطلوبة، مل يكن مبقدور قانون رقم 79 لعام 
1966 �أن ي�ساهم باأي �أ�سلوب كان يف حماية �لأر��سي �لزر�عية ومنع �ملناف�سة عليها ب�سبب غياب 
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اأ.د.عوين طعيمة

مثل هذه �خلر�ئط،  تو�فر  على �سرورة  �لو��سحة  �لأمثلة  ومن  لذلك.  �ملطلوبة  �لفنية  �لقو�عد 
�لأردن من خالل قانون  �لزر�عية يف و�دي  �لأر��سي  �تباعه يف تطوير وحماية  �إلى ما مت  �أ�سري 
تنظيم �سوؤون �مل�سادر �لطبيعية رقم 12 ل�سنة 1968 وقانون تطوير و�دي �لأردن رقم 18 ل�سنة 
1988 وهي من �أو�سح �لأمثلة للدللة على ما هو �ملطلوب تو�فره حلماية �لأر��سي �لزر�عية. حيث 
مت �أول حت�سري خر�ئط �لقدر�ت �لإنتاجية ح�سب نظام عاملي وق�سمت �لأر��سي �إلى �ستة �أ�سناف 
46 دومنا.  �إلى   30 �لإنتاجية. وبناء عليه حددت م�ساحة �لوحدة �لزر�عية من  ح�سب قدر�تها 
�أ�سعار �لوحد�ت  �أو �ل�سر�ء لغري �سلطة و�دي �لأردن، لذ� ��ستمرت  19 �لبيع  ومنع �لقانون رقم 
�لزر�عية ثابتة ول يعني متلكها �إل من قبل �ملهتم بالإنتاج �لزر�عي. لقد كان من نتيجة ذلك �أن 
ينعم �لأردن بهذه �لأر�س �ملنتجة حتى �لآن وتاليف دخولها �سوق �ملتاجرة. ويعّد هذ� �لعمل من 
�أهم �لإجناز�ت �لوطنية يف هذ� �ملجال وعلينا �أن ن�سجل �لعتز�ز مبن قام على �لتخطيط ومتابعة 
تنفيذ هذ� �لعمل حتى �لآن. ولكن لال�سف مل يتم تطبيق هذ� �لأ�سلوب من �لتخطيط يف مناطق 

�لزر�عة �لبعلية و�لتي ل تقل �أهميتها يف تعزيز �لأمن �لغد�ئي و�لجتماعي عن و�دي �لأردن. 
 �أن �أق�سى ما ميكن ت�سنيف قانون رقم 79 باأنه قانون توزيع لالأر��سي ولكن بدون �لعتماد 
على �أية معلومات فنية �أو معايري حلماية �لأر��سي �لزر�عية، حيث كان نتيجة ذلك �أن تناق�ست 
�ألف دومن من   840 1997 وخروج ما يقارب  1965 و عام  �مل�ساحة �ملزروعة يف �لفرتة مابني 
�إلى  بالإ�سافة  �لفرتة.  تلك  خالل  �لزر�عي  �ل�ستغالل  من  نهائيا  �خل�سبة  �لزر�عية  �لأر��سي 
يرتك  و�لذي  و�لبلدية  �لقروية  للمجال�س  �لتنظيم  حدود  �سمن  وتقع  معروفة  غري  م�ساحات 
معظمها بوًر� �سنويا. و�لتي بلغت 1.7 مليون دومن عام 2000 ، وحيث ل يعرف على وجه �لدقة 
�لزر�عية.  �لإح�ساء�ت  تدخل �سمن  كانت  و�أن  �لزر�عية �سمن هذه �حلدود  �لأر��سي  م�ساحة 
�أخرى.  �أغر��س  �إلى  ��ستخد�مها  يتم حتويل  �لتي  �لأر��سي  �أول  �أنها  �لفعلية  �ملمار�سات  وت�سري 
وكمثال �آخر على ذلك، فقد بلغت �مل�ساحة �لو�قعة �سمن حدود عمان �لكربى 630 كم مربع �سنة 
2000، بينما كانت 18كم مربعا �سنة 1958. ومن �ملفارقة �أن يتم �سم م�ساحات جديدة من 
�ملوقر و�جليزة وماأدبا وناعور �إلى حدود �أمانة عمان �لكربى حيث تبلغ �مل�ساحة �خلا�سعة لأمانة 
عمان �لآن ما يقارب 1200كم مربع. و�لتي �ستخ�سع يف حتديد ��ستخد�ماتها �إلى نظام �لبناء 
 67 �إلى نظام �لأبنية و�لتنظيم يف مدينة عمان رقم  و�لتنظيم �خلا�س باأمانة عمان بال�ستناد 

ل�سنة 1979. �ألي�ست هذه �أر��س زر�عية ؟ فاأين �لنظام �حلايل من �ملحافظة عليها؟ 
-    ت�سري �لإح�ساء�ت �إلى �أن م�ساحة �ملناطق �ملم�سوحة يف �ململكة بلغت عام 1998 )23247090( 
�أن معدل م�ساحة �لقطعة لكافة �لأر��سي  �أي  941770 قطعة.  دومنا وعدد �لقطع �مل�سجلة 
24و 27دومنا. وبلغ عدد �ملالكني 2685482، وبذلك يكون معدل حجم �حليازة لكل مالك 

هو 6.8 دومن. 
و�إذ� �أخدنا بتوزيع حجم �لقطع ح�سب �ملحافظات جندها تبلغ 14.96 دومن ملحافظة �لبلقاء 
�لطفيلة  ملحافظة  دومن   7.45 و  �لزرقاء  ملحافظة  دومنا   17.24، �إربد  ملحافظة  دومن  و14.4 
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و2.5دومن ملحافظة عمان و13.89 دومن ملحافظة ماأدبا و 12.52 دومن ملحافظة �لكرك و 15.20 
ملحافظة �ملفرق و15.76 دومن ملحافظة معان. وقد �ساهم هذ� �لو�سع على ترك م�ساحات و��سعة 
هده  �سغر  ب�سبب  وذلك  �مل�ستغلة  �مل�ساحة  من   %  33 �أو  دومن  مليون  �سنويا  تبلغ  زر�عة  بدون 
�حلياز�ت �أو عزوف مالكيها عن زر�عتها لعدم جدوى زر�عتها، وللدللة على مدى تفتت �مللكيات 
�أورد هنا توزيع م�ساحة �لقطع ملحافظة �إربد وماأدبا خالل عام 2000 )ح�سب �ل�سجالت �حلقيقة 
% من  لد�ئرة �لأر��سي و�مل�ساحة( موزعة على �لفئات �لتالية كن�سبة منوؤية: �أقل من دومن 44 
4 دومنات 20 %   - % من م�ساحة �حلياز�ت �لكلية يف ماأدبا و 1  �حلياز�ت �لكلية يف �إربد و43 
% يف ماأدبا و�أخري� �أكرث من 10  10 دومنات 10 يف �إربد و19   - % يف ماأدبا، 4  يف �إربد و14 

% يف ماأدبا.  % يف �إربد و34  دومنات 24 

بناء على ما �سبق، فاإنه ميكن تلخي�س و�قع �لأر��سي �لزر�عية و��ستخد�ماتها على �لنحو �لتايل:
- ��ستمر�ر خروج م�ساحات و��سعة من �لأر��سي �لزر�عية من �لإنتاج نهائيا. و�عتماد� على 
�لأر��سي  فقد�ن  معدل  بلغ  فقد   2000 عام  ولغاية   1965 عام  منذ  خروجها  معدلت  ن�سب 
�أعلى  �أن يكون هذ� �ملعدل قد �زد�د بوترية  25000 دومن �سنويا، ومن �ملتوقع  �لزر�عية حو�يل 
بكثري منذ عام 2003 ومبعدلت �أعلى حيث بلغت م�ساحة �حلياز�ت �لزر�عية ح�سب �إح�سائيات 
 3.8 1965 حو�يل  �لأردن عام  �سرق  مليون دومن. )بلغت يف  ما مقد�ره......2،6   2007 عام 
مليون دومن تناق�ست حو�يل 840،000 لغاية عام 2000( نظر� للزيادة غري �مل�سبوقة يف �أ�سعار 
�أو  خارج  �ملناطق  خمتلف  ويف  �لأردن  يف  �لرئي�سية  �لتجارية  �ل�سلعة  �أ�سبحت  حيث  �لأر��سي، 
د�خل مناطق �لتنظيم. ولالأ�سف فاإن هذه �لأن�سطة حتدث وب�سكل رئي�سي على ح�ساب �لأر��سي 
�لزر�عية وبدون �أية عو�ئق، ويزد�د هذ� �لنمط تعمقا نتيجة ن�سوء طبقة من �ملالكني �لذين مل 

تعد �لأر�س لهم �سوى �سلعة جتارية. 

��ستمر�ر  �إلى  يوؤدي  مما  �سغرية  م�ساحات  �إلى  �مللكيات  تفتيت  معدلت  يف  �لزيادة  ��ستمر�ر   -
خروجها من �لإنتاج �لزر�عي، �أو �إهمالها و�إن مل يتم �لبناء عليها حتى �لآن، �إذ �إنها �سترتك بور� 
وعلى �لرغم من �ل�ستمر�ر يف ح�سابها �سمن �لإح�ساء�ت �لزر�عية كاأر�س قابلة لال�ستغالل. 
وما حال �مللكيات �لزر�عية وتق�سيمها �إلى مو�ر�س طويلة كما هو يف حمافظة �إربد و�لتي ت�سكل 

�أف�سل منطقة زر�عية يف �لأردن �إل مثال على ذلك.

�لقروية، حيث  �أو  �لبلدية  �ملجال�س  �ملنظمة ملختلف  �ملناطق  تو�سيع حدود  كبح جماح  - �سعوبة 
�ساعد قانون �لبناء و�لتنظيم و�لذي حدد �رتفاع �لبناء �ل�سكني ب 10 �أمتار لفرتة طويلة، �إلى 
�أفقيا وب�سرعة كبرية و�لتهامها م�ساحات و��سعة من �لأر�س �لزر�عية  �نت�سار حدود �لتنظيم 
�ملناطق  على ح�ساب  �ملناطق  �لتو�سع يف حدود هذه  وقف  �سعوبة  �سيزيد من  �خل�سبة، مما 

�لزر�عية. وما تو�سيع حدود �أمانة عمان �لكربى �إل مثال على ذلك.
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- تر�جع �مل�ساحات �ملتو�فرة لال�ستغالل �لزر�عي ب�سبب تفتيتها وتدين قدرة �لقطاع على توفري 
�لغد�ء من حبوب وبقوليات. فبعد �أن كان �إنتاجنا من �لقمح يف �ل�سبعينيات من �لقرن �ملا�سي 
يبلغ 250000 طن �سنويا، فاإنه ل يزيد حاليا يف �أح�سن �ملو��سم على 50000 �إلى 70000 
طن �سنويا حيث ندفع �لآن و�إلى ما �ساء �هلل فاتورة �لتكلفة عن هذ� �لنق�س بالعمالت �ل�سعبة. 
كما �ندثرت تقريبا زر�عة �لبقوليات بعد �أن كان �لأردن ي�سدرها، وتقل�ست م�ساحة �لأر��سي 
وحتولنا  م�ساحاتها،  �سغر  ب�سبب  مهمة  غري  م�ساحات  �إلى  تقريبا  �لفاكهة  باأ�سجار  �ملزروعة 
كثرية  لأ�سباب  �لزر�عة  عن  �لكثريين  عزوف  نتيجة  �لزيتون  وهو  �لو�حد  �ملح�سول  بلد  �إلى 
للعائد  �أي �عتبار  �مللكيات �ل�سغرية، وبدون  ��ستغالل  و�إمكانية  �لإنتاج  ومنها تدين متطلبات 
�لقت�سادي. وتدل �ملعلومات �ملتو�فرة من د�ئرة �لإح�ساء�ت على �أن �مل�ساحة �ملزروعة باأ�سجار 
�لزيتون بلغت عام 2000 حو�يل 860000 دومن وحو�يل 1100000 دومن ح�سب �إح�ساء�ت 
لعام2007  �لزر�عي  �لتعد�د  بالزيتون ح�سب  �ملزروعة  �لكلية  �مل�ساحة  �لزر�عة )بلغت  وز�رة 

601،000 دومن( . 

ظروف  حتت  زرعت  قد  �مل�ساحة  هذه  من  دومن   247000 حو�يل  �أن  على  �ملعلومات  وتدل 
�ل�سرقية و�لتي ل يعّد مناخها  ة يف �ملناطق  2007( وبخا�سّ �لزر�عة �ملروية)ح�سب تعد�د عام 
مثاليا لإنتاج �لزيتون، ويهدد م�ستقبلها �رتفاع �أ�سعار مياه �لري و�أ�سعار �لطاقة، ناهيك عن عدم 
�إمكان تو�فر مياه �لري م�ستقبال ب�سبب �سرورة ��ستخد�م �ملياه ل�سد �لحتياجات �ملتز�يدة من 
�لزيتون  �لبعلية، فقد متت زر�عة م�ساحات و��سعة من  �لزر�عات يف �ملناطق  �أما  �ل�سرب.  مياه 
10 �سنو�ت من عمرها، بينما  �إنتاجيتها بعد  يف �لأر��سي �لطينية و�ملت�سققة و�لتي يبد�أ تدهور 
جند �أن �أ�سجار �لزيتون �لتي زرعت يف بيئتها �ملثالية من �لأر��سي �ملرتفعة، ما ز�لت منتجة مند 
�لت�سارع يف �مل�ساحات �ملزروعة بهذ� �ملح�سول و�لتي  �أن معدل  ع�سر�ت �ل�سنني. ومن �ملالحظ 
تبلغ حو�يل 50000 دومن �سنويا، �ساحبت وب�سكل و��سح �رتفاع وترية معدل تفتت �مللكيات. وهذ� 
موؤ�سر و��سح على نوعية �مل�ساكل �لتي يعاين منها هذ� �ملح�سول مما يعيق �سرعة جناح �جلهود 

للنهو�س به حتى �لآن.

�لأغو�ر  يف  دومن   760000 بحو�يل  بها  �مل�ستغلة  �مل�ساحة  تقدر  �لتي  �ملروية  �لزر�عة  �أما 
و�ملرتفعات، فهناك �لكثري من �لت�ساوؤلت حول �إمكان ��ستد�متها و�لتي متثل م�سالة حياة �أو موت 
يف �لأردن، و�لتي ل يت�سع �ملجال للتو�سع يف �سرد �مل�ساكل �ملتوقع �أن تو�جه هذ� �لقطاع يف �مل�ستقبل 

�لقريب. ولأن �لنظام �جلديد �سيطبق على �لأر��سي �لبعلية.

 هذ� هو و�قع وم�ساكل ��ستخد�م �لأر��سي �لزر�عية و�خلا�سعة لبنود �لنظام �جلديد و�ملتمثلة 
ك�سلعة  �ل�سوق  ودخولها  �لنزيف  هذ�  من  معاناتها  و��ستمر�ر  منها  كبرية  م�ساحات  خروج  يف 
�إلى هجرة  تتلقفها �لأيدي وظهور جيل من مالكي �لأر�س عدميي �لهتمام بالزر�عة بالإ�سافة 
�لكثري من �لعاملني يف �ملجال �لزر�عي �إلى قطاعات �أخرى ب�سبب تو�فر فر�س �أف�سل للعمل يف 
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هذه �لقطاعات و�لتي لقت �هتماما �أف�سل. مما �أدى بالتايل �إلى ن�سوء جيل لي�س لديه �خلربة يف 
�ملمار�سات �لزر�عية ول حتى �لهتمام مبمار�ستها.

فهل �سيكون مبقدور هذ� �لنظام �لتعامل مع هذه �مل�ساكل ؟ �أم �أن نظام ��ستعمالت �لأر��سي 
هو نظام تخطيط هند�سي لي�س له عالقة بالو�قع؟ �إن �أ�سا�سيات �أي نظام ل�ستعمالت �لأر��سي 
�مل�ساكل  و  �ل�سديدة  و�ل�سغ�ط  �ملناف�سة  من  حمايتها  عليها  �ملحافظة  �إلى  باالإ�سافة  يتطلب 
�ملتز�يدة �لتي تتعر�س لها حتت �لظروف �لتي �أ�سرت لها وتنظيم ��ستخد�مها �لآن ويف �مل�ستقبل. 
ي�ستوجب  و�لتي  �لأردن  �لأر��سي يف  با�ستعمالت  �ملبا�سرة  �لعالقة  �مل�ساكل ذ�ت  هذه بع�س من 

معاجلتها عند �سن �أي ت�سريع. 

�ملعلومات  مثل هذه  لدينا  تتو�فر  �ملطروح هل  �ل�سوؤ�ل  فاإن  �ل�سريع  �لعر�س  بعد هذ�  لذلك   
�لفنية لإعد�د مثل هذ� �لنظام لتحقيق �لهدف �لأول وهو حماية �لأر��سي �لزر�عية.

بالأر��سي  �ملق�سود  تعريف  على  �لتفاق  من  بد  ل  �ل�سوؤ�ل  هذ�  عن  �ملحددة  �لإجابة  وقبل 
�أماكن  وحتديد  �إليها  �لتعرف  ميكن  وكيف  �لزر�عي.  لال�ستغالل  �لقابلة  �أو  �مل�ستغلة  �لزر�عية 
وجودها؟ �إن �لإجابة عن ذلك، ل ميكن �أن تتحقق عمليا دون تو�فر خر�ئط تبني قدر�ت �لأر��سي 
��ستغاللها.  من  �لقت�سادي  و�لعائد  �إنتاجها  ��ستد�مة  وتكلفة  حمددة  زر�عية  ممار�سات  حتت 
�ملتبعة  �لأ�ساليب  �لطرق  من  عليه  �ملتح�سل  �لقت�سادي  �لعائد  حتديد  يتم  ذلك،  على  بناء 
�لظروف  تغيري  عند  م�ستقبال  �إدخالها  ميكن  و�لتي  �ملختلفة  �ل�ستخد�مات  �أو  ��ستغاللها،  يف 
على  �ملختلفة  لال�ستخد�مات  �سيناريوهات  و�سع  �إلى  بالإ�سافة  و�لجتماعية.  �لقت�سادية 
عند  �أو  متطورة  �أو  جديدة  زر�عية  ممار�سات  �إدخال  مثل  �لزر�عية،  �لأ�ساليب  تغيري  �فرت��س 
�ل�سخرية  للمناطق  �لإنتاجية  �لقدر�ت  ت  ُعدَّ فمثال  و�لجتماعية.  �لقت�سادية  �لظروف  تغيري 

و�لأر��سي �ملنحدرة قليلة �لنحد�ر �لآن ويف �مل�ستقبل �ملنظور باأنها متدنية جد� . 

�أما بعد �إدخال �أ�ساليب ح�ساد �ملياه ، فهناك �إمكانية ل�ستغاللها يف �لزر�عة. يف هذه �حلالة، 
فان ما يحّدد �سالحيتها للزر�عة هو �لعائد �لقت�سادي �ملقبول. فالأر�س غري �ل�ساحلة حتت 
يف  �ساحلة  ت�سبح  قد  ما.  زمن  يف  �ل�سائدة  و�لجتماعية  و�لقت�سادية  �لتكنولوجية  �ملعطيات 
زمن �أخر عند تغيري �أي من هذه �لظروف، �أما �لأر��سي �لتي ل يكمن �أن تتو�فر لها على مدى 
�ملنظور �لبعيد �أية �إمكانية ل�ستغاللها يف �لزر�عة. مثل هذه �لأر��سي يطلق عليها �لأر��سي غري 
�لقت�سادي،  و�لعائد  �ملنا�سبة  �لزر�عية  �لأ�ساليب  تو�فر  فح�سب  عد�ها،  وما  للزر�عة.  �لقابلة 
�لقدر�ت  �ل�سبب من �سرورة حتديد  يكمن  وهنا  �أم ل.  قابلة لال�ستغالل  باأنها  ت�سنيفها  ميكن 
�لإنتاجية ملختلف �أنو�ع �لأر��سي حتت ممار�سات خمتلفة حتى ن�ستطيع �أن نحدد بال�سبط ماذ� 

نعني باملحافظة على �لأر�س. 
-  بناء على هذ� �ملفهوم وقيا�سا على و�سعنا �حلايل حيث ل تزيد �مل�ساحة �ملزروعة �أو �لقابلة 
% من �مل�ساحة �لكلية )طبعا هذ� ل ميثل �مل�ساحات �ملتاحة للزر�عة كما  للزر�عة عن 5-4 
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متت �لإ�سارة �إليه يف �أكرث من مو�سع(، يف حني �أن بقية �مل�ساحة �ملتاحة لالأغر��س �لأخرى 
تزيد عن 95 % من �مل�ساحة �لكلية. ويف �سوء غياب �أي من �خلر�ئط و�ملعلومات �لفنية، فكيف 
�سيتم، ح�سب �لنظام �جلديد، حتديد �ملناطق �لتي �ستخ�س�س للتجمعات �ل�سكانية من مدن 
وغريها مثل �ملناطق �ل�سناعية. هناك �لكثري من �لأ�سئلة �لتي تطرح بهذ� �خل�سو�س وتتعلق 
بالأ�سلوب �لذي �سيتبع يف حتديد ��ستخد�م هذه �ملناطق ح�سب �سالحيتها ولكن بدون �مل�س 
�أو �لقابلة لال�ستغالل يف �مل�ستقبل، و�لأ�سلوب �لذي من  بالأر��سي �مل�ستغلة �لآن يف �لزر�عة 
خالله �سيتم معاجلة �لتو�سع �لعمر�ين �مل�ستقبلي ملعظم �لتجمعات و�لتي تنت�سر ب�سكل رئي�سي 
وع�سو�ئي ما بني �لأر��سي �لزر�عية. وما هي �لأ�س�س �لتي �ستعتمد يف �ختيار �ملو�قع �جلديدة 
للتجمعات �ل�سكانية بحيث يكون تو�سعها �مل�ستقبلي بدون �مل�س بالأر��سي �لقابلة للزر�عة. �أم 
�أننا �سنكرر جتربة مدينة �أبو ن�سري و�لتي مت �إن�ساوؤها على �أر��س �سالحيتها للزر�عة متدنية 
من  يجري  ما  �أو  �لزر�عية �جليدة من حولها،  �لأر��سي  �إلى  �متدت  كبرية  وب�سرعة  ولكنها 
هل  �أكرث  وبو�سوح  �سو�ها.  دون  �لزر�عية  �لأر��سي  باجتاه  �لكربى  �أمانة عمان  متدد حدود 
�لإنتاجية  �لقدر�ت  �لتجمعات �جلديدة �سرق خط �سلك �حلديد وذ�ت  �سيتم �ختيار مو�قع 
�ملتدنية ب�سبب مناخها �ل�سائد وعدم تو�فر مياه �لري ل�ستغاللها يف �لزر�عة �أو ب�سبب �حلاجة 
�إلى تطويرها بتنفيذ م�ساريع ح�ساد �ملياه، وكيف �سيتم تنظيم ��ستغالل �مللكيات �ل�سغرية 
و�إبقاوؤها �سمن مو�رد �لقطاع �لزر�عي، وقد قمنا برتكيز �ل�سكان تقريبا يف مدينتني �أو ثالث 
�لبنود  �جلديد  �لنظام  ت�سمن  وهل  حولها.  و�ملتناثرة  �لنا�سئة  �ل�سغرية  بالقرى  وحماطة 
�أن�سطة خمتلف �لقطاعات �لتي تتناف�س على �لأر��سي. وكيف  �لتو�زن بني  �لالزمة لتحقيق 

�سيتم �لتعامل مع م�سكلة �مللكيات �ل�سغرية �مل�ساحة و�إعادتها �إلى قطاع �لإنتاج.
�إعد�د خر�ئط  عليها يف  �لعتماد  �لتي مت  �ملعطيات  تتاأتى من فح�س  �لإجابة عن ذلك  �إن 
م�سح  خر�ئط  على  �لعتماد  مت  �أنه  ت�سري  و�لتي  �لنظام  من  يت�سح  كما  �لأر��سي  ��ستعمالت 
و�ملتطلبات  �ل�سرورية  �ملعلومات  �خلر�ئط  هذه  توفر  فهل  �لزر�عة.  وز�رة  �أعدتها  �لتي  �لرتبة 
�لفنية �ملنا�سبة ملعاجلة كافة �أو بع�س �مل�ساكل كما متت �لإ�سارة �إليها م�سبقا. ولالإجابة عن هذ� 
�ل�سوؤ�ل، �أ�سري �إلى �أن هذه �خلر�ئط قد �أعدت على ثالثة م�ستويات من �لتف�سيل: �لأول مبقيا�س 
% من �مل�ساحة �لكلية(  ر�سم 250000:1  )وت�سمل �ملناطق �لهام�سية و�ل�سحر�وية وت�سغل 90 
خر�ئط م�سح تربة وهي خر�ئط ��ستك�سافية ت�سلح لتحديد �ملناطق �لو�عدة و�لتي يجب �أعطاوؤها 
�إعد�د  عند  �تبع  ما  وهذ�  �أكرب.  ر�سم  ومبقيا�س  تف�سيال  �أكرث  تربة  خر�ئط  لتح�سري  �لأولوية 
50000 )مناطق �لزر�عة �لبعلية وم�ساحتها 8555 كم مربعا(.  خر�ئط تربة مبقيا�س ر�سم1: 

10000 ملا م�ساحته مليون دومن ملناطق �سغرية ومبعرثة.  وخر�ئط تف�سيلية مبقيا�س ر�سم1: 
بناء عليه، فاإذ� كانت خر�ئط �ل�ستعمال �مل�ستخدمة كمرجعيه لتنفيذ بنود �لنظام، تهدف �إلى 
�سمول كافة �أنحاء �ململكة، كما يت�سح من بنود �لنظام، فاإنه ل بديل عن ��ستخد�م �مل�ستوى �لأول 
و�لذي ل يوفر �إل معلومات ��ستك�سافية عامة و�لتي ل ت�سلح �إطالقا لتح�سري خر�ئط ��ستعمالت 

�لأر��سي، فكيف يتم �قرت�ح نظام ��ستعمال �عتماد� على خر�ئط ��ستك�سافية؟
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�أما خر�ئط �لرتبة و�لتي مت �إعد�دها مبقيا�س ر�سم1: 50000، فقد مت تق�سيم قدر�ت �لأر��سي 
للمناطق �لبعلية و�لتي �سملها �مل�سح تبعا لنظام منظمة �لأغذية و�لزر�عة �لدولية، ومن �جلدير 
بالذكر �أن هذ� �لنظام ي�ستخدم ب�سكل رئي�سي لتق�سيم �لأر��سي �عتماد� على خ�سائ�س �لرتبة 
و�ملناخ وغريها �إلى ثالثة م�ستويات من �ل�سالحية ملحا�سيل حمددة وح�سب متطلبات زر�عة هذ� 
�ملح�سول. كما �أن درجات �ل�سالحية �لناجتة من ��ستخد�م هذ� �لنظام هي درجات ن�سبية �إذ� 
با�ستخد�م هذ�  �ل�سالحية لالأر�س. وميكن  �لإنتاج لكل من درجات  مل تقرتن بتحديد م�ستوى 
�لنظام �لتعرف �إلى خ�سائ�س �لأر�س �لتي تعوق �سالحيتها ل�ستعمال حمدد و�لتي كانت �ل�سبب 
يف ت�سنيف درجة �سالحيتها من �مل�ستوى �لأول وحتى �لثالث �أو عدم �سالحيتها حتت �لظروف 
�ل�سائدة. كما �أن �لنظام يوفر �إمكانية �إعادة �لت�سنيف عند �فرت��س �إمكانية �لتغلب على هذه 
�مل�سكالت �لتي تعاين منها �لأر�س. هذ� وقد �أثبتت �لبحوث �لتي متت با�ستخد�م هذ� �لنظام يف 

:50000 ملثل هذه �لأغر��س.  �لأردن عدم مالءمة مقيا�س �لر�سم 1 
 50000 بالإ�سافة �إلى ذلك ت�سمن م�سروع �مل�سح �لذي نفذته قبل وز�رة �لزر�عة مبقيا�س1: 
��ستخدمت كاأ�سا�س لتخ�سي�س بع�سها كمناطق يجب   ،10-1 �إلى جمموعات  �لأر��سي  تق�سيم 
�لتي  �لأ�س�س  در��سة  لكن  �ملحا�سيل،  بع�س  لزر�عة  بع�سها  �سالحية  وحتديد  للزر�عة  حمايتها 
��ستخدمت يف حتديد هذه �ملجموعات ل تدل على �عتمادها على �أي نظام من �لأنظمة �ملعتمدة يف 
حتديد �سالحية �لأر��سي، وبالتايل ل ميكن �لعتماد عليها كمرجع لتحديد ��ستخد�م �لأر��سي. 
وحتى بافرت��س �إمكانية ��ستخد�م هذه �خلر�ئط لتحديد �سالحية �لأر��سي �لزر�عية من غريه 
)و�لو�قع غري ذلك كما مت �سرحه بالتف�سيل( فاإنه لن يكون با�ستطاعتنا عمليا تطبيقها ميد�نيا 
حتت �لظروف �ملحلية، وذلك ب�سبب عدم مالءمة مقيا�س �لر�سم �مل�سار �إليه �أعاله �إذ �إن ما ميثله 
كل �سم مربع على �خلريطة ملثل هد� �ملقيا�س يعادل 250 دومنا على �لأر�س. و�إذ� كانت �أ�سغر 
م�ساحة لوحدة �خلريطة هو ن�سف �سم مربع، فاإنه ميكننا عمليا حتديد �ل�ستخد�م مل�ساحة ما 

ميثله ربع �سم مربع وهو يعادل ما م�ساحته 125 دومنا. 
وبالنظر �إلى حجم �مللكيات يف �ملناطق �لزر�عية وخ�سو�سا يف �ملناطق �لتي يزيد فيها معدل 
هطول �لأمطار �ل�سنوية على 250 ملم كما متت �لإ�سارة �إليه م�سبقا، فاإنه ميكننا �ل�ستنتاج �أنه 
لن يكون مبقدورنا ��ستخد�م هذ� �ملقيا�س يف حتديد موقع �لأر��سي �لزر�عية �مل�ستهدفة باحلماية 
من قبل �لنظام. وبالتايل فاإنه لن يكون بالإمكان تطبيق مو�د �لنظام على �أر�س �لو�قع على �سوء 
�ملعطيات �لفنية �ملتو�فرة كما هو �حلال للحياز�ت �ل�سائدة ذ�ت �مل�ساحات �ل�سغرية و�لتي ت�سكل 
م�ساحات  هناك  �سيكون  هذ�  �لر�سم  مقيا�س  )ح�سب  �لزر�عية.  �لأر��سي  جمموع  جمملها  يف 
و��سعة غري �ساحلة للزر�عة و�أخرى �ساحلة، فكيف �سيتم �لتفريق بينها و�لتعامل مع كل منها. �إن 

�لنتيجة هي وقوع بع�س �لظلم على بع�س �ملالكني(.
بني  حدود  تر�سيم  نظام  كونه  يتعدى  ل  �جلديد  �لنظام  فاإن  �ملعطيات،  هذه  �سوء  يف 
�أو  قو�عد  على  تعتمد  كثرية  ومتطلبات  فنية  قو�عد  تو�فر  دون  و�لتي  �ملختلفة  �ل�ستخد�مات 

معلومات فنية منا�سبة و�سرورية لتحديد مو�قع �لأر��سي �لزر�عية حلمايتها. 
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بالإ�سافة �إلى �أهمية تنظيم ��ستخد�مات �لأر��سي �ل�سمويل �سو�ء �أكان لالأغر��س �ل�سكانية 
�أم �ل�ستخد�مات �ملتعددة �لأخرى، فهذه مهمة كبرية تتطلب جهد� ل  �أم �لبيئية  �أم �ل�سناعية 
ي�ستطيع �أحد �أن يقلل من �أهميته، فقد تاأخر �إعد�د مثل هذ� �لعمل عدة عقود، ولكن �ملعطيات 
ب�سبب عدم  �لأهد�ف  �أي من هذه  ي�ساهم يف حتقيق  لن  �لنظام �جلديد  �أن  �إلى  بو�سوح  ت�سري 
�إلى ذلك عند �سرح بع�س بنود �لنظام لحقا( لذلك  تو�فر �ملتطلبات �ل�سرورية )كما �ساأ�سري 
و�إمكانية  للزر�عة  خم�س�سة  مناطق  حتدد  خر�ئط  على  �عتمد  �لنظام  �أن  بافرت��س  وحتى 
�إقامة �مل�ساكن و�أخرى للمطار�ت �أو �ل�سناعات �أو �أية ��ستخد�مات �أخرى، فما جدوى �أن نقول 
عن م�ساحات زر�عية و��سعة يف �إربد وغريها مت تق�سيمها �إلى مو�ر�س طويلة و�سيقة �أ�سبح من 
غري �ملمكن زر�عتها و�أهملت م�ساحات و��سعة منها باأنها قد خ�س�ست للزر�عة. فكيف �سيكون 
مبقدور �لنظام �جلديد �أو �أي قانون �آخر معاجلة مثل هذ� �لو�سع بغياب نظرة �سمولية ملختلف 
�مل�ساكل. وكيف �سيكون مبقدورنا �إقناع مالكي �مل�ساحات �ل�سغرية ب�سرورة �ل�ستمر�ر بفالحتها 
بعد �أن �أ�سبح �سعرها ل ميكن مقارنته مبردودها من �لزر�عة. �ألي�س من �لو�جب �أن يت�سمن �أي 
نظام بنود� تعالج مثل هذه �مل�ساكل و�لتي تتمثل يف تنظيم ��ستخد�ماتها وتوفري متطلبات منع 
��ستمر�ر حتويل ��ستخد�مها لأغر��س غري زر�عية بعد �أن �أ�سبح و�سع �مللكيات �لزر�عية على ما 
هو عليه �لآن. وهل �سنقوم لحقا بتعديل �لت�سريعات �ملعمول بها و�لتي �ساهمت وما ز�لت ت�ساهم 
�إلى هذ� �لو�سع، وهل �سيعمل �لنظام على كبح  يف تعقيد و�سع �حلياز�ت �لزر�عية يف �لو�سول 
حماولت �سم �ملزيد من �مل�ساحات �جلديدة �إلى حدود �لتنظيم حيث ي�سهل حتويل ��ستخد�مها 
لأي ��ستخد�م �آخر؟ وهل �سن�سع حد� للت�سريعات �خلا�سة و�لتي ت�ساعد يف �لتهام �أف�سل �ملناطق 
�لزر�عية كما هو معمول به د�خل حدود �أمانة عمان �لكربى و�لتي تعمل من خالل قانون خا�س 
وغريه من �لأنظمة و�لتي �ت�سعت م�ساحتها موؤخر� حتى بلغت ما يزيد عن 1200 كم بعد �إقر�ر 
هذ� �لنظام. �ألي�ست مناطق تو�سع �أمانة عمان �جلديدة من �لأر��سي �لزر�عية؟ فال�سوؤ�ل �لأكرب: 

ما هي عالقة هذ� �لنظام بهذه �حلالة �خلا�سة وباإقامة �ملدن ب�سفة عامة. 
و�حللول  ذكرتها  �لتي  �مل�ساكل  كافة  �إن  �لدولب؟  �خرت�ع  �إعادة  يف  �سن�ستمر  متى  فاإلى 
�لعملية لها و�لتي �تفق عليها �لقطاع �لعام وموؤ�س�ساته ذ�ت �لعالقة بالقطاع �لزر�عي ب�سكل عام 
ذ�ت  �لوطني  �ملجتمع  موؤ�س�سات  وكافة  موؤ�س�سة   29 وعددها  خا�س  ب�سكل  �لأر��سي  و��ستخد�م 
جمل�س  عليها  و�فق  و�لتي  �لزر�عية  للتنمية  �لوطنية  �ل�سرت�تيجية  وثيقة  ت�سمنتها  قد  �لعالقة 
�لوزر�ء �سنة2002 وبوركت باإر�دة ملكية �سامية، وحيث �أوكل تنفيذها �إلى وز�رة �لزر�عة باإ�سر�ف 
جلنة وطنية تاألفت من عدة موؤ�س�سات للتن�سيق مابني خمتلف �ملوؤ�س�سات �لتي لها عالقة بالقطاع 
تنفيذها.  �سري  �لإجر�ء�ت و�سمان ح�سن  تنفيذ  ملتابعة  و ذلك  �لزر�عي من قطاع خا�س وعام 
و�أ�ستطيع �أن �أوؤكد �أن �ل�سرت�تيجية عاجلت كافة هذة �مل�ساكل �لتي ذكرت هنا ومت ترجمة كافة 
�ملقرتحات �إلى �إجر�ء�ت عديدة وم�ساريع بلغت 130 م�سروعا قام على بلورتها و�إعد�دها 186 
خمت�س من �لقطاع �لعام و�خلا�س ممثلني لكافة �ملوؤ�س�سات �لتي �ساركت باإعد�د �ل�سرت�تيجية 

ومنها وز�رة �ل�سوؤون �لبلدية.
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�لآن.  لو�قعنا  �لأر��سي  ل�ستعمالت  �جلديد  �لنظام  مالءمة  عن  �سريع  عر�س  هو  �سبق  ما 
ويف عجالة �سريعة �ساأقوم مبناق�سة بع�س بنود �لنظام وعن ق�سور �ملعلومات �لتي �عتمد عليها 

�لنظام. �أما مناق�سة �لكثري من �لبنود فيتطلب ذلك بحثا مطول. فعلى �سبيل �ملثال:
�عتمد �لنظام يف �ملادة 4 على تق�سيم �ملناطق �إلى A و B،C،D و�سميت باملناطق �لزر�عية   -
و�أعرتف   .A2،A3،A1ِإلى�  A �ملنطقة  ق�سمت  فمثال  و�ل�سحر�وية.  و�لهام�سية  و�لريفية 
باأنني مل �أمتكن من �ل�ستدلل على �أية مرجعية علمية معتمدة لهذه �لت�سمية وكيفية حتديدها 
على خر�ئط �لرتبة. علما باأن �ملناطق B،C،D ل تتو�فر لها �إّل خر�ئط ��ستك�سافية. ل ت�سلح 

لتكون �أ�سا�سا لتحديد ��ستعمالت �لأر��سي.
ورد يف �ملادة 6-�أ من �لنظام �أن �ملناطق �لزر�عية من �لدرجة A1 باأنها �أر��س �سهلية تتميز    -
مبو��سفات عالية )من غري حتديد ما �ملق�سود باملو��سفات �لعالية( و�أنها ت�سلح ملعظم �أنو�ع 
�لزر�عات. مع �أن در��سة �أنو�ع �لرتبة يف هذه �ملناطق وقدر�تها �لإنتاجية ت�سري �إلى �أن معظم 
ل   %  6 عن  فيها  �لنحد�ر  ويقل  �لبعلية  �لزر�عة  منطقة  �سمن  �لو�قعة  �ل�سهلية  �لأر��سي 
ين�سح بزر�عتها بالأ�سجار. وذلك بعك�س �ملناطق �لزر�عية من �لدرجة �لثانية و�أ�سري �إليها 
ز�د  �إذ�  باملحا�سيل  بزر�عتها  ين�سح  ل  �أنه  مع  �ملحا�سيل  �أنها �ساحلة جلميع   A2 بالرمزِ  
% �إذ �إنه كلما ز�د �لنحد�ر ين�سح بالتحول من زر�عة �ملحا�سيل �إلى زر�عة  �لنحد�ر عن 8 
باملقيا�س  �لرتبة  م�سح  �عتماد  �لأهمية وهي عدم  �إن هناك مالحظة يف غاية  ثم  �لأ�سجار. 
�مل�سار �إليه على �لنحد�ر فكيف مت حتديد هذه �ملناطق �إلى مناطق م�ستوية و�سبه �سهلية، �إذ 

ل ي�ستخدم �لنحد�ر كمعيار يف م�سح �لرتبة با�ستخد�م هذ� �ملقيا�س.
مب�ساحة  �ثنني  �أو  و�حد  �سكني  مبنى  باإقامة  )ي�سمح   �-  2 6ب-  �لبند  يف  ورد  �آخر:  مثال   -
يف  �أخذنا  فاإذ�  مربع.  1000مرت  عن  �لكلية  �مل�ساحة  تتجاوز  �أل  على   %  15 على  تزيد  ل 
�لعتبار و�قع تفتت �مللكيات يف �ملناطق �لزر�عية يف �لقطاع �مل�سمى A وكيفية �نت�سار �ملباين 
�ل�سكنية �عتماد� على قانون تنظيم �لأبنية لعام 1966 مقارنة مع �لنظام �جلديد، �أل يوفر 
ما ي�سمح به �لنظام �جلديد �أ�سلوبا �أ�سرع يف حتويل ��ستخد�م �لأر��سي �لزر�عية �إلى �سكنية 
كما �سبق وح�سل حيث تبد�أ �لعملية برتخي�س مل�سكن و�حد، وبعد ذلك ي�سبح عدد �مل�ساكن 
5 يتم بعدها تو�سيل �لكهرباء �إلى هذ� �لتجمع، وبعدها بقدرة قادر يتم حتويل هذ� �لتجمع 
�إلى بلدية. فاأي حت�سني يوفره �لنظام �جلديد يف قدرته على  �إلى جمل�س قروي، وبعد ذلك 

�ملحافظة على �لأر��سي �لزر�عية مقارنة مع قانون 1966. 
�لرئي�سة و�لتي تتوزع بينها �لأر��سي �لزر�عية  �أخذنا بو�قع حجوم �مللكيات حول �ملدن  و�إذ� 
�إلى جتمعات  �لقانون  بقوة  �لزر�عية ميكن حتويلها  �لأر��سي  �أن كافة  فاإننا جند  ب�سكل رئي�س، 

�سكنية.
و��سعة منها توجد د�خل  �أن م�ساحات  �لزر�عية جند  �لأر��سي  �سريعة ملناطق وجود  -  بنظرة 

حدود �لبلديات، فهل حتويلها �إلى ��ستخد�مات �أخرى �أ�سبح ق�سية غري قابلة للنقا�س؟ 

ال�ضتنزاف امل�ضتمر
 لالأرا�ضي الزراعية يف الأردن
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اأ.د.عوين طعيمة

-   و�أخري� ماذ� عن �ملعايري �مل�ستخدمة لتحديد �أماكن جديدة لإقامة �ملدن و�لقرى وتو�سعها يف 
% من مدننا وقر�نا تقع �سمن �ملناطق �ل�ساحلة للزر�عة  �مل�ستقبل �أذ� علمنا �أن �أكرث من 95 

�لبعلية و�لتي تقع غرب �سكة �حلديد. 
هذ� غي�س من في�س و�سرد لبع�س �أوجه ��ستعمالت �لأر��سي و�مل�ساكل �مل�ساحبة لها و�لتي 
يعاين منها �لقطاع �لزر�عي وعلى وجه �لتحديد يف جمال �أحد مو�رده وبالتحديد ��ستخد�م 
�مل�ستقبل يف �سوء  و�إمكانية حمايتها يف  تد�عيات  وما يرتتب عليها من  �لزر�عية  �لأر��سي 
�لنظام �جلديد و�لذي �أعّد تد�عيات تطبيقه من �أهم �لق�سايا �لتي �ستوؤثر مبا�سرة على قدرة 
هذ� �لقطاع على �ل�ستمر�ر وعلى �لكثري من �لق�سايا ذ�ت �لعالقة با�ستخد�م هذ� �ملورد. 
فاإذ� كنا جادين يف و�سع �حللول �لناجعة و�لقادرة على و�سعه على طريق �ل�ستد�مة ليقوم 
�ملنا�سبة  �حللول  وو�سعت  قد مت حتديدها  �مل�سكالت  كافة  فاإن  �ل�ساملة،  �لتنمية  بدوره يف 
للتنمية  �لوطنية  �ل�سرت�تيجية  وثيقة  يف  بالتف�سيل  وردت  كما  �لوطني  �لإجماع  ونالت  لها 
�لزر�عية بالتف�سيل. فلماذ� نعيد �خرت�ع �لدولب ونهدر �ل�سنني �لثمينة يف �لبحث عن حلول 

جديدة.
ويف �لنهاية قد يكون من �ملفيد �إعادة �لتذكري باأهم هذه �حللول و�لتي وردت �سمن تو�سيات 
يف وثيقة �ل�سرت�تيجية و�لتي يجب �إعطاء تنفيذها �لأولوية �لق�سوى، ولكن بدون �لإقالل 

من �أهمية �لتو�سيات �لأخرى ، �أما �أهم هذه �حللول فهي :
-  �تخاذ قر�ر ��سرت�تيجي وعلى �أعلى �مل�ستويات ين�س على �أن تت�سمن كافة �لت�سريعات   1  
�ملعمول بها وذ�ت �لعالقة با�ستخد�م �لأر��سي �إعطاء �لأولوية يف تخ�سي�س ��ستخد�م 
�لقانونية  �ل�سو�بط  وو�سع  �لزر�عية  لالأغر��س  �لزر�عي  لال�ستغالل  �لقابلة  �لأر��سي 
ملنع حتويل ��ستخد�مها لأية �أغر��س �أخرى على �أن يتم ذلك بالعتماد على �أ�س�س فنية 

وعلمية دقيقة.
�لإلغاء �لفوري لنظام �إفر�ز �لأر��سي خارج حدود �لتنظيم.  - 2  

�لتجميد �لفوري حلدود �ملجال�س �لبلدية و�لقروية �ملنظمة وحدود �أمانة عمان �لكربى   -  3  
حلني �لنتهاء من و�سع خر�ئط ��ستعمالت �لأر��سي وحمايتها بالت�سريعات �ملنا�سبة.

�لقابلة  �أو  �ل�ساحلة  �لأر��سي  هي  ما  لتحديد  للتطبيق  قابلة  حمددة  معايري  �عتماد    -  4  
�ل�ستخد�م  خر�ئط  و�سع  من  �لنتهاء  حلني  بها  و�لعمل  حمايتها  و�لو�جب  للزر�عة 

�ملطلوبة و�سن �لت�سريعات �لالزمة لذلك.
�لإ�سر�ع يف �إعد�د خر�ئط تربة بتف�سيل منا�سب حلل كافة �مل�ساكل �خلا�سة با�ستخد�م   -  5  
�لأر��سي لكافة �لأغر��س ومنها حماية �لأر��سي �لزر�عية ومعاجلة �مل�ساكل و�ل�سكانية 
�لبيئية �ملتوقعة وغريها من �مل�ساكل. )علما باأن خر�ئط وز�رة  �لزر�عة كانت منجزه 

قبل �إعد�د �ل�سرت�تيجية(.
�سن �لت�سريعات �خلا�سة با�ستخد�م �لأر��سي لالأغر��س �ملختلفة على �أن تن�س بو�سوح   -  6  
على �أولوية حماية �لأر��سي �لزر�عية �أو �لقابلة للزر�عة وعدم جو�ز حتويل ��ستخد�مها 
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لأغر��س �أخرى �عتماد� على قو�عد ومعايري فنية و��سحة وم�ستنبطة من خر�ئط �لرتبة 
�مل�سار �إليها يف �لبند �خلام�س.

ولكننا  �خل�سبة،  �لزر�عية  �لأر��سي  من  �لكثري  فقدنا  لقد  ح�سنا  بالقول:  �لبع�س  يرد  وقد 
ن�ستطيع تعوي�س هذ� �لنق�س باإدخال لتكنولوجيا �حلديثة. �إن هذ� �لرد يبدو منطقيا من حيث 
�ملبد�أ . ولكن هل ن�ستطيع تطبيقه يف �لأردن. وللرد عليه علينا �أن نناق�س �أو�ساع �لزر�عة ب�سقيها 
حماولت  فهناك  �ملروية  �لزر�عة  يف  �أما  بينهما.  �لعالقة  لتبيان  وذلك  منها  و�لبعلية  �ملروية 
لكنها م�ساحات  و�لدر�ق،  �لتفاح  لإنتاج  �لتكنولوجيا �حلديثة  �إدخال  وناجحة يف جمال  ممتازة 
�سغرية، و�إذ� نظرنا �إلى �إمكانية تو�فر مياه �لري و�أ�سعار �لطاقة م�ستقبال، فاإن �إمكان �لتو�سع 
فيها �سيبقى حمدود�. �أما زر�عة �لزيتون حتت �لري و�لتي تبلغ م�ساحتها حو�يل 250000 دومن 
فهي زر�عة غري ناجحة ب�سبب عدم مالءمة �ملناخ ملناطق زر�عتها مما ينعك�س على تدين ن�سبة 
%. بالإ�سافة �إلى �مل�ساكل �لتي �ستو�جه هذه �لزر�عة  �لزيت و�لتي ل تتعدى يف معظم �ل�سنني 16 
و�لناجمة من �رتفاع تكلفة �أ�سعار مياه �لري وتقل�س �ملتو�فر منها، بالإ�سافة �إلى �لرتفاع �ملتز�يد 

يف �أ�سعار �لطاقة، ناهيك عن �أ�ساليب �لإنتاج �لقدمية. 
مياه  تو�فر  �إلى مدى  �سمولية  نظرة  نظرنا  و�إذ�  عام،  ب�سكل  �ملروية  �لزر�عة  �أما بخ�سو�س 
�ل�سرب �لعذبة للزر�عة ، فاإنه ح�سب معطيات ��سرت�تيجية مياه �لري �ملعتمدة ، فاإنه من �ملوؤكد 
�إلى ثلث ما  �ملروية، �سيقل تقريبا  للزر�عة  �ملياه �جلوفية  �لري من  �أن ما �سيخ�س�س من مياه 
بحو�يل  �لآن  تقدر  و�لتي  �ملرتفعات  �ملروية يف  �لأر��سي  م�ساحة  فاإن  وبالتايل  �لآن.  متو�فر  هو 
470000 دومنا �ستتقل�س ب�سكل كبري وخ�سو�سا بعد جر مياه �لدي�سة �إلى عمان. وبالتايل �سيعود 
�لرتكيز على و�دي �لأردن كمنطقة رئي�سية لإنتاج �لغذ�ء يف �لأردن. �أما �إدخال �لتكنولوجيا يف هذ� 
�لنوع من �لزر�عات فيتطلب ��ستثمار�ت كبرية لإغر��س �لت�سدير و�أن تكون �لأ�سعار يف متناول 
�مل�ستهلك �ملحلي. ويتوجب �إقامة تو�زن بني �لإنتاج لأغر��س �ل�ستهالك �ملحلي و�لت�سدير. فهل 

لدينا �لقطاع �خلا�س �ملوؤهل و�لقدرة على �ل�ستثمار �ملكثف يف هذ� �ملجال؟ 
عن  مناق�سة  علينا  تفر�س  �ملعطيات  فاإن  �لبعلية  �لزر�عة  جمال  يف  �لتكنولوجيا  �إدخال  �أما 
زر�عة �حلبوب و �سجرة �لزيتون لأنهما ي�سغالن �مل�ساحة �لكلية تقريبا يف �لزر�عة �لبعلية. �أما 
�مل�ستوى  �إنتاجية �لدومن على  ن�ستطيع زيادة  للمحا�سيل �لزر�عية فلم  �لإنتاجبة  بخ�سو�س رفع 
�لوطني على �لرغم من �أن �لبحث �لعلمي �لزر�عي قد ��ستنبط �حلزم �لإنتاجية �ملنا�سبة لهذ� 
يتطلب من  �لوطني،  �مل�ستوى  و�عتمادها من قبل ملز�رعني على  نقل هذه �حلزم  ولكن  �لغر�س 

�لكثري من �مل�ستلزمات و�لتي مل نقوم بتوفريها و�ملجال ل ي�سمح بتف�سيلها هنا و�لكل يعرفها. 
�أما حم�سول �لزيتون �ملزروع بعال، فهناك حماولت جدية للنهو�س باأ�ساليب �لت�سدير ولي�س 
باأ�ساليب �لزر�عة و�لإنتاج. و�أ�ستطيع �أن �أدعي �أن م�ساحات و��سعة منه قد زرعت خالل �لعقدين 
�ملا�سيني يف �لأر��سي �لتي ل تنا�سبه، كما �أن م�ساحات و��سعة منه هي عبارة من ملكيات �سغرية 
جد� ول ميكن �حل�سول منها على �إنتاج ح�سب �ملعايري �لقت�سادية ب�سبب تفتت �مللكيات �ملزروعة 

ال�ضتنزاف امل�ضتمر
 لالأرا�ضي الزراعية يف الأردن
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30000 طن �سنويا من  يتعدى حو�يل  �لذي ل  �ل�سنوي  �لإنتاج  �أن  ناهيك عن   ، بهذ �ملح�سول 
من  �لناجم  �لطلب  �زدياد  �سوء  على  �حلال  هو  فما  �لآن،  �ملحلي  لال�ستهالك  تكفي  ل  �لزيت 

�لزيادة �ل�سكانية.
يكمن  ل  بكميات  �ملعاجلة  �ملياه  من  �لإنتاج  �زدياد  وهو  جتاهله  ميكننا  ل  �آخر  بعد  وهناك 
باملياه  دون خلطها  مبا�سرة  �لغذ�ء  �إنتاج  ��ستخد�مها يف  ول ميكننا  �لأردن  و�دي  ��ستيعابها يف 
�لعذبة وغري �ملتو�فرة لدينا على �ملدى �ملنظور �إلى حني تطوير �أ�ساليب معاجلتها لت�سبح هذه 
�ملياه �ساحلة لإنتاج �لغذ�ء مبا�سره وهذه �لتكنولوجيا غري متو�فرة �لآن وحتى يف حال توفرها 
�لو�دي  خارج  �لزر�عية  �لأر��سي  تو�فر  من  بد  ل  �لأحو�ل  جميع  ويف  �لكلفة.  مرتفعة  �ستكون 

ل�ستخد�مها لهذ� �لغر�س.
�ل�سرور�ت  من  فهي  �لريفية  �ملناطق  يف  ة  وبخا�سّ �لزر�عية  �لأر��سي  تو�فر  متطلبات  �أما 
�لق�سوى �ملطلوبة لتثبيت �ل�سكان يف هذه �ملناطق �إذ� �أردنا مكافحة �لفقر و�لبطالة ووقف �لهجرة 

من �لريف �إلى �ملدينة وما ي�ساحب ذلك من تكاليف �ستتحملها �لدولة.
من هذ� �لعر�س �ل�سريع و�إذ� نظرنا نظرة �سمولية �إلى مو�سوع تو�فر �لأر��سي �لزر�عية فاإن 
حماية ما يتو�فر لنا يف �لأردن من م�ساحات قابلة لال�ستغالل هي م�سالة بقاء ولي�ست رفاهية. 
�أما ماذ� �سنفعل فاإما �أن نعيد للزر�عة �حرت�مها �أو ننتظر حتى يكون للزر�عة بو�ٍك كما هو �حلال 

يف �لقطاعات �لأخرى . 
 يف �لنهاية �أرجو �أن �أكون قد بينت بع�س �لأ�سباب �لتي �أدت وما تز�ل توؤدي �إلى تدين م�ساهمة 
مع  للتعامل  �سببا  �لعر�س  هذ�  ي�سكل  �أن  و�آمل  �لإجمايل،  �لقومي  �لناجت  يف  �لزر�عي  �لقطاع 

�مل�سكالت �لتي يعاين منها �لقطاع �لزر�عي باأ�سلوب �آخر و�أكرث �سمولية.
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ال�ضتثمار يف البحث العلمي

اأ.د. ر�صا �صبلي اخلوالدة
نائب رئي�س اجلامعة الأردنية

ل يخفى 
على اأي اإن�صان اأهمية البحوث 

العلمية ، وذلك عندما يعلم اأن ما هو فيه من 
تقدم يف جميع املجالت كان الف�صل فيه يرجع اإلى البحوث 

ومراكزها التي ما فتئت تعمل على تطوير وتنمية واختالق ما هو 
جديد وكل ذلك ي�صب يف النهاية يف م�صلحة احلياة املعي�صية لالإن�صان. 

فبدل من اأن الإن�صان كان ميتطي الدواب، اأ�صبح يركب الطائرة، وبدل من 
اأنه كان يبذل ال�صنني الطوال يف احل�صول على عدد ل يتجاوز ع�صرات 
الآلف من املعلومات يف مو�صوع معني، اأ�صبح يح�صل على مئات الآلف 

بل املاليني من املعلومات عن املو�صوع نف�صه خالل اأجزاء من 
الثانية. فحقيقة اأن هذا التقدم كان وراءه مراكز بحوث 

تطور وتنمي من اأجل احل�صول على اأف�صل 
النتائج املمكنة.
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يعّد �لبحث �لعلمي قاعدة �أ�سا�سية تنطلق منها مبادر�ت �لتنمية �ل�سناعية و�لجتماعية 
و�لقت�سادية وهو مقيا�س تقدم �لدول، كما �أن �لتفاوت �لو��سح بني �لدول �ملتقدمة و�لدول 
كافة  يف  نتائجه  وتطبيق  �لعلمي  �لبحث  يف  �ل�ستثمار  �إلى  �أ�سا�سي  ب�سكل  يرجع  �لنامية 
�أنها  �لعلمّية لريى بو�سوح  �إن �ملتمعن يف �لهدف من مر�كز �لبحوث  �لتنموية.  �لقطاعات 
�لوعاء �أو �ملكان �لذي ي�سطاد �لأفكار ويطورها �إلى �أن ت�سبح بحوثا وي�ستمر يف تطويرها 
حتى ت�سل �إلى �لروؤية �لتي من �أجلها خرجت �لفكرة لكي ت�سبح منتجا �أو خدمة ت�سهم يف 
�ملر�كز موجودة فلن جند من ي�سطاد  فلو مل تكن هذه  لالإن�سان.  �ملعي�سة  تطوير م�ستوى 

�لأفكار ويطورها.
بهذه  �لغربي  �لعامل  �هتمام  هو  �لبحث  مر�كز  �أهمية  يف  لل�سك  فر�سة  يدع  ل  مما  �إن 
�لبحوث  مر�كز  – �أي  �أنها  فنجد  عام.  ب�سكل  و�لخرت�ع  و�لتنمية  �لتطوير  وبفكر  �ملر�كز 
وم�ستهلكا  تنتجه  ملا  تابعا  و�سار غريها  �لتقدم  من  و�لكثري  �لكثري  �لعامل  لهذ�  قدمت   –
�أثر  فاأحدثت  �لأ�سا�سية  �لعلوم  جمال  يف  بالطفرة  �أ�سبه  قفزة  قفزت  �ملتقدمة  �لدول  له. 
معي�سة  م�ستوى  ح�سنت  حيث  و�لعلمية،  و�لجتماعية  �لإن�سانية  �ملجالت  يف  تكنولوجيا 
�ملعاناة من خالل ما قدمته  و�لرفاهية وعاجلت جو�نب  لل�سعادة  �لب�سرية وقدمت و�سائل 
عاتقها  على  �أخذت  �لأمريكية  �ملتحدة  فالوليات  و�ملعلومات.  �لت�سالت  تكنولوجيا  من 
�لعلوم  تطوير  على  و��سح  ب�سكل  �لأمريكي  �لد�ستور  ن�س  وقد  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  تطوير 
و�لتكنولوجيا كما �أن�سئ لهذ� �لغر�س مكتب خا�س يرتبط ب�سكل مبا�سر مع رئي�س �لوليات 

�ملتحدة لتهيئة �ل�سيا�سات و�ل�سرت�تيجيات.
�إن  حيث  �لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات  حذو  �ملعا�سر  �لعامل  يف  �أخرى  دول  حذت  وقد 
مع  نف�سها  و�لأ�ساليب  و�ل�سرت�تيجيات  �ل�سيا�سات  �عتمدت  وفرن�سا  و�ليابان،  بريطانيا، 
وعلميا  تكنولوجيا  تقدما  و�أجنزت  و�لطموحات  �لتطلعات  لها  فكانت  �خل�سو�سية،  بع�س 

فاأن�سئ يف بريطانيا مكتب يعنى بالعلوم و�لتكنولوجيا وحددت له �أهد�ف ومهمات.
ويف دول �لعامل �لثالث يوجد جتارب ناجحة مثل دول جنوب �سرق �آ�سيا ) تايو�ن، كوريا 
�جلنوبية، �سنغافورة، �ندوني�سيا، ماليزيا، �ل�سني، وهوجن كونغ( �إذ� ��ستطاعت هذه �لدول 
�ملتحدة. فماليزيا  �لوليات  نالته  �لذي  �لعلمي  �لتقدم  �ل�ستفادة من  �لالقطة لالإبد�عات 
حققت طفرة تكنولوجية و��سحة ميكن تلم�س ن�ساأتها يف حتولها �إلى دولة منتجة للتكنولوجيا 

خالل عقدين من �لزمن فقط .
وتت�سابق �لدول �ل�سناعية �ملتقدمة على تخ�سي�س مبالغ �أكرب من مو�زناتها من �أجل 
�لبحث �لعلمي و�لتطوير، بو�سفه ��ستثمار� ذ� �أرباح هائلة، بينما ل ت�سكل هذه �ملخ�س�سات 
�إن  �لقول  ميكن  عامة  وب�سورة  عاملنا.  ومنها  �لنامية  �لدول  ميز�نيات  يف  يذكر  �سيء  �أي 
�إليه �لدول مل ياأت من فر�غ وما مييز �لدول �ملتقدمة من غريها من  �لتقدم �لذي و�سلت 
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�لدول �لنامية �أنها �أدركت – يف مر�حل مبكرة – �أهمية �لبحث �لعلمي و�أهمية توظيف ما 
ينتج منه من معرفة منظمة يف �إنتاج �لتكنولوجيا، و�لتي كان لها �لأثر �لكبري يف حتقيق تنمية 
�ملجتمعات، وميكن �ل�ستفادة من جتارب �لدول �ملتقدمة يف جمال �لعلوم و�لتكنولوجيا ويف 

مركزية �لعلوم و�لتكنولوجيا لتحقيق �لتنمية. 
�إن يكون لأ�سحاب �لقر�ر ت�سور و�لتز�م  �لتكنولوجيا، مبعنى  و�للتز�م �لقومي بعملية 
�لبناء.  يف  للدولة  �لقيادي  �لدور  فيها  يرتبط  قومية  خطة  �سكل  على  ينعك�سان  حمدد�ن 
و�لتحول �لتدريجي من مرحلة نقل �لتكنولوجيا و��ستري�دها �إلى �بتكار �لتكنولوجيا و�إنتاجها 
يف �إطار موؤ�س�سي وتخطيطي �أو�سع يقوم على �مل�ساركة بني خمتلف قطاعات �لدولة، و�سياغة 
�سيا�سة علمية و��سحة وحمددة باأولويات �لبحث �لعلمي من �أجل توفري �لتكنولوجيا �ملالئمة 
)�لقابلة للت�سويق( عو�سا عن �لتكنولوجيا �ملتقدمة، ور�سم عملية تعليمية فعالة تقوم على 
�لرتقاء مب�ستوى �لتعليم و�لبحث �لعلمي، وتوفري �لبنية �لتحتية و�لتخ�س�س �لتكنولوجي، 

و�لهتمام بتوجيه منظومة �لقيم �لثقافية وتوجيهها نحو �لبحث و�لتطوير.

امتالك التكنولوجيا يف العامل كمح�صلة للبحث العلمي:
�إن تطور �لعلم ي�سبو �إلى �لليونة حتى كاد �لبحث �لعلمي يف كثري من �لأحيان يتحول �إلى 
�ملعلومات  تكنولوجيا  وت�ساهم  �لعلمي.  للبحث  �أ�سا�سية  ركيزة  بو�سفه  �ملعلومات  بحث عن 
بو�سائل غري مبا�سرة مثل �ملعلومات �حليوية، و�لل�سانيات �حلا�سوبية ب�سورة غري مبا�سرة 
مبا توفره من �إمكانيات هائلة للتعامل مع حجم �لبيانات �ل�سخمة ومن �أمثلة ذلك ما توفره 
�لرتبوية  �لعلوم  يفيد  مبا  �ملتقدمة  �لإح�سائي  �لتحليل  ونظم  �الأمناط  لتمييز  و�سائل  من 
و�لجتماع و�لتاريخ و�سفيا وحتليليا. كما �ساعدت تكنولوجيا �ملعلومات يف ��ستحد�ث فروع 
�أ�سال مثل هند�سة �ملعرفة وهند�سة �ل�سورة  �ملعلومات  �لقائمة على  �لهند�سة  جديدة من 

وهند�سة �للغات.
وتعّد تكنولوجيا �ملعلومات �أهم �أدو�ت �لبحث �لعلمي، فتوفر و�سائل عديدة ت�سمل �أد�ة 
للح�سابات �لعلمية و�لتوثيق لنتائج �لبحوث �لعلمية �لتي باتت من �ل�سخامة بحيث ينبغي 
لالختبار  �أد�ة  �ملعلومات  تكنولوجيا  و��ستعمال  ورقيا،  �إخر�جها  لتعذر  �إلكرتونيا  ن�سرها 
ت�سمح  �لتي  �لرقمية،  �ملحاكاة  ونظم  �لإح�سائية  �لنماذج  ��ستعمال  خالل  من  و�لتجريب 
باختبار �ل�سيناريوهات و�لتحقق من �سحة �لفرت��سات. ول �سك يف �أن �ل�سرعة �ملعلوماتية 
للبحث �لعلمي هي من م�سلحة �لباحثني �سريطة تو�فر �ملهار�ت �لأ�سا�سية للتعامل مع مو�رد 
�ملعلومات �لعلمية، وهذ� لي�س بالأمر �لع�سري فالبيئة مو�تية لفر�س عديدة للم�ساهمة حمليا 
�لعلمية،  �ملعلومات  مو�رد  وفرة  و�أهمها  ل�ساحلنا  تعمل  �إيجابية  توجهات  وهناك  وعامليا 

و�مل�ساركة �لعلمية عن بعد وتدين كلفة �إنتاج �لعلم ن�سبيا.

ال�ضتثمار يف البحث العلمي
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ومن �لو��سح �أن �لثورة �ل�سناعية مل تكن فقط م�ساألة علمية وتكنولوجية بل لعلها مل تكن 
حتى خطاأ علميا وتكنولوجيا فا�سال يف �ملقام �لأول، �إذ �إن ما يقال يف ذلك �أن من �ل�سعب 
�ملقررة  �لعو�مل  طبيعة  على  و�لتفاعالت،  �لفعل  وردود  �لأفعال  تعقد  خالل  من  �لوقوف 
وحتى ولو قبل �ملرء باأنه كانت هناك بالفعل مثل هذه �لعو�مل �ملقررة ولي�س تغري� �جتماعيا 
منهجيا �سامال. وتنطبق تلك �حلجة على �لنمو �ملطرد للبلد�ن �ل�سناعية منذ �لقرن �لتا�سع 
ع�سر حيث ت�سُدق حجة �لر�أي �لقاتل باأن تقدم �لعلم و�لتكنولوجيا قد حددته �حتياجات 
�ملهام �لجتماعية و�لقت�سادية ومل يحدده عامل خارجي �ملن�ساأ ميكن عزله وحتديد �أثره 

على �لنظام.
وتنطبق حجج مماثلة على �لأو�ساع يف �لبلد�ن �لأقل منو�، حيث يوؤكد �تفاق يف �لر�أي 
�أي�سا �إمكانيَة �لتاأثري �ل�سلبي لالإنفاق على �لعلم و�لتكنولوجيا. �إن �لعجز �لعلمي و�لتكنولوجي 
�لأمية  م�ستويات  و�رتفاع  �لفقر،  بانت�سار  يز�ل مو�سوما  ما  �أمر م�ساحب ملجتمع  هو  �إمنا 
ومبو�قف �جتماعية بالية يف بع�س �لأحيان، وبقوة عمل ما تز�ل حتافظ على �جتاهها وبفئة 

من �لكو�در �لذين يعمل حميطهم يف �لغالب على �سحق معنوياتهم ودفعهم للخيبة.

اأهمية ال�صتثمار:
�إن جمموع ما تنفقه �أية دولة على �لبحث �لعلمي و�لتطوير ون�سبة مو�زنة �لبحث �لعلمي 
و�لتطوير �إلى �لناجت �لقومي �لإجمايل يعّد�ن �ملوؤ�سرين �لأ�سا�سيني للمقارنة بني دول �لعامل 
يف �إمكاناتها �لبحثية و�لتطويرية. و�إذ� ما در�ست �لإح�ساء�ت جند هذين �ملوؤ�سرين لدول 
�لعامل �ملختلفة مرتفعني يف �لدول �ل�سناعية �ملتقدمة بالتكنولوجيا ومنخف�سني يف �لدول 
غري �ل�سناعية و�مل�ستهلكة للتكنولوجيا. �إن �لرت�بط �لكبري بني �لبحث �لعلمي ومعدل �لنمو 

�لقت�سادي لبلد ما يعود لال�ستثمار يف �لبحث �لعلمي و�لتكنولوجيا �لد�عمة له.
يف  �ل�ستثمار  �أهمية  مدى  �لتعليم  �قت�ساديات  جمال  يف  جتريبية  در��سات  �أثبتت  وقد 
�لطاقة �لب�سرية و�أثر ذلك يف �ل�ستثمار يف �لتمنية �لقت�سادية وهذ� يظهر يف �ل�ستثمار 
�لتو�سع  �أثر  �لعلمي. ميكن ح�ساب  �لبحث  �ملتمثلة يف  و�لعلمية  �لإبد�عية  �لب�سر  يف طاقات 
حيث  �لقت�سادي،  �لنمو  م�سادر  �إيجاد  على  تعتمد  �إح�سائية  بطرق  �لعلمي  �لبحث  يف 
يالحظ �أن �ملو�رد �لطبيعية وقوة �لعمل ور�أ�س �ملال ل تف�سر ب�سكل كامل معدل �لنمو �ل�سنوي 
% يف كثري من  �لقت�سادي، حتى �إن �لدر��سات �أظهرت �أن �أثر هذه �لعو�مل ل يزيد على 60 
% �لباقية فيف�سرها �لقت�ساديون بالآثار �ملرتتبة على �لتعليم و�لتدريب. �لأحيان و�أما 40 

مهار�ت  ك�سقل  عدة  جو�نب  يف  �لقت�سادية  �لناحية  من  �لعايل  �لتعليم  �أهمية  وتربز 
�لقوى �لعاملة، ورفع كفاءة �أد�ء �لعاملني وتطوير �جتاهاتهم من حيث �ملهن �لد�ئمة و�ملو�قع 
�لإنتاجية و��ستقر�ر �لن�ساطات �لقت�سادية، وتبني �أ�سلوب علمي يف �تخاذ �لقر�ر�ت وبناء 
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�ل�سرت�تيجيات �ملنا�سبة ل�سمان تفوق �لإنتاج. فالبحث و�لتطوير كن�ساط علمي تكنولوجي 
�جلدوى  معايري  وفق  �ل�ستثماري  لالإنفاق  خمطط  وتنفيذ  و�سع  على  يقوم  موؤ�س�سي 
�لختبار  بو�سائل  وربطها  كافة  �ملجالت  يف  �لعلمية  �ملعرفة  لتعزيز  وهذ�  �لقت�سادية، 
�أو  مو�د  �أو  �أجهزة  لتوليد  �لخرت�ع  �أو  �لبتكار  �أو  �لتطوير  يوجد  مما  و�لإنتاج  و�لتطبيق 

�أ�ساليب �إنتاج �أو منتجات جديدة وحم�سنة �أو لرفع كفاءة �لإنتاج.

كمية ما ينفق على البحث العلمي مقارنة باملردود:
�إن كمية ما ينفق على �لبحوث �لعلمية ومر�كزها ل يرتبط �أبد� مب�ساحة �لبلد �أو حتى 
بعدد �سكانها فمثال �إ�سر�ئيل وحدها تنفق 6.1 بليون دولر بينما تنفق �لدول �لعربية جمتمعة 
دولة  يف  �لعلمي  �لبحث  على  �لإنفاق  بني  �ل�سا�سع  �لفرق  مدى  ونالحظ  دولر.  بليون   1.7
�ألف خبري   50 �إ�سر�ئيل تخرج  �إن هذ� �لفارق جعل  و�حدة مقارنة بجميع �لدول �لعربية، 
يعملون يف �ل�سناعات �ملتطورة و�لدقيقة و�لتي بلغت مبيعاتها لل�سنو�ت 2003-2005 فقط 
8 بليون دولر. هذ� ب�سرف �لنظر عما تنفقه �أمريكا �ل�سمالية على �لبحث �لعلمي و�لذي 
  Gillette بلغ 281 بليون دولر بينما تنفق �ليابان وحدها 98.1 بليون دولر، بل �إن �سركة
�لأمريكية �أنفقت على در��سة Mack III لأمو��س �حلالقة وهي در��سة و�حدة مبالغ تقدر 

300 مليون دولر �أي خم�س ميز�نية �لبحث �لعلمي يف �لدول �لعربية جمتمعة.
و�ملطلع على كمية �لإنفاق �لعربي على �لبحث �لعلمي يجد �أنه يختلف كثري� عن معدل 
�لإنفاق �لعاملي حتى و�إن تقدم معدل �إنفاقه يف �لفرتة بني عام 1970 �إلى عام 2005 حيث 
% عام 1990. �إن ما مييز  % عام 1970 �إلى 0.67  �أن �لتقدم كان ب�سيطا جد� من 0.31 
�لإنفاق على �لبحث �لعلمي يف �لدول �ملتقدمة و�ل�سناعية، هو �أن غالب ما ينفق على �لبحث 
�لعربية،  �لدول  يف  موجود  هو  ما  بعك�س  وذلك  �لدولة  يف  �خلا�س  �لقطاع  من  هو  �لعلمي 
لناأخذ مثال على ذلك: يبلغ �لإنفاق �حلكومي يف �لأردن على �لبحث �لعلمي ما ن�سبته 86 
% تقريبا، و�إذ� �أخذنا �ليابان مثال على �لدول  % بينما ما ينفقه �لقطاع �خلا�س هو 10 
% من �إجمايل ما ينفق على  �ل�سناعية و�ملتقدمة فاإن �لقطاع �خلا�س ينفق ما يقارب 80 
% وهذ� ما جعل �لإنفاق على �لبحث �لعلمي ومر�كزه  �لبحث �لعلمي وتنفق �حلكومة 20 

ي�سل �إلى م�ستويات مرتفعة.
هذ�  وتوؤكد  �لعلمي   �لبحث  على  �لإنفاق  حجم  حيث  من  �لعربية  �لأقطار  وتختلف 
للعام  م�سر  يف  �لعلمي  �لبحث  على  �لإنفاق  ن�سبة  �أن  �أظهرت  حيث  �ليون�سكو  �إح�سائيات 
% بينما يف كل من �سوريا  % و�ملغرب 0.2  % ويف �لأردن 0.33  1999 و�سلت �إلى 0.4 
% من �إجمايل �لدخل �لقومي بينما يف  ولبنان وتون�س و�ل�سعودية كانت ن�سبة �لإنفاق 0.1 
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�إح�سائيات �لعام 2004 تظهر �أن �لدول �لعربية جمتمعة �أنفقت على �لبحث �لعلمي 1.7 
% من �لناجت �لقومي �لإجمايل. لقد �أدى �سعف �لإنفاق  مليار دولر فقط �أي ما ن�سبته 0.3 
على �لبحث �لعلمي و�لتطوير يف �لدول �لعربية �إلى تر�جع علمي وتقني بالغ يف هذه �لدول 

بالإ�سافة �إلى عدم �إيجاد �لتنمية �ملن�سودة 
�إن هذه �لأرقام كما ذكرت ت�سري �إلى مدى �خلطر �لكامن يف جمتمعاتنا، وتدل ب�سكل 
بع�س  تف�سر  كما  و�لقيادة.  و�لرقي  �لتطوير  جمال  يف  بها  ت�سري  �لتي  �ل�سرعة  على  قاطع 
�لظو�هر و�لتي منها ما تطرق له �ملفكرون و�ملثقفون وهي ظاهرة هجرة �لعقول �لعربية، 
% من طالب �لعرب �لذين يدر�سون باخلارج ل يعودون �إلى �أوطانهم و�أن 31  حيث �إن 54 
% من �لكفاء�ت �لعربية �لفذة تعمل يف �لغرب، وما يقارب 450 �ألف عامل عربي يف دول 

�لغرب، وتقدر خ�سارة  هجرتهم بع�سر�ت �ملليار�ت �سنويا.
تذهب  �لطائلة  �ملبالغ  عليها  وتنفق  �لعربية  �لدول  بها  تقوم  �لتي  �لبتعاث  عمليات  �إن 
ثمارها للغرب، حيث �أن هذه �لدول ن�سيت �أو تنا�ست �أنه من غري �ملعقول �أو لنقل: �إنه من 
�أن هذه �لدول تقوم  �أق�سده  �أدنى بالذي هو خري. �لذي  غري �ل�سحيح ��ستبد�ل �لذي هو 
تاأتي  �مل�سكلة  ولكن  جيد  عمل  وهذ�  �خلارج،  قي  للدر��سة  ونخبتهم  �سبابها  �أف�سل  بدفع 
عندما ترى هذه �لعقليات �لبيئات �ملنا�سبة لها هناك يف �لدول �لغربية فاإنها ل تر�سى مبا 
�لعلمية و�لعملية،  �لبيئات  �لعربية، وحتديد�  �لدول  �لتي يف  �لبيئات  �أق�سد  هو دون ذلك، 
وبذلك تكون خ�سارة هذه �لدول هجرة �لعقول �لب�سرية للخارج حيث �إن �أكرث من ن�سف من 
يبتعثون ل يعودون. �إنني هنا ل �أعار�س عملية �لبتعاث ولكن �أحث لتهيئة �لبيئة �ملنا�سبة ملن 

�سوف ياأتي من �ملبتعثني كي يو��سلو� ما كانو� عليه يف تلك �لبيئات د�خل �أوطانهم.
وتقودنا هذه �حلقيقة لتف�سري بع�س �لعرو�س �لتي تتلقاها بع�س �لدول �لعربية لأبنائها 
من  �لغرب  يخ�سره  ما  تعو�س  لكي  �لعقول  هذه  يريدون  �أنهم  حيث  �خلارج  يف  لدر��ستهم 
بال�سباب  �لتي ترتب�س  �مل�ساكل  عقول ب�سبب ما يعي�سه من م�ساكل �جتماعية وغريها من 
يف تلك �لدول، وكذلك لعلمهم �أن �ل�ستثمار يف هذ� �ملجال ��ستثمار ناجح. ويف �لأردن ومع 
ب�سكل  يتنامى  �لعلمي  �لبحث  �أن  �إل  عام(؛  )�أقل من خم�سني  فتيا  يعد  �لعايل  �لتعليم  �أن 
متو��سل لكن جزء� كبري� منه غري موجه للتنمية �لقت�سادية. حيث �أظهر تقرير �ملنظمة 
�لدولية �لإ�سالمية لالأبحاث �لذي مت عر�سه يف �سباط 2006 حقائق مهمة حول �لأبحاث 
% من �لبحوث �سدر عن كليات علمية وقد عر�س �لتقرير  يف �لأردن. كما �أظهرت �أن 80 
ومعاهده  �لأردن  وكان  �إ�سالميا  باحثا   25 و�أف�سل  �لبحوث  �إ�سالميا يف  معهد�   25 �أف�سل 

خارج ذلك كله.

اأ.د. ر�صا �صبلي اخلوالدة
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اأمثلة يف القطاعات املختلفة:
خالل �خلم�سة وع�سرين عاما �ملا�سية �زد�د دور �ل�سركات �ل�سناعية يف دعم �لبحوث 
�سركات  �إنفاق  �رتفع  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  ففي  �لتكنولوجية،  �لعملية  �سري  وتطوير 
عام  دولر  بليون   32 �إلى   1977 عام  دولر  بليون   1.3 من  و�لتطوير  �لبحث  على  �لأدوية 
�أدى  لقد  �ملتحدة.  �لوليات  يف  مبيعاتها  من   %  18.2 حو�يل  �لإنفاق  هذ�  وميثل   2002
نتيجة  �لإبد�ع  �إلى زيادة فر�س  �لعامل كثرية  و�أمثلتها يف  �ل�سركات �خلا�سة  ��ستثمار هذه 
للتقدم بالكت�سافات و�ملعرفة �لتكنولوجية �حلديثة بالإ�سافة �إلى نتائج �قت�سادية �سخمة 
لها وللمجتمع، فقد و�سلت ن�سبة م�ساهمات هذه �ل�سركات يف �لإنفاق على �لبحث و�لتطوير 
دول  ويف   %  66 �إلى  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  ويف   %  73 �إلى  �ليابان  يف   2001 عام 

.% �لحتاد �لأوروبي �إلى 56 
و�إذ� ما �ألقينا نظرة على �لعو�ئد �ملادية لالأبحاث �لعلمية �ل�سناعية يف كربى �سركات 
�ملايل  عامها  من  �لثاين  �لربع  �أرباح  عن  �أعلنت  قد  مايكرو�سوفت  �سركة  �أن  جند  �لعامل 
 18 60 بليون دولر مبعدل زيادة يف �لربح مقد�ره  2008 مببلغ  30 حزير�ن  و�ملنتهي ب 
% عن �لعام �ل�سابق ، بينما جند �سركة LG و�لتي توظف بني �سفوفها ما يقارب 82 �ألف 

موظف قد و�سلت �أرباحها �إلى 90 بليون دولر �أمريكي عام 2007 . 
�أما �ل�سلة بني �لبحث �لعلمي وحاجات �ملجتمع فيمكن �لتما�سها يف كل جمال: �لزر�عة 
�أو غري ذلك، فعلى �سبيل �ملثال نقل تقنيات �لزر�عة  �أو �لإد�رة  �أو يف �لرتبية  �أو �ل�سناعة 
�لزر�عة  م�سكالت  حل  يف  يجدي  ل  �ملتحدة  �لوليات  �أو  بلجيكا  �أو  فرن�سا  يف  �مل�ستخدمة 
�لعربية فالظروف �ملناخية و�لبيئية �لقت�سادية و�مل�ستوى �لثقايف للمز�رعني �لعرب يتطلب 

�أقلمة �لتقنيات �مل�ستوردة �أو �خرت�ع تقنيات منا�سبة جديدة.
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ال�ضناعة املعجمية ومنجزها
 يف امل�ضطلح النقدي

»الت�ضمية والت�ضنيف«

د.عبا�س عبد احلليم عبا�س
اجلامعة العربية املفتوحة 

A b b a s _ 1 7 6 @ h o t m a i l . c o m

م هذه  تقدرّ
املقالة نظرة يف معاجم امل�صطلح النقدي، 

ر  يف حماولة حل�صرها كميًا، وت�صنيفها نوعيًا، لعلَّنا نقف على ت�صورّ
كلرّي لل�صناعة املعجمية ومنجزها يف امل�صطلح النقدي، القدمي منه 

واحلديث على حدرّ �صواء.
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ال�ضناعة املعجمية ومنجزها يف
 امل�ضطلح النقدي »الت�ضمية والت�ضنيف«

مبا �أن �لت�سنيف هو مقدمة للعمل �لتحليلي فال �سك يف �أن حتديد �لأ�سماء و�مل�سميات مهاد 
�أ�سا�سي نخل�س منه �إلى فهم و�ٍف لعدد من �لألفاظ ) كاملعجم و�لقامو�س و�لأطل�س و�ملو�سوعة 
و�لثَبت، و�لفهر�ست و�مل�سرد و�لقائمة و�لدليل ( وغريها من م�سميات �أطلقها �أ�سحابها على عمل 

نع قائمة م�سطلحية بطريقة ما. �أريد به �سُ
�أو �جلمع، عّل  �أخرى ذ�ت عالقة نحو ما ورد ب�سيغة �ملفرد  ومن ثم ينبغي معاجلة ق�سايا 
�لنقدية  �مل�سطلحات  معاجم  من  �لباحث  يقاربه  ما  ت�سنيف  مهمة  يف  ُمعينًا  مدخاًل  ذلك  يف 

و�لبالغية �لتي �أ�سرت �إلى ما يّت�سم به كّمها من �لتنوع و�لتعدد و�لمتد�د.
�إن �إ�سهامات �للغويات �لتطبيقية، وما تفرعت عنه من دو�ئر �ملعجمية وعلوم �لل�سانيات باتت 
تفّرق بني لفظتي )معجم وقامو�س(، ولي�س هذ� فح�سب، بل �إن �لدقة �لعلمية و�لتف�سيل �ملنهجي 
�ساقا �إلى نقا�سات �أكرث تف�سياًل، نحو تفريق بع�س �لباحثني بني جمع )معجم( على معاجم �أو 
معجمات، وغري ذلك من جد�ل نحا به �أ�سحابه منحى ل�سانيًا وفقه لغوي، ول جرم �أن مثل هذ� 
�لبحث عن حمدد�ت علمية لالألفاظ و�ملفاهيم عمل حتّتمه �سرور�ت �لبحث �لعلمي ومنهجياته.

)معاجم  حول  �لأ�سد  �لدين  نا�سر  للدكتور  ل  موؤثِّ بحث  �لعمل  هذ�  �سياقات  بع�س  يف  وياأتي 
و�للغويني  و�لأدباء  �لكّتاب  �أحدً� من  “ل نعرف  �أننا  �إلى �جتهاد مفاده  فيه  ومعجمات( يخل�س 
�ملحدثني – حتى عهد قريب – ��ستعمل “معجمات” جمعًا ملعجم، و�إمنا كانو� جميعًا ي�ستعملون 
�ل�سك  بد�أ  متى  ندري  ول�سنا  �جلمع.  هذ�  لتخطئة  منهم  �أحد  ينرب  ومل  تردد،  دون  “معاجم” 
و�لرتدد يف ��ستعمالها وتف�سيل “معجمات” عليها، غري �أّن ذلك كان يف  يف �سحة “معاجم”، 

�ل�سنو�ت �لقليلة �لقريبة.

ولكن الذي نعرفه حقاً هو :
1- �أن كلمة “معجم” يف دللتها �لتي ن�ستعملها لها �ليوم لي�ست م�سدرً� مبعنى “�لإعجام” حتى 

نتحّرج من جمعها.
�ل�سفدي )يف  و�أن  �سعره،  يف  “معاجم”  ��ستعمل �جلمع  �أمّية  بني  �لقطامي يف ع�سر  و�أّن   -2
�لقرن �لثامن �لهجري( ��ستعمل هذ� �جلمع يف نرثه، و�أّن �للغوي �لنحوّي عبد �ل�سالم هارون 

�أكرث يف زماننا من ��ستعمال هذ� �جلمع “معاجم” بل رمبا مل ي�ستعمل �سو�ه ...”)1(

وبعد ذلك يت�ساَءل �لدكتور نا�سر �لدين �لأ�سد : “هل نحن على حّق حني نرى �أن �ل�سو�ب 
يف “معجم” هو “معاجم” و�أن “معجمات” يخالف �لقيا�س، و��ستعمال �لعرب، وذوق جمهور 
�ملعا�سرين معًا ؟... وهل ن�ستطيع �أن ن�سيف �إلى ذلك �أّن �ل�سحيح يف جمع �لألفاظ �لأخرى �لتي 
على هذ� �لبناء هو “مفاعل” حيت جتري هذه �لألفاظ جمرى �لأ�سماء فنقول يف جمع ُملحق : 

مالحق، ولي�س “ملحقات” ؟)2(
�إلى  بحاجة  �أننا  �لباحث  يلحظ  �ملتخ�س�سة،  �ملعجمية  �مل�ستعملة يف  �ملفرد�ت  وفيما يخ�س 
�لتد�خالت  لفظ، كما هي �حلال يف  لفظا مكان  ن�ستعمل  و�أن ل  �ملفهومّي،  �لتحديد  �ملزيد من 
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�لتي تقع بني : �ملعجم و�لقامو�س، و�لقائمة و�مل�سرد، و�لأطل�س و�ملو�سوعة، و�لثبت و�لدليل. فكلمة 
“قامو�س” مثاًل – كما نّبهني �لدكتور نا�سر �لدين �لأ�سد – �إْن هي �إل عنو�ن معجم للفريوز 
�آبادي �سّماه “�لقامو�س �ملحيط” ثم �ساعت �لكلمة خطاأً مبعنى �ملعجم. �أّما �مل�سميات �لأخرى، 
فال جرم �أننا بحاجة �إلى مزيد من �لدر��سات �ملف�سلة لتحديد مالمح كل م�سطلح منها وبيان 
�سحة ��ستخد�مه من عدمها، ويف و�قع �لأمر ميكن لذ�كرة �للغة ومعاجمها �ملعروفة �أن ت�سعف 
بع�س �لإ�سعاف يف هذ� �ملجال، حتى يفهم م�ستخدموها مدى دّقتهم يف ��ستخد�مها، ليثُبتو� عليها 
�أو ين�سرفو� �إلى �ساأن �آخر. و�إل كيف للقارئ �لعربي �أن يفهم �أن كلمة )دليل( تعني )معجمًا( 
فيما �أثبته �ساحبا )دليل �لناقد �لأدبي( لول �أن �ملقدمة تقول: “بهذه �لطبعة �لثانية يبد�أ دليل 
�لناقد �لأدبي خطوته �لأولى على طريق �ملر�جعة و�لتطوير، �لطريق �لتي �متدت �أمام �أعيننا منذ 
�لتمعت �لفكرة �لأولى لهذ� �لعمل �ملعجمّي .. و�إن �لإكثار من �لأمثلة �سيطيل �ملد�خل وي�سعف 
�لطابع �ملعجمّي للكتاب” )3( فما دمنا �أمام )معجم( كما يريد له موؤلفاه، فلماذ� ل ن�ستخدم 

�لكلمة �لد�لة دللة مبا�سرة على عنو�ن �لكتاب و��سمه �ل�سريح؟!
دقة  كتابه  ت�سمية  دقته يف  تفوق  �أن  ينبغي  �مل�سطلح  كتابًا يف  يكتب  فاإن من  �أية حال  وعلى 

�لآخرين، ويجب �أن يكون �أولى �لنا�س بت�سمية �لأ�سياء مب�سمياتها.
ورمبا �أ�سري يف هذ� �ل�سياق �إلى �أن �لت�سميات �لتي نو�جهها من هذ� �لقبيل ل ت�ستند �إلى �سند 
لغوّي �أو فنّي، بقدر ما تذهب مذهب �ملغايرة وحب �لتمّيز و�لختالف �إل يف بع�س �لأحيان، كالتي 
ن�سادفها عند عبد �لو�حد لوؤلوؤة، حيث �سّمى كتابه )مو�سوعة �مل�سطلح �لنقدي( مو�سوعة ملا فيه 

من �لت�ساع و�لتف�سيل �لذي قد ميتد بامل�سطلح �لو�حد �إلى كتاب كامل منف�سل.
هذ� فيما يخ�س جانب �لعنونة �لفني، �أما حماولة �لت�سنيف فاإنها تقت�سي ح�سرً� �أوليًا ملا 
��ستطاع �لباحث �أن ي�سل �إليه من معاجم �مل�سطلحات �لبالغية و�لنقدية، �سو�ء منها ما تعامل 
ولعّلي  فح�سب،  منها  و�ملعا�سر  على �حلديث  عمله  �قت�سر  ما  �أم  �مل�سطلحات،  �لقدمي من  مع 

�أح�سر هذه �ملعاجم بامل�سرد �لألفبائي �لآتي:

بغد�د،  �سيمون من�سور،  �لأدبي �حلديث(،  )�لنقد  �لإجنليزية  �مل�سطلحات  �إلى  �لدليل   .1  
1954م .

قامو�س �مل�سطلحات �للغوية و�لأدبية، �إميل يعقوب وزمياله، د�ر �لعلم للماليني، بريوت،   .2  
.1987

�لقاهرة،  مدبويل،  مكتبة  حجازي،  �سمري  �ملعا�سر،  �لأدبي  �لنقد  م�سطلحات  قامو�س   .3  
1990م .

�مل�سطلحات �لأدبية �حلديثة، حممد عناين، مكتبة لبنان، بريوت، 1996م .  .4  
م�سطلحات يف �مل�سرح، حممد تيمور، جملة �لل�سان �لعربية، جملد�ن، 1965م .  .5  

�ملعجم �لأدبي، جّبور عبد �لنور، د�ر �لعلم للماليني، لبنان، 1979م   .6  

د.عبا�س عبد احلليم عبا�س



البحث العلمي 112

معجم خمتار�ت �مل�سطلحات �لأدبية �لإجنليزية، بريهان ياملكي، جامعة بغد�د، بغد�د،   .7  
1966م .

معجم م�سطلحات �لأدب، جمدي وهبة، مكتبة لبنان، بريوت، 1974م .  .8  
معجم �مل�سطلحات �لأدبية، �إبر�هيم فتحي، �ملوؤ�س�سة �لعربية للنا�سرين �ملتحدين، تون�س،   .9  

1986م .
�لبي�ساء،  �لد�ر  �جلامعية،  �ملكتبة  علو�س،  �سعيد  �ملعا�سرة،  �لأدبية  �مل�سطلحات  معجم   .10 

1985م .
معجم �مل�سطلحات �لبالغية وتط�رها، �أحمد مطل�ب، �ملجمع �لعلمي �لعر�قي، بغد�د، ط   .11 

.1983  ،1
�لقاهرة،  �ملعارف،  د�ر  حمادة،  �إبر�هيم  د.  و�مل�سرحة،  �لدر�مية  �مل�سطلحات  معجم   .12 

1971م
معجم �مل�سطلحات �لعربية يف �للغة و�لأدب، جمدي وهبه وكامل �ملهند�س، مكتبة لبنان،   .13 

1979م .
�لبي�ساء،  �لد�ر  �سال،  د�ر  �ملودن،  �لرحيم  عبد  �ملغربية،  �لق�سة  م�سطلحات  معجم   .14 

1993م 
ل يف �لأدب، د. حممد �لتوجني، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، 1993م . �ملعجم �ملف�سّ  .15 

�ملعجم �ملف�سل يف �للغة و�لأدب، �إميل يعقوب ومي�سيل عا�سي، د�ر �لعلم للماليني، بريوت،   .16 
1987م .

معجم �لنقد �لعربي �لقدمي، �أحمد مطلوب، د�ر �ل�سوؤون �لثقافية �لعامة، بغد�د 1989.  .17 
بالإ�سافة �إلى �أدبيات �مل�سطلحية، و�لدر��سات �خلا�سة باملعجمية �لعربية و�إ�سكالتها.  .18 

�أمام مدونة معجمية ��سطالحية بالغية نقدية، توزعت على مدى و��سع من   وهكذ� �سرنا 
ت�سنيف  �إلى  ن�سل عربه  ت�سنيفيًا  عماًل  معه  �أوجب  و�لفني، مما  و�لأ�سلوبي  �ملو�سوعي  �لتنوع 
يرت�سى قبل �أي ��ستغال حتليلي يف �أّي من هذه �ملعاجم. ولبّد، و�حلال كذلك، �أن نلجاأ �إلى عدد 

من �لت�سنيفات ب�سبب من ذلك �لتنوع وذلك �لختالف.
ويبدو �أن تر�ث �ملكتبيني، و�ملعجميني �لغربيني و�لعرب، قد �أولى م�ساألة �لت�سنيف هذه عناية 
بالغة �لدقة، وفيها من �لتنوع و�لتعدد �ملنهجي ما ي�سري �إلى �سرورة �تخاذ موقف فكري يقرر فيه 
�ملرء �ملعايري و�لتد�بري �لو�جب �تخاذها يف مثل هذه �لت�سانيف، ول�سيما �أنها يف معظمها و�سعت 

للمعاجم �لعامة، وكان للمتخ�س�سة منها نظر�ت ي�سرية)4(.
 غري �أن �لباحث �أفاد من �ملنجز �ملنهجي لذلك كّله فارت�سى ق�سمة عامة لهذه �لت�سانيف على 

�لنحو �لتايل :
ت�سنيف تاريخي.  )1  

ت�سنيف فني.  )2  
ت�سنيف نوعي / مو�سوعي.  )3  

ال�ضناعة املعجمية ومنجزها يف
 امل�ضطلح النقدي »الت�ضمية والت�ضنيف«
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د.عبا�س عبد احلليم عبا�س

فالأول هو �لأب�سط من بينها؛ ذلك �أن جهد �مل�سّنف هنا ل يعدو و�سع م�سرد �أو ثبت تاريخي 
لتو�يل �سدور هذه �ملعاجم، وهو �أمر مفيد دون �سك، غري �أنه ل يفي باحلاجة ول يقدم �ملطلوب.

�أما �لت�سنيف �لفنّي، فيحقق خطوة �أعلى من حيث �لّتما�ّس �حلقيقي مع و�قع �ملعاجم لكنه 
مد�خلها،  ترتيب  و�أمناط  �ملعاجم  هذه  لغات  ��ستعر��ص  يحاول  �إذ  كليًا،  ال  جزئيًا  متا�سًا  يظل 

و�سيئًا من منهجية �ساحبها �لفنية.
لأن  �لإطار؛  هذ�  يف  و�لأجدى  �لأن�سب  هو  �مل�سمويّن،  �لنوعّي،  �لت�سنيف  يبقى  كله  لذلك   
مناق�سة  من  ذلك  ول مينع  ناحية،  من  �ملعجم  مادة  �أ�سا�سية عن  معلومات  يقدم  هنا  �مل�سّنف 
لغة �ملعجم، �إذ� ُف�ّسرت على �أنها جزء من مادته، من ناحية �أخرى، ف�ساًل عن �إمكانية �لرتتيب 
�لتاريخي للمعاجم د�خل كل �سنف عند حتديدها. بناء على هذا ميكن ت�صنيف معاجم امل�صطلح 

البالغي والنقدي اإلى ما ياأتي :

جمع  على  اأ�صحابها  اقت�صر  التي  وهي  القدميني،  والنقد  البالغة  م�صطلحات  معاجم  اأ- 
م�صطلحات علوم البالغة والنقد والعرو�س يف الرتاث العربي واأهمها: 

معجم �مل�سطلحات �لبالغية وتطورها، �أحمد مطلوب، 3�أجز�ء، 1987-1983.  )1  
معجم �لنقد �لعربي �لقدمي، �أحمد مطلوب، جزء�ن، 1989.  )2  

�خلليل )معجم علم �لعرو�س(، حممد �سعيد �إ�سرب، وحممد �أبو علي، 1982.  )3  
معجم �لبالغة �لعربية، بدوي طبانة، 1975.  )4  

معجم �ملف�سل يف �لأدب، حممد �لتوجني، 1993.  )5  
�ملعجم �ملف�سل يف �للغة و�لأدب، �إميل يعقوب ومي�سيل عا�سي، 1987.  )6  

ب- معاجم م�صطلحات بينية خمتلطة جتمع بني القدمي واحلديث واملعا�صر واأهمها:
�ملعجم �لأدبي، جّبور عبد �لنور، 1979.  )1  

معجم �مل�سطلحات �لعربية يف �للغة و�لأدب، جمدي وهبة وكامل �ملهند�س، 1979.  )2  

جـ- معاجم م�صطلحات النقد احلديث واملعا�صر، ومنها :
قامو�س م�سطلحات �لنقد �لأدبي �ملعا�سر، �سمري حجازي، 1990م.  )1  

معجم �مل�سطلحات �لأدبية �ملعا�سرة، �سعيد علو�س، 1993م.  )2  
معجم م�سطلحات �لق�سة �ملغربية، عبد�لرحيم مودن، 1993م.  )3  

معجم �مل�سطلحات �لدر�مية و�مل�سرحية، �إبر�هيم حمادة، 1971م.  )4  
معجم خمتار�ت �مل�سطلحات �لأدبية �لإجنليزية، مع �لرتجمة �لعربية، بريهان ياملكي،   )5  

.1966
خزند�ر،  عابد   : ترجمة  برن�س،  جري�لد  م�سطلحات(،  )معجم  �ل�سردي  �مل�سطلح   )6  

.2003
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معجم م�سطلحات �لنقد �حلديث، حمادي �سّمود، 1977.  )7  
ت�ساندلر،  د�نيال  )�ل�سيموطيقا(،  �لعالمات  علم  يف  �لأ�سا�سية  �مل�سطلحات  معجم   )8  

ترجمة : �ساكر عبد�حلميد، 2000.
مو�سوعة �مل�سطلح �لنقدي، حترير : جون د. جمب، ترجمة : عبد�لو�حد لوؤلوؤة، 1978.  )9  
حتديث  �آخر   ،2000 �إجناز  يقطني،  �سعيد  �إلكرتوين(،  )معجم  �ل�سرديات،  معجم   )10 

.2006
دليل �لناقد �لأدبي، ميجان �لرويلي، و�سعد �لبازعي، 2000 .  )11 

عناين،  حممد  عربي(،   – �إجنليزي  ومعجم  )در��سة  �حلديثة  �لأدبية  �مل�سطلحات   )12 
.1996

�ملتقن )معجم �مل�سطلحات �للغوية و�لأدبية �حلديثة(، �سمري حجازي، 2003.  )13 

 بقي �أن �أ�سري �إلى �أن هذ� �لت�سنيف غري نهائي �أبدً�، ول ميكن �لزعم باأنه ينطبق على و�قع 
�ملعاجم �ملدرو�سة كل �لنطباق، ولكنه �لتمثل �لأقرب ملا ميكن �أن يكون عليه �حلال، حني ي�سري 

�لت�سنيف �أمرً� لزمًا، و�سرورة مبتغاة.
 

الهوام�ض:
1( �الأ�سد، نا�سر �لدين، حتقيقات لغ�ية، �مل�ؤ�س�سة �لعربية للدر��سات و�لن�سر، بريوت، ط1، 2003، �س28.

)2( �مل�سدر نف�سه، �س29.

)3( �لرويلي، ميجان و�لبازعي،و�سعد، دليل �لناقد �الأدبي، �ملركز �لثقايف، بريوت، ط2، 2000م، �س11.

)4( للمزيد حول �أ�سحاب �لت�سنيفات و�أنو�عها ينظر �لف�سل �ملعنون بـ )�لت�سنيف �لنوعي للمعجمات �لثنائية( 

عند �لقا�سمي، علي يف : علم �للغة و�سناعة �ملعجم، مكتبة لبنان، بريوت، ط3، 2004م، �س �س50-21.

ال�ضناعة املعجمية ومنجزها يف
 امل�ضطلح النقدي »الت�ضمية والت�ضنيف«
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�أردنية  �سيا�سية  ثقافة  بناء  �إلى  �لكتاب  هذ�  يهدف 
خ�سو�سا  �لأردنيني  �لطلبة  تن�سئة  طريق  عن  وطنية 
و�أبناء �ملجتمع �لأردين عموما ، وذلك من خالل �إك�سابهم 
وقيادته  �لوطن  رموز  لديهم  تعزز  �أ�سا�سية  معلومات 
وتاريخه �مل�سرف وح�سارته �لعربية و�لإ�سالمية. و�إك�ساب 
�لطلبة و�أبناء �ملجتمع جمموعة من �لتوجهات �ل�سيا�سية 
�جلامعات  يف  للطلبة  �لدميقر�طية  �لقيادة  خالل  من 
�ملنهجية  �لن�ساطات  خمتلف  يف  م�ساركتهم  طريق  عن 
و�مل�ساركة   . �جلامعة  د�خل  متار�س  �لتي  و�لالمنهجية 
�لطلبة  لدى  �لدميقر�طية  قيم  تعزز  �لن�ساطات  هذه  يف 
و�لتفاعل، وقد مت تق�سيم �لكتاب �إلى ع�سرة ف�سول تتناول 
�لع�سور،  عرب  �لأردن  وتاريخ  و�مل�سطلحات،  �ملفاهيم 
�لها�سمية،  �لأردنية  �ململكة  وتاريخ  �لأردن،  وجغر�فية 

�لأردين،  و�ملجتمع  �لدميقر�طية،  و�مل�سرية  �لأردين،  �ل�سيا�سي  و�لنظام  �لبناء،  وعهد 
و�لأمن �لوطني، و�لتحديات �لد�خلية و�خلارجية.

اإ�ضدارات الأع�ضاء . . . 

يهدف �لكتاب �إلى تقدمي جمموعة من �لأ�س�س و�ملبادئ 
و�ملثقف  خا�س  ب�سكل  �ل�سيا�سية  �لعلوم  لطالب  �لأولــيــة 
�لعربي ب�سكل عام . وقد حاول �لكتاب �للتز�م بتق�سيمات 
1948 �أق�سام �لعلوم  منظمة �ليون�سكو و�لتي حددت عام 
�ل�سيا�سية باأربعة جمالت هي: �لفكر �ل�سيا�سي و�لنظرية 
و�لأحز�ب  �لعام  و�لــر�أي   ، �ل�سيا�سية  و�لنظم  �ل�سيا�سية، 

�ل�سيا�سية ، و�لعالقات �لدولية. 
	 وي�سم �لكتاب �ثني ع�سر ف�سال ، حول مفهوم •

�لعلوم  يف  �لبحث  ومناهج  �ل�سيا�سية،  علم 
بالعلوم  �ل�سيا�سة  علم  وعــالقــة  �ل�سيا�سية، 
و�آر�ء  �لــ�ــســيــا�ــســي،  �لــفــكــر  ــطــور  وت �لأخـــــرى، 

ف�سل  ومبد�أ  �حلكومات،  و�أ�سكال  و�لدولة،  و�لإن�سان،  �ل�سي�سا�سة  ونظريات 
و�لثقافة  و�لتن�سئة  �ملــدين،  �ملجتمع  وموؤ�س�سات  و�لدميقر�طية،  �ل�سلطات، 

�ل�سيا�سية، و�ل�سيا�سة �خلارجية و�لنظام �لدويل.

كتاب النظرية ال�سيا�سيةكتاب النظرية ال�سيا�سية

للدكتور وليد العومير

للدكتور وليد العومير

كتاب مبادئ علم ال�سيا�سة     كتاب مبادئ علم ال�سيا�سة     
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�أردنية  �سيا�سية  ثقافة  بناء  �إلــى  �لكتاب  هذ�  يهدف 
خ�سو�سا  ــني  ــي �لأردن �لطلبة  تن�سئة  طريق  عــن  وطنية 
و�أبناء �ملجتمع �لأردين عموما ، وذلك من خالل �إك�سابهم 
وقيادته  �لــوطــن  رمــوز  لديهم  تعزز  �أ�سا�سية  معلومات 
وتاريخه �مل�سرف وح�سارته �لعربية و�لإ�سالمية . و�إك�ساب 
�ل�سيا�سية  �لتوجهات  �ملجتمع جمموعة من  و�أبناء  �لطلبة 
�جلامعات  يف  للطلبة  �لدميقر�طية  �لقيادة  خــالل  من 
�ملنهجية  �لن�ساطات  خمتلف  يف  م�ساركتهم  طريق  عن 
و�مل�ساركة   . �جلامعة  د�خــل  متار�س  �لتي  و�لالمنهجية 
�لطلبة  لدى  �لدميقر�طية  قيم  تعزز  �لن�ساطات  هذه  يف 
و�لتفاعل، وقد مت تق�سيم �لكتاب �إلى ع�سرة ف�سول تتناول 
�ململكة  وتاريخ  �لأردن،  وجغر�فية  �لع�سور،  عرب  �لأردن  وتاريخ  و�مل�سطلحات،  �ملفاهيم 
�لدميقر�طية،  و�مل�سرية  �لأردين،  �ل�سيا�سي  و�لنظام  �لبناء،  وعهد  �لها�سمية،  �لأردنية 

و�ملجتمع �لأردين، و�لأمن �لوطني، و�لتحديات �لد�خلية و�خلارجية.

كتاب الرتبية الوطنيةكتاب الرتبية الوطنية
للدكتور وليد العومير

د. حممد ثابت البلداوي
كتاب ت�صميم الأثاث : كتاب ت�صميم الأثاث : 

�حلقبة  يف  و�لعمل  �لعلم  بني  �لتد�خل  �إ�سكالية  فر�ست 
�لأخرية بع�س معطيات �ملو�د �لد�خلة يف �سناعة �لأثاث مثلما 
�قرتحت قو�عد ومعايري و�أ�س�س يتطلبها �لدر�س �لفني �لذي 

�سار علما له �أ�سوله وقو�عده . 
و�ل�سوؤ�ل كيف يختار طالب �لفن يف �لت�سميم �لد�خلي 
خاماته وم��ده و�لطرز و�الأمناط �لتي يحددها الحقا من 
�لأثاث وعالقة كل ذلك بالبيئة و�لعاد�ت �لجتماعية ، 
و�لذوق �لعام و�خلا�س، ويحتاج هذ� �لدر�س در�ية علمية 

ونظرية وعملية يف �آن و�حد. 
لذلك يتوجب معرفة بع�س �ملبادئ و�لأ�س�س يف متطلبات �حلاجات �لإن�سانية وهذ� ما 
ي�سعى هذ� �لكتاب �إلى تقدميه، من �أجل حتقيق متطلبات �لت�سميم يف �لف�ساء�ت و�لأمكنة 

و�لتاأثيث �جلمايل و�لوظائفي . 
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بقدر معني  فيها  ونوؤثر  معها،  تعاملنا  تباين  رغم  فينا  �لبيئة  توؤثر 

�أي�سا، وهي ت�سكل مفرد�تها �ملعطيات �لإن�سائية و�لالنهائية و�لأد�ئية 

للت�سميم �لد�خلي، و�لتي توؤهله ليقوم بالربط بني �أجز�ء �ملبنى ربطا 
تكامليا. 

�لقر�ر�ت  �سو�ب  على  مبا�سرة  �لبيئات  هــذه  مثل  �إيجاد  يعتمد 

�ملتخذة يف معاجلات �لت�سميم �ملكاين �لد�خلي، هذه �ملعاجلات كلما 

ح�سنت و�رتقت، وفرت �لعديد، و�أ�سافت �جلديد وحققت �ملزيد ولبت 

�لعمل  تبعة  عليه  و�سهلت  و�جلوهرية،  �لأ�سا�سية  �لإن�سان  �حتياجات 

وتنمي  �لب�سرية،  �إ�سباع جتربته  �إلى  تدفع  مثلما  �لغر�س،  متابعة  �أو 

ح�سه �جلمايل، وتوؤكد جو�نب ذ�ت �عتبار�ت خا�سة جتب مر�عاتها 

خل�سو�سية �لعاد�ت و�لتقاليد �ملحلية. 

لكافة  ومتفهما  مدركا  يكون  �أن  يجب  �لد�خلي  للم�سمم  وينبغي 

�ملثالية  �إلى  بالت�سميم  ترتقي  �لتي  �لأ�س�س  مر�عاة  عليه  يجب  وكذلك  تفا�سيله  بكل  �لعمل  مر�حل 

��ستعد�د� ملرحلة �لتنفيذ ب�سال�سة، وهذ� ما عاجله �لكتاب با�ستفا�سة.

د. حممد ثابت البلداوي

كتاب الت�صميم الداخلي لغة فكرية اإبداعية: 
كتاب الت�صميم الداخلي لغة فكرية اإبداعية: 

كتاب ف�صاء امل�صجد الداخلي واأثاثه: 
د. حممد ثابت البلداوي

�لبناء   �أّثرت �لتقاليد و�لعاد�ت �لجتماعية خا�سة تلك �لتى ل تتعار�س  حيث  من  �مل�ساجد  بناء  يف  �لإ�سالمية  �لعقيدة  جوهر  ونقو�س مع  وزخارف  �أثاث  من  وحمتوياته  �لد�خلي  ف�سائها  ومعاجلة حمدد�تها �لأفقية و�لعمودية. وت�سميم 
خالِل  من  �مل�ساجِد  ت�ساميِم  و�ق��ِع  در��سِة  �إلى  �لكتاب  �مل��ح��دد�ِت ويهدُف  معاجلِة  وكيفيِة  وحمت�ياتِه  �لد�خلي  �لف�ساِء  �لتاريخية در��سِة عالقِة �لكل باجلزء و�لتعرِف �إلى �ملر�حِل �لتط�رية لها. وقد �خلارِج بالد�خل ودر��سة ٌ حتليلية الأثاِث �مل�سجد �الأ�سا�سية من خالل �الأفقيِة و�لعم�دية وتاأثرِي ذلك يف �الإنارِة �لد�خلية و�ل�س�ت وعالقِة در����س��ِة  �لوثائق  بع�س  خالل  مم  يف  �لتاريخي  �ملنهج  �عتماد  و�ملكتبية �لتي تتعلق بامل�ساجد و�ملنهج �لو�سفي لو�سف ما مت �ختياره مت 

من لبع�س �لعينات �ملختارة.  
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 كتاب اخلامات وا�صتخداماتها 
يف الت�صميم الداخلي 

كتاب »نيماتودا النبات 
يف البلدان العربية«

د. حممد ثابت البلداوي

�أن ينتهي �مل�سمم �لد�خلي من    بعد 
�إعد�د �لر�سوم �لت�سميمية لعمل ما، تبد�أ 
مو��سفات  تتطلب  و�لتي  �لتنفيذ  مرحلة 
ــمــو�د و�خلــامــات  ــل مــتــعــددة وخمــتــلــفــة ل
�لعمل.  يف  �لد�خلة  و�ل�سناعية  �لطبيعية 
مو�د  و�كت�ساف  �لتقني  للتطور  كان  وقد 
وخــامــات جــديــدة �أثــر و��ــســح يف تطوير 
خالل  مــن  �لإبــــد�ع  على  �مل�سمم  قـــدرة 
من  بــد  ل  وكـــان  �لت�سميمية،  ــال  �لأعــم
�إلـــى خامات  �لــو�ــســول  �أجـــل  مــن  �لبحث 
�حلاجة  ب�سبب  متكاملة،  مو��سفات  ذ�ت 
عن  وبد�ئل  مــو�د  ولتوفري  لها  �مل�ستمرة 
�خلامات �لتقليدية �ملختلفة بجودة ل تقل 
�أو  �ملطروحة  و�لبد�ئل  �أقل،  وبكلفة  عنها 
�لتي ي�سرتط �أن تك�ن م���سفاتها حمددة 
للحر�رة  حتملها  وقدرة  وخفتها  مبتانتها 
و�لتاآكل  �جلــويــة  و�لــعــو�مــل  ــاأثــري�ت  ــت و�ل

ومقاومتها لل�سدمات �خلارجية. 

اإعداد: اأ.د. وليد اأبوغربية واآخرون

كتاب متخ�س�س يجمع بني �أ�سا�سيات علم 
�لبحوث  نتائج  من  ن�سر  وما  �لنبات  نيماتود� 
منذ  �لعربية  �ملنطقة  يف  �أجريت  �لتي  �لعلمية 
قر�بة �ستة عقود.  ويت�سمن ��ستعر��سًا �ساماًل 
�لن�ساطات  لتطور  �سفحة،   1242 يف   ودقيقًا 
�لعلمية و�لعملية يف جمال نيماتود� �لنبات يف 
�لبلد�ن �لعربية، فقد مت َّجمع وتوثيق ومناق�سة 
من�سور.  علمي  مــرجــع  �آلف  ثــالثــة  ـــو�يل  ح
نخبة  �لكتاب  هــذ�  ف�سول  تاأليف  يف  �سارك 
�لباحثني  من  عاملًا  ثالثني  حو�يل  من  مميزة 
�لعربية، كل  �لبلد�ن  �ملتخ�س�سني من غالبية 
�سمن تخ�س�سه �لبحثي يف جمال �لنيماتود�. 
جز�أين:  يف  �أبــو�ب  خم�سة  �لكتاب  يحتوي 
حيث  �أبـــــو�ب؛  ثــالثــة  �لأول  �جلـــزء  يت�سمن 
ي�ستعر�س �لباب �لأول �أ�سا�سيات علم نيماتود� 
��ستعر��سًا  يــقــدم  �لــثــاين  ــاب  ــب و�ل �لــنــبــات؛ 
تف�سيليًا لأجنا�س و�أنو�ع نيماتود� �لنبات �ملهمة 
يف �لوطن �لعربي؛ ويبحث �لباب �لثالث  بيئة 
�لنيماتود� يف �لبلد�ن �لعربية. �أما �جلزء �لثاين 
من �لكتاب فيت�سمن بابني وهما: ي�ستعر�سان 

تاأثري�ت �أنو�ع 
ــود�  ــات ــم ــي ــن �ل
على  ــمــة  ــه �مل
�ملــحــا�ــســيــل 
ــــة  ــــي ــــزر�ع �ل
�لــبــلــد�ن  يف 
�لــــعــــربــــيــــة 
ونتائج بحوث 
وتــــقــــنــــيــــات 
مــــكــــافــــحــــة 
ــود�  ــات ــم ــي ــن �ل
�لــبــلــد�ن  يف 

�لعربية. 
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د. حامد التكروري ود. رميا تيم

من  لعدد  طرح  �لكتاب  هذ�   يف 
و�لأو�ساع  �ملر�سية  �حلالت  يف  �حلميات 
�ل�سحية �ملختلفة. وق�سم �لكتاب �إلى خم�سة 
على  �حتوى  �لأول  �لف�سل  رئي�سية:  ف�سول 
�حلميات.  و�إعد�د  �لوجبات  تخطيط  �أ�س�س 
يف  �ل�سحية  بالتغذية  ُعني  �لثاين  و�لف�سل 
مر�حل �حلياة �ملختلفة. وجاء �لف�سل �لثالث 
روتينيًا  �ملقدمة  �لعتيادية  �حلميات  و��سفًا 
�لر�بع  �لف�سل  �أما  �حلديث.  �مل�ست�سفى  يف 
فقد �حتوى 46 حمية من �حلميات �لعالجية 
�أجهزة  �لأمر��س يف  نوعًا من  �أحد ع�سر  يف 
بالف�سل  �لكتاب  و�ختتم  �ملختلفة.  �جل�سم 
و�لوريدية  �ملعوية  بالتغذية  �ملتعلق  �خلام�س 
و�لتي ل ُي�ستغنى عنها يف �أي م�ست�سفى حديث 

يف بع�س �حلالت �ملر�سية.

دليل احلميات الغذائية
 يف ال�صحة واملر�ض 

كتاب »املفاهيم العلمية
 وطرائق التدري�ض«

د. �صلمى زكي النا�صف

من  �سفحة   395 مــن  �لــكــتــاب  يــتــكــون 
�لعلوم،  من  ويتناول جزئني   �لكبري،  �لقطع 
هما �لرتبية، و�لعلوم �لبحتة، ويجمع �لكتاب 
بني �لنوعني، وهو ح�سيلة خرب�ت �ملوؤلفة يف 
ملونة،  ب�سور  مدعًما  �لأردنــيــة،  �جلامعات 
غالبها من ت�سوير �ملوؤلفة. وي�ستمل يف جانبه 
�لرتبوي على مو�سوعات �لتخطيط �لدر��سي 
وحتليل �ملحتوى، ومو��سفات �ملعلم �لناجح، 
�ملنحى  على  �لقائمة  �لعلوم  تدري�س  وطــرق 
�لقائمة  �لــعــلــوم  تــدريــ�ــس  وطـــرق  �لــبــنــائــي، 
�مل�سكالت.   وحل  و�لتق�سي  �لكت�ساف  على 
�لطبيعية  �لــعــلــوم  جــانــب  يف  يــتــنــاول  كــمــا 
مو�سوعات مبادئ �لعلوم �حلياتية، و�خللية، 
ومكونات  �لأحــيــاء،  علم  يف  و�مل�ستجد�ت 
ومفاهيم  ونــ�ــســاأتــه،  وخ�سائ�سه  ــكــون  �ل
ومفاهيم  �أ�سا�سية،  وتــفــاعــالت  كيميائية 
بالإ�سافة  هذ�  و�حلركة.  و�لقوة  فيزيائية، 
�لأ�سئلة،  �إلى مناذج لأ�سئلة خمتارة، وحلول 
تدري�سية،  خــطــط  ومــلــحــق  �ــســور،  ومــلــحــق 
�سذر�ت من  ملحق  وماحق جتارب خمتلفة، 

�أقو�ل �لطلبة.
�لكتاب  هــذ�  �أن  بالذكر  �جلــديــر  ومــن 

مع  يتو�فق 
مـــ�ـــســـاقـــي 
هيم  مفا “
علمية 1”، 
و”مفاهيم 
 ”2 علمية 
�ملــقــرريــن 
لــــطــــلــــبــــة 
يف  �لرتبية 
�جلامعات 

�لأردنية. 
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�لنظرية  بني  �لتدري�س  ��سرت�تيجيات   “ �لكتاب  هــذ�  ي�سعى 
�لتدري�س،  ��سرت�تيجيات   بناء  عملية  �إي�ساح  ــى  �إل و�لتطبيق” 
باجلانب  �لنظري  �جلانب  ربــط  مع  وتقوميها،   لها،  و�لتخطيط 
�أو  لها  �لتخطيط  �أو  �ل�سرت�تيجية  بناء  مرحلة  يف  �سو�ء  �لعملي، 

�إد�رتها �أو تقوميها.
وجاء �لكتاب يف �ستة ف�سول، حيث تطرق �لف�سل �لأول �إلى مفهوم 
�ملفاهيم،  تدري�س  يف  �ملعلم  وحتركات  �لتدري�سية،  �ل�سرت�تيجية 
�لتدري�س. ��سرت�تيجية  وبناء  و�مل�سكالت،  و�ملهار�ت،  و�لتعميمات، 

ومبادئ  �لتدري�س،  خطة  مفهوم  عالج  فقد  �لثاين  �لف�سل  �أما 
للح�سة  �لتخطيط  �لــتــدريــ�ــس،  خطة  عنا�سر  �لــتــدريــ�ــس،  خطة 
م�ستوى  على  تدري�سية  وخطط  لبناء  عملية  وتطبيقات  �ل�سفية، 

�حل�سة و�لف�سل ملختلف �ملباحث.
م�ستوى  على  �لتعليمية  �لأهــد�ف  مفهوم  �لثالث  �لف�سل  وعالج 
وبناء   ��ستقاق  خطو�ت  وم�سادرو  و�خلا�سة،  �لعامة  �لنتاجات 

�لأهد�ف �لعامة �خلا�سة .
�لتدري�س،  �لر�بع ليقف على مفهوم تقومي عملية  �لف�سل  وجاء 
 ، �لختبار�ت  ــو�ع  �أن �إلــى  و�لتعرف  �لتدري�سية،  �لختبار�ت  وبناء 

و�إيجاد دللت �ل�سدق و�لثبات لها.
�أما �لف�سل �خلام�س فقد تناول �ملفاهيم �لأ�سا�سية �ملتعلقة بالد�رة 
�ل�سفية.  وتناول �لف�سل �ل�ساد�س  بع�س �أ�ساليب �لتدري�س �حلديثة.

د. حمارب علي ال�صمادي

د. حمارب علي ال�صمادي

ا�سرتاتيجيات 
ال��ت��دري�����س

احلـل  الإبـداعي 

للــم�شــكـــالت

يحتوي �لكتاب خم�سة ف�سول رئي�سة، بحيث عالج �لف�سل �لول 
لتقدمي  �لثاين  �لف�سل  وجــاء  للم�سكالت.  �لإبــد�عــي  �حلل  منــوذج 
هذ�  من  �لثالث  �لف�سل  �أما  �لإبد�عي.  و�لتفكري  �لإبــد�ع  مفاهيم 
�لف�سل  و�أمــا  �ملعريف.  فــوق  �لتفكري  مفهوم  ليقدم  فجاء  �لكتاب 
�لر�بع فقد تناول در��سة ميد�نية �أجر�ها �ملوؤلف لتق�سي �أثر برنامج 
 )cps( للم�سكالت  �لبــد�عــي  �حلــل  منــوذج  على  قائم  تدريبي 
و�أما  �ملعرفية.  فوق  و�ملهار�ت  �لبد�عي  �لتفكري  مهار�ت  تنمية  يف 
عمليا  تطبيقا  للقارئ  ليقدم  جاء  فقد  �لكتاب  من  �لأخري  �لف�سل 
لكيفية �إدماج منوذج �حلل �لإبد�عي للم�سكالت يف �ملناهج �ملدر�سية 
من خالل تطبيقة على وحدة د�ر�سية من كتاب �لريا�سيات لل�سف 

�لتا�سع �لأ�سا�سي.
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فاعلّيات اجلمعية واأن�ضطتها ...

�سكا باحثون ومتخ�س�سون من �جلامعات �لأردنية و�لقطاع �خلا�س من عدم �لأخذ بنتائج بحوثهم 
�لتي ميكن �أن تفيد �سانعي �لقر�ر وحتل م�ساكل �ملوؤ�س�سات �لوطنية.

و�أجمعو� خالل ندوة متخ�س�سة نظمتها �جلمعية �لأردنية للبحث �لعلمي، و�أد�رها م�ساعد رئي�س 
�جلمعية �لدكتور ر�سا �خلو�لدة بعنو�ن معوقات �لبحث �لعلمي �لجتماعي �لتطبيقي على �أهمية ردم 

�لفجوة بني �سناع �لقر�ر و�لباحثني وو�سع نتاج بحوث �جلامعات و�لباحثني بني �أيدي �سناع �لقر�ر.
�لبحوث  �إن  بد�ينة  ذياب  �لدكتور  �لإد�رية  لل�سوؤون  طالل  بن  �حل�سني  جامعة  رئي�س  نائب  وقال 
�لتي جنريها يف �جلامعات تنطلق من �هتمامات ل تهم متخذ �لقر�ر ب�سكل عام ول نتو�سل �إلى حلول 
تطبيقية، م�سري� �إلى �أن خربة و�هتمامات متخذ �لقر�ر تختلف عنها  لدى �لباحث خ�سو�سا �لباحث 

�جلامعي �لذي تتمحور �أبحاثه على غايات �لرتقية �لأكادميية.
ودعا �إلى �أن تكون �لبحوث قابلة للتطبيق، ومقبولة ومفيدة مل�ستخدمها �أو متخذ �لقر�ر. كما دعا 
�إلى �أن تنطلق �لبحوث من �هتمامات ذ�ت عالقات بال�سيا�سات �لجتماعية و�أن تكون عملية وو�قعية 

وذ�ت جدوى �قت�سادية.
و�أكد رئي�س جمل�س �إد�رة �سركة برت� لل�سناعات �لهند�سية �ملهند�س عمر �أبو و�ساح �أهمية ت�سجيع 

�ل�سباب �الأردين على �النخر�ط يف �س�ق �لعمل و�لتخل�ص من ثقافة �لعيب.
وقال �إنه يف �لعادة عندما يعلنون لطلب �أيد عاملة وبرو�تب جيدة فاإن �لن�سبة �لعظمى من �ملتقدمني 
تكون من �لأيدي �لعاملة �لو�فدة، د�عيا �إلى �أهمية �إيالء هذه �لظاهرة �هتماما لدى �لباحثني و�لتو�سل 

�إلى حلول كافية للق�ساء على هذه �لظاهرة مبا يخدم �ملجتمع و�أبناءه.
وت�سمنت �لندوة �لعديد من �لآر�ء و�ملقرتحات و�ملد�خالت �لتي حتدثت عن كيفية توظيف �لبحث 

�لجتماعي �لتطبيقي خلدمة �ملجتمع �ملحلي وت�سخري نتائجها خلدمة �ملوؤ�س�سات �لوطنية.

حما�صرة للبداينة حول معوقات البحث الجتماعي التطبيقي
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نظمت �جلمعية �لأردنية للبحث �لعلمي حما�سرة بعنو�ن �لفجوة �لغذ�ئية و�لأمن �لغذ�ئي �لعربي 
مب�ساركة �أ�ساتذة وخرب�ء ومتخ�س�سني من خمتلف �ملوؤ�س�سات �لعلمية و�لبحثية �ملحلية و�لدولية.   

1973عندما  عام  منذ  �لعربي  �لغذ�ء  �أزمة  ملر�حل  �للوزي يف حما�سرته   �سامل  �لدكتور  وعر�س 
و�سلت عام  �أن  �إلى  با�ستمر�ر  تزد�د  بد�أت  �أنها  �إلى  م�سري�  دولر،  مليار  1ر1  �لغذ�ئية  �لفجوة  كانت 

2008 �لى 18 مليار دولر.  
و�أجمع �مل�ساركون خالل �لندوة �لتي �أد�رها رئي�س �جلمعية �لدكتور �أنور �لبطيخي على �أن ق�سية 
�لأمن �لغذ�ئي من �أهم �لق�سايا �لتي تو�جه �لدول �لعربية ويجب �أن تتو�فر �لإر�دة �ل�سيا�سية ملو�جهتها 

ملا لها من �أبعاد �قت�سادية و�جتماعية و�سيا�سية.
�أنها ت�سغل م�ساحة نحو  �إلى  �إلى �أن �ملر�عي يف �لوطن �لعربي يف تناق�س م�ستمر، م�سري�   و�أ�سار 
% من م�ساحة  % من �مل�ساحة �لكلية للوطن �لعربي كما تعادل 13  469 مليون هكتار وت�سكل حو�يل 30 
% من  مر�عي �لعامل، وتبلغ م�ساحة �لغابات يف �لوطن �لعربي حو�يل 94 مليون هكتار متثل حو�يل 4ر2 

م�ساحة �لغابات يف �لعامل. 

اللوزي يحا�صر حول الفجوة الغذائية والأمن الغذائي العربي
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و�أكد �أن �ملو�رد �ملائية من �أكرب �ملخاطر �لتي تو�جه �لزر�عة و�أن عدد �لدول �لعربية �لتي تندرج 
دون خط �لفقر �ملائي تزد�د مع مرور �لزمن حيث كان عددها 3 دول يف منت�سف �لقرن �ملا�سي وهي 
�لبحرين و�لأردن و�لكويت و�أ�سبحت عام 1990 �إحدى ع�سرة دولة لت�سمل �جلز�ئر وفل�سطني وقطر 
و�ل�سعودية و�ل�سومال وتون�س و�لإمار�ت و�ليمن، كما �أن 7 دول عربية �إ�سافية مر�سحة لأن تكون حتت 

خط �لفقر �ملائي بحلول عام 2025.
   وفيما يتعلق بالرثوة �حليو�نية �لعربية �أ�سار �للوزي �إلى �أنها تبلغ حو�يل 375 مليون ر�أ�س منها 
180 مليونا �أغنام و 132 مليونا من �ملاعز و 63 مليونا من �لأبقار بالإ�سافة �إلى 14 مليونا من �جلمال، 
�أما �لرثوة �ل�سمكية �لعربية فهي �لأكرث �كتفاء ذ�تيا حيث يتو�فر للدول �لعربية �سو�حل ميتد طولها 

�كرث من 22 �ألف كيلو مرت وقر�بة 17 �ألف كيلو مرت من �لأنهار �لد�خلية.
يتعلق  �سنويا.  وفيما  �لأ�سماك  �أربعة ماليني طن من  تنتج حو�يل  �لعربية  �لدول  �أن  �إلى  و�أ�سار     
باملو�رد �لب�سرية بني �للوزي �أن عدد �سكان �لعامل �لعربي ت�ساعف خالل �لع�سرين �سنة �ملا�سية ليبلغ 
مز�رع  �أ�سحاب  وهم  �لأرياف  يف  يعي�سون  مليونا   150 منهم  ن�سمة  مليون   350 حو�يل   2009 عام 
ويعملون يف �لزر�عة، م�سري� �إلى �أن عدد �لقوى �لعاملة يف �لزر�عة �لفعلية يقدر بحو�يل 35 مليونا و�أن 

ن�سيب �لعامل �لزر�عي من �لأر��سي �لزر�عية يف �لوطن �لعربي هو 5ر2 هكتار.
   وحول �لتعليم و�لتدريب و�لتاأهيل �لزر�عي �أ�سار �إلى وجود حو�يل 70 كلية زر�عية يتخرج منها 
�لزر�عية  و�ملد�ر�س  �ملعاهد  �لبيطري وعدد كبري من  للطب  كلية   15 و  �سنويا  �ألف خريج   21 حو�يل 

وحو�يل 150 مركز� للبحث �لعلمي .
   و�أو�سح �أن جمموع ما �أنفق على �لبحث �لعلمي و�لتطوير �لزر�عي �لعربي يف عام 2006 مل يتجاوز 
900 مليون دولر وهو رقم متو��سع وي�سع �لدول �لعربية يف موؤخرة �لعامل مبا تنفقه على �لبحث �لعلمي 
44 مليار  �أن �لإنفاق على �لبحث و�لتطوير �لزر�عي يف �لعامل بلغ ما جمموعه  �إلى  �لزر�عي، م�سري� 

دولر عام 2006.
على  وخم�س�ساته  �ملالية  مو�رده  يف  فقر�  �لأكرث  هو  �لعربي  �لوطن  يف  �لزر�عة  قطاع  �إن  وقال    
عام  بعد  وبخا�سة  �لبرتول  �سادر�ت  مالية من  فو�ئ�س  �لعربي مبا حتقق من  �ملال  تو�فر  �لرغم من 

2002 تكفي وتزيد عن حاجة �لتنمية مبجالتها �ملختلفة. 
  وفيما يتعلق باآثار �لتغري �ملناخي على �لفجوة �لغذ�ئية �لعربية �أكد �للوزي �أنه يف حال �زدياد معدل درجات 
 �حلر�رة مبعدل 3 �لى 4 درجات فاإن �إنتاجية �ملحا�سيل يف �ملنطقة �لعربية �ستقل بن�سبة 25 �إلى 35 %.    
و�ل�سيا�سات  �لت�سريعات  يتطلب تطوير  �لعربي  �لغذ�ئي  لالأمن  برنامج طارئ  �إجناز م�سروع  �إن  وقال 
باإقامة  �ملرتبطة  �لإجر�ء�ت  وت�سهيل  �لعربية  �لدول  يف  �لزر�عي  �لئتمان  و�سيا�سات  �ل�ستثمارية 
�مل�سروعات �لزر�عية ومبنطقة �لتجارة �حلرة �لعربية �لكربى وتبني �حلكومات �لعربية بر�مج خا�سة 
بتنمية �ملهار�ت �لب�سرية و�لتدريب و�سيا�سات متويلية حتفز وت�سجع �مل�ستثمرين يف جميع �لدول �لعربية.

و�مل�سروعات  �لزر�عية  �لتنمية  �أو �سندوق عربي متخ�س�س يف جمال  موؤ�س�سة  �إن�ساء  �إلى  ودعا     
 �ملرتبطة بها بر�أ�سمال 25 مليار دوالر على �أن يعمل هذ� �ل�سندوق وفق ق��عد و�سروط �إقر��ص مي�سرة.   
�لزر�عي  بالقطاع  للنهو�س  �لعربي  و�لتن�سيق  �لتعاون  �أهمية  �لندوة مد�خالت عديدة حول  وت�سمنت 

وحتقيق �لتكامل و�لأمن �لغذ�ئي.  
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�حلبل  )يف  بعنو�ن  �لعلمي  للبحث  �لأردنية  �جلمعية  نظمتها  متخ�س�سة  حما�سرة  ركزت 
�ل�سري �سر علمي و�إلهي مكنون( على توعية �لنا�س باأهمية تخزين دم �حلبل �ل�سري �لذي يعد 

�أف�سل م�سدر للح�سول على �خلاليا �جلذعية.
�لدكتور جميل �سعبان خالل  �لأردن  و�لتوليد مب�ست�سفى  �لن�سائية  �لأمر��س  ��ست�ساري  ودعا 
�ملحا�سرة �لتي �أد�رها رئي�س �للجنة �لثقاففية و�لعلمية يف �جلمعية �لدكتور م�سلح �لنجار �إلى 
تاأ�سي�س م�سروع قومي بالتعاون بني �جلامعات ووز�رة �ل�سحة ومر�كز�لبحث �لعلمي لإن�ساء بنوك 
�أنها حتمل  �لرغم من  �لتي ترمى يف �حلاويات على  �مل�سيمة  و�أن�سجة  �ل�سري  حلفظ دم �حلبل 

�حلياة و�لأمل ملاليني �ملر�سى �لذين رمبا يئ�سو� من �ل�سفاء.
وقال �إن تخزين دم �حلبل �ل�سري و�لحتفاظ به يعّد تاأمينا بيولوجيا للطفل وعائلته، د�عيا 

�إلى �سرورة �ل�ستثمار يف هذ� �لتاأمني �لبيولوجي �لذي ل يقدر بثمن عند �حلاجة له.
�لتقنيات  مثل  و�عدة  تقنيات جديدة  يظهر  �لطبية مل  �لبحوث  تاريخ  �أن  �إلى  �سعبان  و�أ�سار 
�ملرتبطة باخلاليا �جلذعية و�لتي هي طب �مل�ستقبل لعالج معظم �لأمر��س و�أن دم �حلبل �ل�سري 

هو �لو�سيلة �لناجعة للح�سول على هذه �خلاليا �جلذعية.

يرّ جميل �صعبان يحا�صر حول دم احلببل ال�صررّ
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و�أكد على �أنه عندما يتحقق �لعالج باخلاليا �جلذعية بدل من �لتنظري و�جلر�حات �ملكلفة 
فاإن �لفو�ئد �لقت�سادية �ستكون هائلة، �إذ �إن �أمر��س �لدماغ و�ل�سكتة �لدماغية و�أمر��س �لقلب 

و�ل�سرطان و�لأمر��س �ملزمنة �ستتم معاجلتها بتكلفة �أقل بكثري مما هي عليه �لآن.
و�أ�ساد �ملحا�سر بالدور �لذي قطعه �لأردن يف هذ� �ملجال و�لذي ي�سهد تطور� و��سحا ومطرد�، 
�أردنية  مئة حالة  �أخري� يف عالج  �خت�سا�سيا جنح   35 من  �أردنيا  فريقا طبيا  �أن  �إلى  م�سري� 
و�سرطانات  و�لتال�سيميا  و�لقلب  �ل�سلل  فيها  مبا  ومزمنة  م�ستع�سية  باأمر��س  م�سابة  وعربية 

�لدم ونق�س �ملناعة �ملتو�رثة وذلك من خالل ��ستخد�م �خلاليا �جلذعية.
وتعدد  �لالحمدودة  �لنق�سامية  قدرتها  ب�سبب  �جلنينية  �جلذعية  �خلاليا  �أن  �سعبان  و�أكد 
قدر�تها تعد م�سدر� كامنا للعديد من �لأفكار يف جمال �لطب �ل�ستبد�يل و��ستبد�ل �لأع�ساء 

بعد تعطلها عن �لعمل ب�سبب �حلو�دث �أو �ملر�س .
وتوقع �ملحا�سر �أن ي�سل �لعلماء نتيجة �لبحوث �لعلمية �مل�ستمرة و�ملحاولت �لطبية �مل�ستمرة 
�إلى طر�ئق  بعيد�  لي�س  وقت  �لعلمية ل�ستخد�م �خلاليا �جلذعية يف  للتقنيات  �ملطرد  و�لتطور 
�أو  �ملكت�سبة  �لأمر��س  ب�سبب  �أج�سامنا  �أع�ساء  يف  يحدث  �لذي  �لتلف  وعالج  لإ�سالح  ناجعة 
�ملوروثة �أو نتيجة لآليات �ل�سيخوخة �لتي حتدث يف �أج�سامنا �أو �مللوثات �لبيئية �لتي نعي�س فيها 

وتدخل �إلى �أح�سائنا وتخرب �ن�سجتنا وتعطلها عن �لعمل.
وقال �إن دم �حلبل �ل�سري هو �لدم �لذي يبقى يف �حلبل �ل�سري للوليد بعد �لولدة وهو غني 
�أن  مبينا  �لإن�سان،  ج�سم  يف  �ملناعة  ونظام  �لدم  مكونات  �أ�سا�س  هي  �لتي  �جلذعية  باخلاليا 
�خلاليا �جلذعية �مل�ستخل�سة من دم �حلبل �ل�سري ت�ستعمل لغاية �لآن يف عالج �أكرث من ثمانني 
مر�سا خمتلفا ت�سيب �لأطفال و�لبالغني على حد �سو�ء مثل �ل�سرطان و�للوكيميا ونق�س �ملناعة 

و�لأمر��س �لور�ثية وغريها .
وعر�س �سعبان مز�يا ��ستخال�س �خلاليا �جلذعية من دم �حلبل �ل�سري و�لتي من �أبرزها 
يتم  �لفور عندما  على  �ل�سري حا�سر  دم �حلبل  و�ن  �ملخاطر  وخال من  �سهل  ��ستخال�سها  �أن 
�أور�م وخال من �لفريو�سات ويتقبله ج�سم �لإن�سان عند �لزر�عة  �إليه ول يحتوي على  �لحتياج 

على نحو �أف�سل من �خلاليا �جلذعية �لأخرى .
و�أ�سار �إلى �أن نتائج �لبحوث �لطبية بينت �أن �خلاليا �جلذعية �ملخزنة تبقى �ساحلة للزر�عة 
ملدة ت�سل �إلى ع�سرين عاما يف حني �إن �خلاليا �جلذعية لدم �حلبل �ل�سري تبقى حية ملدة غري 

حمدودة .
و�أكد �حل�سور يف مد�خالتهم على �أن تخزين دم �حلبل �ل�سري ل�ستخال�س �خلاليا �جلذعية 
منه يعد �لتاأمني �لبيولوجي ملعاجلة �لطفل وعائلته م�ستقبال و�أن عملية جمع هذه �خلاليا عملية 

ب�سيطة وق�سرية ول ت�ستغرق �إل ب�سع دقائق ودون �أي خطر على حياة �لأم �أو �جلنني. 
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للبحث  �لأردنــيــة  �جلمعية  نظمتها  نــدوة  تركزت 
�لعلمي بعنو�ن دور موؤ�س�سة عبد �حلميد �سومان يف دعم 
�لبحث �لعلمي على �أهمية �يجاد �سر�كات بني خمتلف 
 �لقطاعات لدعم �لبحث �لعلمي ورفع �سوية �لعاملني به.  
يف  �لطاهر  ثابت  �لدكتور  �ملوؤ�س�سة  عام  مدير  وقــال 
للبحث  �لأردنية  �جلمعية  رئي�س  �أد�رهــا  �لتي  �لندوة 
حتر�س  �ملوؤ�س�سة  �أن  �لبطيخي  �أنــور  �لدكتور  �لعلمي 
على دعم �لثقافة و�لإبد�ع و �لبحث �لعلمي من خالل 
�لندو�ت  و�إقــامــة  �ملجال  هــذ�  يف  �ل�سنوية  جو�ئزها 
و�إقامة  �ل�سينمائية،  �لأ�سبوعية و�ملوؤمتر�ت و�لعرو�س 

ندوة �سنوية بعنو�ن »�سخ�سية �لعام« ي�سلط �ل�سوء من خاللها على �ملبدعني و�ملفكرين �لأردنيني، 
و�لأردنيني.   �لعرب  �لقر�ء  متناول  يف  لتكون  كتب  يف  �لفعاليات  هذه  نتاج  طباعة  �إلى   م�سرية 
�إن�سائها عام  �إن »خطة عمل �ملوؤ�س�سة للعام �حلايل هي ��ستمر�ر خلطتها �لتي تركز منذ  وقال 
1978 على �لإ�سهام يف دعم �لبحث �لعلمي و�لدر��سات �لإن�سانية ، وتوفري �سبل �لنهو�س بالعلوم 

و�لثقافة ، وت�سجيع �لأجيال �جلديدة من �لعلماء و�لباحثني �لعرب على �لإبد�ع و�لبتكار« .
�سنوية  جو�ئز  تخ�سي�س  على  عملت  �سومان  موؤ�س�سة  �أن  �إلى  �لطاهر  و�أ�سار    
مناخات  وتوفري   ، �لثقايف  �لتنوير  و�إ�ساعة  �لإنتاج،  على  �لعرب  و�لباحثني  حلفز�لعلماء 
نظم  و�إتاحة  خمتلفة  ودوريات  مر�جع  من  تت�سمنه  مبا  �ملكتبة  خالل  من  �لالزمة  �لبحث 
ع�سر  يف  �ملت�سارعة  �لكربى  بامل�ستجد�ت  �لباحث  �إي�سال  يف  ت�سهم  ب�سورة  �ملعلومات 
عام«.   ب�سكل  و�لعامل  �لعربي  �لعامل  بحوث يف  ين�سر من  ما  وتتبع   ، و�لتقنية  �لعلمية   �ملعلومات 
وبني �أن �ملوؤ�س�سة تعمل على حتقيق �أهد�فها وخططها من خالل �سندوق عبد�حلميد �سومان لدعم 
�لبحث �لعلمي، و�جلو�ئز �ل�سنوية �لتي متنحها �ملوؤ�س�سة، وفعاليات منتدى عبد�حلميد �سومان، 
وعرو�س جلنة �ل�سينما ، �إ�سافة �إلى �خلدمات �لتي تقدمها مكتبة عبد�حلميد �سومان �لعامة، 
و�ملكتبات �لتي تدعمها �ملوؤ�س�سة يف �ملحافظات �لأردنية و�لفل�سطينية، م�سري� �إلى �أنها ت�سع على 
ر��س �أولوياتها دعم �لبحث �لعلمي يف �لأردن، معربا عن ��ستعد�د �ملوؤ�س�سة للتعاون مع خمتلف 
�ملجال.   �لعاملني يف هذ�  �سوية  ورفع  �لعلمي  بالبحث  �لنهو�س  �سبيل  �لعالقة يف   �جلهات ذ�ت 
�أنور �لبطيخي عن دور �لبحث �لعلمي يف �لنهو�س باملجتمعات  وحتدث رئي�س �جلمعية �لدكتور 
�لأردنيني. �لباحثني  لدعم  �لقطاعات  كل  جهود  ت�سافر  �أهمية  �إلى  م�سري�   وباملو�طنني 
وت�سمنت �لندوة مد�خالت عديدة دعت يف جمملها �إلى دعم �لباحثني �لأردنيني وتوفري �لبيئة 
�ملنا�سبة لهم لتمكينهم من �أد�ء ر�سالتهم ودورهم يف �لبحث �لعلمي �لذي هو يف م�سلحة �لوطن 

و�ملو�طن.

الطاهر يحا�صر حول دور موؤ�ص�صة �صومان يف دعم البحث العلمي 
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�سرح �لدكتور خالد طوقان رئي�س »هيئة �لطاقة �لذرية« �لأردنية، باأن نق�س �لطاقة و�ملياه 
هو �لهاج�س �ملقلق لالأردن. و�أكد خالل ندوة نظمتها »�جلمعية �لأردنية للبحث �لعلمي«، و�أد�رها 
�لدكتور ر�سا �خلو�لدة، م�ساعد رئي�س �جلمعية، بعنو�ن »��سرت�تيجية �لطاقة �لنووية يف �لأردن« 
خ�سو�سًا  �لطاقة،  نق�س  حتديات  مو�جهة  من  �لأردن  �سيمكن  �سلمي  نووي  مفاعل  �إيجاد  �أن 

�لكهرباء و�ملياه، يف ظل حمدودية �ملو�رد �ملائية وزيادة فاتورة �لطاقة.
�إيجابية،  نتائج  يحقق  وجهوده  �لثاين  �مللك عبد�للـه  توجيهات  بف�سل  �لأردن  �أن  �إلى  و�أ�سار 

وي�سري ب�سكل جاد يف م�ساعيه �ملبذولة جلعل �ململكة بلدً� منتجًا وم�سدرً� للطاقة.
وبني �أن �لربنامج �لنووي ي�ستهدف �لتحول بالأردن �إلى بلد م�سدر للطاقة بحلول �لعام 2030، 
�ملبا�سر  و�لنتقال من �لعتماد  �ملطرد  �لنمو �لقت�سادي  ب�سعر منخف�س لدعم  �لطاقة  وتزويد 
وبالت�سارع  للطاقة، ينطلق من ثالثة حماور،  بديلة  �إلى م�سادر  �لأحفوري  �لوقود  على م�سادر 

ذ�ته، وهي: �لعمل على �إن�ساء مفاعل بحثي، ومفاعل �إنتاج طاقة، و�لتنقيب عن �ليور�نيوم.
و�أكد طوقان �أن وجود �ليور�نيوم يف �لأردن ي�ساعد يف بناء مفاعالت نووية بقدرة 700 �إلى 
1100 ميغاو�ط يف �ملرحلة �الأولى، مت�قعًا �أن يبد�أ �إنتاج �لي�ر�ني�م عام 2013، وتوليد �لكهرباء 

من �لطاقة �لنووية عام 2019.

طوقان يحا�صر حول الطاقة النووية يف الأردن
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تركيز  لتحديد  خمترب�تها  يف  عينة   3100 �ملا�سي  �لعام  حللت  �لهيئة  �إن  طوقان  وقال 
�ليور�نيوم فيها، و�ستحلل �أكرث من 25 �ألف عينة ت�ستخرجها �ل�سركة �لعام �جلاري.

�أ�سعار �لنفط كانت �أكرث وقعًا على �لقت�ساد �لأردين لنق�س م�سادر  �أن نتائج �رتفاع  وبني 
�لطاقة �ملحلية وزيادة �لطلب عليها.

فاتورة  حجم  على  �سينعك�س  �لأردين  �لنووي  �لربنامج  تنفيذ  يف  �لنجاح  �أن  طوقان  و�أكد 
�مل�ستورد�ت �لنفطية، خ�سو�سًا تلك �مل�ستخدمة يف توليد �لطاقة �لكهربائية �لتي �رتفع �لطلب 
عليها يف �لعام �ملا�سي �إلى 2100 ميغاو�ط، يف ظل ت�قعات �خلرب�ء بارتفاع �لطلب �إلى 5770 

ميغاو�ط يف �لعام 2020.
وبني �أنه �سيتم من خالل �لربنامج ��ستغالل �لطاقة �لكهربائية �لتي يولدها �ملفاعل �لنووي 
لتحلية �ملياه �لتي هي م�سدر �حلياة يف بلد فقري مائيًا مثل �لأردن، �لذي يعد و�حدً� من �أفقر 

ع�سر دول مائيًا يف �لعامل.
و�أو�سح طوقان �أن �ملفاعل �لنووي �سي�سهم يف توليد طاقة نظيفة وخف�س ن�سب �لغاز�ت �ملنبعثة 
�لناجتة عن حرق �ملنتجات �لنفطية �لتي توؤدي �إلى �إطالق 25 بليون طن من ثاين �أك�سيد �لكربون 

يف �جلو �سنويًا.
وقال �إن �لتقارير �لدولية ت�سري �إلى �أن �لأردن مي�سي ب�سرعة منا�سبة ويعمل على �أكرث من خط 
بالتو�زي لبناء �أركان �لربنامج �لنووي، �لذي يهدف �إلى �لتحول �إلى بلد م�سدر للطاقة بحلول 
�لعام 2030، وتزويد �لطاقة ب�سعر منخف�س لدعم �لنمو �لقت�سادي �مل�سطرد، و�لنتقال من 

�لعتماد �ملبا�سر على م�سادر �لوقود �لأحفوري �إلى م�سادر بديلة للطاقة.
وعر�س �لتحديات �لتي تو�جه �مل�سروع، و�لتي من �أبرزها �حلاجة �إلى �لقوى �لب�سرية �ملوؤهلة، 
مبينًا �أن �لهيئة بد�أت با�ستقطاب �لكفاء�ت �لأردنية من �خلارج، بالإ�سافة �إلى �لتدريب و�لتاأهيل 

ملتخ�س�سني من خالل ق�سم �لهند�سة �لنووية يف جامعة �لعلوم و�لتكنولوجيا.
ولفت طوقان �إلى �أنه �سيتم �لتو�سل �إلى معادلة ُمر�سية فيما يخ�س �لتمويل م�سريً� �إلى �أن 
عامل �لتمويل يعتمد على در��سات �جلدوى �لقت�سادية. وتت�سمن �ل�سرت�تيجية �لوطنية للطاقة 
�إدخال �لطاقة �لنووية بدياًل لتوليد �لكهرباء وحتلية �ملياه، �إذ يتوقع �أن تبلغ ن�سبة م�ساهمتها يف 

خليط .
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ال�صرطاوي يحا�صر حول اخلطاب الإ�صالمي

حممود  �لدكتور  �لعاملية  �لإ�سالمية  �لعلوم  جامعة  رئي�س  نائب  دعا 

على  لي�ستمل  �ملعا�سر  �لإ�سالمي  �خلطاب  مفهوم  تطوير  �إلى  �ل�سرطاوي 

و�ملوعظة  باحلكمة  تعالى  �هلل  �إلى  �لدعوة  ب�سبل  تتعلق  �أ�سا�سية  مرتكز�ت 

وقال  �حلياتية.  �جلو�نب  مبختلف  �ملتعلق  �لديني  و�لت�سريع  �حل�سنة 

�ل�سرطاوي يف حما�سرة له يف �جلمعية �لأردنية للبحث �لعلمي بعنو�ن )نحو 

خطاب �إ�سالمي معا�سر( �إن منطلقات �خلطاب �لدعوي يجب �أن تركز على 

عاملية �لدين �لإ�سالمي و�سموليته و�إن�سانية �لدعوة وتكرمي �لإن�سان ورحمة 

و�لعتقاد  و�لفكر  �لر�أي  وحرية  و�لعد�لة  �مل�ساو�ة  قيم  وكذلك  بعباده،  �هلل 

�ل�سريعة  عليها  ن�ست  �لتي  و�ملبادئ  �لعلمية  �حلقائق  بني  تعار�س  ل  و�أنه 
�لإ�سالمية.

�لدعاة  بها  يتحلى  �أن  يجب  �لتي  و�ملعايري  �لأ�س�س  �ل�سرطاوي  وعر�س 

و�لتي من �أبرزها قيم �ل�سدق و�لأمانة و�لوفاء و�لتو��سع و�لتعاون و�لت�سحية 

و�لإيثار و�لإح�سان و�عتماد �حلكمة و�لإقناع �لعقلي و�للتز�م باآد�ب �حلو�ر 

و�عتماد مبد�أ �لتدرج �لرتبوي لالنتقال من مرحلة �إلى �أخرى. وفيما يتعلق 

�لن�سو�س  فهم  يجب  �إنه  �ل�سرطاوي  قال  �لت�سريعي  �خلطاب  مبرتكز�ت 

�ل�سرعية يف �سوء �ملقا�سد و�ملفاهيم �لكلية وفهم �لو�قع �لجتماعي وو�سع 

�أن  مو�سحا  �لفهم،  ذلك  �سوء  يف  �لنا�س  �سوؤون  لتنظيم  �لالزمة  �لتد�بري 

و�لنف�س  �لدين  ثو�بت حفظ  على  تركز  �لإ�سالمية  لل�سريعة  �لكلية  �ملقا�سد 

و�لعقل و�لن�سل و�ملال و�لعر�س وهي ل حتتمل خالفا ول جمال للتاأويل فيها .

�لثقافية  �جلنة  رئي�س  �لنجار  م�سلح  �لدكتور  �جلل�سة  مدير   وتكّلم 

و�لعلمية يف �جلمعية حول �سرورة تطوير خطاب �إ�سالمي جديد، يدرك �أبعاد 

يف  �لطارئة،  و�حلاجات  �مل�ستجّد�ت  ويدرك  �لعاملية،  �ل�سيا�سية  �حلر�كات 

�سوء �حلفاظ على �لثو�بت �لدينية، وحماولة ت�سكيل �سورة خمتلفة لالإ�سالم 

و�مل�سلمني �ليوم.

ال�صرطاوي يحا�صر حول اخلطاب الإ�صالمي
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اأع�������������ص������اء

ج����������������������دد

ف���������������������������ي 

اإداري�����������������ة

اجل����م����ع����ي����ة

ييوم  �لعلمي  للبحث  �لأردنية  للجمعية  �لعامة  �لهيئة  �جتمعت 
�لدكتور  �جلمعية  رئي�س  برئا�سة  عادي  غري  �جتماعا   2010/5/26
�أنور �لبطيخي. ومت خالل �لجتماع �نتخاب �أربعة �أع�ساء جدد للهيئة 
�لإد�رية يف �جلمعية لي�سبح �أع�ساء �لهيئة �لإد�رية 11 ع�سو� بدل من 
7 �أع�ساء �سابقا. ومت خالل �لجتماع عر�س تقرير ن�ساطات �جلمعية 
خالل  �لربع �لأول من �لعام �حلايل. و�لأع�ساء �ملنتخبون هم كل من 
�ل�سادة: �لدكتورة �إنعام خلف، و�لدكتور حممد �أحمد حمد�ن، و�لدكتور 

عايد عمرو، و�لدكتور حممود �لق�سر�وي.
موؤ�س�سة عبد �حلميد  �لإد�رية قد عينت مدير عام  �لهيئة  وكانت 
�سومان ثابت �لطاهر نائبا لرئي�س �جلمعية و�لدكتور حممد �لتل �أمينا 
�أن  بالذكر  وجدير  لل�سر.  �أمينا  قطي�سات  نازك  و�لدكتورة  لل�سندوق 
�لهيئة �لإد�رية �ملنتخبة ت�سّم بالإ�سافة �إلى من �سبق ذكرهم كال من 
�ل�سادة: �ملهند�س عمر �أبو و�ساح، و�لدكتور حممود �ل�سّياب، و�لدكتورة 
�سفاء �ل�سويحات، ورئي�س �جلمعية رئي�س �لهيئة �لإد�رية �لدكتور �أنور 

�لبطيخي.

قررت �لهيئة �لإد�رية يف �جلمعية �لأردنية للبحث �لعلمي تخ�سي�س 
جو�ئز للبحوث �لعلمية �ملتميزة لطلبة �ملد�ر�س و�لبكالوريو�س.

وتهدف �جلائزة �إلى تر�سيخ ثقافة �لبحث �لعلمي لدى طلبة �ملد�ر�س 
وطلبة �لبكالوريو�س وت�سجيع �لطلبة على كتابة بحوث مبنهجية علمية 

�سليمة وتفعيل مفهوم �لبحث �لعلمي يف مد�ر�س �ململكة و�جلامعات.
�جلمعية  رئي�س  برئا�سة  عقدته  �جتماع  خالل  �لهيئة   و�عتمدت 
ببحوث  ليتقدمو�  �ملد�ر�س  لطلبة  �لبطيخي ثالثة حقول  �أنور  �لدكتور 
فيها )�لخرت�عات، و�ملعلم �لذي نريد، و�لأدب �لعربي(، فيما تخت�س 
�لبحوث �ملقبولة لطلبة �لبكالوريو�س بحقول )�لطاقة وم�سكالت طلبة 

�جلامعات وحلولها، و�أ�ساليب �لتدري�س يف �جلامعات(.
 وقررت �لهيئة �لتن�سيق مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم ل�ستمر�ر عقد 
�لعلمي  �لبحث  حول  �ململكة  مد�ر�س  خمتلف  يف  وندو�ت  حما�سر�ت 
وتعليم �لتالميذ على �لبحث �لعلمي و�أهميته و�سقله باملهار�ت �لالزمة 

يف هذ� �لإطار.
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