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يعتز جاللة القائد األعىل للقوات املسلحة امللك عبداهلل الثاين 
بفرسان اجليش العريب أسود امليادين، ويسعد جاللته بالدور 
بتخريج  مؤتة  جامعة  به  تقوم  الذي  الكبري  واجلهد  املعظم 
واملعرفة  العلم  ينرشون  وعسكريًا  أكاديميًا  مؤهلني  قادة 
مع  العمل  فيكون  املسلحة،  القوات  مرتبات  صفوف  بني 
العلم أقوى وأجدى نفعًا مما له عظيم األثر يف إمتام الواجب 
اهلل  بحمد  العريب  اجليش  نشامى  هم  وها  املسؤولية،  وإتقان 
وتوفيق منه سائرون بواجبهم جتاه وطنهم بكل قوة وعزيمة، 
مسرية  عرب  الثانية  مئويته  يف  األهبى  الوطن  مقدرات  حيمون 
من  الكثري  وحمققني  والصعوبات  التحديات  مذللني  كبرية، 

الطموحات واإلنجازات. 
ــود  ــة عق ــو مخس ــل نح ــة قب ــة مؤت ــيس جامع ــاء تأس  ج
ــن  ــاء الوط ــة أرج ــا يف كاف ــرت ثامره ــمية نث ــة هاش كغرس
عندمــا أدرك جاللــة املغفــور لــه امللــك احلســني بــن طــالل 
ــة العســكرية مــع  ــم واملعرف ــة تســليح تالميذهــا بالعل أمهي
رضورة االســتفادة مــن العلــوم األخــرى وبشــكل يســهم 
ــوات  ــات الق ــوف وقطاع ــة صن ــث كاف ــر وحتدي يف تطوي
املســلحة مســتلهاًم هــذه التجربــة الفريــدة فــكان لــه ذلــك، 
ــة  ــربة واملعرف ــًا للخ ــة بيت ــة مؤت ــت جامع ــث أصبح حي
وعنوانــًا لالنضبــاط والتميــز والتفــاين عــىل مســتوى 
القــوات املســلحة داخــل الوطــن وخارجــه، وغــدت حلــاًم 

ــا.  ــز نظريه ــة ع ــورة عرصي ــم بص ــب العل ــن طل مل
التدريبي  الطور  يف  ورئيس  حيوي  بدور  مؤتة  وتضطلع 
العسكرية  الشخصية  تستهدف  التي  التدريبية  والعملية 
يقومون  املسؤولية  من  عاٍل  قدر  عىل  أكفاء  ضباط  وإنتاج 
فكان  واقتدار  واحرتاف  ودقة  هبمة  وطنهم  جتاه  بواجباهتم 
بام  املقدسة  رسالتهم  عن  ينافحون  العزم  قدر  عىل  األبطال 

تعلموه ووضعوه دستورًا يف تنفيذ مهامهم، فالقوات املسلحة 
يقع عىل عاتقها واجب كبري وجهد عظيم، ومن هنا برز دور 
جامعة مؤتة يف اإلعداد والتدريب والتأهيل وتغذية القوات 

القوات المسلحة... رسالة مقدسة

جامعـة مؤتـــة أنموذجــًا

اللواء الركن

يوسف أحمد الحنيطي
رئيس هيئة األركان املشرتكة
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املسلحة بضباط أشداء يتباهى هبم الوطن وتفتخر هبم قواهتم 
املسلحة. 

حتّدق األنظار عىل الدوام نحو العال وتتجه صوب الفرسان، 
الذين مترسوا يف ميادين الرشف والبطولة،  أولئك الشجعان 
رصوح  يف  تتلمذوا  الباطل،  فقهروا  احلق  عىل  ساروا  رجال 
الريادة  صاحبة  مدارسها  من  وهنلوا  والكرامة،  الشهامة 
موقعة  مؤتة،  أبطال  املجد  أصحاب  العز  فرسان  والسيادة، 
األردن  جدار  عىل  أثارها  نقشت  شديدة  عزائمها  عظيمة 
املنيع وأسواره احلصينة، فكان عىل إثرها رصح علمي يثري 
النفوس ويذكي العقول، وحييي ذكراها الراسخ لتبقى مرجعًا 
أريد  كام  اجلامعة  مؤتة  فكانت  واملعرفة،  العلم  لطالبي  أبديًا 
رافدًا  قيادية،  وحنكة  هاشمية  بحكمة  تأسست  والتي  هلا، 
رئيسيًا للقوات املسلحة األردنية، ورشيانًا نابضًا بالطموحات 

واآلمال لتحقيق األهداف املنشودة من مؤتة السيف والقلم، 
فتزهو اجلامعة بكوكبتها من الفرسان الذين التحقوا بصفوف 

القوات املسلحة وممن خدموا وطنهم بأمانة وإخالص.
ــن  ــة م ــا الثاني ــل مئويته ــي تدخ ــلحة وه ــوات املس  إن الق
عمــر الدولــة األردنيــة لتــدرك جيــدًا واجباهتــا التــي 
حــددت بنــاًء عــىل الدســتور األردين يف محايــة الوطــن 
ــة  ــرتاتيجية احلالي ــة اإلس ــة البيئ ــل طبيع ــه يف ظ ومقدرات
التــي تتطلــب منهــا أن تكــون جاهــزة للتعامــل مــع كافــة 
التحديــات والتهديــدات التــي تواجههــا لتكــون يف مقدمــة 
مؤسســات الوطــن للدفــاع عنــه وتذليــل كافــة الصعــاب، 
 محــى اهلل الوطــن وحفــظ القــوات املســلحة يف ظــل القيــادة 

اهلاشمية املظفرة. 



8

مجلة  فرســــان مؤتــــة 2021

 احلديــث عــن األردن هــو حديــٌث ذو شــجون جتتمــع فيــه 
ــكل  ــة إذ تش ــامية نبيل ــورة س ــر بص ــب والفخ ــاعر احل مش
مئويــة الدولــة األردنيــة روايــات رشٍف وشــهامة وشــموخ 
ــن  ــٍخ م ــرب تاري ــا ع ــة وقادهت ــادة األم ــم س ــا آل هاش أبطاهل

ــز والتألــق. ــة والتمي اخلصوصي

)فال جمد إال واهلاشميون أهله

وليس يساوي خالد الذكر فانيا(

نكتــب هــذا البــوح بلغــٍة مــن االنصــاف فمحــاور التاريــخ 
ُتكتــب بــامء الذهــب وهــي تتنــاول دور األردن الفاعــل يف 
الدفــاع عــن قضايــا األمــة بــروٍح عربيــة وانتــامء لــأرض 
وثوابتهــا الراســخة؛ فالــدم األرديّن قــد ختضــب بــه الــرتاب 
العــريب ويف أكثــر مــن مــكان والبندقيــة األردنيــة كانــت ومل 
تــزل رمزيــة البطولــة يف ســاحات الوغــى مل ُتشــهر ظلــاًم ومل 
تســفك دمــًا بغــري حــق؛ ألن األردين لــه ثقافــة قائمــة عــىل 

االيــامن باحلــق العــريب وبعدالــة قضايــا األمــة. 

الدولــة  دعائــم  أرســى  اهلاشــمي  النظــام  وجــود  إن 
ــه  ــة وتوجي ــدة األم ــىل وح ــل ع ــام عم ــو نظ ــة فه احلقيقي
طاقاهتــا ملــا حيقــق اخلــري ألقطارهــا ومواجهــة التحديــات 
والتحــوالت واألزمــات وعليــه أجــزم بالقــول إن آل 
ــت  ــن ثواب ــذود ع ــاء وال ــنة يف العط ــدوة احلس ــم الق هاش
ال يمكــن االســتغناء عنهــا مهــام بلغــت التضحيــِة فــام زال 

الذاكــرة الوطنيــة تســتحرُض داخــل وجداهنــا صــورة امللــك 
ــهيدًا  ــه ش ــَد إىل رب ــذي صع ــني ال ــن احلس ــداهلل األول ب عب
ــجاع  ــذ الش ــد الف ــل للقائ ــوذج اجلمي ــك النم ــون ذل ليك

ــة  ــاعر ذات كرام ــول الش ــُف ق ــه هيت وكأن

)أغشى الوغى وأعف عند املغنم(. 

ــاء  ــري والبن ــا اخل ــة عنواهن ــيس الدول ــىل تأس ــاٍم ع ــة ع مئ
والعطــاء قادهــا اهلاشــميون منــذ عهــد املغفــور لــه امللــك 
املؤســس وحتــى عهــد جاللــة امللــك املعــزز عبــداهلل الثــاين 
ــنوات  ــرْت الس ــد م ــه اهلل ورعاه(فق ــني )حفظ ــن احلس اب
احلكيمــة  وقيادتــه  أهلــه  قلــوِب  يف  يــزداُد  والوطــن 
ــة  ــدق األم ــط يف خن ــو املراب ــف ال؟ وه ــًة كي ــًا وكرام حب
واملــآوى لــكِل مــن ضاقــت بــه الســبل دون أن يتبــع تلــك 
ــك  ــىل ذل ــواهُد ع ــًا وال أذى والش ــانية منّ ــاعر اإلنس املش
ــان  ــة واألم ــالم والطمأنين ــي أرض الس ــه ه ــرية؛ فأرض كث
ــازه  ــه وانحي ــه ورؤيت ــري بإنجازات ــو الكب ــتقرار وه واالس
للحــق والعدالــة والكرامــة اإلنســانية بخفــق صــادٍق 

ــر.  ــّي ال ينك ــور هب وحض

حفظ اهلل األردن أرضًا وشعبًا وقيادًة ومنجزات 

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

مئوية الدولة األردنية
مداٌد من التضحيات 
والدفاع عن الثوابت

أ . د. عرفات عطوي عوجان
رئيس جامعة مؤتة
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عسكرية - رشطية - ثقافية - سنوية

تعــود جــذور القيــادة اهلاشــمية والتــي تناقلوهــا كابــرًا عــن كابــر، بــدءًا مــن التاريــخ العــريب القديــم، مــرورًا بالتاريــخ العــريب 
اإلســالمي، وصــوالً إىل التاريــخ العــريب احلديــث، ومنــذ نســأة الدولــة األردنيــة حتــى وقتنــا احلــارض، وشــكلت بمجملهــا 
الرشعيــات املتعــددة )الدينيــة، التارخييــة، القوميــة، والقانونيــة( التــي حظيــت وحتظــى هبــا القيــادة اهلاشــمية، أو مــا يمكــن أن 

نطلــق عليــه ثوابــت القيــادة اهلاشــمية.
ــف  ــة يف النص ــام اخلالف ــالح نظ ــوة إىل إص ــن الدع ــدءًا م ــرية، ب ــات كث ــات وخماض ــة إلرهاص ــت نتيج ــذه الثواب ــاءت ه وج
الثــاين مــن القــرن التاســع عــرش وانتهــاًء بالثــورة العربيــة الكــربى، التــي مثَّلــت أكــرب حركــة إصالحيــة يف القــرن العرشيــن، 
ــاءت  ــه، ج ــت إلي ــا آل ــرية إىل م ــذه األخ ــت ه ــد أن آل ــريب، وبع ــا الع ــا إىل أصله ــة بإعادهت ــة اخلالف ــالح دول ــعت إىل إص س
القــوات العربيــة بقيــادة ســليل الدوحلــة اهلاشــمية األمــري عبــداهلل األول ابــن احلســني إلنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه؛ نتيجــة الغــدر 
الــذي تلقــاه العــرب مــن اإلنجليــز والفرنســيني، وشــاءت األقــدار أن تكــون الدولــة األردنيــة بقيادهتــا اهلاشــمية الوحيــدة 
ــا  ــا ثوابته ــتلهمت منه ــامية، واس ــا الس ــدت بأهدافه ــا واسرتش ــت بمبادئه ــربى، فآمن ــة الك ــورة العربي ــواء الث ــت ل ــي محل الت
قهــا التفــاف أحــرار العــرب منــذ بدايــات نشــأة الدولــة، مكونــة بذلــك حالــة متجــذرة  ورشعياهتــا السياســية، تلــك التــي صدَّ

متجــددة يف ذاكــرة األردن ووجــدان شــعبه مــا زالــت حــارضة حتــى وقتنــا احلــارض.
فكانــت هــذه الثوابــت اهلاشــمية القــوة التــي ســاندت األمــري يف املهمــة األكثــر صعوبــة عــىل اإلطــالق، وهــي تأســيس دولــة 
ــية  ــادة السياس ــارة إىل دور القي ــن اإلش ــا م ــد لن ــا ال ب ــئة، وهن ــارة الناش ــىل اإلم ــة ع ــيطرة الربيطاني ــة الس ــات يف مواجه املؤسس
امُلدركــة واحلكيمــة القــادرة عــىل اســتقراء التطــورات والتغــريات التــي تصيــب الســاحة الدوليــة، واغتنــام الفــرص يف ســبيل 
توحيــد البــالد وبنــاء مؤسســاهتا الوطنيــة جنبــًا إىل جنــب عــىل طريــق نيــل االســتقالل، ويف ذلــك أمثلــة كثــرية، لعــل مــن أمههــا، 
االســتفادة مــن املعاهــدة األردنيــة الربيطانيــة األوىل املجحفــة؛ بصــدور الدســتور األردين األول الــذي أنشــأ مؤسســات الدولــة 
ــام خيــص  ــه، وكذلــك أيضــًا في ــة(، باإلضافــة إىل تقنــني حقــوق املواطــن وواجبات ــة والقضائي ــة والترشيعي الدســتورية )التنفيذي
مؤسســات الدولــة املدنيــة والعســكرية، التــي طورهــا بخطــى ثابتــة، فبنــى األمــري مؤسســات الدولــة عــىل أســاس صلــب متــني.

ــة تغــريات كبــرية يف النظــام الــدويل، وخاصــة تراجــع مكانــة بريطانيــا يف املجتمــع الــدويل،  ــا أدرك األمــري عبــداهلل األول أن ثمَّ وملَّ

العميد الركن

عدنان حسني القضاة
نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون العسكرية

القيادة الهاشمية 

ثوابت راســخة وقــــدرة
على مواجهة التحديات
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ــد مــن  ــم املزي ــا املرتاجعــة عــىل تقدي ــار 1946، وبعدمــا ألــزم األمــري بريطاني ــه ذلــك يف 25 أي فــاوض عــىل االســتقالل، وكان ل
الدعــم، وســخره لتطويــر مؤسســات الدولــة املختلفــة وعــىل رأســها اجليــش العــريب، حيــث بــدا واضحــًا للجميــع حجــم التطــور 
ــتمر  ــرى، واس ــتحداث أخ ــة واس ــات الوطني ــر املؤسس ــالل تطوي ــن خ ــات؛ م ــة املؤسس ــر دول ــاء وتطوي ــرشوع بن ــارع يف م املتس
الوضــع عــىل هــذا املنــوال إىل أن جــاءت حادثــة اغتيالــه ليســقط شــهيدًا عــىل عتبــات املســجد األقــى، إالَّ أن مــرشوع بنــاء وتطوير 

الدولــة اســتمر ومل يتوقــف؛ وهــي إشــارة قويــة عــىل أن ثوابــت القيــادة اهلاشــمية متجــذرة وراســخة يف وجــدان اهلاشــميني.
ــة الرســمية وغــري  ــة األردني ــاء، فــكان عهــد امللــك طــالل، الــذي طــور مؤسســات الدول واســتمرت مســرية التطــور والبن
ــالث،  ــة الث ــلطات الدول ــني س ــل ب ــزز الفص ــات، وع ــع احلري ــم ووس ــذي نظ ــتور 1952، ال ــدر دس ــا أص ــمية؛ عندم الرس
ــة ناجحــة، اســتمرت بعــده  ــة ديمقراطي ــات احلكومــة، فعــاش األردن جترب ــة مرصوف ــوان املحاســبة ملهمــة ملراقب وأوجــد دي
ــكاس  ــبب انع ــة يف األردن؛ بس ــاة الديمقراطي ــت احلي ــا توقف ــى 1957؛ عندم ــالل حت ــن ط ــني ب ــاين احلس ــك الب ــد املل يف عه
ــى االنقالبــات العســكرية التــي عصفــت بأمــن  ــة، فعــاش العــامل العــريب مُحَّ ــة العربي ــاردة عــىل العالقــات العربي احلــرب الب
ــرب  ــذاك- أك ــلة  -آن ــالب الفاش ــة االنق ــت حماول ــتقرار األردن؛ فكان ــن واس ــىل أم ــرت ع ــا، وأث ــة بأكمله ــتقرار املنطق واس
التحديــات وأشــدها خطــورة؛ لتزامنهــا مــع حالــة احلــرب املعلنــة ضــد دولــة ارسائيــل، ولكــن بالرغــم مــن ذلــك كانــت 
القيــادة اهلاشــمية قــادرة عــىل إدارة كل هــذه االزمــات جمتمعــة، ويف أحلــك الظــروف كانــت احلكمــة اهلاشــمية قــادرة عــىل 
االســتمرار يف التطويــر والبنــاء، فتوســعت يف بنــاء املــدارس واجلامعــات واملستشــفيات وجلــب أحــدث األنظمــة التقنيــة هلــا 
ضمــن خطــط عرشيــة واقعيــة، أوجــدت تطــورًا حقيقيــًا يف مياديــن االقتصــاد والتجــارة والعمــران والبنــى التحتيــة، عززتــه 
حالــة األمــن واالســتقرار الــذي محتــه وحتميــة ســواعد اجليــش العــريب واألجهــزة األمنيــة، وسياســة خارجيــة واعيــة ومدركــة 

ومؤثــرة يف مراكــز صنــع القــرار الــدويل.
ويف النصــف الثــاين مــن ثامنينيــات القــرن املــايض مــرَّ العــامل بأزمــة اقتصاديــة عامليــة ألقــت بثقلهــا عــىل االقتصــاد األردين، 
وكانــت مــن أخطــر األزمــات التــي عصفــت بــاألردن، لكــن احلكمــة اهلاشــمية اســتطاعت حتويــل هــذه األزمــة إىل فرصــة 
الســتكامل مســرية التطــور والبنــاء، فأعلــن احلســني بــأن الديمقراطيــة خيــار ال رجعــة عنــه، وبــدأت بذلــك مرحلــة جديــدة 
يف التطــور والبنــاء، واالســتفادة مــن الثــورة التكنولوجيــة، فــكان األردن مــن الــدول الرائــدة يف التكيــف مــع التغــريات التــي 

فرضتهــا هــذه احلالــة، وانعكســت عــىل مواكبــة املؤسســات املختلفــة للتطــورات يف خمتلــف املجــاالت.
كانــت القيــادة السياســية اهلاشــمية وال زالــت تــدرك أثــر اجلغرافيــا والديموغرافيــا السياســية كأهــم حمــددات صنــع القــرار، إال 
أن املهــارة العاليــة واخلــربة السياســية الواســعة للقيــادة اهلاشــمية اســتطاعت حتييــد ذلــك األثــر، بــل وحتولــه إىل ميــزة زادت مــن 
قــوة الدولــة ســاعدهتا لتكــون العبــًا أساســيًا وفاعــاًل يف إدارة األزمــات التــي عصفــت وتعصــف باإلقليــم، جعــل منهــا صاحب 

كلمــة مســموعة لــدى العواصــم املؤثــرة يف املجتمــع الــدويل، فكانــت هــذه األخــرية داعــاًم دائــاًم ملواقــف األردن السياســية.
اســتمرت القيــادة اهلاشــمية عــىل النهــج نفســه، ففــي عهــد امللــك املعــزز عبــداهلل الثــاين ابــن احلســني، اســتطاع األردن جتــاوز 
العديــد مــن االزمــات واملحــن، واألمثلــة كثــرية، نذكــر منهــا عــىل الصعيــد اخلارجــي: أحــداث 11 ســبتمر 2001، مــرورًا 
احتــالل العــراق، وانــزالق الوضــع األمنــي يف العــراق إىل حــرب أهليــة، ثــم أحــداث الربيــع العــريب، وانتهــاًء باإلجــراءات 
اإلرسائيليــة أحاديــة اجلانــب بخصــوص إعــالن القــدس عاصــة إرسائيــل األبديــة. ففيهــا مجيعــًا كانــت الدبلوماســية األردنيــة 
ــة الــدور األردين يف  ــاع العــامل بأمهي ــر تأثــريًا يف املجتمــع الــدويل، وهــي لدليــل واضــح عــىل اقتن ــة امللــك األكث ــادة جالل بقي
ــا عــىل  خمتلــف أزمــات اإلقليــم ورصاعاتــه، فكــام هــو جــزء مــن الــرصاع هــو أيضــًا جــزء مــن احلــل وباعــرتاف اجلميــع. أمَّ
ــع  ــم؛ فــكان الربي ــرت ســلبًا عــىل خمتلــف دول اإلقلي ــي أث ــع العــريب الت ــة الربي ــد الداخــي، نكتفــي فقــط بذكــر حال الصعي
ــن  ــة م ــة- إىل حال ــات متفاوت ــدول -بدرج ــض ال ــات يف بع ــزالق املجتمع ــة وان ــاهتا الوطني ــار مؤسس ــببًا يف اهني ــريب س الع
الفــوىض واإلرهــاب، إالَّ أن احلالــة األردنيــة كانــت خمتلفــة متامــًا، حيــث اســتطاع األردن بفضــل قيادتــه اهلاشــمية احلكيمــة 
ــة  ــت التجرب ــدة، فكان ــة جدي ــات وطني ــأت مؤسس ــتور، وأنش ــث الدس ل ثل ــدِّ ــة، فُع ــة إجيابي ــع األردين إىل حال ــل الربي حتوي

األردنيــة يف اإلصــالح الســيايس أنموذجــًا حيتــذى يف املنطقــة والعــامل أمجــع.  
ــه قــادر عــىل جتــاوز كل  ــه اهلاشــمية احلكيمــة، ووالء شــعبه، وســمو رســالته، أن خالصــة القــول، لقــد أثبــت األردن بقيادت
ــة  ــة مرموق ــك مكان ــق األردن بذل ــمية، فحق ــا اهلاش ــول قيادهت ــا ح ــة والتفافه ــه الداخلي ــدة جبهت ــات، بوح ــن والتحدي املح
م األردن بقيادتــه  عــىل الســاحتني اإلقليميــة والدوليــة، بــل ومركــزًا إلقليــم الــرشق األوســط يف كثــري مــن األحيــان. لقــد قــدَّ
اهلاشــمية املثــال األروع لقــدرة النظــام الســيايس عــىل التكيــف مــع املتغــريات الكثــرية واملتســارعة. وهكــذا كانــت ثوابــت 
القياديــة اهلاشــمية ومهاراهتــا وخرباهتــا السياســية ســببًا يف اســتمرارية األردن وبقائــه آمنــًا مســتقرًا عــىل طريــق التطــور والنامء.

محى اهلل األردن حرًا عزيزًا منيعًا بقيادته اهلاشمية املظفرة
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وتســتمر المســيرة، وندخــل المئويــة الثانيــة مــن عمــر 

الدولــة األردنيــة، فــي ظــل عميــد آل هاشــم جاللــة الملــك 

عبداللــه الثانــي ابــن الحســين متفيئيــن ظــالل قيادتــه 

الحكيمــة، ملتفيــن حــول رايــة خفقــت لمئــة عــام، ال 

 مّســها ضــر وال ســوء، وال نــال منهــا عــدو أو حاقــد.

الحــق،  علــى  ثابتيــن  اللــه،  علــى  متوكليــن  ونمضــي 

متســلحين بتاريــخ  ُكتبــت ســطوره عابقــة بتضحياتــه، ودمــاء 

ــة  ــي ملحم ــدت ف ــي امت ــه الت ــه ووقفات ــهدائه، ومعارك ش

ســتروي عمــن صنعهــا األخبــار، فيهــا الحكمــة والشــجاعة، 

ومعانــي القــوة والصالبــة، وفيهــا الصبــر والنجاعــة، وأكثــر 

ــدال. ــلم واالعت ــامح والس ــة والتس ــا الرحم ــا ميزه م

ــأته  ــذ نش ــل األردن من ــد مث ــة... وق ــة الثاني ــل المئوي ندخ

ــة  ــه الرادع ــه لقوت ــي بنائ ــال ف ــع والمث ــن الواق ــًا بي توازن

واحترامــه لقيمــه الراســخة، لتمضــي مســيرة الدولــة بعيــدًا 

ــد،  ــن والمكائ ــار الفت ــئ ن ــال، تطف ــزاع واالقتت ــن الن ع

وتتخطــى الريــاح والعواصــف بحكمــة هاشــمية راســخة، 

وهويــة أردنيــة جامعــة مضــى علــى دروبهــا جاللــة الملك 

عبداللــه الثانــي القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، معززًا 

لمســيرة النهضــة، راعيــًا لمبادئهــا، ومدافعــًا عــن ثوابتهــا 

ــن  ــامح م ــف، وتس ــر عن ــن غي ــدة م ــي ش ــباتها، ف ومكتس

ــادئ  ــي المب ــيف تحم ــة كالس ــوة رادع ــف، وق ــر ضع غي

فــي إطــار أخالقــي يعظــم القيــم ويحتــرم كرامة اإلنســان.

ولعــل مــا ينقصنــا فــي هــذه اللحظــات ونحــن نعانــق ريــاح 

ــر  ــا م ــه كل م ــل في ــا دون أن نغف ــق تاريخن ــتقبل، أن نوث المس

هو التاريخ يأتينا مع نسائم 
المستقبل لنعبر به األيام

اللواء الركن

حسني محمد الحوامتة
مدير االمن العام 
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ــداد  ــاء واألج ــجله اآلب ــا س ــات، وكل م ــن تحدي ــا م بدولتن

مــن انتصــارات، فــي أيــام لــم تكــن ســهلة ولــم تــك مجــرد 

ســطور فــي كتــاب، بــل كانــت أيــام ثقــال بلغــت بهــا القلــوب 

الحناجــــــــر، واشــتدت بها الخطــوب، وطــارت لحالكاتها 

ــره،  ــه بنص ــى الل ــض أت ــتيأس البع ــا اس ــى إذا م ــوب، حت القل

ــن علــى صبرهــم وثباتهــم. ــأ الصابري ــغ أمــره وكاف وبل

ــائم  ــع نس ــا م ــذي يأتين ــي ال ــخ والماض ــو التاري ــم ه   نع

ــع الفــرص مــن رحــم  ــام، فنصن ــه األي ــر ب المســتقبل لنعب

التحديــات، ونكمــل مســيرة أردنيــة قابضــة علــى الحــق، 

ــم األمــة وحقوقهــا المشــروعة، لتمضــي  مدافعــة عــن قي

ــد  ــد عاق ــة قائ ــة بحكم ــه - متوج ــإذن الل ــيرة - ب المس

العــزم، بيمينــه لــواء العــدل وفــي قلبــه الخيــر، وفــي عيونه 

يتــراءى األمــل مشــرقًا لمســتقبل الوطــن واألجيــال، 

الملــك الــذي قــدم ويقــدم للعالــم دروســًا فــي التســامح 

ــًا  ــة منافح ــوق األم ــى حق ــجاعة عل ــم بش ــالم القائ والس

ــا. ــاًل لهمومه ــاتها وحام ــا ومقدس ــن قضاياه ع

ــن  ــة رافعي ــة الثاني ــل المئوي ــيرة... وندخ ــتمر المس وتس

ــن  ــن لوط ــا، مخلصي ــم بتاريخن ــن األم ــنا مفاخري رؤوس

عظيــم، وقائــد كريــم، وبيعــة ســكنت الضميــر والوجدان، 

معاهديــن الوطــن أن نبــادل الجميــل جميــاًل بالبــذل 

ــد أوفــى فاســتحق  ــاء، ولقائ والعطــاء، ألردن العــزة واإلب

ــن  ــاء، متوكلي ــص الوف ــب وأخل ــدق الح ــعبه أص ــن ش م

ــة،  ــة الحكيم ــات الملكي ــتظلين بالتوجيه ــه، مس ــى الل عل

ــى األردن  ــم عل ــأن يدي ــل - ب ــز وج ــى -ع ــائلين المول س

ــورة  أســباب القــوة والمنعــة، فــي ظــل حامــل رســالة الث

العربيــة الكبــرى، وراعــي نهضتهــا، الملــك العربــي 

الثانــي  عبداللــه  الملــك  جاللــة  الكريــم،  الهاشــمي 

ــًا. ــًا مطمئن ــه آمن ــي ظل ــظ األردن ف ــه- وحف ــه الل -حفظ
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بمشــاعر الفــرح والــرور أخــط هــذه الكلــامت ملجلــة 
ــزاز.  ــز واالعت ــر والع ــم والفخ ــيف والقل ــة الس ــان مؤت فرس
ــل  ــذي مح ــز وال ــي املتمي ــرصح العلم ــذا ال ــة ه ــة مؤت جامع
ــة يف  ــن تضحي ــلمون م ــه املس ــا قدم ــة وم ــزوة مؤت ــم غ اس
ــلمون  ــتطاع املس ــف اس ــه وكي ــالم وعزت ــة اإلس ــبيل رفع س
ــة يف األرض.  بالصــرب والعزيمــة مــن قهــر قــوة كانــت ضارب
فرســان مؤتــة مــا أحوجنــا اليــوم أن نتصفــح تارخينــا وتاريــخ 
ــة يف  ــور والتضحي ــع الص ــوا انص ــن قدم ــا مم ــا وأجدادن آبائن
ســبيل تقويــة دعائــم دولتنــا وعــدم الســامح لــكل مــن تســول 
ــه  ــه نفســه العبــث بأمــن الوطــن واملواطــن والــذي قــدم في ل
األردنيــون الغــايل والنفيــس مــن أجل أن تكــون بالدنــا مهوى 
لــكل زائــر، ولقــد حقــق األردن وعــىل الــدوام ســمعة طيبــة 
بــني مجيــع دول العــامل بقيــادة جاللــة امللــك عبــد اهلل الثــاين ابن 
احلســني املعظــم وتقديــم صــورة اجيابيــة مرتســخة بــأن األردن 
عــي دائــاًم عــىل كل مــن يريــد النيــل منــه وذلــك بفضــل اهلل 
أوالً وحلمــة شــعبنا الــذي يســري خلــف قيادتــه املظفــرة ولقــد 
ــون عــىل  ــدن وشــعار األردني كان األمــن واالســتقرار هــو دي
الــدوام فاملتجــول يف بالدنــا مــن شــامهلا إىل جنوهبــا ينعــم دائــاًم 
ــود إىل  ــع ليع ــاف املجتم ــع أطي ــن مجي ــل م ــب والتهلي بالرتحي

ــه احلديــث عــن كــرم وشــهامة  بــالده ســعيدًا حيمــل يف جعبت
األردنيــني. 

ــامخ  ــي الش ــرصح العلم ــذا ال ــون اآلن يف ه ــة جتتمع ــان مؤت فرس
تنهلــون علــاًمَ وتدريبــًا عــىل يــد غــرة مــن أســاتذة اجلامعــة وأنــا 
ــي  ــدة ترتق ــاًم أو فائ ــم عل ــروا عنك ــن يدخ ــم مل ل ــني بأهن ــىل يق ع
بكــم إىل مــدارج الرفعــة والكــامل مــن خــالل مــا زرعــوه فيكــم 
ــايل  ــن الغ ــذا الوط ــرتاب ه ــامء ل ــوالء واالنت ــزاز وال ــن االعت م
ــادة املســتقبل وســوف تدركــوا مــا حيــاك هلــذا  ــم الشــباب ق فأنت
ــوي  ــدرع الق ــني وال ــن احلص ــى احلص ــوف يبق ــه س ــن وأن الوط

ــني.  ــي ال تل ــواعدكم الت ــم وس بعزائمك
ويف اخلتــام ال يســعني إال الدعــاء لكــم ولقيادتنــا اهلاشــمية املعطاءة 

وأن جيعــل اهلل بالدنــا بــالد خــري وعطــاء إنــه ســميع جميب. 

فرساُن مؤتة... 

 العميد الركن

 أنور سالمه الطراونة
مدير الدفاع املدين 
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كان مفهــوم التنميــة مفهومــًا تقليديــًا ُيقصــد بــه قــدرة الدولــة عــىل زيــادة املــوارد املختلفــة لســد 
االحتياجــات املتزايــدة للمجتمــع، مــن مــوارد برشيــة واقتصاديــة وطبيعيــة. 

ويف العــام )1987( أصبــح الرتكيــز العاملــي عــىل رضورة املحافظــة عــىل ديمومــة املــوارد واضحــًا 
ليظهــر مصطلــح )التنميــة املســتدامة(، فقــد حــدّدت اللجنــة العامليــة للبيئــة والتنميــة هــذا املفهــوم 
اجلديــد الــذي ُبــدء إســتخدامه عــىل نطــاٍق واســٍع والــذي ُيعنــي التنميــة التــي ُتلبــي إحتياجــات 

احلــارض دون املســاس بقــدرة االجيــال القادمــة عــىل تلبيــة إحتياجاهتــم. 
ــرش  ــاة الب ــة حلي ــدة و مهم ــب جدي ــّدة جوان ــىل ع ــامم ع ــر واالهت ــوم النظ ــذا املفه ــّلط ه ــد س ولق
وهــي: )ســالمة البيئــة، ســد حاجــات االنســان، حتقيــق العدالــة االجتامعيــة، والتكافــل املجتمعــي 

املتعــدد اجلوانــب(. 
وعــىل هــذه املضامــني اجلديــدة إســتندت الدعــوة العامليــة للعمــل ملواجهــة الفقــرة ومحايــة االرض 
ــة  ــامل ذات لغ ــة املع ــدة واضح ــح كأجن ــالم؛ لتصب ــن وس ــم بأم ــش الكري ــامن العي ــان وض واالنس
مشــرتكة والتــي وُعِرَفــت الحقــًا بأهــداف التنميــة املســتدامة )SDGs( والتــي تشــكلت مــن ســبعة 
ــة  ــداف اإلنامئي ــا االه ــات حققته ــن نجاح ــازه م ــم إنج ــا ت ــتندت اىل م ــًا إس ــًا واضح ــرش هدف ع
ــة،  ــاواة اإلقتصادي ــدم املس ــاخ، وع ــري املن ــل: )تغ ــدة مث ــم جدي ــىل مفاه ــري ع ــع الرتك ــة م لألفي
ــرى  ــداف األخ ــات األه ــن أولوي ــة(، ضم ــالم والعدال ــتدام والس ــتهالك املس ــكار واإلس واالبت

املنبثقــة عنهــا.
ــز عــىل ضــامن وإتاحــة فــرٍص متكافئــة للحصــول عــىل  إن اهلــدف الرابــع مــن هــذه األهــداف ركَّ
التعليــم اجليَّــد وتعزيــز فــرص التعلُّــم مــدى احليــاة للجميــع، حيــث يؤكــد عــىل أن التعليــم ركيــزة 
ــات  ــاق بمؤسس ــدالت االلتح ــن أن مّع ــم م ــىل الرغ ــرش، وع ــي الب ــول لبن ــق مكف ــية وح أساس
التعليــم تشــري اىل تقــّدم ملحــوظ حيــت تتزايــد امكانيــة احلصــول عــىل التعليــم بكافــة مراحلــة، 

إالّ أن برنامــج التنميــة املســتدامة جــاء لريّكــز عــىل جــودة التعليــم أيضــًا.
ــة  ــداف التنمي ــن أه ــع م ــدف الراب ــاص باهل ــس اخل ــا اخلام ــكو يف تقريره ــة اليونس ــارت منظم أش
ــم  ــرص التعل ــز ف ــع وتعزي ــامل للجمي ــف والش ــد املنص ــم اجلي ــامن التعلي ــل بض ــتدامة واملتمث املس
ــة هتــدد بعكــس مســار  ــاة، اىل أن العــامل يمــر بنقطــة حتــّول حاســمة، فاألزمــات العاملي مــدى احلي

دور الجامعة في 
تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة 
األستاذ الدكتور 

صائب خريسات
رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
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التقــّدم وإهنيــار االنجــازات الســابقة وزيــادة املخاطــر 
املســتقبلية، حيــث نشــهد تدهــورًا بيئيــًا متزايــدًا مــع 
تزايــد حــدة آثــار تغــريات املنــاخ، وتــرّدي فــرص العمــل 
املتاحــة للشــباب وتزايــد حتديــات اهلجــرة واســتمرار 
الرتاجــع االقتصــادي العاملــي ناهيــك مــن اآلثــار الكارثيــة 
للرصاعــات والعنــف حــول العلــم، وكانــت هــذه بمثابــة 

ــتدامة )2030(. ــة املس ــداف التنمي ــة أه ــوة لصياغ الدع
وبالتــايل فــإن مــا حققـــــه املجتمــع الــدويل خــالل 
)2015-1999( مــن إنجــاٍز يف جمــال التعليــم اجليــّد 
العامليــة  األجنــدة  ضمــن  للجميــع  التعليــم  وتوجيــه 
للعمــل  اليــوم  حيتــاج  وأهدافهــا  املســتدامة  للتنميــة 

الــدؤوب مــن أجــل حتقيــق أهــداف التنميــة ضمــن 
ــتوى  ــىل مس ــف دويل ع ــاج اىل تكات ــدة )2030(، وحيت أجن
احلكومــات والشــعوب واملؤسســات األهليــة، وعــىل 
ــو  ــّول نح ــداث التح ــه إلح ــخ كل يف جمال ــع أن ُيكاف اجلمي
ــع  ــد للجمي ــم اجلّي ــري التعلي ــود بتوف ــدف املنش ــق اهل حتقي

فعــاًل بحلــول عــام )2030(. 
ــني  ــن احلس ــاين إب ــد اهلل الث ــك عب ــة املل ــن جالل وإدراكًا م
ــد  ــىل األردن فق ــا ع ــات وخماطره ــذه التحدي ــة اهلل هل حفظ
ــتورية  ــطاته الدس ــه لس ــذ تولي ــرية ومن ــودًا كب ــذل جه ب
يف العــام )1999( إلحــداث تنميــة شــاملة ومســتدامة 
يف املجــال اإلقتصــادي واإلجتامعــي األمــر الــذي كان 
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للحكومــات  املســتمر  التوجيــه  مــن خــالل  واضحــًا 
ــر  ــن تطوي ــبة م ــة املناس ــري البيئ ــىل توف ــم ع ــرضورة العل ب

منظومــة الترشيعــات إلحــداث التنميــة املنشــودة. 
ــادارات  ــن املب ــد م ــة اهلل العدي ــه حفظ ــق جاللت ــد أطل وق
ــتندت  ــي إس ــة والت ــداث التنمي ــة اىل إح ــج الرامي والربام
واالندمــاج يف  االقتصــاد وحتريــره  اىل حمــاور حتديــث 
ــع  ــة م ــات االقتصادي ــز العالق ــي وتعزي ــاد العامل االقتص
الــدول العربيــة وحماربــة مشــكلتي الفقــر والبطالــة األمــر 
ــني  ــني القطاع ــة ب ــل الرشاك ــىل رضورة تفغي ــد ع ــذي أك ال
العــام واخلــاص ومؤسســات املجتمــع املــدين، وكل ذلــك 
ــني، ونتيجــة  مــن أجــل حتســني املســتوى املعــايش لالردني
ــة االردن  ــداد رؤي ــم إع ــامية، ت ــة الس ــة اململكي ــذ الرؤي هل
واالطــار  املســتقبل  طريــق  حــددت  والتــي   )2025(
ــة  ــات االقتصادي ــيضبط السياس ــذي س ــل ال ــام املتكام الع
واالجتامعيــة والقائمــة عــىل إتاحــة الفــرص للجميــع مــن 
حيــث العدالــه واملشــاركة واالســتدامة، وقــد جــاءت 
ــام  ــة يف الع ــوراد البرشي ــة امل ــة لتنمي ــرتاتيجية الوطني االس
ــي  ــي والت ــد الوطن ــذا اجله ــرات ه ــدى ثم )2015( اح
ــر منظومــة  ــه ملكــي ســامي إســتهدف تطوي ــت بتوجي كان
التعليــم بشــكل متكاملــة ولكافــة مراحلــه وقطاعاتــه وفقــًا 
ــة  ــل تنمي ــن أج ــة، م ــري الدولي ــات واملعاي ــل املامرس ألفض
القــوى البرشيــة الوطنيــة لتمكننــا مــن بنــاء قــدرات أجيــال 
قــادرة عــىل صناعــة واقعهــا ومســتقبلها، كوهنــا الرأســامل 

ــايل.  ــن الغ ــذا الوط ــي هل احلقيق
وقــد ســارت خمرجــات هــذا اجلهــد الوطنــي اجلامــع عــىل 
هــدي مــا قدمــه جاللــة امللــك حفظــه اهلل مــن أوراق 
ــاالت  ــة املج ــه يف كاف ــت رؤى جاللت ــة تضمن ــية قيمَّ نقاش
التنمويــة الشــاملة والتــي كان مــن بينهــا الورقــة النقاشــية 
الســابعة والتــي ركــزت عــىل بنــاء قدراتنــا البرشيــة وتطوير 

ــن.  ــاء الوط ــال يف بن ــا الفع ــة ودوره ــة التعليمي العملي
أهــداف  لتحقيــق  بــذل األردن ســابقًا جهــودًا  ولقــد 
األلفيــة، إذ قــام بإدمــاج متطلبات أجنــدة التنميــة )2030( 
ضمــن اإلطــار املتكامــل للخطــط التنمويــة الوطنيــة، 
ــدأ  ــث ب ــة األردن )2025(، حي ــتندت اىل وثيق ــي إس والت
ــة )SDGs(، إذ  ــة امُلعلن ــداف التنمي ــق أه ــىل حتقي ــل ع العم

 ،)VNR( ــي ــي الطوع ــر الوطن ــداد التقري ــام األردن بإع ق
والــذي تضمــن إلتزامــًا مبدئيــًا ووعيــًا عميقــًا بأمهيــة هــذا 
ــمية  ــات الرس ــط اجلامع ــم رب ــد ت ــك فق ــج، كذل الربنام
إضافــة اىل املــدارس وكليــات املجتمــع )نحــو 3600 
مؤسســة تعليميــة( إلكرتونيــًا مــن خــالل شــبكة األليــاف 

ــة. ــة اإللكرتوني الصوتي
نتيجــة هلــذا الوعــي فقــد تقــّدم األردن )10( درجــات عــىل 
مــؤرشات التنميــة املســتدامة يف العــام )2019( اذ حــّل يف 
املرتبــة )81( بــني )162( مقارنــة مــع املرتبــة )91( يف 
العــام )2018( والســادس عربيــًا، حســب تقريــر مؤسســة 
برنلــس، وعــىل الرغــم مــن هــذا اإلنجــاز الوطنــي، إال أن 
ــم يف األردن  ــار اىل أن التعلي ــور )2019( أش ــر املذك التقري
يواجــه حتّديــات جديــة لتحقيــق اهلــدف الرابــع » التعليــم 

.» اجليــدَّ
ــة -  ــا األردني ــوم والتكنولوجي ــة بالعل ــن جامع ــًا م وإيامن
والتــي وصفهــا جاللــة امللــك عبــداهلل الثــاين ابــن احلســني 
ــة املســتدامة  حفظــه اهلل- بدورهــا املحــوري يف جمــال التنمي
فقــد عملنــا عــىل مــا تــم إنجــازه ســابقًا بإعــادة النظــر اىل 
ــا  ــي تطرحه ــية الت ــط الدراس ــة واخلط ــج األكاديمي الربام
اجلامعــة وتطويــر برامــج أكاديميــة نوعيــة تواكــب حاجات 
املجتمــع مثــل النانوتكنولوجــي وعــدد مــن التخصصــات 
الطبيــة واهلندســية احلديثــة، وبالتشــارك مــع جمموعــة 
ــل  ــل أفض ــة لنق ــد العاملي ــات واملعاه ــن اجلامع ــزة م متمي
ــات  ــتوى اخلدم ــد مس ــدف جتوي ــوم هب ــات والعل املامرس
التــي تقدمهــا اجلامعــة للمجتمــع األردين والعــريب، األمــر 
ــن  ــع ضم ــل املواق ــىل أفض ــول ع ــن احلص ــا م ــذي مكنّه ال
ــىل  ــة ككل وع ــتوى اجلامع ــىل مس ــة ع ــات العاملي التصنيف
ــية،  ــة واهلندس ــات الطبي ــن التخصص ــد م ــتوى العدي مس
ــا  ــًة مل ــة قبل ــا األردني ــح جامعــة العلــوم والتكنولوجي لتصب
ــة مــن الطــالب  ــة وأجنبي ــد عــن مخســني جنســية عربي يزي

ــني.  الدولي
ــًا ومــن خــالل اســرتاتيجيتها  كــام أن اجلامعــة تعمــل حالي
ــة يف  ــة التحتي ــني البني ــة اىل حتس ــع القادم ــنوات االرب للس
احلــرم اجلامعــي األكــرب عــىل املســتوى املحــي واإلقليمــي 
ــا مــن  ومــن خــالل تطبيــق أفضــل املامرســات وبــام يمكنن
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تأمــني املــوارد املاليــة دون أي دعــم حكومــي أو عجــز مــايل 
ُيذكــر، بالرتكيــز عــىل عنــارص التنميــة املســتدامة كالــرشاء 
املســتدام واألبنيــة اخلــرضاء واعــادة اســتخدام امليــاة 
املعاجلــة يف االنتــاج الزراعــي وانتــاج الكهربــاء مــن الطاقــة 
الشمســية والنقــل املســتدام وغريهــا مــن التطبيقــات 
الذكيــة داخــل احلــرم اجلامعــي والتــي مكنــت هــذه 
اجلامعــة أن تصــل اىل العامليــة دون ان تثقــل كاهــل اخلزينــة 
العامــة، رغــم االنخفــاض النســبي لرســوم الدراســة فيهــا. 
فلقــد وضعــت اجلامعــة تصــورًا إلســتزراع احلــرم اجلامعي 
ــم،  ــرشة آالف دون ــو ع ــغ نح ــذي يبل ــًا وال ــرب حملي األك
ولذلــك فقــد قامــت اجلامعــة بتنفيــذ البنيــة التحتيــة 
ــة  ــا ومراقب ــة وجتميعه ــاه املعاجل ــتصالح املي ــة إلس الالزم
نوعيتهــا لتنســجم مــع املواصفــة االردنيــة اخلاصــة بالــري 
املقيَّــد وكذلــك تنفيــذ احلصــاد املائــي بعــد اســتجرار ميــاه 
ــا  ــة هب ــاحات املحيط ــة واملس ــرم اجلامع ــن ح ــار م األمط
ــار  ــاه األمط ــع مي ــم جتمي ــة ليت ــاري طبيعي ــة وجم ــن أودي م
يف بحــرية إصطناعيــة تبلــغ مســاحتها نحــو )87000( 
مــرت مكعــب وكذلــك جتميــع ميــاه األمطــار يف ســد تــرايب 
ــار  ــب، ليص ــرت مكع ــو )115000( م ــاحته نح ــغ مس تبل
اىل خلطهــا معــًا ومــن ثــم ضخهــا لبســاتني اجلامعــة 
ــم  ــت تض ــة اصبح ــأن اجلامع ــاًم ب ــة، عل ــا الزراعي وحقوهل
ــن  ــد ع ــا يزي ــر وم ــون مثم ــجرة زيت ــو )55000( ش نح
مليــون شــجرة وشــجرية زينــة ونحــو ألفــي دونــم إلنتــاج 
ــام  ــار وأغن ــع ابق ــة قطي ــة لتغذي ــة الالزم ــل العلفي املحاصي
ــان ناهيــك عــن عــدد مــن  ــع األلب اجلامعــة لتشــغيل مصن
املشــاريع الزراعيــة واحلدائــق والتــي باتــت فرصــة للبحــث 
العلمــي الزراعــي والتدريــب العمــي لطلبــة اجلامعــة 

ــع األردين.  ــاء املجتم ــن أبن ــا م وغريه
ــد متصــل، فقــد عملــت اجلامعــة عــىل توفــري  وعــىل صعي
ــرية  ــالت كب ــرشاء حاف ــك ب ــي وذل ــل اجلامع ــائل النق وس
مفصليــة )Trolly Buses( بعــد احلصــول عــىل املوافقــات 
الالزمــة لتشــغيل مثــل هــذا النــوع مــن احلافــالت هبــدف 
ــني  ــة ب ــل الطلب ــة لنق ــات الالزم ــدد املركب ــن ع ــل م التقلي
مرافــق ومبــاين اجلامعــة مرتاميــة األطــراف لتقليــل انبعــاث 
ــن  ــة ضم ــت اجلامع ــد أدرج ــك فق ــار. كذل ــون الض الكرب

وثائــق العطــاءات والــرشاء اخلاصــة هبــا مواصفــات 
ــة  ــن عملي ــة ضم ــة البيئ ــواد صديق ــزة وامل ــة باألجه خاص
املفاضلــة بــني املورديــن، باإلضافــة اىل تفعيــل أنظمــة 
ضبــط املخــزون ملنــع املخاطــر والعمــل بإتفاقيــات التوريــد 
عنــد الطلــب )Agreement(K فضاًلعــن ذلــك فقــد أطلقــت 
ــذي يتضمــن عــدد  اجلامعــة مــرشوع )Smart Campus( وال
ــني  ــة لتقني ــة اهلادف ــات العلمي ــراءات والتطبيق ــن اإلج م
إســتخدام امليــاه يف الوحــدات الصحيــة وترشــيد اســتهالك 
الطاقــة يف قاعــات و ممــرات اجلامعــة، واالعتــامد عــىل 
ــدران  ــة واجل ــتخدام الطاق ــيد إس ــة لرتش ــاره الطبيعي اإلن
العازلــة هبــدف املحافظــة عــىل حــرارة املبــاين بأقــل كلفــة 

ــه.  ممكن
وقــد أنشــأت اجلامعــة مــرشوع توليــد الكهربــاء مــن 
الطاقــة الشمســية بقــدرة )5MW( علــاًم بــأن العمــل جــار 
 )20MW( ــدرة ــاء بق ــاج الكهرب ــرشوع إنت ــذ م ــًا لتنفي حالي
ــام يف  ــاء ب والــذي سيســد احتياجــات اجلامعــة مــن الكهرب

ــس.  ــك املؤس ــفى املل ــك مستش ذل
وقــد قامــت اجلامعــة بعــد تأمــني الدعــم املــايل اخلارجــي 
تقــّدم  نفايــات طبيــة  بإنشــاء حمرقــة  ذاتيــة  وبجهــود 
ــفيات  ــن مستش ــدد م ــفى وع ــة واملستش ــا للجامع خدماهت
اململكــة للتخلــص مــن النفايــات الطبيــة اخلطــرة وبطريقــة 

ــة.  آمن
إن مجلــة هــذه االفــكار واالجــراءات التــي نفّذهتــا اجلامعــة 
ــد  ــة باجله ــرتاتيجية املرتبط ــا االس ــا وخططه ــًا لرؤيته وفق
ــن إدارة  ــة م ــت اجلامع ــد مّكن ــه، ق ــة عن ــي واملنبثق الوطن
مواردهــا املاليــة بشــكل ذايت ودون أي دعــم حكومــي 
ــًا  ــًا عملي ــد تطبيق ــذي ُيع ــر ال ــرتاض، األم ــز أو إق أو عج
التنميــة  اهــداف  لتحقيــق  الســعي  حُيتــذى يف  ومثــاالً 
املــوارد  عــىل  للحفــاظ  املهمــة  وتطبيقاهتــا  املســتدامة 
ــز  ــور كُمنج ــرص الن ــه أن ُيب ــاكان ل ــذي م ــا، وال وديمومته
ــادة  ــه كل أردين لــوال الدعــم احلثيــث للقي وطنــي يفَخــر ب

ــرة. ــمية املظف اهلاش
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األمــن اللغــوي هــو أمــن وطنــي شــامل والتخطيــط للغــة 
هــو ختطيــط للجميــع.

ــم املعجــز، اختارهــا اهلل  ــة لغــة القــرآن الكري اللغــة العربي
ســبحانه وتعــاىل لتكــون لغــة للقــرآن ومــا هــذا االختيــار 
عبثيــًا وال عشــوائيًا. فالعربيــة لغــة مرنــة رصفيــة اشــتقاقية 
هلــا قوالــب جاهــزة عــىل أوزان معينــة كل وزن لــه شــكل 
ومعنــى. فمثــاًل هنــاك وزن لغــوي للمهــن عــىل وزن فعاله، 
ووزن للصفــة عــىل وزن فعــالن، والســم اآللــة عــىل وزن 

فاعــول ومفعــال.
والالفــت اليــوم لالنتبــاه عــىل الصعيــد العــريب؛ أن العربيــة 
تواجــه تدافًعــا مــن اللغــات األجنبيــة يف واقعهــا اليومــي، 

تفرضــه السياســات االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة. 
ولتدليــل عــىل أمهيــة اللغــة العربيــة اذكــر دراســتني أجريتــا 
يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة: الدراســة األوىل: أجريت 
ــب،  ــة لأجان ــس اإلنجليزي ــد تدري ــا يف معه يف كاليفورني
ــة  ــة اإلنجليزي ــم اللغ ــة لتعل ــم أرسع الطلب ــن ُه ــة م ملعرف
ــة، وأمريــكا  ــة مــن البــالد العربي ــة طلب وأن مــن بــني العين
الالتينيــة، وأوروبــا الغربيــة، ومــن اليابــان، والصــني، 
وكان أرسع الطلبــة لتعلــم اللغــة اإلنجليزيــة العــرب، 
ــي  ــة الت ــة العربي ــرية اللغوي ــبب الذخ ــذا بس ــر ه ــد ف وق
ــد  ــم. ولق ــىل أقراهن ــزون ع ــرب يتمي ــة الع ــت الطلب جعل
ــة  ــث أن العربي ــز حي ــذا التمي ــون رسًا وراء ه ــد اللغوي وج
يف أنظمتهــا الصوتيــة والفونولوجيــة والرصفيــة والنحويــة 
واملعنويــة والنصيــة خصائــص غــري متوفــرة يف كثــري ضمــن 

ــرى. ــات األخ اللغ
ــفائية  ــوة الش ــن الق ــة ع ــت دراس ــة: أجري ــة الثاني الدراس
للقــرآن الكريــم يف مدينــة )بنامســتي( بواليــة فلوريــدا 
ــت  ــايض. هدف ــرن امل ــن الق ــات م ــة يف الثامنيني األمريكي
ــر  ــم أي أث ــرآن الكري ــا إذا كان للق ــات م ــة إىل إثب الدراس
ــذا  ــاس ه ــك إىل قي ــد وكذل ــاء اجلس ــف أعض ــىل وظائ ع

ــيولوجية الناجتــة.  األثــر – إن وجــد – بالتغــريات الفس
وتألفــت عينــات الدراســة مــن أمريكيــني متطوعــني 
قســموا إىل ثــالث جمموعــات: املجموعــة األوىل: اســمعوا 
قرآنــًا مرتــاًل، واملجموعــة الثانيــة: اســمعوا عربيــة كالقرآن 
ولكــن ليســت بقــرآن، واملجموعــة الثالثــة: اســمعوا ترمجــة 
معــاين القــرآن الكريــم باللغــة اإلنجليزيــة. ولقــد اســتعمل 
ــذي  ــر ال ــزود بالكمبيوت ــر امل ــة التوت ــاس ومعاجل ــاز قي جه
ــي بجامعــة بوســطن ورشكــة  ابتكــره وطــوره املركــز الطب
دافيكــون يف بوســطن، وبعــد إجــراء 210 جتربــة عــىل 
ــرآن  ــمعوا الق ــن أس ــج أن الذي ــرت النتائ ــني، أظه املتطوع
ــمعوا  ــن أس ــفاء 65%، وأن الذي ــبة الش ــت نس ــل كان املرت
ــن  ــفاء 35%، وأن الذي ــبة الش ــت نس ــرآن كان ــة كالق عربي
ــت  ــة كان ــة األجنبي ــرآن باللغ ــاين الق ــة مع ــمعوا ترمج أس
صفــرا. مــا هيمنــي يف هــذا البحــث هــو نتائــج املجموعــة 
الثانيــة وهــي أن الســامع للعربيــة لــه قــوة شــفائية ال بــأس 
هبــا وهــذا يعــزى خلصائــص هــذه اللغــة ولعظمتهــا. 
واخلالصــة هنــا أن اللغــة التــي متكــن متعلميهــا ألن 
ــي  ــة الت ــة، وأن اللغ ــات األجنبي ــم اللغ ــد تعل ــزوا عن يتمي
هلــا قــوة شــفائية نفســية هلــي لغــة مهمــة يف بنــاء املجتمــع 
وتنميتــه يف كافــة املناحــي االقتصاديــة والثقافية والسياســية 

ــة. ــة واالجتامعي والعلمي
ــح  ــد أصب ــفائية فق ــوة ش ــة ق ــة العربي ــن أن للغ ــم م  فالربغ
للغــة يف ظــل التوجهــات الفكريــة للتخطيــط اللغــوي  نظــرة 
جديــدة تتمثــل بــام يــي: اللغــة مصــدر مــن مصــادر الدخــل 

اللغة العربية واألمن 
اللغوي العربي

األستاذ الدكتور
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القومــي ومقومــات الدولــة، واللغــة حــق طبيعــي لأفــراد، 
ــعوب  ــة للش ــوق اللغوي ــادي باحلق ــوات تن ــرت أص وظه
واألقليــات، واللغــة مشــكل يعيــق تقــدم األمــة االقتصــادي 

والســيايس واالجتامعــي.
ــن  ــث ع ــأيت احلدي ــائل: ي ــوم والوس ــوي؛ املفه ــن اللغ األم
ــن  ــعوب إىل أم ــة الش ــياق حاج ــوي( يف س ــن اللغ )األم
متعــدد األصعــدة، نحــو: األمــن االقتصــادي، األمــن 
الغذائــي، األمــن الســيايس، وغريهــا. ولعــل حاجــة بعــض 
الشــعوب اليــوم إىل )أمــن لغــوي( ليســت أقــل شــأًنا مــن 

ــية. ــة والسياس ــة، الغذائي ــرى االقتصادي ــا األخ حاجياهت
فــإذا كان هــدف هــذا األمــن- عــىل تنــوع جماالتــه- توفــري 
راحــة لإلنســان واســتقرار لــه، فــإن األمــن اللغــوي حيفــظ 
حيــاة اللغــة ونشــاطها وحيويتهــا. وربــام كان األمــن 
ــعوب  ــق الش ــو ح ــام ه ــرد ك ــن الف ــا للمواط ــوي حق اللغ
مجيًعــا؛ ذلــك أنــه ال يتعلــق باحلريــة يف اختيــار لغــة 
ــام  ــاء الع ــرتام الفض ــن يف اح ــداع، ولك ــل واإلب التواص

ــوي. ــل اللغ للتواص
الثقــايف  اللغــوي( وجًهــا أول لأمــن  ويعــد )األمــن 
العــريب؛ حيــث إنــه ال يتعلــق بترشيعــات حكوميــة جتعــل 
ــة، أو  ــالت اإلداري ــمية يف املعام ــة رس ــة( لغ ــن )العربي م
ــة وحســب، بقــدر  حتــدد مكانتهــا ضمــن الثوابــت الوطني
التــداول  ذلــك إىل رضورة حضورهــا يف  يتجــاوز  مــا 
اليومــي، واحــرتام نظامهــا اللغــوي، واســتعامهلا مــن 
خــالل إجــراءات حقيقيــة متــس احليــاة الثقافيــة للمواطــن 
ــر يف  ــمية، فتظه ــة والرس ــه الوطني ــار للغت ــد االعتب وتعي
الكتــب اإلداريــة بصورهتــا الســليمة وعــىل إعالنــات 
ــىل  ــراد، وع ــي لأف ــتخدام اليوم ــة، ويف االس ــاة العام احلي

حواســيبهم وهواتفهــم، ووســائل اإلعــالم املختلفــة.
إن التحديــات التــي تواجــه العربيــة واملعيقــات التــي تعرتض 
ــريب، يف  ــوي ع ــن لغ ــة إىل أم ــربز احلاج ــا، ت ــق متكينه طري
ــدة؛ وندعــو إىل خطــة  ــرية، قديمــة وجدي ــدات كث ظــل هتدي
ــة  أوىل نحــو أمــن لغــوي عــريب، مــن أهــم مفرداهتــا: العناي
ــانيات  ــث اللس ــن مباح ــه ضم ــوي، وبعث ــط اللغ بالتخطي
ــر يف  ــع، للنظ ــة باملجتم ــة اللغ ــة عالق ــة، ودراس االجتامعي
املشــكالت املســتجدة يف اللغــة لغويــة كانــت أم غــري لغويــة.
وتــربز هــذه املقرتحــات بدعــوات إىل اعتــامد سياســة لغويــة 

ــرارات  ــات وق ــه بترشيع ــب رعايت ــة، إىل جان ــة جامع عربي
ــم  ــريب القائ ــوي الع ــن اللغ ــن األم ــدة، تضم ــة موح إداري
عــىل اهلويــة العربيــة واالنتــامء إىل احلضــارة اإلســالمية، يف 
زمــن يراهــن عــىل حمــو اخلصوصيــات وطمــس الثقافــات.

العنايــة بعــامل األعــامل، وإبــراز قيمــة اللغــة العربيــة يف كل 
ذلــك واعتامدهــا معيــاًرا ذا قيمــة أساســية. وااللتفــات إىل 
الــدور الفعــال الــذي تؤديــه املؤسســة اإلعالميــة والعنايــة 
عبارهتــا  يف  ســليمة  فصيحــة،  لتكــون  اإلعــالم  بلغــة 
ــة  ــامد لغــة عربي وتراكيبهــا وقواعدهــا، والســعي نحــو اعت
موحــدة، ودعــم القــرار الســيايس لربامــج األمــن اللغــوي؛ 
إذ أن هنــاك تالزًمــا رضورًيــا بينهــام؛ واالعتــامد عــىل 
اإلنتــاج العــريب األديب والفنــي لتمثــل لغــة عربيــة موحــدة.
كــام حتتــاج اللغــة العربيــة إىل عــودة نحــو )قوميــة اللغــة(؛ 
حيــث توضــع برامــج لغويــة مشــرتكة يف مراحــل الدراســة 
ــىل  ــث ع ــا يبع ــا، مم ــا ومصطلحاهت ــد مواده األوىل وتوح
نشــوء أجيــال بقاعــدة لغويــة مشــرتكة ال يزعزعهــا اختالف 
التوجهــات والتخصصــات وتنــوع الثقافــات بعــد ذلــك..

ــم،  ــق التعلي ــس، وطرائ ــج التدري ــر يف مناه ــادة النظ وإع
واملحتــوى الــدرايس، والتوجهــات التعليميــة، واالعــرتاف 
ــري  ــالب يف كث ــدى الط ــوي ل ــتوى اللغ ــة املس ــدم كفاي بع
ــة  ــس اللغ ــج تدري ــر مناه ــة. وتطوي ــل التعليمي ــن املراح م
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــر تعلي ــوم؛ وتطوي ــالب العل ــة لط العربي
ــني  ــا أم للناطق ــني هب ــواء للناطق ــي س ــور وظيف ــن منظ م
ــم،  ــة لدهي ــدرة التواصلي ــامن الق ــىل ض ــامًدا ع ــا، اعت بغريه
ــار(،  ــار وصغ ــني )كب ــة املتعلم ــب طبيع ــها بحس وتدريس
ــة، ..(،  ــة، ديني ــة، علمي ــم )ثقافي ــودة لدهي ــات املنش والغاي
ودمــج املتعلمــني يف أوســاط لغويــة اجتامعيــة مهيــأة هلــذه 

ــة. ــراض التعليمي األغ
ــي تســتطيع أن تكفــل  ــة- وحدهــا- هــي الت ولعــل العربي
للمواطــن العــريب أمنــه اللغــوي يف ظــل هــذا التنــوع 
اللهجــي، والتداخــل اللغــوي، إذا مــا أنيــط التفكــري 
ــارات  باملشــرتك القومــي العــام الــذي يســمو فــوق االعتب

ــة. ــة واإلقليمي اجلهوي
ــامل،  ــي ش ــن وطن ــو أم ــوي ه ــن اللغ ــإن األم ــا ف وختاًم
ــع وإذا أردت  ــط للجمي ــو التخطي ــة ه ــط للغ وإن التخطي
ختطيطــًا لغويــًا ناجحــًا فعليــك بالتخطيــط لــكل املجتمــع.
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ــرد  ــا للف ــب امهيته ــة حس ــة البدني ــم اللياق ــت مفاهي اختلف
ــة البدنيــة اال ان  واملجتمــع ومــن وجهــة نظــر علــامء الرتبي
املفهــوم املتفــق عليــه هــو )قــدرة الفــرد عــىل اداء عملــه يف 

ــة بكفــاءة دون رسعــة شــعوره بالتعــب(. ــه اليومي حيات

ــة  ــة البدني ــامء الرتبي ــوم اوىل عل ــذا املفه ــن ه ــًا م وانطالق
اهتاممــا كبــريًا للياقــة البدنيــة مــن خــالل اعطائهــا مفهومــا 
والتقويــم  التدريــب  برامــج  وضــع  وكذلــك  خاصــا 

ــاس. والقي
ــال  ــوش ف ــداد اجلي ــة يف أع ــة البدني ــة اللياق ــن امهي وتكم
ــري  ــىل خ ــا ع ــؤدي دوره ــوش أن ت ــدات اجلي ــن لوح يمك
التــي  الرتبويــة  املؤسســات  أحــدى  باعتبارهــا  وجــه 
التقــدم االجتامعــي دون أن تراعــي تطــور  تســاهم يف 
املدنيــة احلديثــة وهنــا جيــب عــىل كل منتســب اىل وحــدات 
اجليــش يعمــل يف جمــال الرتبيــة البدنيــة أن يواجــه مســؤولية 
ــاة وتطورهــا عنــد أداء واجبــه وأن  انعــكاس أحــداث احلي
ــل  ــامل والكام ــداد الش ــني اإلع ــهم يف أعــداد املقاتل يس
ــن  ــن الوط ــاع ع ــرب للدف ــات احل ــتعدا يف أوق ــون مس ليك
ويف خــوض روح املنافســة الرشيفــة يف اللقــاءات الرياضيــة 

املختلفــة ســواء كانــت داخليــة ام خارجيــة يف أوقــات 
ــداد  ــة يف إع ــة البدني ــة اللياق ــت أمهي ــد اتضح ــلم ولق الس
ــذا  ــة وهل ــذ اخلليق ــلم من ــرب والس ــات احل ــوش ألوق اجلي
ــامد  ــد اعت ــي كان يعتم ــع البدائ ــان يف املجتم ــظ اإلنس نالح
ــات  ــىل الصف ــه ع ــرد يف جمتمع ــع الف ــدرة متت ــىل ق ــًا ع كلي
املصاعــب وهلــذا  الالزمــة ملجاهبــة  كالقــوة  اجلســمية 
اعتمــدوا واهتمــوا باللياقــة البدنيــة باعتبارهــا وســيلة مهمة 
ــت  ــرية ولعب ــة والعش ــالمة القبيل ــة وس ــل ضامن ــن اج م
ــة  ــة خاص ــا أمهي ــت هل ــريًا وأعطي ــة دورًا كب ــة البدني اللياق
لــدى احلضــارات القديمــة كــوادي الرافديــن و وادي 

ــة. ــة والروماني ــارة اإلغريقي ــل واحلض الني
ــة دورا كبــريا يف حســم الكثــري مــن  ــة البدني ولعبــت اللياق
احلــروب ألهنــا جــزء ال يتجــزأ مــن املتطلبــات األساســية 
ــة  ــاء املعرك ــف إثن ــا املوق ــي يتطلبه ــل والت ــة للمقات اخلاص
حيــث إن ابــرز مكونــات املقاتــل البدنيــة التــي يعتمــد عــىل 
ــاط  ــامرس الن النش ــاط امل ــة النش ــه طبيع ــا تطلب ــوء م ض
يرتبــط أساســا باللياقــة البدنيــة التــي يعتمــد عــىل الكفــاءة 
ــاز  ــب وجه ــة كالقل ــل الداخلي ــزة املقات ــة ألجه الوظيفي

العميد الركن

جهاد عيىس قطيشات
مدير االتحاد الريايض العسكري 

أهمية اللياقة البدنية
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ــي. ــاز اهلضم ــس وجه ــدوران والتنف ال
يف العمليــات القتاليــه احلديثــه حتــدث امــور كثــريه تتطلــب 
ــاع او  ــاو الدف ــاور ه ــوم او املن ــه كاهلج ــه عالي ــه بدني لياق
االنســحاب وهــذه االمــور تتطلــب لياقــه بدنيــه ومهــارات 

حركيــه عاليــه. 
ــداد  ــارص االع ــن عن ــرص م ــه عن ــه البدني ــت اللياق اصبح
ــه  ــاقه والعنيف ــامل الش ــه الالع ــل نتيج ــكريه للمقات العس
والصنــوف  القتاليــه  العمليــات  يف  تواجهــه  والتــي 

العســكريه. واالختصاصــات 
ــش  ــلحة - اجلي ــوات املس ــعت الق ــق س ــذا ااملنطل ــن ه وم
ــكري اىل  ــايض العس ــاد الري ــه الحت ــه بمديري ــريب ممثل الع
عقــد دورات رياضيــه خمتلفــه خــالل العــام التدريبــي 
ــني  ــني خمتص ــا مدرب ــرشف عليه ــه ي ــه البدني ــه باللياق خمتص
داخليــه وخارجيــه ومؤهلــني  دورات  حاصلــني عــىل 

ــه.  ــوم الرياض ــني بعل ــا ومتخصص علمي
ــم 14  ــكري بتنظي ــايض العس ــاد الري ــه االحت ــوم مديري وتق

ــامم  ــى باهت ــي وحتظ ــام التدريب ــالل الع ــه خ ــه رياضي بطول
كبــري مــن القــاده عــىل مجيــع املســتويات وبتنافــس رشيــف 
وروح رياضيــه عاليــه وضبــط وربــط عســكري ومــن 
ــات  ــه واملنتخب ــد االندي ــم رف ــوالت يت ــذه البط ــالل ه خ
الوطنيــه بالالعبــني عــىل مســتوى عــايل قادريــن عــىل رفــع 

ــه. ــه والدولي ــل العربي ــم االردن يف املحاف عل
ــه االركان  ــس هيئ ــه رئي ــن عطوف ــامم م ــات واهت وبتوجيه
ــه  ــه البدني ــوع اللياق ــكرين بموض ــاده العس ــرتكه والق املش
ــع منتســبني القــوات املســلحه  ــاه جلمي ــح منهــاج حي لتصب
االردنيــه - اجليــش العــريب علــام بانــه تــم انشــاء صــاالت 
ــض  ــبه يف بع ــه مناس ــة تدريبي ــق بيئ ــب خلل ــه للتدري رياضي
وحــدات وتشــكيالت القــوات املســلحه - اجليــش العــريب 
املتطــوره  واالجهــزه  االســاليب  احــدث  باســتخدام 
والبــدين  الريــايض  باجلانــب  االهتــامم  عــىل  حلرصهــا 
ــىل  ــادره ع ــه ق ــكريه متكامل ــخصيه عس ــول اىل ش للوص

ــه. ــه عالي ــه وبمهني ــل وج ــىل اكم ــا ع ــام بعمله القي
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تــاريــخ أمــة بــأيٍد هاشمية

ــران  ــا حزي ــُل علين ــام يط يف كل ع
ــبات  ــن املناس ــد م ــل العدي وحيم
أتســمت  مناســبات  الوطنيــة، 
ــة  ــذة مقرون ــادة الف ــة القي بحكم
هــذا  جنــود  وفــداء  بتضحيــة 
البلــد البواســل، وبــني طيــات 
ــال  ــروي نض ــة ت ــبة قص كل مناس
تاريــخ  يف  هاشــم  آل  ســاللة 
ــة،  ــا العربي ــة وأمتن ــا احلبيب مملكتن
حيــث نحتفــل بعيــد اجللــوس 
ــة  ــورة العربي ــرى الث ــي وذك امللك
الكــربى ويــوم اجليــش والتــي 
ــرى  ــع ذك ــام م ــذا الع ــت ه تزامن
املئويــة األوىل لتأســيس مملكتنــا 

العميد املهندس

عيىس محمود ارشيد
مدير مؤسسة اإلسكان واألشغال العسكرية
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اهلاشــمية. األردنيــة 
لقــد انتقلــت الرايــة اهلاشــمية مــن جيــل هاشــمي إىل 
ــول  ــم الرس ــالة جده ــم رس ــىل أعتاقه ــني ع ــل، حامل جي
املصطفــوي العــريب حممــد صــىل اهلل عليــة وســلم، داعــني 
إىل الســالم ســاعني فيــه، مناضلــني يف قضايــا األمــة العربية 
ــرية  ــدادا ملس ــكل امت ــي تش ــة الت ــذه الراي ــالمية، ه واإلس
اهلاشــميني التــي تشــكل األنمــوذج القــوي للتضحيــة 
والدفــاع عــن عقيدهتــم الدينيــة والعســكرية التــي أتســمت 

ــد. ــريٍب واح ــعٍب ع ــد و ش ــريٍب واح ــٍن ع بوط
ــني  ــن احلس ــاين اب ــد اهلل الث ــك عب ــة املل ــم جالل ــد رس لق
ــلمه  ــة األوىل لتس ــذ اللحظ ــه من ــاه تطلعات ــه اهلل ورع حفظ
ــع  ــاء جمتم ــمت يف بن ــي اتس ــتورية، والت ــلطات الدس الس
أساســه الديمقراطيــة والنزاهــة والتنميــة الشــاملة وحتســني 
ــريه إىل  ــاء بتفك ــن األردين واإلرتق ــة املواط ــتوى معيش مس
ــًا. ــع منتج ــون جمتم ــع ليك ــة يف املجتم ــة التنمي ــع عجل دف

يف عيــد اجللــوس امللكــي يعــود األردنيــون ليلتفــوا بكافــة 
أطيافهــم ليجــددوا العهــد والــوالء لقائــد الوطــن الذي اســتطاع 
ــة. ــنوات املاضي ــازات يف الس ــذه االنج ــق كل ه ــه إن حيق بحنكت

ــران  ــن حزي ــارش م ــات يف الع ــون واألردني ــي األردني ــام حيي ك
ــوم اجليــش، لنتذكــر ســويَا  ــة الكــربى وي ــورة العربي ذكــرى الث
ــيخ  ــريب يف ترس ــن الع ــامء الوط ــاءت س ــي أض ــورة الت ــك الث تل

ــة. ــدة العربي ــم الوح مفاهي
محــل اهلاشــميون مســؤولياهتم التارخييــة وقــادوا أبنــاء هــذه 
ــا  ــة يف تارخيه ــة العربي ــهدهتا األم ــورة ش ــم ث ــة يف أعظ األم
ــة األوىل  ــي البداي ــورة ه ــذه الث ــت ه ــث كان ــث، حي احلدي
ــا  ــكل م ــة ب ــت النهض ــد مثل ــا. لق ــة ووحدهت ــة األم لنهض
تعنيــه الكلمــة منعطفــًا تارخييــًا نقــل العــرب والوطــن 
العــريب بأكملــه إىل احلريــة، بــام حتملــه مــن مضمــون قومــي 
يتعــدى احلــدود اإلقليميــة الضيقــة واألهــداف الشــخصية، 
والتــي مجعــت فيهــا كل املناضلــني العــرب يف معظــم أقطــار 
املــرشق العــريب، وكانــت غاياهتــا السياســية والقوميــة 
هتــدف إىل حتقيــق اإلرادة السياســية احلــرة وتأســيس الكيــان 
ــدة اإلرادة  ــمولية و وح ــمت بالش ــتقل، فاتس ــي املس القوم
واهلــدف حتــى شــملت كل عــريب يف كل مــكان مــن املنطقــة 
ــع  ــريب م ــنا الع ــيس جيش ــات تأس ــت بداي ــة، وكان العربي

ــه  ــرب مع ــمي وك ــم اهلاش ــه احلل ــرب مع ــارة وك ــيس اإلم تأس
ــة. ــة بلحظ ــا حلظ ــاش تارخيه األردن وع

وتســتمر مســرية القــوات املســلحة األردنيــة يف التقــدم 
ــك  ــىل املل ــد األع ــة القائ ــو جالل ــا ه ــاء وه ــور والبن والتط
ــر  ــاه ال يدخ ــة اهلل ورع ــني حفظ ــن احلس ــاين اب ــد اهلل الث عب
جهــدًا يف توفــري كل مــا مــن شــأنه النهــوض هبــذا اجليــش 
وتطويــره وحتديثــه، وســعى منــذ اســتالمه الرايــة اهلاشــمية 
إلعــداد هــذا اجليــش إعــدادًا شــاماًل ليســتوعب كل مــا هــو 
جديــد و متطــور يعتمــد عــىل العلــم والتكنولوجيــا احلديثــة 
كــي يســاير بذلــك احــدث اجليــوش يف العــامل وكــي تكــون 

ــز. ــرتاف والتمي ــة يف االح ــة غاي ــلحة األردني ــوات املس الق
ــه  ــة وبحكم ــلحة األردني ــوات املس ــتطاعت الق ــد اس لق
ــدم  ــو التق ــعة نح ــوات واس ــو خط ــىل أن ختط ــا األع قائده
تطــورًا  وشــهدت  والتدريــب  والتحديــث  والتطــور 

ــش. ــلحة اجلي ــوف وأس ــع صن ــمل مجي ــًا ش ملموس
ويف هــذه املناســبات الوطنيــة العزيــزة املجيــدة، نرفــع أكفنا 
إىل اهلل العــي القديــر أن حيفــظ جاللــة قائدنــًا األعىل ويســبغ 

عليــه ثــوب العــز بملكــه وعرشــه، ســيظل بلدنــا 
ــًا  ــاًم وعصي ــإذن اهلل مرفــوع اهلامــة دائ ب

ــى  ــني، مَح ــني واملغرض ــىل الطامع ع
اهلل األردن ومحــى القائــد العظيــم 

وجيشــنا الباســل وكل عــام 
وأنتــم بألــِف خــري. 
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ــادة واألركان امللكيــة األردنيــة ثمــره مــن  ــة القي تعتــرب كلي
ــمية  ــادة اهلاش ــا القي ــي تبنته ــة الت ــرية النهض ــرات مس ثم
ــات  ــدى كلي ــد اح ــث تع ــة حي ــلحة األردني ــا املس لقواتن
ــن  ــادة والف ــن القي ــم ف ــة بتعلي ــلحة املختص ــوات املس الق
ــا  ــق طريقه ــن ش ــت م ــي متكن ــاط، والت ــايت للضب العملي
كمؤسســة عســكرية أكاديميــة وأصبــح هلــا ســجاًل حافــاًل 
بالكثــري مــن االنجــازات، حيــث جتمــع الكليــة بــني 
ــدة  ــة املعتم ــاس للمنهجي ــي كأس ــق العم ــري والتطبي النظ
ــتقبل  ــم مس ــل رس ــن أج ــة، م ــة التعليمي ــة الكلي يف سياس
القــادة العســكريني وتأهيلهــم واالنطــالق هبــم نحــو 
آفــاق رحبــة ومســتقبل مــرشق مــن العلــم واملعرفــة، 
والعمــل عــىل تعزيــز قدراهتــم وتطــور مهاراهتــم للوصــول 

ــكري،  ــرتاف العس ــة واالح ــن املهني ــز م ــتوى متمي إىل مس
ــيس  ــة بتأس ــة الثاقب ــا امللكي ــاءت الرؤي ــد ج ــا فق ــن هن وم
ــًا  ــون رصح ــة لتك ــة األردني ــادة واألركان امللكي ــة القي كلي
ــة  ــج العاملي ــدث املناه ــق أح ــزًا وف ــًا ممي ــكريًا أكاديمي عس
القــدرات وقيــم  بحيــث تكــون قــادرة عــىل تطويــر 
االحــرتاف العســكري ملجموعــة منتقــاه مــن الضبــاط 
األردنيــني وضبــاط الــدول الشــقيقة والصديقــة مــن 
ــر  ــبة، وتطوي ــة املناس ــة التعليمي ــري البيئ ــق وتوف ــالل خل خ
والتعبــوي،  العمليــايت  املســتويني  يف  االحــرتايف  األداء 
وتعزيــز القــدرات واملهــارات القياديــة واإلداريــة للضبــاط 
ــا  ــاء الرؤي ــاهم يف بن ــك تس ــوف، وكذل ــف الصن ــن خمتل م
املســتقبلية الســتخدام القــوات املســلحة يف العمليــات 

كليـــة القيـــادة واألركــــــــــــــــــــــــــــــــان الملكيــــة األردنيــــة

العميد الركن

مصطفى قفطان الفواز
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كليـــة القيـــادة واألركــــــــــــــــــــــــــــــــان الملكيــــة األردنيــــة
ــات  ــة كعملي ــات العســكرية غــري القتالي املشــرتكة والعملي

ــا. ــالم وغريه ــم الس ــات دع ــالم وعملي ــظ الس حف
وتنفيــذًا هلــذه الرؤيــا فقــد صــدرت اإلرادة امللكيــة الســامية 
بتاريــخ 17 ترشيــن الثــاين 1954 بإنشــاء أول كليــة أركان 
يف األردن، باســم مدرســة األركان األردنيــة، ويف عــام 
1955 احتفلــت القــوات املســلحة بتخريــج أول دفعــة مــن 
الكليــة، ويف عــام 1973 تغــري اســمها لتصبــح كليــة القيادة 
1986 ارتبطــت  واألركان امللكيــة األردنيــة، ويف عــام 
ــدورة  ــاج ال ــر منه ــم تطوي ــث ت ــه حي ــة مؤت ــة بجامع الكلي
ليتناســب ومتطلبــات االعتــامد األكاديمــي والــذي يؤهــل 
ــوس يف  ــة البكالوري ــىل درج ــول ع ــة للحص ــي الكلي خرجي

ــوم العســكرية. العل

ــى  ــدم بخط ــًا وتتق ــًا ملحوظ ــورًا اجيابي ــهد تط ــة تش الكلي
واثقــه نحــو حتقيــق اهدافهــا املرجــوة والتــي تتميــز بتنــوع 
معارفهــا حيــث تتابــع وترصــد كل مــا يســتجد يف العلــوم 
واملجــاالت العســكرية والقياديــة ليــس فقــط إلعــداد 
ــي  ــب الوطن ــرتك الواج ــوض مع ــىل خ ــن ع ــاط قادري ضب
لوحداهتــم بــل ايضــًا لتهيئــة جيــل مــن قــادة ورواد 
ــة  ــادة واألركان امللكي ــي القي ــج كليت ــم دم ــتقبل 0 ت املس
ــدة  ــة واح ــة بكلي ــادة واألركان اجلوي ــة القي ــة وكلي األردني
مشــرتكة اعتبــارًا مــن 1 متــوز 1996 لتخــرج دورات 
قيــادة وأركان مشــرتكة مــن اجــل االســتجابًة للتحــوالت 
ــًا  ــًا ودولي ــًا وإقليمي ــرتاتيجية حملي ــة االس ــة يف البيئ املفاجئ
ورسعــة إيقــاع التغيــري يف العلــم واملعرفــة العســكرية، 
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وحاجــة القــوات املســلحة األردنيــة اىل ضبــاط ركــن 
ــا  لدهيــم القــدرة عــىل التحليــل والتصــور الســليم للقضاي
املعــارصة والتخطيــط للعمليــات العســكرية عــىل املســتوى 
العمليــايت مــن خــالل العمــل املشــرتك، إضافــة إىل القــدرة 

ــد.  ــني فق ــادي للخرجي ــاألداء القي ــاء ب ــىل االرتق ع
تعتــرب دورة القيــادة واألركان مــن أهــم املراحــل يف إعــداد 
ــام  ــراط يف ع ــالل االنخ ــن خ ــك م ــادة وذل ــل الق وتأهي
درايس أكاديمــي وعمــي حيصــل مــن خاللــه الطالــب 
عــىل مــا يؤهلــه قياديــًا وتعبويــًا وعملياتيــًا وإداريــًا حيــث 
ــادل  ــا يع ــة أي م ــبوعًا يف الكلي ــب )48( أس ــي الطال يم
ســنة دراســية موزعــة عــىل )3( فصــول دراســية مســبوقة 
ــادة  ــة القي ــإن كلي ــذا ف ــبوعني ل ــدة أس ــة مل ــدورة متهيدي ب
ــة تســعى ومــن خــالل منهاجهــا  ــة األردني واألركان امللكي

ــة : ــداف التالي ــق األه إىل حتقي
وتنظيــم  لتوضيــع  الطــالب  وفهــم  معرفــة  تعزيــز   *
ــرب. ــلم واحل ــلحة يف الس ــوات املس ــاح وأدوار الق وانفت
صقــل الشــخصية العســكرية للطــالب بزيــادة معرفتهم   *
ــادة وإدارة  ــر مهاراهتــم وثقافتهــم العســكرية لقي وتطوي

كافــة املصــادر املتاحــة واملوضوعــة بإمرهتــم.
تدريــب الطــالب عــىل أعــامل هيئــة الركــن وإجــراءات   *
القــادة ليكونــوا قادريــن عــىل العمــل يف وحــدات 

ــلحة. ــوات املس ــكيالت الق وتش
تعزيــز قــدرة الطــالب عــىل البحــث والتحليــل يف   *

واملدنيــة. العســكرية  املجــاالت 
ــادة واإلدارة  ــاالت القي ــالب يف جم ــم الط ــر مفاهي تطوي  *

ــة. احلديث
ــن أن  ــد م ــداف كان ال ب ــذه األه ــق ه ــل حتقي ــن أج وم

ــة :  ــور التالي ــىل األم ــة ع ــة التعليمي ــز السياس ترتك
خلق بيئة أكاديمية وإدارية مثالية.  *

توفري هيئة توجيه ذات أداء متميز وخربة عاليه.  *
إعتامد عملية تقييم منهجية علمية مستمرة.  *

احلرية األكاديمية يف التفكري والتعبري واإلدراك.  *
وجود أطقم إدارية مؤهلة.  *

ــد  ــامية فق ــا الس ــًا ألهدافه ــرؤى وحتقيق ــذه ال ــيدًا هل وجتس
ــة  ــامهة يف هتيئ ــها رشف املس ــذ تأسيس ــة من ــذه الكلي كان هل
عــدد مــن ضبــاط الــدول الشــقيقة والصديقــة حيــث 
يشــارك يف الــدورة احلاليــة ) دورة القيــادة واألركان رقم61 

ــي : ــتة دول ه ــن س ــًا م ــب حالي ــرتكة 25 ( 85 طال املش
دولة اإلمارات العربية املتحدة.  *

مملكة البحرين.  *
اململكة العربية السعودية.  *

مجهورية مرص العربية.  *
مجهورية الباكستان.  *

فرنسا.  *
ــة انتهــاء  ــذ تأسيســها ولغاي ــة من  بلــغ عــدد خرجيــي الكلي
ــم  ــًا منه ــدرايس 2020/2021 )7725( ضابط ــام ال الع

ــة. ــقيقة والصديق ــدول الش ــن ال ــًا م )2182( ضابط
ــًا  ــة أن بعض ــة األردني ــادة واألركان امللكي ــة القي ــر كلي تفخ
مــن خرجييهــا تبــوأوا مناصــب قياديــه عليــا عــىل املســتوى 
الوطنــي واملســتوى العاملــي مــن خــالل تقلدهــم ملناصــب 
عســكرية ومدنيــة حساســة يف األردن وبعــض الــدول 

ــة. ــقيقة والصديق الش
ــزة  ــة ممي ــة األردني ــادة واألركان امللكي ــة القي ــتبقى كلي وس
ــلحة  ــا املس ــدم قواتن ــام خي ــا ب ــا بطالهب ــا واهتاممه يف عطائه
ــقيقة  ــدول الش ــوش ال ــريب وجي ــش الع ــة - اجلي األردني
والصديقــة وبــام يلبــي طمــوح جاللــة القائــد األعــىل 
ــة: ــة التالي ــة املرغوب ــول اىل النهاي ــاه للوص ــه اهلل ورع حفظ

ــز  ــز للتمي ــتوى ومرك ــي املس ــي راق ــة ورصح أكاديم  كلي
ــتويني  ــىل املس ــايت ع ــوي والعملي ــن التعب ــداع يف الف واالب
ــي  ــي واقع ــاج علم ــالل منه ــن خ ــدويل م ــي وال االقليم

ــرتاتيجي. ــتوى االس ــر للمس ــارص جي ومع
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ــليم  ــم الّتس ــالة وأت ــل الّص ــني، وأفض ــد هلل رّب العامل احلم
ــه  ــىل آل ــد وع ــيدنا حمم ــني، س ــًة للعامل ــوث رمح ــىل املبع ع

ــد:  ــا بع ــني، أم ــه أمجع وصحب
فــإن ِمــن نعــم اهلل تعاىل عــىل أمة اإلســالم وترشيفه هلــــا أن 
جعلهـــا أمــــة وســطًا َخيِّــــرة عادلـــة، قــال تعـــاىل: 
ــم  ــرة: 143[، ث ــطًا﴾ ]البق ــًة َوس ــْم ُأمَّ ــَك َجَعْلنَاُك ﴿َوَكَذلِ
ــا،  ــن خياره ــوالً م ــة رس ــذه األم ــاىل هل ــى اهلل تع اصطف
فبعــث حممــدًا ملسو هيلع هللا ىلص نبيــًا ورســوالً مــن أوســط قريــش 
ــْن  ــْم َرُســوٌل ِم ــْد َجاَءُك ــة، فقــال تعــاىل: ﴿َلَق نســبًا ومكان
ــْم َحِريــٌص َعَلْيُكــْم بِامْلُْؤِمنـِـَن  َأْنُفِســُكْم َعِزيــٌز َعَلْيــِه َمــا َعنِتُّ
َرُؤوٌف َرِحيــٌم﴾ ]التوبــة: 128[، ثــم أنــزل عليهــا ســبحانه 
ــري  ــة خ ــذه األّم ــت ه ــم، فكان ــرآن الكري ــه الق ــرَي كتب خ
أمــة أخرجــت للنــاس، والــذي شــهد هلــا بذلــك هــو رّب 
ــٍة ُأْخِرَجــْت  العــّزة عــّز وجــّل حــني قــال: ﴿ُكنُْتــْم َخــْرَ ُأمَّ
ــوَن  ــاِس َتْأُمــُروَن بِامْلَْعــُروِف َوَتنَْهــْوَن َعــِن امْلُنَْكــِر َوُتْؤِمنُ لِلنَّ
ــة  ــا خــري أّم ــام كانــت أمتن ــاللَِّ ﴾ ]آل عمــران: 110[، وإّن بِ
حــني رشفــت باتبــاع الّرســول الكريــم والقــرآن العظيــم، 
ــًا  ــم اتباع ــاس أكثره ــعد الن ــكان أس ــام، ف ــداء هبدهي واالهت

ــى ملسو هيلع هللا ىلص. ــدي املصطف هل
وحــني ينتقــل املســلم عــن منهــج الوســطية واالعتــدال إىل 
فــوىض الغلــو والتطــرف فمعنــى ذلــك أن هــذا املتطــرف 
قــد آل اىل حالــة مرضيــة عقليــة، ثــم تبعهــا بطبيعــة احلــال 

ــن  ــة، م ــذه احلال ــن ه ــة ع ــلوكية نامج ــة س ــة عملي ترمج
ــي  ــر، لينته ــىل اآلَخ ــري ع ــكام التكف ــدار أح ــالل إص خ
ــرية،  ــن كث ــت عناوي ــن وحت ــم الدي ــل باس ــريًا إىل القت أخ
مثــل )احلاكميــة، إقامــة اخلالفــة، اإلصــالح وحماربــة 
ــن  ــك( وم ــري ذل ــرباء... وغ ــوالء وال ــاد، ال ــاد، اجله الفس
ــة  ــات املتطرف ــذه اجلامع ــض ه ــة لبع ــرة رسيع ــالل نظ خ
نــرى كيــف بــدأ أمــر التطــرف عندهــم بســيطًا ســهاًل، إىل 
درجــة بــدا للناظــر أنــه ال يســتحق النظــر أو الــرد، ثــم بــدأ 
اخلــرق يتســع حتــى تعــذر الرتــق عــىل الراقــع، لــوال عنايــة 

ــزوال. ــالك وال ــن اهل ــا م ــه هل ــة وحفظ ــذه األم اهلل هب
والغلــو والتطــرف ليــس مصطلحــًا خاصــًا بديــن أو عــرق 
ــبة  ــالم نس ــرف إىل اإلس ــو والتط ــبة الغل ــس، فنس أو جن
ــذا  ــة ه ــل بحقيق ــىل اجله ــا ع ــدل بمجمله ــي ت ــة، وه ظامل
ــول  ــث يق ــدل، حي ــة والع ــىل الرمح ــوم ع ــذي يق ــن ال الدي
اهلل تعــاىل مبينــَا مهمــة نبيــه حممــد صــىل اهلل عليــه وســلم: 
ــاء: 107[،  ــَن﴾ ]األنبي ــًة لِْلَعامَلِ ــْلنَاَك إِلَّ َرْحَ ــا َأْرَس ﴿َوَم
ــاِت  وا اأْلََماَن ــَؤدُّ ــْم َأْن ُت ويقــول جــل شــأنه: ﴿إِنَّ اللََّ َيْأُمُرُك
ُكُمــوا بِاْلَعــْدِل﴾  ــاِس َأْن َتْ ــْنَ النَّ ــْم َب ــا َوإَِذا َحَكْمُت إَِل َأْهلَِه
]النســاء: 58[، ومــن هنــا فقــد وجدنــا جمموعــة مــن 
ــا  ــي ُأيسء فهمه ــة الت ــات الرشعي ــات واملصطلح املوضوع
مــن ِقبــل بعــض َمــن ينتســبون لإلســالم فضــاًل عــن غــري 
ــق أهــداف  املســلمني، ســواء كان ذلــك عــن قصــد لتحقي

العميد الدكتور

ماجد سامل الدراوشـة
سامحة مفتي

القوات املسلحة األردنيـة
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سياســية أو اقتصاديــة، أو كان عــن غــري قصــد جهــاًل 
واتباعــًا للظــن والشــهوة، خاصــة أن هــذه املواضيــع 
أصبحــت اليــوم مــن األســلحة التــي حيــارب هبــا أعداؤنــا 
هــذا الديــن، ومــن أهــّم هــذه املواضيــع )التطــرف، 
واجلهــاد، والــردة والكفــر، والبدعــة، وضوابــط التكفــري، 
بغريهــم،  املســلمني  وعالقــة  الرشعيــة،  والسياســة 
احلاكميــة،  ومفهــوم  اإلســالمية،  الفقهيــة  واملذاهــب 

ــا(. ــري، وغريه ــرباء، والتكف ــوالء وال وال
ولــدى مراجعتنــا ألســباب اجلنــوح إىل التطــرف عنــد 
ــن  ــة م ــاك جمموع ــا أن هن ــلمني وجدن ــباب املس ــض ش بع
العوامــل التــي تــؤدي هبــم للســري يف هــذه الظاهــرة، منهــا 
مــا هــو فكــري، ومنهــا مــا يتعلــق باجلهــل، ومنهــا أســباب 
سياســية، أو ســيكولوجية، أو اجتامعيــة، أو اقتصاديــة، 

ــة كاآليت: ــي بعجال وه
ــد  ــن: لق ــكام الدي ــقيم ألح ــم الس ــل والفه - أوالً: اجله
ــات  ــاق باجلامع ــبب لاللتح ــم س ــات أن أه ــت الدراس أثبت
ــم  ــقيم لتعالي ــم الس ــل والفه ــو اجله ــلحة ه ــة املس اإلرهابي
املندفعــني  الشــباب  بعــض  دفــع  مــا  وهــذا  الديــن، 
واملتشــددين إىل تكفــري احلكومــات والشــعوب، حيــث 

ــة  ــز األمني ــري املراك ــات بتفج ــذه اجلامع ــض ه ــت بع قام
واحلكوميــة والفنــادق...، وهــذا األمــر ال يمكــن معاجلتــه 
ُيعاَلــج  بــل  الدمويــة،  واحلــروب  املدافــع  بأصــوات 
اجلهــل بالعلــم والفهــم الصحيــح ألحــكام الرشيعــة، 
ــا  ــاء العســكري يف قواتن ــة اإلفت ــه مديري ــا تقــوم ب ــذا م وه
املســلحة األردنيــة يف مكافحــة الفكــر املتطــرف يف املعاهــد 

ــر. ــاوم إال بالفك ــر ال يق ــكرية؛ فالفك العس
- ثانيــًا: أســباب سياســية: فقــد ثبــت أن بعــض التنظيــامت 
املتطرفــة تكــون موجهــة لتحقيــق أغــراض سياســية، هبدف 
إضعــاف بعــض الــدول أو تفتيتهــا لصالــح قــوى أخــرى 
مســتفيدة مــن تأجيــج الــرصاع، حيــث تقــوم أجهــزة 
ــتغالل  ــباب واس ــة الش ــر بفئ ــة بالتغري ــرات املعادي املخاب
اندفاعهــم وعنفواهنــم، مــن خالل أســاليب متعــددة خلدمة 
أغراضهــم، واختــاذ الديــن مطيــة لتحقيــق هــذه املكاســب.

للقضيــة  عــادل  حــل  إجيــاد  عــدم  بــأن  شــك  وال 
الفلســطينية، يشــكل أحــد أهــم األســباب السياســية 
ــة التــي  ــة الشــباب نحــو اجلامعــات املتطرف الســتقطاب فئ
ــة  ــطني، فالقضي ــر فلس ــالمي لتحري ــل اإلس ــادي باحل تن
الفلســطينية هــي ُلــّب الــرصاع الســيايس يف املنطقــة، وهــذا 
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ــن  ــر م ــاين يف أكث ــد اهلل الث ــك عب ــة املل ــه جالل ــا رصح ب م
ــطينية  ــة الفلس ــربون القضي ــع يعت ــلمون أمج ــبة، فاملس مناس
ــادل  ــل ع ــاد ح ــالم دون إجي ــل الس ــة، ال حي ــة عقائدي قضي

ــا. هل
ــاس يمتلــك  ــًا: أســباب ســيكولوجية: إن بعــض الن - ثالث
ــته،  ــذذ بمامرس ــف ويتل ــب العن ــو حي ــة، فه ــخصية عنيف ش
شــخصيتهم  دفعتهــم  األشــخاص  هــؤالء  ومثــل 
ونفســيتهم العدوانيــة لالجتــاه نحــو العنــف؛ فقــد ثبــت أن 
بعــض املنضمــني للجامعــات املتطرفــة هــم مــن أصحــاب 
الســوابق اجلرميــة، وهــؤالء حيتاجــون لعــالج نفــي 

ــري. ــوار فك ــس حل ــلوكي، ولي س
- رابعــًا: أســباب اقتصاديــة: فهنــاك الكثــري مــن الشــباب 
يف العــامل اإلســالمي يعانــون مــن البطالــة، ويشــتكون مــن 
ــامت  ــض التنظي ــأيت بع ــة، فت ــم االقتصادي ــوء أوضاعه س
ــق  ــاه وحتقي ــم بالرف ــال، ويعدوهن ــم امل ــدم هل ــة لتق اإلرهابي
ــؤالء  ــرتى ه ــتقبلهم، ف ــاء مس ــزواج وبن ــم يف ال أحالمه
الشــباب يندفعــون خلدمــة هــذه التنظيــامت، وممارســة مــا 
ــوا  ــن حيصل ــي ل ــم الت ــًا لطموحاهت ــم؛ حتقيق ــه منه يطلبون
التجهيــل  عليهــا يف ظــل حكومــات متــارس سياســة 

ــتقبل.  ــة وال مس ــال هوي ــم ب ــار، وجتعله واإلفق
- خامســًا: أســباب اجتامعيــة: إن اضمحــالل الرتابــط 
األرسي، والتفســخ واالنحــالل الــذي رضب املجتمــع 
بشــكل عــام، بســبب ضعــف الــوازع الدينــي مــن جهــة، 
وتفــي األمــراض األخالقيــة مــن جهــة أخــرى، كل 
باألمــان،  األرسة  أفــراد  شــعور  عــدم  إىل  أدى  ذلــك 
وأصبــح الطــالق ظاهــرة اجتامعيــة خطــرية تــرضب 
ــم  ــن ت ــباب الذي ــد الش ــا أح ــد قابلن ــال األرسة، وق أوص
ضبطهــم وهــم حياولــون التســلل عــرب احلــدود لالنضــامم 
إىل اجلامعــات االرهابيــة، وبعــد التدقيــق وجدنــا أنــه 
ــبب  ــة، وأن الس ــكار ضال ــة أف ــرف أي ــًا وال يع ــس متدين لي
ــال  ــات القت ــو جبه ــروج نح ــه للخ ــذي دفع ــي ال احلقيق
هــو املشــاكل اليوميــة بــني والديــه، والتهديــد املســتمر مــن 
ــه  ــث أوصلت ــن األرسة، حي ــي ع ــالق والتخ ــده بالط وال
ــن  ــوف م ــان واخل ــعور باألم ــدم الش ــاكل إىل ع ــذه املش ه
الضيــاع وعــدم الثقــة باملســتقبل، وكانــت النتيجــة رغبته يف 
املــوت للخــالص مــن هــذه املشــاكل، فيندفــع نحــو املوت 

ــة  ــت مظل ــلحة حت ــات املس ــاق باجلامع ــالل االلتح ــن خ م
ــبب  ــوت بس ــن امل ــث ع ــع يبح ــو يف الواق ــاد(، وه )اجله
فقدانــه للشــعور باألمــان يف أرستــه، وعــدم شــعوره باحلياة 
الكريمــة التــي حتقــق طموحــه وآمالــه، ومــن خــالل 
ــي وقعــت يف املجتمعــات  ــة الت ــداث اإلرهابي ــض األح بع
ــرت  ــد أظه ــالمية فق ــات اإلس ــبت للجامع ــة ونس الغربي
ــال -وإن كان  ــذه األفع ــي ه ــض مرتكب ــات أن بع الدراس
ــه ال يعــرف شــيئًا عــن اإلســالم،  مســلاًم- يف الظاهــر، فإن
ــأن  ــني ب ــث تب ــة، حي ــالم بصل ــت لإلس ــلوكه ال يم وأن س
منهــم مــن يــرشب اخلمــر ويــامرس كل أشــكال الفجــور، 
وأن مــا فعلــوه مــن عمليــات دهــس وقتــل إنــام كان بســبب 
ــه  ــده لكون ــع ض ــه املجتم ــه ويامرس ــعر ب ــذي يش ــم ال الظل
ــه يعامــل كمواطــن مــن  مســلاًم، فهــو مواطــن غــريب، لكن
الدرجــة الثالثــة أو الرابعــة، وهــذا الظلــم االجتامعــي دفعــه 
للحقــد عــىل املجتمــع واالنتقــام منــه؛ ليــس حلملــه فكــرًا، 

ــم. ــىل الظل ــِل ع ــرد فع ــام ك وإن
يســتهوهيم  الشــباب  بعــض  التقليــد:  سادســًا:   -
ــون  ــاالً يلبس ــرى رج ــا ي ــة، فعندم ــخصيات البطولي الش
بعضالهتــم  والشــجاعة،  القــوة  ملعــاين  مثــريًا  لباســًا 
ــع  ــاًل م ــال مث ــو احل ــام ه ــوق، ك ــم املمش ــة، وقوامه املفتول
ــالم  ــائل اإلع ــر وس ــام تظه ــارة، وك ــة واإلث ــالم احلرك أف
شــخصيات داعــش وهــم يلبســون اللبــاس األســود 
التعذيــب  وســائل  ويامرســون  الســالح  وحيملــون 
والتصفيــة، فــإن هــذا حيــرك عنــد هــؤالء الشــباب نــوازع 
ــدًا لنمــوذج اســتهواهم،  العنــف ويدفعهــم ملامرســته؛ تقلي

ــن. ــر أو دي ــبب فك ــس بس ولي
هــذا باختصــار رسد ألهــم األســباب التــي تدفــع الشــباب 
ــًا  ــف مجيع ــا أن نتكات ــي علين ــي ينبغ ــرف، والت ــو التط نح
ــذري،  ــالج ج ــل إىل ع ــا نص ــدة؛ لعلن ــدًا واح ــون ي ونك
أو عــىل األقــل إىل حتصــني جمتمعاتنــا مــن هــذه اآلفــة 
اخلطــرية، وســتبقى قواتنــا املســلحة الباســلة ومديريــة 
ــارة هــدى، وقلعــة صامــدة، حتمــي  ــاء العســكري من االفت
ــا  ــام وصلن ــليم، ك ــالمي الس ــر اإلس ــرش الفك ــن، وتن الدي
ــن  ــاه م ــام تعلمن ــني، وك ــة والتابع ــيادنا الصحاب ــن أس م

ــار. ــني األطه ــم الطيب ــة آل هاش مدرس
واحلمد هلل رب العاملني
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ــا  ــا وثقافته ــعة اطالعه ــدد بس ــذا الع ــخصية ه ــازت ش امت
املتنوعــة، فضــاًل عــن معرفتهــا العســكرية الواســعة، 
ــربة  ــة معت ــة وتدريبي ــربات تعليمي ــا خ ــي صقلته ــك الت تل
امتــدت لثــامين وثالثــني عامــًا يف مياديــن الــرشف والبطولــة 
والتضحيــة، تــدرج صاحبهــا يف خمتلــف املواقــع واملناصــب 
العســكرية، وكان آخرهــا مفتشــًا عامــًا للقــوات املســلحة، 
ــو  ــن دروع. ه ــواء رك ــة ل ــو برتب ــد وه ــىل التقاع ــل ع ُأحي

ــة. ــد الرشع ــد عاي ــد خال ــن املتقاع ــواء الرك الل
وإللقــاء مزيــد مــن الضــوء عــىل ســريته العســكرية؛ اجتــه 

ــه يف  ــة إىل منزل ــان مؤت ــة فرس ــر جمل ــن أرسة حتري ــق م فري
ــل  ــا أفض ــب بقدومن ــتقبلنا ورح ــث اس ــر، حي ــواء املوق ل

ــاء.  ــذا اللق ــه ه ــا مع ــب، وكان لن ترحي
خالــد باشــا الرشعــة: »أهــاًل ومرحبــًا بكــم يف منــزيل ببلــدة 
ــر، شــاكرًا لكــم هــذه اللفتــة، وأخــص  احلامتية/لــواء املوقَّ
بالشــكر رئيــس حتريــر جملتكــم املوقــرة، آمــر كليــة العلــوم 
العســكرية يف جامعــة مؤتــة العميــد الركن رزق الرواشــدة، 
ــن يف  ــاء واملميزي ــاط األكفي ــن الضب ــة م ــو حقيق ــذي ه ال

القــوات املســلحة األردنيــة«.

شخصيات عسكرية....

اللواء الركن المتقاعد
خالد عايد الشرعة

تصــوير: أحمد ممدوح الرصايرةإعداد: النقيب محمد عارف الشهوان
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أرسة جملــة فرســان مؤتــة: ســيدي، انتــم مــن الشــخصيات 
العســكرية القياديــة وصاحبــة التأثــري، وممــن تركــوا بصمــة 
ــيدي،  ــة، س ــم املختلف ــع خدمتك ــن مواق ــع م يف كل موق
لقــد قادنــا إليكــم فضولنــا إللقــاء مزيــد مــن الضــوء عــىل 
ــاًم  ــت دائ ــي تكلل ــكرية الت ــم العس ــل حياتك ــف مراح خمتل
ــل  ــرز مراح ــن أب ــيدي ع ــا س ثن ــز، حدِّ ــاح والتمي بالنج
خدمتكــم العســكرية مــن اللحظــة األوىل وحتــى إحالتكــم 

عــىل التقاعــد، تفضــل ســيدي.
أنــا خالــد عايــد الرشعــة أمحــل البكالوريــس يف العلــوم 
ــات  ــتري يف االدرارة والدراس ــة واملاجس ــكرية واالداري العس
ــر  ــواء املوق ــة يف ل ــدة احلامتي ــد بل ــن موالي ــرتاتيجية، م االس
عــام 1965، تلقيــت تعليمــي األســايس يف مدرســة احلامتيــة 
ــة  ــني اإلعدادي ــي يف املرحلت ــت تعليم ــم أكمل ــة، ث االبتدائي
والثانويــة يف مدرســة املوقــر الثانويــة، وحصلــت عــىل شــهادة 
ــام  ــن الع ــخ 10/25 م ــام 1983، وبتاري ــة ع ــة العام الثانوي
نفســه التحقــت يف القــوات املســلحة األردنية-اجليــش العــريب 
كتلميــذ عســكري يف الكليــة العســكرية امللكيــة ملــدة عامــني، 
ــة  ــكرية املختلف ــات العس ــوم والتدريب ــا العل ــت خالهل تلقي

ــلحة. ــوات املس ــاط يف الق ــل الضب ــداد وتأهي ــة إلع الالزم
ــت  ــالزم/2، والتحق ــة م ــت برتب ــام 1985 خترج ويف ع
ــب  ــدى كتائ ــهداء( إح ــة/2 )أم الش ــني اآللي ــة احلس بكتيب
لــواء امللــك الشــهيد عبــداهلل االول األيل/90 التابــع للفرقة 
املدرعــة/5 امللكيــة -آنــذاك- )املنطقــة العســكرية الرشقيــة 
حاليــا(، فيهــا تنشــأت النشــأة العســكرية وتسلســلت 
باخلدمــة مــن رتبــة مــالزم ولغايــة رتبــة رائــد، وتســلَّمت 
ة مناصــب، أمههــا )قائــد فصيــل،  خــالل هــذه الفــرتة عــدَّ

ــة(. ــة، قائــد رسي مســاعد قائــد رسي
ــة  ــاملية يف كتيب ــدود الش ــىل احل ــي ع ــات خدمت ــت بداي كان
احلســني اآلليــة/2، ضمــن منطقــة مســؤولية امتــدت 
ــاه  ــًا باجت ــا رشق ــل احلب ــة ت ــًا ولغاي ــا غرب ــة الرمث ــن منطق م
ــع  ــا من ــرية أمهه ــرية وكث ــات كب ــت بواجب ــاوي؛ ُكلِّف الصف
التســلل والتهريــب مــن وإىل األرايض األردنيــة. ويف هــذه 
ــة األوىل  ــلمت الري ــة، اس ــن رسي ــر م ــدت أكث ــة ُق الكتيب

ة متاريــن  وثبــتُّ قائــدًا للريــة/2، وقــد خرجنــا عــدَّ
ــة. ــوات الصديق ــع الق ــاورات م ومن

وخــالل هــذه الفــرتة - مــن رتبــة مــالزم/2 وحتــى رتبــة 
ة معاهــد عســكرية، تلقيــت  نقيــب - انتســبت إىل عــدَّ
ــية،  ــدروع التأسيس ــي: )ال ــدورات، وه ــن ال ــدد م ــا ع فيه
والــدروع املتقدمــة، ودورة تعبئــة متقدمــة وعــدة دورات يف 

ــلحة(. ــوات املس ــد الق ــدارس ومعاه م
ــة  ــدرع يف مدرس ــتطالع م ــبُت إىل دورة اس ــام 1990 ُنسِّ ويف ع
الــدروع امللكيــة الربيطانيــة ملــدة مخســة شــهور، وكنــت آنــذاك 
برتبــة مــالزم/1، ويف 1992 نســبت إىل دورة دروع متقدمــة يف 
مدرســة الــدروع األمريكيــة بواليــة كنتاكــي مــدة ســتة شــهور.
يف عــام 1993 التحقــت للعمــل يف األمــم املتحــدة بمهمــة 
مراقــب عســكري يف دولــة يوغســالفيا )ســابقًا( ملــدة ســنة 
واحــدة، خدمــت خالهلــا يف البوســنة يف مدينــة )رساييفــو( 
ــبليت(،  ــبتش( و)س ــة )غوس ــا منطق ــة، ويف كرواتي العاص
وأيضــا يف مناطــق الــرصب، كانــت مرحلة عصيبــة وخطرة 
فيهــا الكثــري مــن املعــارك والقتــال، اكتســبت خالهلــا خربة 
واســعة يف جمــال حفــظ الســالم وفــرض الســالم واملراقبــني 

العســكريني واملهــام املوكلــة إليهــم بشــكل عــام. 
ــد  ــا قائ ــتلمت فيه ــة واس ــدت إىل الكتيب ــام 1994 ع يف ع
رسيــة، ثــم ركــن عمليــات، بعــد ذلــك انتقلــت إىل قيــادة 
اللــواء بمنصــب ركــن/2 إمــداد لفــرتة قصــرية، ثــم 
ــب  ــدى كتائ ــة/15 إح ــات امللكي ــة الدباب ــت إىل كتيب انتقل
اللــواء، وعملــت فيهــا مســاعدًا لقائــد الكتيبــة حتــى عــام 
1997؛ حيــث تــم تنســيبي إىل دورة الركــن يف كليــة القيادة 
واألركان امللكيــة األردنيــة، ويف عــام 1998 خترجــت منهــا 
ــني  ــدة عام ــا مل ــت فيه ــة، وعمل ــدروع امللكي ــة ال إىل مدرس
ــة،  ــية واملتقدم ــدروع التأسيس ــدوريت ال ــة ل ــدرب تعبئ م

ــازة. ــة ممت ــربة تدريبي ــرتة خ اكتســبت خــالل هــذه الف
املدرعــة/3  الفرقــة  إىل  انتقلــت   2000 عــام  ويف 
املنطقــة العســكرية الوســطى )حاليــا(  امللكية)انــذاك( 
وعملــت يف قيــادة الفرقــة ركــن/1 اســتخبارات، ثــم 
ركــن/1 إمــداد يف قيــادة لــواء امللــك حســني املــدرع/40 
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امللكــي ملــدة ســتة شــهور، ويف الفــرتة بــني 2003-2001 
ــا  ــاورت فيه ــة/1، ن ــني اآللي ــري حس ــة األم ــتلمت كتيب اس
ــة  ــس هيئ ــا رئي ــواء، ورشفن ــة و الل ــتوى الكتيب ــىل مس ع
ــن  ــق أول الرك ــوم- الفري ــرتكة آنذاك-املرح األركان املش
ــدى  ــة وأب ــاورة الكتيب ــور من ــرة بحض ــا الرصاي ــد باش خال
ــي  ــة الت ــة العالي ــرتايف واجلاهزي ــتوى االح ــه باملس إعجاب
ــة امللــك عبــداهلل  ــا جالل ابداهــا املشــاركون، وأيضــًا رشفن

ــة. ــارة للكتيب ــاين بزي الث
ــش؛  ــأم اجلي ــة ب ــة/1 معروف ــني اآللي ــري حس ــة األم كتيب
فهــي أول كتيبــة يف القــوات املســلحة، وهــي ضمــن 

كتائــب اللــواء املــدرع/40 امللكــي.
يف عــام 2003 ســلَّمت الكتيبــة وكنــت برتبــة مقــدم، 
ثــم ُعينــت يف مديريــة االســتخبارات العســكرية ركــن/1 
إمــداد وقــوى برشيــة، ثــم اســتلمت شــعبة املصــادر العلنية 
ــنوات،  ــع س ــدة أرب ــا مل ــا تقريب ــت فيه ــة وعمل يف املديري
وخــالل هــذه الفــرته ُنســبت إىل عــدة دورات عســكرية يف 
رومانيــا وأملانيــا، ويف عــام 2005 ُعينــت ضابــط ارتبــاط يف 

قيــاده قــوات التحالــف بــني القــوات األمريكيــة يف العــراق 
ــة يف القــوات املســلحة األردنيــة، اســتمرت  والقيــادة العامَّ
مهمتــي يف هــذا الواجــب مــدة مخســة شــهور، كانــت جتربــة 
ــكرية  ــة العس ــن املعرف ــري م ــا الكث ــبت خالهل ــدة اكتس جي
نتيجــة املواقــف واملعاضــل املختلفــة واملخاطــر التــي 
ــرض  ــرب كالتع ــواء احل ــا أج ــا علين ــا وفرضته ــا هل تعرضن

لنــريان اهلــاون والنــريان مــن األســلحة اخلفيفــة.
وبعــد عــوديت إىل أرض الوطــن، ســافرت كضابــط ارتبــاط 
مــع املستشــفى العســكري امليــداين إىل أندونيســيا يف شــهر 
كانــون األول عــام 2005؛ بعــد أن رضب التســونامي 
مدينــة )بانــدا اتشــيه( يف جزيــرة ســومطرة، اســتمرت 
ــداين  ــكري املي ــفى العس ــهر، وكان املستش ــدة ش ــا م مهمتن
ــة  ــة الطبي ــا اخلدم ــني وقدمن ــكر الالجئ ــن معس ــرب م بالق
األردن  متثيــل  اســتطعنا  واحلمــدهلل  املصابــني،  آلالف 

ــل. ــري متثي ــلحة خ ــوات املس والق
يف عــام 2007 عينــت مديــرًا ألركان اللــواء اهلاشــمي 
اآليل/51 التابــع للمنطقــة العســكرية الوســطى يف منطقــه 
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)الكتيبــة  مــن  كل  يضــم  اهلاشــمي  اللــواء  وكان  زي، 
السادســة، والكتيبــة التاســعة، والكتيبــة العــارشه(، يف 
ــمي  ــواء اهلاش ــعيب، وكان الل ــه ووادي ش ــه العارض منطق
ــًا  ــدرب تدريب ــه كان يت ــة؛ ألن ــة اجلاهزي ــة عالي ــن األلوي م
ــىل  ــاًء ع ــك بن ــة؛ وذل ــوات اخلاص ــب الق ــاهبًا لتدري مش
ــة للقــوات املســلحة؛ وصــوالً إىل  توجيهــات القيــادة العامَّ
ــكرية،  ــة عس ــة يف كل منطق ــة اجلاهزي ــة عالي ــيس ألوي تأس
ــطى،  ــكرية الوس ــة العس ــمي يف املنطق ــواء اهلاش ــكان الل ف

ــاملية. ــكرية الش ــة العس ــة يف املنطق ــرية عالي ــواء االم ول
ــة يف  ــوى البرشي ــعبة الق ــًا لش ــت رئيس ــام 2008 ُعين يف ع
املنطقــة العســكرية الوســطى ملــدة ثامنيــة شــهور، وقــد 
ــة يف  ــوى البرشي ــة للق ــامت مهني ــع تعلي ــىل وض ــت ع عمل
املنطقــة، وكيفيــة تأهيــل الضبــاط وتأهيــل الرتــب األخــرى.
بعــد ذلــك ُعينــت يف مديريــة التدريــب العســكري رئيســًا 
لشــعبة التامريــن، وخــالل هــذه الفــرتة زارتنــا عــدة وفــود، 
ــرص  ــامن وم ــع ُع ــكرية م ــن عس ة متاري ــدَّ ــا ع ــام عملن ك
وبعــض الــدول الشــقيقة والصديقــة، ويف عــام 2009 
ُنســبت إىل دورة الدفــاع الوطنــي يف كليــة الدفــاع ويف 
حزيــران عــام 2010 خترجنــا بدرجــة ماجســتري يف اإلدارة 
والدراســات االســرتاتيجية ودرجــة الدبلوم العــايل يف إدارة 
ــربات  ــدورة خ ــذه ال ــبنا يف ه ــد اكتس ــة، وق ــوارد الوطني امل
ــة والتخطيــط االســرتاتيجي  ــة إدارة الدول ــزة مثــل كيفي ممي

ــرب. ــرتاتيجي للح ــول االس ــه التح وكيفي

ــة احلــرب  ــدوره احلــرب يف كلي يف عــام 2010 التحقــت ب
ــي  ــازة يل ولعائلت ــه ممت ــت فرص ــي، وكان ــش األمريك للجي
ــات  ــدارس الوالي ــة يف م ــي للدراس ــا مع ــي اصطحبته الت
ــذه  ــة. وه ــة االنجليزي ــاب اللغ ــة واكتس ــدة األمريكي املتح
ــا كيفيــة  كليــة عريقــه تأسســت عــام 1902، وفيهــا تعلمن
ــة  ــرتاتيجي وكيفي ــط االس ــة التخطي ــروب وكيفي إدارة احل

ــام. ــكل ع ــة بش إدارة الدول
ــة  ــدة االمريكي ــات املتح ــا يف الوالي ــرتة وجودن ــالل ف  وخ
زرنــا عــدة واليــات منهــا املــدن يف واليــة بنســلفينيا أمههــا 
مدينــة فيالدلفيــا، وواليــة نيويــورك، وشــالالت نياجــارا، 
وواليــه فلوريــدا، وواليــه فرجينيــا وبــكال احلــاالت 
ــل،  ــري متثي ــة خ ــلحة األردني ــوات املس ــل الق ــتطعنا متثي اس
وتــم ايصــال الصــوت العــريب وصــوت األمــة اإلســالمية 
اىل الغــرب بطريقــه مثــىل، وموقــف الديــن اإلســالمي مــن 
االرهــاب، والفــرق بينــه وبــني املقاومــة املرشوعــة حيــث 
أن لــكل شــعب احلــق يف أن يقــاوم الســرتداد حقوقــه بينــام 

املجموعــات اإلرهابيــة ال حــق هلــا يف قتــل االبريــاء.
وأذكــر أننــي كتبــت ورقــة بحثيــة عــن احلــرب عــىل 
أفغانســتان، وكان مــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا 
أن أفضــل وســيلة حلاميــة املصالــح األمريكيــة يف أفغانســتان 
هــي احلــوار مــع األفغــان والوقــوف عــىل مســافة واحــدة 
مــن مجيــع التيــارات والتوجهــات السياســية األفغانيــة بــام 
ــة  ــاء مناقش ــه أثن ــًا أن ــر أيض ــان، وأذك ــة طالب ــم حرك فيه
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الورقــة البحثيــة، ردَّ املناقشــون عــىل هــذه النقطــة بكربيــاء 
)نحــن األمريــكان نديــر نقاشــًا مــع طالبــان! نحــن 
الطــرف األقــوى(، وكان رأيــي بــأن الظــروف ســتجربكم 
عــىل التفــاوض مــع طالبــان، وبالفعــل وبعــد مــرور 
عــرش ســنوات دخــل األمريــكان بمفاوضــات ســالم 
ــي هــو  ــان، والســبب برأي مــع األفغــان ومــع حركــة طالب
أنَّ الــرصاع والعنــف يف أفغانســتان لــن ينتهــي بســبب 
اســتمرار عقيــدة املقاومــة يف مواجهــة الوجــود العســكري 
ــًا كان  ــوص. طبع ــه اخلص ــىل وج ــي ع ــريب واألمريك الغ
ــاء  هــذا جانــب مــن امللفــات الســاخنة التــي درســناها أثن

ــا إىل االردن. ــا وعدن ــم خترجن ــدورة، ث ال
ويف عــام 2011 تــم تعيينــي موجهــًا يف كليــة الدفــاع 
ــرتة  ــذه الف ــالل ه ــبت خ ــة، اكتس ــة االردني ــي امللكي الوطن
خــربة تدريبيــة وثقافيــة؛ ألننــا كنــا نتحــدث عــن مســتوى 
ــن إدارة  ــي وع ــن الوطن ــن األم ــدث ع ــرتاتيجي نتح اس
ــرتاتيجية،  ــات االس ــي والسياس ــاد الوطن ــة واالقتص الدول
وكان هنــاك زيــارات مربجمــة ضمــن برامــج الــدورة، 

ــبانيا. ــان، واس ــان، اليون ــارة لبن ــا بزي ــث قمن حي
ــم  ــاع- ت ــة الدف ــي يف كلي ــالل خدمت ــام 2013 -خ يف ع
تنســيبي إىل دورة التعــاون اإلقليمــي الوطنــي يف رومــا 
ملــدة 70 يومــًا، حيــث تــدرس هــذة الكليــة كيفيــة تعــاون 
ــة  ــة األردني ــم أن اململك ــن نعل ــط، ونح ــر املتوس دول البح
ــة  اهلاشــمية هــي إحــدى الــدول التــي وقعــت عــىل اتفاقي
البحــر املتوســط للحفــاظ عــىل األمــن املائــي، ومنــع 
القرصنــة، ومنــع اهلجــرة غــري الرشعيــة إىل أوروبــا. 
ــا  ــت لن ــث ُأتيح ــزة؛ حي ــدورة ممي ــذه ال ــت ه ــايل كان وبالت
ــارة  ــة للحض ــع التارخيي ــن املواق ــد م ــارة العدي ــة زي فرص

ــا. ــة يف إيطالي الروماني
ويف شــهر أيــار عــام 2013 ُعينــت آمــرًا للكليــة العســكرية 
امللكيــة والتــي تقــي مهمتهــا األساســية يف تأهيــل التالميذ 
ــم  ــوا ضباطــًا يف القــوات املســلحة، ويت العســكريني ليكون
ســنة  خــالل  عســكريًا  تدريبــًا  وتدريبهــم  تأهيلهــم 
ليصبحــوا ضباطــًا يف القــوات املســلحة، وقــد أرشفــت عىل 

ــم اآلن  ــارش وه ــع والع ــني التاس ــل الفوج ــب وتأهي تدري
برتبــة مــالزم/1 ونقيــب، التقيــت ببعضهــم عندمــا كنــت 
ــك  ــأن ل ــون ب ــاملية، ويقول ــكرية الش ــة العس ــدًا للمنطق قائ
فضــاًل علينــا دربتنــا وأحســنت تدريبنــا. احلمــدهلل دربناهــم 
ــًا  ــوا ضباط ــًا ليكون ــًا صحيح ــم تدريب ــا يف تدريبه وأخلصن
ــم  ــام 2013 أن خترجيه ــع ع ــوج التاس ــرشف الف ــاء، ت أكفي
ــاين،  ــداهلل الث ــد األعــىل امللــك عب ــة القائ ــة جالل كان برعاي
وحضــور كوكبــة مــن كبــار القــادة العســكريني يف القــوات 
املســلحة وامللحقــني العســكريني العــرب واألجانــب، أمــا 

الفــوج العــارش فقــد أمضيــت معــه ســبعة أشــهر فقــط.
ــواء  ــدًا لل ــي قائ ــم تعيين ــام 2014 ت ــول ع ــهر ايل ويف ش
ــاملية يف  ــكرية الش ــة العس ــالل اآليل/3 يف املنطق ــك ط املل
ــري  ــة األم ــن )كتيب ــواء كل م ــم الل ــة، ويض ــة كفرنج منطق
حســن اآلليــة/4، وكتيبــة اإلمــام عــىل اآلليــة/8، وكتيبــة 
األمــري غــازي الدبابــات/18، كتيبتــني موجودتــني يف 
ــك  ــواء املل ــال(. ل ــدة بلي ــودة يف بل ــة موج ــور، وكتيب الغ
طــالل لــه تاريــخ مــرشف يف الدفــاع عــن القــدس يف عــام 
ــت  ــدس وقدم ــن الق ــت ع ــي دافع ــب الت 1967، والكتائ
ــة/2،  ــني اآللي ــة احلس ــي )كتيب ــهداء، ه ــن الش ــد م العدي
ــاك  ــًا هن ــي/8(، وأيض ــام ع ــن/4، واإلم ــري حس واألم
العديــد مــن القصــص والروايــات حــول البطــوالت 
والتضحيــات التــي قدمتهــا هــذه الكتائــب يف حــريب )عــام 

1948، وعــام 1968(.
ــر  ــالل اآليل/3 أتذك ــك ط ــواء املل ــي يف ل ــالل خدمت خ
مواقــف مجيلــة جــدًا، أذكــر أننــي عندمــا اســتلمت اللــواء 
ــث  ــام 2003، حي ــذ ع ــاورة من ــرج للمن ــه مل خي ــت أن علم
ــاورة،  ــواء للمن ــرج الل ــىل أن خي ــام 2016 ع ــت ع أرصي
ــة  ــاورة يف منطق ــراء املن ــىل أج ــة ع ــادة العام ــت القي ووافق
األدعــم يف الغبــاوي ملــدة ثالثــة شــهور، ودربنــا الضبــاط 
ــد  ــى قائ ــة وحت ــد رسي ــل وقائ ــد فصي ــتوى قائ ــىل مس ع

ــة. ــادة العام ــه القي ــًا حرضت ــا مترين ــم طبقن ــة، ث كتيب
يف شــهر ترشيــن أول عــام 2016 ُعينــت مديــرًا للتدريــب 
ــات  ــا واجب ــكري هل ــب العس ــة التدري ــكري، ومديري العس
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كثــرية أمههــا وضــع سياســات التدريــب للقــوات املســلحة 
بشــكل عــام، اســتمريت مديــرًا للتدريــب العســكري ملــدة 
ــن  ــة التامري ــذه املديري ــات يف ه ــم املحط ــن أه ــام، وم ع
ــرب  ــن أك ــقيقة، وم ــة والش ــدول الصديق ــع ال ــرتكة م املش
ــب(  ــد املتأه ــن )األس ــة متري ــا أمهي ــن وأكثره ــذه التامري ه
الــذي يضــم 23 دولــة، وكانــت األردن تســتضيفه كل 
ــط  ــع اخلط ــىل وض ــن ع ــذه التامري ــل يف ه ــا نعم ــام، وكن ع
ــلحة  ــوات املس ــتوى الق ــىل مس ــة وع ــتوى الدول ــىل مس ع
يف  املشــاركة  الــدول  وجيــوش  واألردنيــة  األمريكيــة 
التمريــن بمعســكرات يف منطقــة الزرقــاء، ثــم يتــم تطبيــق 
متريــن هنائــي يف منطقــة العقبة والشــيدية واحلميمة، تشــارك 

ــرتاتيجية  ــات االس ــلحة والقاذف ــف األس ــن خمتل يف التمري
ــة. ــرات العامودي ــو والطائ ــالح اجل ــرات س وطائ

وأيضــا أجرينــا متريــن العقبــة مــع مجهوريــة مــرص العربيــة 
يف منطقــة احلميمــة، وهــو متريــن ســنوي يتــم بالتنــاوب بني 
ــا عــىل متاريــن ثنائيــة ومشــرتكة  مــرص واألردن، كــام عملن
ــن، والســعودية، والكويــت،  ــامن، والبحري مــع كل مــن ُع

وكانــت يل خــربة مميــزة يف التدريــب العســكري.
يف بدايــة عــام 2018 ُعينــت ملحقــًا عســكريًا يف باكســتان، 
ــتطعت أن  ــكريًا اس ــًا عس ــودي ملحق ــرتة وج ــالل ف وخ
أحســن التعــاون العســكري مــع الباكســتان، حيــث بعثنــا 
ــة  ــل هندس ــذ مث ــكرية للتالمي ــات العس ــن البعث ــدد م ع
واالتصــاالت(  والكهربــاء  )امليكانيــك 
للتــدرب  بحريــة  مهندســني  وابتعــاث 
يف باكســتان لكــون اجليــش الباكســتاين 

ــب. ــاءة والتدري ــز يف الكف متمي
وبالنســبة للتامريــن هنــاك متاريــن عــىل 
مســتوى ســالح اجلــو )طياريــن، وســيطرة 
جويــة(، هبــدف تبــادل اخلــربات، ويف هــذا 
املجــال اســتطنا إســتقطاب فنيــني طــريان 
ــالح  ــني لس ــو األردين، وفني ــالح اجل اىل س
ــازت  ــرتة امت ــت ف ــي، وكان ــة امللك الصيان
دورات  دائــاًم  لنــا  اجليــدة،  بالعالقــات 
دفــاع ودورات ركــن )بحريــة، ســالح 
اجلــو، وجيــش(، ودورات أخــرى كثــرية، 
ــل  ــىل تواص ــكري ع ــق عس ــت كملح وكن
ــني  ــني املبتعث ــاط االردني ــع الضب ــم م دائ

ــتان. ــووهنم يف الباكس ــة ش ومتابع
قائــدًا  ُعينــت  العــام 2019  هنايــة  ويف 
ــا يف  ــاملية، خدمن ــكرية الش ــة العس للمنطق
هــذة املنطقــة خــالل فــرتة انتشــار مــرض 
ــة  ــه يف منطق ــور ل ــا، وكان أول ظه كورون
ــة ثــم انتــرش إىل عــدد مــن املناطــق  جحفي
والقــرى، والتــي كانــت متثــل النقــاط 
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الســاخنة، حيــث اســتطعنا خــالل شــهر أن نخفــض عــدد 
ــن  ــد م ــا ال ب ــد، وهن ــر يف إرب ــتوى الصف ــاالت إىل مس احل
ــاملية،  ــكرية الش ــة العس ــد للمنطق ــي كقائ ــه إىل أنن التنوي
كنــت مســؤوالً عــن ثــالث حمافظــات )جــرش، وعجلون، 
وأربــد(، وهــذا يتطلــب التنســيق والعمــل مــع املحافظــات 
ــىل  ــيطرة ع ــتطيع الس ــي نس ــم؛ لك ــق ومتناغ ــكل وثي بش
احلركــة والتنقــل وبشــكل ال يتضــارب مــع تســيري األمــور 
ــىل  ــد األع ــا القائ ــد زارن ــني. وق ــة للمواطن ــة اليومي احلياتي
للقــوات املســلحة يف قيــادة املنطقــة لالطمئنــان عــىل ســري 
ــيدنا  ــي كان س ــال املرئ ــة االتص ــرب تقني ــًا ع ــور، وأيض األم
ــور يف  ــري األم ــىل س ــوا ع ــوزراء يطمأن ــس ال ــك رئي وكذل
حمافظــات الشــامل وباألخــص عندمــا تــم عــزل املحافظــة 

ــة. ــات اململك ــي حمافظ ــن باق ع
كانــت اجلهــود املبذولــة مــن مرتبــات املنطقــة الشــاملية كبرية 
ــلبًا  ــك س ــر ذل ــة، ودون أن يؤث ــات اجلائح رة يف بداي ــدَّ وُمق
ــدود  ــن احل ــاع ع ــل بالدف ــي، واملتمث ــا الرئي ــىل واجبن ع
الشــاملية الغربيــة للمملكــة ومنــع التســلل والتهريــب عــرب 
احلــدود مــن وإىل األرايض األردنيــة ضمــن منطقة مســؤولية 
املمتــدة مســافة 240 كــم مــن منطقــة رســم احلصــان 
شــامل رشق املفــرق وحتــى ديــر عــال وســيل الزرقــاء 
ــوع منطقــة  مــع حــدود املنطقــة العســكرية الوســطى، وتتن
ــة  ــة بالســكان وأخــرى جبلي املســوولية بــني مناطــق مأهول
ــايل  ــة، وبالت ــبة الصحراوي ــن ش ــاًل ع ــار فض ــة وأهن حرجي
ــب.  ــلل والتهري ــات التس ــا عملي ــهل فيه ــق تس ــي مناط فه
وقــد اســتطعنا واحلمــد هلل بإحــكام الســيطرة عــىل احلــدود 

ــلل.  ــب والتس ــا عملياالتهري ــة واحبطن ــة عالي بدرج
ــلحة  ــوات املس ــًا للق ــًا عام ــت مفتش ــام 2020 ُعين يف ع
األردنيــة ملــدة ســبعة شــهور، وكــام هــو معــروف أن 
ــتوى  ــن مس ــد م ــل يف التأك ــام يتمث ــش الع ــب امُلفت واج
واإلداريــة  والتدريبيــة  والعملياتيــة  القتاليــة  اجلاهزيــة 
ــش أو  ــواء اجلي ــلحة، س ــوات املس ــدات الق ــف وح ملختل
ــت  ــة عمل ــذه املرحل ــالل ه ــة، خ ــو أو البحري ــالح اجل س
بطريقــة منهجيــة ومهنيــة يف التفتيــش؛ حيــث حدثنــا 

ــني  ــىل وحدت ــبوع ع ــش كل أس ــا نفت ــم، وكن ــج التقيي مناه
ــرة يف  ــن م ــر م ــًا وأكث ــًا مربجم ــدات، تفتيش ــالث وح أو ث

االســبوع وتفتيشــًا مفاجــًئ.
ــي  ــل خدمت ــر مراح ــن أكث ــًا م ــًا عام ــي مفتش ــت خدمت وكان
مــدن  تعرفــت عــىل خمتلــف  أمهيــة؛ حيــث  العســكرية 
ــوات  ــدات الق ــىل وح ــام، وع ــكل ع ــس االردن بش وتضاري
املســلحة بشــكل خــاص، وســالح اجلــو والقواعد العســكرية 
ــة األركان  ــس هيئ ــن رئي ــًا م ــن أيض ــا قريبيب ــام كن ــدة، ك البعي
املشــرتكة يف القيــادة العامــة ونــزوده بالتقاريــر أوالً بــأول عــن 
ــلحة. ــا املس ــدات قواتن ــكيالت ووح ــة تش ــتوى جاهزي مس

التقاعــد  عــىل  أحلــت   2021 شــباط  مــن  االول  ويف 
ــا  ــاء لقيادتن ــدًا أوفي ــاًم جن ــدًا ودائ ــنبقى أب ــواء، وس ــة ل برتب
اهلاشــمية ولقواتنــا املســلحة، محــى اهلل وطنــا وقيادتنــا 

وقواتنــا املســلحة. 
األوسمة والشارات العسكرية

- وسام الكوكب من الدرجة الثانية
- شارة الكفاءة التدريبية.

- وسام االستحقاق العسكري درجة/4.
- مشاركة قوات حفظ السالم الدولية.

- وسام هيئة األمم املتحدة.
- وسام االستقالل درجة/3.

- شارة تقدير اخلدمة املخلصة الطويلة.
- شارة الكفاءة اإلدارية والفنية.

- شارة مئوية الثورة العربية الكربى.
- شارة الكفاءة القيادية.
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ــان  ــي فرس ــب لزمالئ ــاذا اكت ــال... م ــذا املق ــرتت يف ه اح
مؤتــة... وبعــد تفكــري تركــت القلــم بيــدي يكتــب مــا يمليه 
عليــه قلبــي مــن كلــامت... قــد تكــون نصائــح أو خواطــر 
الكلــامت  تكــون  أن  وحرصــت  أفــكار...  مشــاركة  أو 
ــام  ــؤولية ك ــة مس ــي أن الكلم ــع علم ــيطة...ومرحية... م بس
ــىل  ــار ع ــول الن ــة... ودخ ــة يف كلم ــاح اجلن ــوا... مفت قال

ــة... ــه األم ــل تتبع ــور... ودلي ــة ن ــة... والكلم كلم
ــة  ــت باخلدم ــام 1994 ترشف ــة ع ــة مؤت ــن جامع ــي م ــد خترج بع
يف جهــاز األمــن العــام / قــوات الــدرك )قــوات األمــن اخلــاص 
ســابقًا(... وكنــت أعتقــد أن نجــاح الواجبــات والعمليــات 
ــة  ــلحة الناري ــة واألس ــدات املتقدم ــجاعة واملع ــون بالش ــا يك فيه
ــرص يف  ــاح والن ــة النج ــريت رؤي ــوام... تغ ــد أع ــددة... وبع املتع
ــا  ــلحة م ــدات واألس ــجاعة واملع ــعرت أن الش ــات... وش الواجب
ــا  ــب عندم ــبابه... مل أتعج ــت أس ــرص وليس ــي إال أدوات للن ه
ــوا... ــن أمن ــا الذي ــا أهي ــم... »ي ــرآن الكري ــرأت كالم اهلل يف الق ق

إذا لقيتــم فئــة فاثبتــوا...« ومل أتعجــب مــن قصــة طالــوت 
وجنــوده عندمــا كانــوا يف الطريــق للمعركــة مــع جالــوت وقومــه 
اجلبارين...وكيــف أن طالــوت اختــار اجلنــود املميزيــن باالنضباط 

ــاًل...  ــًا... وفع ــرص... حق ــة... وكان الن ــاركة باملعرك للمش
إن فرســان مؤتــة هــم قــادة معــارك املســتقبل...وأرجو 

ــات  ــارب العملي ــة جت ــم خالص ــدم هل ــمحوا يل أن أق أن يس
الكلامت...وهــي  هــذه  يف  أيدهيــم  بــني  والنجاحــات 
أن النــرص باملعــارك هــو مــن نصيــب اجلنــود املميزيــن 
باالنضبــاط والثبــات... وعــىل القــادة أن يعــززوا هــذه 
املبادئ...فــال بــد مــن تعظيــم وتعزيــز االنضبــاط والطاعــة 
ــود مــن خــالل العــدل والصــرب واجللــد... ومــن  ــني اجلن ب
ــات  ــىل الثب ــاعد ع ــا يس ــروا م ــد أن يوف ــر ال ب ــب آخ جان
باملعــارك بتوفــري احلاميــة والطعــام والــرشاب واخلدمــات...

ــد  ــودة بي ــي موج ــدات فه ــلحة واملع ــق باألس ــا يتعل ــا م أم
ــجاعة...  ــق بالش ــا يتعل ــق والعدو...وم ــع... الصدي اجلمي

ــا إال اهلل... ــرف أرساره ــرش ال يع ــوب الب ــي يف قل فه
ولنــا مثــل يف قيادتنــا العســكرية والسياســية... فهــي 
ثابتــة عــىل مواقفهــا ومل تتخــىل عــن املقدســات اإلســالمية 
والعربية...برغــم كل الظــروف والضغوطــات... واحلــرب 
أيــام... ومعــارك... والــذي ينتــرص هــو مــن يثبــت أكثر...

محــى اهلل األردن... وفرســان مؤتــة... قــادة املســتقبل... يف 
ظــل حــرضة صاحــب اجلاللــة... القائــد األعــىل للقــوات 

املسلحة األردنية...حفظه اهلل ورعاه. 

االنضبــــاط والثبـــــات000
قبل الشجاعة والمعدات

 العميد الركن

»محمد أمني« عبد املطلب املعايطة
قائد قوات الدرك
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يشــهد العــامل وخاصــة يف هــذا القــرن الــذي طرقنــا أبوابــه 
منــذ مــا يزيــد عــن عقــد مــن الزمــان تطــورات وتغــريات 
نوعيــة وبشــكل رسيــع وعــىل كافــة املســتويات االقتصاديــة 
والعســكرية  والتكنولوجيــة  واالجتامعيــة  والسياســية 
ــا،  ــا وإدراك ماهيته ــن مواكبته ــا ع ــز أحيان ــث نعج وبحي
هــذه التغــريات هــي نتيجــة التقــدم اهلائــل والتطــور 
املســتمر يف املعرفــة اإلنســانية مــن جهــة والواقــع بمعطياتــه 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــة م املختلف
رسيعــة  متغــريات  يصاحبــه  الــذي  التطــور  هــذا 
ومتصاعــدة تنعكــس بشــكل أو بآخــر عــىل طبيعــة حياتنــا 
اليوميــة كأفــراد أو مؤسســات وحتــى عــىل مســتوى 
ــاالت  ــف املج ــا يف خمتل ــا مضطرب ــرض واقع ــدول ويف ال
ــة  ــددة واملتنوع ــات املتع ــن التحدي ــري م ــم كب ــر بحج يزخ
التــي تواجــه جمتمعاتنــا املعــارصة، هــذه التحديــات كيفــام 
كانــت، ال بــد وان يكــون هلــا تأثــريات وانعكاســات عــىل 
الواقــع األمنــي وال ســيام إذا كان التحــدي امنيــا. لــذا 

ــتوى  ــع مس ــب رف ــارشة تتطل ــة املب ــات األمني ــان التحدي ف

االســتعداد األمنــي متاشــيا مــع املســتوى املرتفــع واملتزايــد 

مــن التهديــدات واملخاطــر األمنيــة، وال ســيام مــع التطــور 

ــا.  ــاليبها وحجمه ــم وأس ــواع اجلرائ ــهده يف أن ــذي نش ال

تغطــي عمليــات الرشطــة اجلوانــب ذات املهــام احلرجــة يف 

ــية  ــراءات املؤسس ــات واإلج ــة مثاللسياس ــزة الرشط أجه

ــية  ــف الرئيس ــة ألداء الوظائ ــوارد الالزم ــات وامل والعملي

للرشطــة. عمليــات الرشطــة تشــمل جمموعــة واســعة مــن 

األنشــطة، ال ســيام الدوريــات وعمليــات املــرور، وتنفيــذ 

القوانــني اخلاصــة، القيــادة والســيطرة، واالضطرابــات 

ــوات،  ــرش الق ــاب، ون ــوارث، واإلره ــة، وإدارة الك املدني

ــع  ــة، م ــة املجتمعي ــي والرشط ــن الداخ ــات األم وعملي

ــان. ــوق اإلنس ــالزم حلق ــار ال ــالء االعتب إب

 العميد الركنعمليات شرطة

زيد عبدالحميد بني خالد
آمر كلية العلوم الرشطية

 العميد الركن

زيد عبدالحميد بني خالد
آمر كلية العلوم الرشطية

عمليات شرطة
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عىل  خطورة  املهن  أكثر  من  واحدًا  البحري  العمل  يعد 
وعدم  الطقس،  بحالة  التنبؤ  عىل  القدرة  فعدم  اإلطالق. 
خطورة  أظهرت  العوامل  من  وغريها  البحر  حالة  استقرار 
ما  هو  فقط  القليل  أن  لقرون  ساد  اعتقادًا  وفرضت  عالية 

يمكن فعله جلعل العمل يف البحر أكثر أمنًا.
البحار  يف  األرواح  لسالمة  الدولية  االتفاقية  تعترب 
لتعزيز  الدولية  واالتفاقيات  املعاهدات  أهم   )SOLAS(
السفن ومكافحة  الناتج عن  التلوث  البحرية ومنع  السالمة 

احلرائق وعمليات اإلنقاذ يف أعايل البحار.
إنساين  ودور  بواجب  امللكية  والزوارق  البحرية  القوة  تقوم 
يتعلق بعمليات اإلنقاذ واإلغاثة يف خليج العقبة والبحر امليت 
من خالل تقديم خدمات اإلسعاف يف البحر بواسطة زوارق 
إسعاف عدد/2 وزورق السالمة العامة وخاصة أثناء األعياد 
تنفيذ  إىل  باإلضافة  األسبوع  هناية  وعطل  الرسمية  والعطل 
الضحلة، ومن منجزات  السدود والربك  الغطس يف  عمليات 

هذه القيادة يف هذا املجال:
إنقاذ ركاب الباخرة )بيال( والبالغ عددهم 1245 راكب  أ. 
بتاريخ 3 ترشين الثاين2011 إثر تعرضها حلريق خارج 
األمري  قاعدة  اىل  اخالئهم  تم  حيث  االقليمية  مياهنا 

هاشم بن عبداهلل الثاين.

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

القوارب  يف  تنشب  قد  التي  احلرائق  مكافحة  يف  املساعدة  جـ. 
والسفن اثناء تواجدها ضمن مياهنا االقليمية، ومنها إنقاذ أحد 
املواطنني بعد أن تعرض قاربه للحريق قرب حمطة وقود منتجع 

التاالبيه ومنع حدوث كارثة »ال سمح اهلل«.
السدود  يف  املاء  حتت  والتفتيش  البحث  بعمليات  القيام  د. 

املوجودة يف اململكة األردنية اهلاشمية.
القيام بأعامل اإلغاثة واإلنقاذ واالخالء يف البحر، حيث  هـ. 
االنقاذ  بعمليات  امللكية  والزوارق  البحرية  القوة  تقوم 
والقوارب  لأشخاص  العقبة  مدينة  يف  مستمر  بشكل 

املتأثرين نتيجة ارتفاع املوج وصعوبة الظروف اجلوية.
العقبة  مدينة  املتواجدة يف  والنزهة  الصيد  زوارق  متابعة  و. 
حال  طلبها  واجابة  البحري  العمليات  مركز  قبل  من 
القيادة  وهلذه  الغرق  او  احلريق  او  للعطل  تعرضها 

منجزات كثرية يف هذا املجال.

دور القوة البحرية والزوارق الملكية في

الحفــاظ علــى ســامة األرواح فــي 
)SOLAS( خليــج العقبــة

العقيد الركن البحري

هشام خليل الجراح
قائد القوة البحرية والزوارق امللكية
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يشــهد العــامل حاليــا تطــورا هائــال يف التكنولوجيــا، جعــل 
ــة  ــة ونوعي ــث كمي ــن حي ــس م ــن االم ــا ع ــوم خمتلف الي
االخرتاعــات وتوظيفهــا، مثــل تكنولوجيــا النانــو، الــذكاء 
ــة  ــا فائق ــن التكنولوجي ــا م ــزر وغريه ــي، اللي االصطناع
التطــور والتعقيــدًا، وانعكــس هــذا التطــور والتقــدم 
العلمــي عــىل تســليح اجليــوش وانــامط القتــال وتكتياتــه، 
ــة  ــروب وكيفي ــال احل ــت اجي ــخ ارتبط ــدار التاري ــىل م وع
القتــال بالنقلــة النوعيــة يف التكنولوجيــا التــي ادت اىل 
تطــور احلــروب يف اجيــال متعــددة وتدرجــت حتــى 
ــايل: ــو الت ــىل النح ــي ع ــادس وه ــل الس ــت اىل اجلي وصل
ــدت  ــي امت ــروب الت ــي احل ــل االول. وه ــروب اجلي ح أ. 
مــن العــام 1648 ولغايــة 1860 حيــث كانــت اطــراف 
ــكات اخلطــوط  ــل بتكتي ــة تقات احلــروب جيوشــا نظامي
والصفــوف عــى ارض قتــال حمــددة، بــني جيشــني 
يمثــالن دولتــني يف مواجهــة مبــارشة، اال ان هــذا اجليــل 
شــارف عــىل االنتهــاء يف منتصــف القــرن التاســع عــرش 
عنــد ظهــور التطــور يف وســائل النــريان وزيــادة قدرهتــا 
التدمرييــة ممــا جعــل االســتمرار بتكتيــكات )اخلطــوط 

ــا مــن رضوب االنتحــار. والصفــوف( رضب
ــكل  ــت بش ــي عمل ــي الت ــاين. وه ــل الث ــروب اجلي ب. ح
اســايس عــىل معاجلــة مشــاكل اجليــل االول وتوظيــف 
ــث  ــع حي ــتخدام املداف ــالل اس ــن خ ــة م ــوة الناري الق
ــاة  ــدو واملش ــر الع ــة تقه ــريان املدفعي ــدأ )ن ــر مب ظه
حتتــل االرض( وظهــر مبــدأ احلاجــة اىل الســيطرة 
عــىل النــريان بالتزامــن مــع حركــة املشــاة عــىل االرض 

ــاه  ــة للمش ــر املفصل ــط واالوام ــور اخلط ــا ادى ظه مم
ــة. ــات واملدفعي والدباب

ــد  ــرت بع ــي ظه ــي الت ــث. وه ــل الثال ــروب اجلي جـــ. ح
ــش  ــر اجلي ــىل تطوي ــامدا ع ــة اعت ــة الثاني ــرب العاملي احل
الرعــة  عــىل  بالرتكيــز  املنــاورة،  ملفهــوم  االملــاين 
للعــدو،  الذهنــي  التشــتيت  واســتخدام  واملفاجــأة 
وتفتيــت منظومــات القيــادة والســيطرة ورضب العمــق 

ــة. ــوات املدافع ــر ارادة الق ــوم لك ــاء اهلج اثن
حــروب اجليــل الرابــع. ظهــر هــذا املصطلــح يف العــام  د. 
1989 كتعريــف للنــزاع يف منطقــة غــري واضحــة املعامل 
ومتــزج بــني دائــريت احلــرب والعمــل الســيايس، وفيهــا 
نشــأ القتــال بــني طرفــني غــري متكافئــني، احدمهــا هــو 
ــة  ــو جه ــر ه ــرف االخ ــي والط ــها النظام ــة بجيش دول
ليســت حكوميــة وال حتمــل صفــة دولــة بالعمــوم 
Non-State-Actor، واســتخدم فيهــا وســائل االعــالم 

السياســية  واملعارضــة  املــدين  املجتمــع  ومنظــامت 

اجيال الحروب

العقيد الركن

هاشم العجارمة
مدير مركز التخطيط املشرتك والدروس املستفادة

العقيد الركن

هاشم العجارمة
مدير مركز التخطيط املشرتك والدروس املستفادة
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ــذا  ــز ه ــتخباراتية ومتي ــات االس ــة اىل العملي باإلضاف
ــاب،  ــاالت اإلره ــام يف ح ــدي ك ــف اجلس ــل بالعن اجلي
ــردة(،  ــاب املنف ــات )الذئ ــة للعملي واالدارة الالمركزي
عــىل  واالعتــامد  هرمــي  تسلســل  وجــود  وعــدم 

ــات. ــروب العصاب ــرد وح ــاليب التم اس
ــرب  ــرف باحل ــا يع ــي م ــس. وه ــل اخلام ــروب اجلي ح هـ. 
ــا  ــون اطرافه ــة، يك ــود أخالقي ــة قي ــة، دون اي املفتوح
دوال وعصابــات، يتــم املــزج فيهــا بــني اســتخدام القوة 
املســلحة والغــري مســلحة لكــر ارادة االطــراف عــىل 
القتــال مــن خــالل اســتهداف عنــارص القــوة بالدولــة 
ــائعات،  ــالم والش ــتخدام االع ــا باس ــا داخلي وتفكيكه
وتعــرف بحــرب االشــباح نظــرا الن العــدو غــري 
مســتهدفه  باهنــا  الدولــه  فتشــعر  وحمــدد  منظــور 
وتتعــرض هلجــامت عــىل بنيتهــا السياســية واالقتصادية 
واالجتامعيــة دون حتديــد واضــح للعــدو، مــن خــالل 
االرهــاب االلكــرتوين واســتخدام تكتيــكات االشــباح 
وانشــاء كيانــات معينــة وشــخصيات متعــددة مهمتهــا 
الــزج بالشــعوب يف الفــوىض وهتييجهــا ويتــم حتريكهــا 
لتحقيــق اهــداف احلــرب مــن خــالل قــوى معارضــة 
ــب  ــوائي مرك ــم عش ــة، وك ــة ومدني ــامت حقوقي ومنظ

ــيئة. ــا الس ــاب النواي ــني واصح ــن املغرض م
دولة  وجود  اهناء  اىل  هيدف  السادس.  اجليل  حروب  و. 
اوكيان معني، عرب حرب تدار عن بعد من خالل استخدام 
استخدام  حتى  او  االنرتنت  وشبكات  الذكية  االسلحة 
كام  للتجسس،  كادوات  واالسامك  واحليوانات  الطيور 
من  والقدرات  الوسائل  لكل  توظيف  هناك  سيكون 
اهلجامت االعالمية واالغراق باالخبار الزائفة واستخدام 
التفوق التكنولوجي وتقنيات التجسس املتطورة وصوال 
اىل استخدام قوة النريان وتطبيقات االسلحة املستخدمة 
يف  االزدواجية  باستخدام  اجليل  هذا  ويتميز  حينه،  يف 
حماربة  اظهار  حيث  من  املوجهة  العسكرية  العمليات 
يتم  الوقت  نفس  ويف  واإلرهاب،  والتطرف  اجلامعات 

تقديم دعم لوجستي وعسكري هلا.
يبــدو ان اجيــال احلــروب يف تســارع ملفــت للنظــر يف ظــل 
ــتخدام  ــي واس ــذكاء االصطناع ــي وال ــور التكنولوج التط
ــرص  ــون العن ــرض ان يك ــا يف ــد مم ــة يف التعقي ــات غاي تقني

ــة  ــارع يف التقني ــذا التس ــع ه ــيتعامل م ــذي س ــرشي ال الب
ــل  ــا للتعام ــال خاص ــال تاهي ــون مؤه ــا ان يك والتكنولوجي
مــع تغــريات حــرب املســتقبل والتكيــف معهــا مــن خــالل 

الرتكيــز عــىل مــا يــي:
الثقافــة  عــىل  القائــم  والعلمــي  الفكــري  البنــاء  أ. 
ــي  ــىل التعاط ــدرة ع ــدم واملق ــم املتق ــتوى التعلي ومس
مــع التكنولوجيــا احلديثــة وتوظيفهــا وفهــم تعقيــدات 
ــت  ــي أصبح ــرب الت ــتخدم يف احل ــي تس ــاالت الت املج
مخاســية االبعــاد تشــمل الــرب، البحــر، اجلــو، الســايرب 

واحلــرب االليكرتونيــة 
ــل  ــن يقات ــرد الن م ــي للف ــي وااليدولوج ــاء النف البن ب. 
ــاره  ــاءه وانتص ــدرك ان بق ــه ي ــده ايدولوجي ــىل عقي ع
مبنــي عــىل االنتصــار للفكــر ورســوخ املبــدأ، ويؤمــن 
بــان كل عنــرص مقاتــل يتحــىل بنفــس املبــادئ يشــكل 
معــه جــدارا قويــا بقــوة لبناتــه حمصنــا نفســيا وداخليــا 
االحتــكاك  لعوامــل  ومقــاوم  متغــريات  ايــة  مــن 

ــة. ــة الذاتي ــؤدي اىل اهلزيم ــي ت ــية الت النفس
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إنام  ننشده،  الذي  اخلري  ليست  الثروة   « أن  أرسطو  يقول 
وباالجتاه   .« آخر  يشء  عىل  للحصول  نافعة  أداة  جمرد  هي 
بأهنا  الشاملة  التنمية  نفسه يعرف )أماريتا صن( أن عملية 
الناس«  يتمتع هبا  التي  احلقيقية  للحريات  » عملية توسيع 
محاية  هو  تنموية  عملية  ألي  النهائي  اهلدف  أن  بمعنى    .
رصاحة  ذكره  الذي  األمر  لإلنسان،  األساسية  احلريات 
د عىل أن أي عملية تنموية ال ينُتج عنها بناء جمتمع  عندما أكَّ
هي  والفقر،  واملرض  اجلهل  من  متحرر  حر  وإنسان  حر 
اقتصادي  نمو  معدالت  حققت  وإن  حتى  فاشلة  عملية 
امتلكت  أو  أفرادها،  دخول  مستوى  يف  ارتفاع  أو  عالية، 
مظاهر احلداثة املختلفة؛ فبالرغم من أمهية هذه مجيعها، إال 
أن أمهيتها تكمن باعتبارها وسائل لتحقيق اهلدف النهائي 
للتنمية، واملتمثل يف حتقيق مزيد من احلريات بكافة أشكاهلا 

)السياسية، واملدنية، واالقتصادية، واالجتامعية. 
النظم  بني  دائرية  عالقة  بوجود  القول  نستطيع  وعليه      
الديمقراطية وبني التنمية الشاملة احلقيقية؛ فكالمها يشكل 
ال  فكام  صحيح.  والعكس  ونموه،  اآلخر  وجود  يف  سببًا 
الديمقراطية،  غياب  ظل  يف  حقيقية  تنمية  توجد  أن  يمكن 
تنمية  ديمقراطية يف ظل غياب  فإنه ال يمكن تصور وجود 
حقيقية، وهو أمر ينسجم متام االنسجام مع » إعالن احلق يف 
التنمية » الذي تم اعتامده يف اجلمعية العامة لأمم املتحدة، 
والذي أكد عىل أن اإلنسان وسيلة التنمية وغايتها، وهو أيضًا 
بني  ربط  الذي  اإلنسان،  حلقوق  الدويل  العهد  عليه  أكد  ما 
التنمية من جهة واحلقوق االقتصادية و االجتامعية و الثقافية 
مادته  يف  نص  عندما  أخرى،  جهة  من  السياسية  و  واملدنية 
األوىل عىل أن » احلق يف التنمية حق من حقوق اإلنسان غري 
قابل للترصف، وبموجبه حيق لكل إنسان وجلميع الشعوب 

وثقافية  واجتامعية  اقتصادية  تنمية  حتقيق  يف  املشاركة 
وسياسية، والتمتع هبذه التنمية التي يمكن فيها إعامل مجيع 

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية إعامال كامال » .
    و هكذا يتضح لنا أن حق األفراد يف التنمية يتم ترمجته عىل 
من  ولعل  الشامل،  بمفهومه  األمن  بتحقيق  الواقع  أرض 
أبرز صوره: حتقيق املساواة بني املواطنني، وامتالكهم فرص 
والصحة  والعمل  التعليم  جماالت  يف  للتمكني  متساوية 
واملستوى املعيي الالئق واملسكن، فضال التقاسم املنصف 
والعادل للدخول وتعزيز املشاركة الفاعلة واحلرة للناس. 
ارتباطًا  يرتبط  ألفراد  االقتصادي  األمن  أن  من  فبالرغم 
هذا  أن  إالَّ  الديمقراطية،  واحلريات  باحلقوق  موضوعيًا 
ليس صحيحًا عىل الدوام؛ ففي بعض احلاالت –لسبب أو 
ودخول  مرحية  اقتصادية  بظروف  املواطنني  حيظى  آلخر- 
اقتصادي،  باألمن  متتعهم  ظاهريًا  يشكل  ما  وهو  عالية، 
إال أن هذا ال يعني متتعهم باحلقوق الديمقراطية واملدنية، 
خاصة يف الدول الدكتاتورية التسلطية ذات احلزب الواحد. 
     واملالحظة اجلديرة بالذكر يف هذا السياق، أنه يف بعض 
واحلقوق  السياسية  احلريات  غياب  األمن  توفر  احلاالت 
مصادفة  وحيظى   ( اإلقتصادي  األمن  يعوزه  مل  إذا  املدنية 
بظروف اقتصادية مواتية ( ، وهم غالبًا ما يكونوا حمرومني 
املتعلقة  احلاسمة  القرارات  اختاذ  يف  املشاركة  فرصة  من 

بالشؤون العامة .   

المواطن هدف
ووسيلة التنمية الشاملة 

الدكتور

إسالم أبو خيط
باحث يف الفكر السيايس
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ــت  ــه وحت ــىل تراب ــى، فع ــُر ويتباه ــأردن أن ُيفاخ ــقٌّ ل ح
ــعب  ــا، وإرادة الش ــادة وعزمه ــة القي ــت حكم ــامئه تالق س
املؤمــن بخالقــه وقيادته،تلــك القــوة اللتــي حثــت اخلطــى 
واســتنهضت اهلمــم فاختزلــت الزمــن لتجــرتح املعجــزات 
ــو  ــاز تل ــاء اإلنج ــتحيل فج ــن املس ــن م ــت املمك ولتنح
ــة  ــل األمان ــىل مح ــم ع ــي هاش ــان بن ــواىل فرس ــاز. فت اإلنج
وتســٌلم الرايــة ليضــع كل واحــد منهــم هــذا الوطــن 
ــه  درجــة عــىل ســلم املجــد، حتــى غــدا عــىل مــا هــو علي
االن،فاحتــل مكانــة حيســده الكثــري عليهــا، وأصبــح مثــال 

ــزات. ــق املعج ــرضب يف أن اإلرادة ختل ي
ــزاز،  ــر واالعت ــرية الفخ ــن مس ــام م ــة ع ــي مئ ــد م وبع
مســرية وطــن تســطرت بدمــاء الشــهداء وتعطــرت بعبــق 
ــة ويف  ــون إال يف الطليع ــأن نك ــرىض ب ــن ن ــا ل ــرص، فإنن الن
ــض  ــى للتمري ــرية من ــة األم ــن يف كلي ــم، فنح ــايل القم أع
وبــام حضينــا بــه مــن رعايــة هاشــمية ســامية ودعــم 
ــذي  ــي الل ــان الرئي ــنبقى الرشي ــا وس ــد كن ــتمر فق مس
ــدرات  ــة بق ــلحة األردني ــوات املس ــفيات الق ــذي مستش يغ
وخــربات ليــس هلــا مثيــل، ونتطلــع يف اســتفتاح مئــة عــام 

جديــدة مــن مســريتنا نســعى هبــا ألن نشــق طريقنــا نحــو 
أفقــا جديــدة مــن املعرفــة والعلــم وأن ال يقتــرص دور 
خرجيــات هــذه الكليــة عــىل مهنــة التمريــض فحســب بــل 
ســوف يتســع للنهــوض بــأدوار اجتامعيــة متعــددة بمواقــع 
خمتلفــة عــىل الصعيديــن املحــي واإلقليمــي وال ســيام 
ــا  ــدة يف مئويتن ــا اجلدي ــتقبال وخطواتن ــي مس ــد العامل الصعي
الثانيــة مــا هــي إال حجــر األســاس اللــذي ســيكمل عليــه 
ــكل  ــام ب ــة ع ــرية مئ ــن فمس ــا نح ــام أكملن ــا ك ــن يلين م
ــات  ــال وطموح ــازات وآم ــات وانج ــن نجاح ــه م ماحتتوي

ــاه. ــل خفاي ــتقبل نجه ــة ملس ــعلة مضيئ ــا ش ــت لن كان
ــة  ــذه الكلي ــتمر ه ــر أن تس ــي القدي ــو اهلل الع ــي ألدع وأنن
هبــذا النهــج اللــذي نفتخــر بــه مجيعــا، هنــج الرعايــة 
التميــز  نحــو  ثابتــة  بخطــى  تتقــدم  ،وأن  واإلنســانية 
ــرية  ــي األم ــمو امللك ــة الس ــن صاحب ــم م ــاز وبدع واإلنج
ــة  ــب اجلالل ــرضة صاح ــل ح ــة يف ظ ــني املعظم ــى احلس من
اهلاشــمية امللــك عبــد اهلل الثــاين بــن احلســني املعظــم 

حفظــه اهلل ورعــاه. 

العقيد الطبيب

خلود غالب مطر
عميد كلية االمرية منى للتمريض

كلية األميرة منى للتمريض
في اعتاب المئوية الثانية

كلية األميرة منى للتمريض
في اعتاب المئوية الثانية
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رعــت ســمو األمــرية منــى احلســني يف كليــة األمــرية منــى للتمريــض، اليــوم األربعــاء املوافــق 2021/6/9، حفــل ختريــج 
الفــوج الثــاين والعرشيــن مــن مرشــحات الكليــة.

وتفقــدت ســموها طابــور اخلرجيــات. وقالــت عميــد كليــة األمــرية منــى للتمريــض العقيــد الطبيــب خلــود املطــر، يف كلمــة خــالل 
احلفــل، إن اليــوم هــو حصــاِد الســنني مــن اجلهــد والعمــل والوقــت، واليــوم نــردُّ للوطــن شــيئًا قليــاًل مــن أفضالــه علينــا.

وأضافــت: أنــه انطالقــًا مــن رســالتنا اإلنســانية ورؤيتنــا املســتقبلية للحرفيــة والتميــز والصــدارة ظهــرت الصــورة املرشقــة 
ــادة اهلاشــمية احلكيمــة يف العمــل اجلامعــي املرتابــط املتأصــل بمؤسســات الدولــة كافــة، يف ظــل اجلهــود الكبــرية التــي  للقي

قامــت هبــا تشــكيالت ووحــدات القــوات املســلحة األردنيــة، ممثلــًة بجامعــة مؤتــة.

تخريج الفوج الثاني والعشرين من

مرشحات كلية األميرة منى للتمريض
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 )الســيف والقلــم( واخلدمــات الطبيــة امللكيــة وغريهــا، والتــي ســامهت بشــكل كبــري يف مواجهــة الصعــاب والتحديــات وال 

ســيام الظــروف االســتثنائية خــالل جائحــة كورونــا.

ويف هنايــة احلفــل، وزعــت األمــرية منــى احلســني اجلوائــز التقديريــة عــىل مســتحقيها، وُســلم علــم جامعــة مؤتــة إىل تلميــذات 
الســنة الثالثــة الفــوج الثالــث والعرشيــن اللــوايت أقســمن عــىل محــل الرايــة واحلفــاظ عليهــا مرفوعــة عاليــة.

ــوس يف  ــة البكالوري ــات درج ــح اخلرجي ــن من ــداء املتضم ــس العم ــرار جمل ــض ق ــى للتمري ــرية من ــة األم ــد كلي ــرأت عمي وق
ــض. التمري

واســتكامالً ملراســم التخريــج، وّزع مديــر عــام اخلدمــات الطبيــة امللكيــة العميــد الطبيــب عبــداهلل عميــش الشــهادات عــىل 
اخلرجيــات، وحــرض احلفــل مســاعد رئيــس هيئــة األركان املشــرتكة لــإلدارة والقــوى البرشيــة ورئيــس جامعــة مؤتــة ونائــب 
رئيــس جامعــة مؤتــة للشــؤون العســكرية ومديــر عــام اخلدمــات الطبيــة امللكيــة، وعــدد مــن كبــار ضبــاط القــوات املســلحة 

األردنيــة - اجليــش العــريب.
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ــش،  ــداهلل عمي ــب عب ــد الطبي ــة العمي ــة امللكي ــات الطبي ــام اخلدم ــر ع ــى مدي ــني، رع ــى احلس ــرية من ــن األم ــًا ع مندوب
ــرية  ــة األم ــن يف كلي ــاين والعرشي ــوج الث ــات الف ــموع خلرجي ــاءة الش ــل إض ــق 2021/5/27، حف ــس املواف ــوم اخلمي الي
ــالص. ــة وإخ ــكل أمان ــاين ب ــن اإلنس ــام بواجبه ــه بالقي ــدن في ــض، تعه ــم التمري ــات قس ــض، وأدت اخلرجي ــى للتمري  من

وقالــت عميــد كليــة األمــرية منــى للتمريــض العقيــد الطبيــب خلــود مطــريف يف كلمــة هلــا خــالل احلفــل: »أدرك املغفــور لــه 
امللــك احلســني البــاين بذكائــه أن بنــاء الــدول ال يقــوم عــىل بنــاء اجليــوش القويــة فحســب، بــل وبالرتكيز عــىل توفــري اخلدمات 
املجتمعيــة مــن التعليــم والرعايــة الصحيــة، فأوعــز يف عــام 1962 بتأســيس هــذه الكليــة املباركــة التــي احتضنتهــا ودعمتهــا 
ســمو األمــرية منــى احلســني راعيــة التمريــض حفظهــا اهلل، و لتســتمر املســرية برؤيــة امللــك املعــزز امللــك عبــداهلل الثــاين بــن 
ــا. ــا ظالهل ــن وتفيئن ــا نح ــم قصدناه ــذات، ث ــىل ال ــامد ع ــث باالعت ــة والتحدي ــار واملنع ــره باالزده ــال اهلل يف عم ــني أط  احلس

حفل إضاءة الشموع لخريجات الفوج الثاني والعشرين
في كلية األميرة منى للتمريض
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وألقــت التلميــذة هتــاين اخلرابشــة كلمــة بالنيابــة عــن زميالهتــا قالــت فيهــا: »ســعيدون بحضوركــم حفلنــا هــذا، 

الــذي  الشــموع  إضــاءة  تقليــد  أمهيــة  وتــأيت  األوىل،  بمئويتهــا  اململكــة  احتفــاالت  مــع  تزامنــُا  وتــزداد ســعادتنا 

ــيًا«. ــًا ونفس ــم مادي ــون ملرضاه ــه املمرض ــاين الــذي يقدم ــه يرمــز إىل الــدور اإلنس ــج، أن ــع كل ختري ــة م ــه الكلي  تقيم

االتصــال  مهــارة  أمهيــة  امللكيــة،  الطبيــة  اخلدمــات  عــام  مديــر  أكــد  للخرجيــات،  توجيهيــة  كلمــة  ويف 

والتواصــل مــع املريــض وأهلــه، أثنــاء تقديــم الرعايــة للمــرىض؛ ألهنــا مهنــة إنســانية هدفهــا األســمى رعايــة 

األردنيــة. املســلحة  القــوات  مستشــفيات  يف  والتحاقهــن  خترجهــن  هلــن  مبــاركًا  ونفســيًا،  جســديا   املريــض 

وُعــرض خــالل احلفــل الــذي حــرضه رئيــس جامعــة مؤتــة ونائــب رئيــس جامعــة مؤتــة للشــؤون العســكرية وعــدد مــن 

ضبــاط القــوات املســلحة مــادة فلميــة حتدثــت عــن مئويــة الدولــة األردنيــة وعــن جهــود ودعــم ســمو األمــرية منــى املســتمر 

للكليــة منــذ تأسيســها وحتــى الوقــت احلــارض.



48

مجلة  فرســــان مؤتــــة 2021

رعــى مســاعد رئيــس هيئــة األركان املشــرتكة لــإلدارة والقــوى البرشيــة، اليــوم االثنــني املوافــق 2021/6/14، حفــل ختريج 

ــر  ــور وزي ــافعي(، بحض ــام الش ــوج )اإلم ــالمية ف ــوم اإلس ــن للعل ــري احلس ــة األم ــحي كلي ــن مرش ــرش م ــادي ع ــوج احل الف

األوقــاف والشــؤون واملقدســات اإلســالمية ومفتــي القــوات املســلحة األردنيــة وعميــد الكليــة.

وألقــى مفتــي القــوات املســلحة العميــد الدكتــور ماجــد الدراوشــة كلمــة، قــال فيهــا: نتــرشف يف هــذا اليــوم ونحــن نعيــش 
هــذه األيــام مناســبات وطنيــة عزيــزة عــىل قلوبنــا، بتخريــج نخبــة مــن علــامء الديــن اإلســالمي، لتنضــم هــذه النخبــة املؤهلــة 
بالفقــه اإلســالمي والتدريــب العســكري لوحــدات قواتنــا املســلحة؛ حيــث أهنــى اخلرجيــون متطلبــات درجــة البكالوريــوس 
يف الفقــه وأصولــه والعلــوم العســكرية بعمــل متكامــل وإرشاف مــن اهليئتــني التدريســية واإلداريــة وشــعبة العلــوم العســكرية 

يف الكليــة”.

تخريج الفوج الحادي عشر من

مرشحي كلية األمير الحسن للعلوم اإلسامية
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وقــال عميــد كليــة األمــري احلســن للعلــوم اإلســالمية: نحتفــل اليــوم بتخريــج هــذه الكوكبــة مــن تالميــذ كليــة األمري احلســن 
للعلــوم اإلســالمية، ونوصيهــم بتقــوى اهلل تعــاىل، وأن يكونــوا قــدوة صاحلــة يف القــوات املســلحة األردنيــة وجمتمعاهتــم، وأن 
يعملــوا عــىل تطويــر أنفســهم بمواصلــة العلــم الرشعــي، واالطــالع عــىل كل جديــد ممــا حيتاجونــه لنجــاح مهمتهــم الرشيفــة 
يف الوعــظ واإلرشــاد ليأخــذوا مكاهنــم بــني إخواهنــم املرابطــني مــع بقيــة اجليــش املصطفــوي، ويكونــوا دعــاة إىل اهلل باحلكمــة 

ــنة. واملوعظة احلس

ــكرية،  ــوم العس ــه والعل ــه وأصول ــوس يف الفق ــة البكالوري ــم درج ــة ومنحه ــذ الكلي ــج تالمي ــرار ختري ــة ق ــد الكلي ــال عمي وت

ــن. ــذا الوط ــن ه ــاع ع ــة للدف ــة مرموق ــم ومكان ــة رشف عظي ــة احلق ــًا أن اجلندي ــح، مبين ــة مرش ــم إىل رتب ــرار ترفيعه وق

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

ــوم  ــن للعل ــري احلس ــة األم ــد كلي ــاء، وزع عمي ــة الزرق ــاف حمافظ ــر أوق ــاء، ومدي ــة الزرق ــر رشط ــة، ومدي ــات األردني اجلامع

اإلســالمية الشــهادات عــىل اخلرجيــني.
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ــويعر،  ــم )1( يف ش ــب رق ــة التدري ــة/1 بمنطق ــود مؤت ــوي أس ــن التعب ــات التمري ــس، 2021/9/9، فعالي ــوم اخلمي ــت الي اختتم
حــرضه نائــب رئيــس جامعــة مؤتــة للشــؤون العســكرية العميــد الركــن عدنــان القضــاة وعــدد مــن أمــار املــدارس العســكرية يف 

ــاح العســكري. ــر اخلدمــات يف اجلن ــة ومدي ــد عــامدة الشــؤون األكاديمي ــة، وعمي القــوات املســلحة األردني

ــذ  ــن لتالمي ــة التمري ــد الركــن رزق عبدالرمحــن الرواشــدة عــىل أمهي ــة العلــوم العســكرية العمي ــة، أكــد آمــر كلي ويف كلمــة ترحيبي
اجلنــاح العســكري، وشــكر خــالل كلمتــه اجلهــات التــي ســامهت بإنجــاز هــذا التمريــن، مشــريًا إىل أن فــرتة اإلعــداد والتجهيــز 

ــن اســتغرقت شــهرين كاملــني.  للتمري

اختتام فعاليات تمرين أسود مؤتة/1
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واشــتمل التمريــن الــذي نفــذه تالميــذ كتيبــة عبــداهلل بــن رواحة/الســنة الثالثــة عــىل عــدد مــن فعاليــات مهــارات املعركــة املختلفــة 

والعمليــات التعبويــة التــي هتــم القــادة عــىل املســتويات التنفيذيــة.

ــىل  ــق ع ــذ التعلي ــد التالمي ــوىل اح ــم ت ــكريان، ث ــذان عس ــور تلمي ــه للحض ــداف قدم ــأرض واأله ــف ل ــات بوص ــدأت الفعالب ب

جمريــات التمريــن، الــذي بــدأ بمعركــة دفاعيــة اســتخدمت فيهــا خمتلــف الرمايــات مــن االســلحة املتوفــرة، تــال ذلــك تنفيــذ هجــوم 

ــدو  ــوات الع ــد ق ــر ض ــوم مدب ــذ هج ــريًا تنفي ــا، وأخ ــا وتطهريه ــم اقتحامه ــة ت ــة مبني ــق منطق ــزل وتطوي ــه ع ــم خالل ــات ت باآللي

.)Little bird( ــرة ــوي بطائ ــف اجل ــدروع والقص ــة ال ــلحة مقاوم ــاون وأس ــة واهل ــناده باملدفعي ــم اس ــة، ت ــري املنطق وتطه

مــه  ويف هنايــة التمريــن الــذي حــرضة عــدد مــن ضبــاط كليــة العلــوم العســكرية، أبــدى احلــارضون إعجاهبــم باملســتوى الــذي قدَّ

التالميــذ،  ومــن اجلديــر بالذكــر أن متريــن أســود مؤتــة/1، والــذي اســتمر مــدة ســبعة عــرش بومــًا، يعــد األول مــن نوعــه، ومــؤرشًا 

ملرحلــة جديــدة مــن مراحــل تطــور كليــة العلــوم العســكرية؛ هبــدف إمــداد القــوات املســلحة األردنيــة بضبــاط مؤهلــني.
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ــية  ــات السياس ــدارة املناقش ــاب ص ــرف واإلره ــل التط حيت
العــامل  ًويف  العربيــة خصوصــا  الــدول  واإلجتامعيــة يف 
ــان  ــته هات ــذي غرس ــوف ال ــبب اخل ــك بس ــًا، وذل عموم
ــارش  الظاهرتــني يف املجتمعــات، فضــاًل عــن هتديدمهــا املب
واإلجتامعيــة  السياســية  أبعــاده  يف  الوطنــي  لأمــن 
ــت  ــد لعب ــة. لق ــة واألمني ــة والديني ــة والثقافي واإلعالمي
ــة دورًا  ــة املاضي ــود القليل ــالل العق ــان خ ــان الظاهرت هات
ــي  ــن الوطن ــات األم ــد - يف سياس ــكل متزاي ــارزًا - وبش ب
ــه  ــة منع ــا إىل حماول ــت خططه ــي وجه ــرتاتيجياته الت واس
ــة«  ــكرية »التقليدي ــول العس ــرب احلل ــس ع ــه لي ومكافحت
التــي كانــت ســائدة يف التســعينيات مــن القــرن العرشيــن 
الفائــت وأوائــل القــرن احلــادي والعرشيــن بــل عــرب 

الشــاملة«  بـــ »التنميــة  املرتبطــة  األســاليب »احلديثــة« 
ــة.  ــا كاف ــايس بأبعاده ــكل أس بش

 »Violent Extremism ــف ــرف العني ــن أن »التط ــم م ــىل الرغ وع
يعــد مفهومــًا جديــدًا إال أنــه كاإلرهــاب ال يوجــد لــه تعريــف 
موحــد؛ بمعنــى تعريــف قــادر عــىل ضــامن فهــم دقيــق للظاهرة 
التــي يمثلهــا. فهنــاك مــن يســتخدم مفهــوم »التطــرف« 
ــا  ــاب«، مم ــف« و»لإلره ــرف العني ــرادف »للتط ــوم م كمفه
يضيــف الغمــوض إىل هــذا اإللتبــاس، عــىل الرغــم مــن 
وجــود فــرق واضــح بينهــام يتضــح مــن خــالل الفهــم املتــدرج 
ــرأي«  ــرف ال ــن »تط ــدأ م ــي تب ــة الت ــم ذات العالق للمفاهي
ــم  ــد يقــود إىل التطــرف العنيــف »تطــرف الفعــل«، ث ــذي ق ال
اإلرهــاب، إذ نجــد أن »التطــرف العنيــف« يتســم بالعديــد مــن 

العميد الركن املتقاعد

هاشم البطوش
عضو هيئة توجيه كلية الدفاع الوطني امللكية االردنية

التطـــــرف العنيـــــــف واألمـــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطني األردنــــي

العميد الركن املتقاعد

هاشم البطوش
عضو هيئة توجيه كلية الدفاع الوطني امللكية االردنية
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التطـــــرف العنيـــــــف واألمـــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطني األردنــــي

ــزة للفــرد والقائمــة  ــي مــن أمههــا الســمة املمي اخلصائــص الت
ــن.  ــة، والدي ــة، واللغ ــة العرقي ــة، أو اهلوي ــىل القومي ع

ــة  ــة العنيف ــامت املتطرف ــون املنظ ــس تك ــذه األس ــىل ه وع
ــل  ــط داخ ــة الرواب ــا، وتقوي ــيخ وجوده ــىل ترس ــادرة ع ق
ــة،  ــة املتطرف ــات املجموع ــة ديناميكي ــة، ومأسس املجموع
ــة  ــن التعبئ ــوع م ــو ن ــف« ه ــرف العني ــايل، فإن«التط وبالت
ــة،  ــة معين ــة جمموع ــع مكان ــدف إىل رف ــي هت ــة الت الفكري
ــاس  ــىل أس ــن« ع ــىل »اآلخري ــيطرة ع ــتبعاد أو الس ــع اس م
العــرق، والديــن، والثقافــة. ووفقــًا  مثــل:  مقومــات 
ــف  ــة تتص ــة العنيف ــامت املتطرف ــإن التنظي ــف ف ــذا التعري هل
ــف  ــىل العن ــم ع ــرف القائ ــي املتط ــب األيديولوج بالتعص
ــات  ــىل اجلامع ــيطرة ع ــر والس ــىل القه ــة ع لتضفــي الرشعي

األخــرى، وحرماهنــا مــن حقوقهــا األساســية، متبنيــًة 
بذلــك مــرشوع ســيايس مناهضــًا للوضــع الراهــن يف 
حماولــةً منهــا بنــاء مؤسســات وهيــاكل حكــم جديــدة، مــن 
ــذي  ــري ال ــرف الفك ــاوز التط ــذي يتج ــف ال ــالل العن خ

ــط. ــدات فق ــكار، واملعتق ــمل األف يش
ــىل  ــف« ع ــرف العني ــوي »التط ــرى، ينط ــة أخ ــن جه  م
يكــن  مل  إن   - معظــم  يف  العنيــف  والســلوك  التعبئــة 
ــى  ــامرس يف أق ــذي ي ــف ال ــون العن ــاالت، ليك كل- احل
ــض  ــاب، ويف بع ــة اإلره ــل إىل مرحل ــى يص ــدوده حت ح
ــهل  ــن الس ــون م ــك يك ــة. وبذل ــادة اجلامعي ــان اإلب األحي
عموًمــا فهــم املنظــامت التــي متتــاز هبــذه الصفــات، ال ســيام 
عنــد النظــر إىل املنظــامت املتطرفــة العنيفــة املعروفــة مثــل: 
ــة  ــد يف طليع ــي تع ــرام، الت ــو ح ــدة، وبوك ــش، والقاع داع

ــامل. ــتوى الع ــىل مس ــف ع ــرف العني ــامت التط تنظي
 ومــن املهــم هنــا أن نالحــظ أن »التطــرف العنيــف« 
ــع  ــل تتمت ــة باجلامعــات اإلســالمية ب ليــس ظاهــرة حرصي
 Golden Dawn The Grey Wolves )تركيــا( و  منظــامت مثــل 
ــة(  ــدة األمريكي ــات املتح ــان( و Ku Klux Klan )الوالي )اليون
ــة،  ــة عنيف ــامت متطرف ــا منظ ــىل أهن ــا ع ــص تصنفه بخصائ
ــؤولة  ــًا املس ــية أيض ــة اهلندوس ــة القومي ــن احلرك ــاًل ع فض
ــد، يف  ــي يف اهلن ــف الطائف ــن العن ــدة م ــات ع ــن عملي ع
حــني أن شــيوع التطــرف واإلرهــاب يف الــرشق األوســط 
وشــامل أفريقيــا أضفــى بشــكل كبــري إىل إلصــاق التطــرف 

ــالم.  ــف باإلس العني
وجيمــع اخلــرباء إىل وصــف »التطــرف العنيــف« بأنــه 
مــرشوع ســيايس مهــدد لأمــن الوطنــي تســعى مــن 
ــلطة،  ــىل الس ــتيالء ع ــة إىل اإلس ــامت املتطرف ــه التنظي خالل
ــف.  ــوة والعن ــدف بالق ــذا اهل ــق ه ــك إىل حتقي ــاعيًة بذل س
ــل  ــان يف حتوي ــب األحي ــلهم يف أغل ــن فش ــم م ــىل الرغ وع
أهنــم  إال  حكــم،  نظــام  إىل  العســكرية  إنتصاراهتــم 
حياولــون، مــع ذلــك، بنــاء بعــض أشــكال الدولــة، أو حمــو 
الدولــة القائمــة لبنــاء آليــات بديلــة للحكــم أو حتــى عــن 
ــد،  ــارش. وبالتأكي ــكل مب ــة بش ــىل الدول ــري ع ــق التأث طري
ــلط  ــي يس ــن الوطن ــىل األم ــرشوع ع ــذا امل ــكاس ه ان انع
»التطــرف  لظاهــرة  السياســية  الطبيعــة  عــىل  الضــوء 
العنيــف« يف اســتخدامها للقــوة العنيفــة للوصــول إىل 
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ــة يف اســتخدامها  ــة، والطبيعــة اإلجرامي الســلطة مــن ناحي
ــرش  ــدة لن ــة متعم ــي يف حماول ــكل وح ــة بش ــوة العنيف للق
ــة  ــن ناحي ــة م ــراب يف الدول ــوىض واالضط ــوف والف اخل

ــرى.  أخ
ففــي ســياق األمــن الوطنــي، يعتــرب تقاطــع الديــن والنهــج 
الســيايس معقــدًا وحساســًا بســبب فــرض التنظيــامت 
املتطرفــة العنيفــة األجنــدة الدينيــة والسياســية يف آن واحــد 
ــاول  ــي تن ــك، ينبغ ــة. ولذل ــه كاف ــع بأطياف ــىل املجتم ع
مســألة الديــن ودوره يف إطــار احلــوار الوطنــي بعنايــة 
وحــذر كبرييــن، وبالتشــاور الوثيــق مــع املرجعيــات 
الدينيــة ذات الصلــة. ويعــد طــرح اخلالفــة اإلســالمية مــن 
ــش«  ــراق » داع ــام والع ــالمية يف الش ــة اإلس ــب الدول جان
ــة  ــذه العالق ــح ه ــاًم يوض ــًا« مه ــام 2014 إال »نموذج ع
احلساســة بــني »الديــن والسياســية« وتأثريمهــا عــىل األمــن 
ــايب  ــم اإلره ــذا التنظي ــن أن ه ــم م ــىل الرغ ــي. وع الوطن
ــام  ــر ع ــكرية يف أواخ ــة العس ــن الناحي ــًا م ــزم نظري ــد ُه ق
والدوافــع  والسياســية  الدينيــة  الفكــرة  أن  إال   ،2017
ــوة  ــه بق ــة عودت ــي إمكاني ــا يعن ــة، م ــزال قائم ــببية ال ت الس
ــة«  ــدة » زئبقي ــة جدي ــغ تنظيمي ــرب صي ــرب ع ــة أك ورشاس
تتمــدد وتتوســع لتحقيــق مضموهنــا القائــم عــىل التطــرف 
ــه.  ــي برمت ــن القوم ــد األم ــتمرارها يف هتدي ــف، واس العني
 بالتأكيــد، نحــن نعيــش يف عــامل متغــري ورسيــع جيلــب معــه 
ــًا  ــه فرص ــت ذات ــح يف الوق ــه يمن ــدات لكن ــر وهتدي خماط
ــي  ــن الوطن ــهد األم ــك، يش ــًا. ولذل ــدة أيض ــًا جدي وأفاق
ــرض  ــرية تف ــة متغ ــدات أمني ــات وهتدي ــام حتدي ــذه األي ه
عــىل القــادة السياســيني واألمنيــني تقديــم إجابــات جديــدة 
ــم يف  ــن ملواطنيه ــامن األم ــل ض ــن أج ــة م ــرة وعملي مبتك

ظــل تزايــد حتديــات ملحــة ومزمنــة وخطــره عــىل رأســها 
ــل هــذه  املديونيــة، والفقــر، والبطالــة. إذًا، ملواجهــة مث
التحديــات األمنيــة احلاليــة واملســتقبلية ينبغــي اتبــاع هنــج 
وطنــي متكامــل، وسياســات تنمويــة شــاملة، فضــاًل عــن 
ــة  ــن األدوات املختلف ــعة م ــة واس ــف جمموع رضورة توظي
للسياســة اخلارجيــة القائمــة عــىل التعــاون والتنســيق بــني 
ــذا  ــعبية يف ه ــمية والش ــة الرس ــامت الدولي ــدول واملنظ ال

ــال. املج
ــب األردن دورًا  ــامية يلع ــة س ــات ملكي ــريًا، بتوجيه وأخ
مهــاًم يف احلــرب عــىل اإلرهــاب، حيــث أدت التوجيهــات 
امللكيــة إىل وضــع سياســات واســرتاتيجيات وطنيــة شــاملة 
ــامت  ــع التنظي ــاب، وم ــرف واإلره ــع التط ــل م يف التعام
ــد  ــاريعها. وق ــا ومش ــال خمططاهت ــة، وإفش ــة العنيف املتطرف
حــدد جاللــة امللــك عبــد اهلل الثــاين بوصلــة احلــرب عــىل 
اإلرهــاب بالقــول:« عــىل األمــد املنظــور، جيــب أن تكــون 
ــا(،  ــش وأخواهت ــد داع ــت ض ــكرية)وقد مت ــة عس املواجه
وعــىل األمــد املتوســط جيــب ان أن تكــون املواجهــة 
املواجهــة  ســتكون  البعيــد  األمــد  وعــىل  اقتصاديــة، 

ــة«. ــة فكري ــرضورة مواجه بال
ــود  ــة، ووج ــات امللكي ــذه التوجه ــل ه ــار، يف ظ باختص
وعــي شــعبي عميــق، ودور فاعــل ونشــط لأجهــزة 
التنظيــامت  األمنيــة قائــم عــىل فهــم وادراك خطــورة 
املتطرفــة عــىل الدولــة األردنيــة واالقليــم والعاملــي، يمكــن 
القــول بــأن األمــن الوطنــي األردين كان وســيبقى أولويــة 
ــه  ــاظ علي ــرتك يف احلف ــي يش ــية الت ــات األساس ــن األولي م

ــد. ــعب يف آن واح ــادة والش القي
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املراقبــة  عمليــة  أهنــا  اإلســرتاتيجية:  اليقظــة  مفهــوم 
والرتصــد والتحليــل الشــامل والذكــي لبيئــة املنظمــة 
الداخليــة واخلارجيــة، فهــي نشــاط املنظمــة جلمــع وحتليــل 
ــا  ــن خالهل ــم م ــي يت ــة والت ــا اخلارجي ــن بيئته ــات ع البيان
ــن  ــي م ــريات الت ــة املتغ ــات وبكاف ــن املعلوم ــث ع البح
املمكــن أن تؤثــر ســلبًا أو إجيابــًا عــىل ســري عمليــات 
املنظمــة، وذلــك مــن خــالل وضــع اخلطــط اإلســرتاتيجية 
ــات  ــة أزم ــة وإدارة أي ــبة ملواجه ــررات املناس ــاذ الق وإخت
طارئــة مــن املمكــن أن تواجههــا املنظمــة مســتقباًل، ومــن 
أجــل إقتنــاص أيــة فــرص يمكــن إســتغالهلا وإســتثامرها، 
مســتقباًل،  حمتملــة  هتديــدات  أيــة  وتقليــص  وجتنــب 

ــة.  ــو املنظم ــاء ونم ــىل بق ــاظ ع للحف
أمهيــة اليقظــة االســرتاتيجية: لقد بــرزت أمهية الــدور الذي 
تلعبــه اليقظــة اإلســرتاتيجية مــن خــالل املعلومــات التــي 
هتيئهــا كعامــل اســرتاتيجي هــام يف جتنــب األزمــات واحلــد 
ــة  ــة اخلارجي ــل البيئ ــالل حتلي ــن خ ــلبية م ــا الس ــن آثاره م
للمنظمــة مــن أجــل معرفــة الفــرص والتهديــدات املتوقعــة 
ــات،  ــة األزم ــة ملواجه ــريات املحيط ــد التغ ــة ورص ومتابع
ــاذ  ــرار إلخت ــاب الق ــه أصح ــاعدة وتوجي ــًة إىل مس إضاف

ــات  ــة أزم ــة أي ــبة ملواجه ــرتاتيجية املناس ــرارات اإلس الق
بنــاًء عــىل املعلومــات التــي توفرهــا اليقظــة اإلســرتاتيجية، 
وذلــك مــن خــالل معرفــة خمتلــف التهديــدات التــي مــن 
املمكــن أن تواجههــا املنظمــة يف جمــال أنشــطتها املختلفــة.

أنواع اليقظة االسرتاتيجية: 
هــي   :Technological Vigilance التكنولوجيــة  اليقظــة 
ــن  ــف ع ــة للكش ــا املنظم ــي تتخذه ــري الت ــة التداب جمموع
التطــورات يف البيئــة العلميــة، التكنولوجيــة، والتقنيــة مــن 
ــدان  ــد يف املي ــد كل جدي ــات، ورص ــع املعلوم ــالل تتب خ

ــة. ــم املنظم ــذي هي ــي ال التكنولوج
ــاط  ــي النش ــية Competitive Vigilance: ه ــة التنافس اليقظ
منافســيها  املنظمــة عــىل  تتعــرف  مــن خاللــه  الــذي 
احلاليــني واملحتملــني مــن خــالل مجــع املعلومــات ملعرفــة 
نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف لــدى املنافســني األخريــن، 

ــدًا.  ــر هتدي ــني األكث ــد املنافس وحتدي
ــة  ــي العملي ــة Commercial Vigilance: ه ــة التجاري اليقظ
التــي تتمكــن عــن طريقهــا املنظمــة مــن رصــد كل 
املعلومــات التــي هلــا تأثــري بســلوكها التجــاري، وبســلوك 
الزبائــن واملســتهلكني احلاليــني واحتياجاهتــم وتوقعاهتــم، 

أثر اليقظة اإلستراتيجية
في إدارة األزمات

The Impact of Strategic Vigilance on Crisis Management

العقيد املتقاعد الدكتور

زيك عبداللطيف الخاليلة

مقدمــة: يشــهد العــامل تطــورًا رسيعــًا يف املجــالت القتصاديــة والسياســية 
ــة  ــدة املنافس ــب ش ــة إل جان ــة والقانوني ــة والبيئي ــة واإلجتامعي والتكنولوجي
لــذا ظهــر مصطلــح اليقظــة اإلســراتيجية ليكــون ســببًا يف جتنــب األزمــات 
ــة  ــرص، فاليقظ ــاص الف ــة وإقتن ــة للمنظم ــتقبلية املحتمل ــدات املس والتهدي
ــن  ــة م ــط املنظم ــة ملحي ــة ذكي ــد ومتابع ــيلة رص ــي وس ــراتيجية ه اإلس
ــد  ــن توج ــه وأي ــب مراقبت ــا جي ــد م ــات وتدي ــن املعلوم ــث ع ــال البح خ
ــل  ــم تلي ــم يت ــل ث ــة عم ــع خط ــا ووض ــول عليه ــم احلص ــات، ث املعلوم
ــت  ــتخدامها يف الوق ــريف لس ــوازن مع ــاء ت ــا وإنش ــات ومعاجلته املعلوم

ــرار. ــاذ الق ــب لخت املناس
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ــات  ــور يف حاج ــة التط ــوق ومتابع ــزاء الس ــة أج ودراس
املســتهلكني وســلوكياهتم. 

مراقبــة  هــي   :Social Vigilance الجتامعيــة  اليقظــة 
التغــريات املتعلقــة بأوجــه احليــاة االجتامعيــة لأفــراد 
وتتمثــل يف تطــور النمــو الســكاين، وعــادات االســتهالك، 
والتجمعــات الســكانية، والتغــريات يف املوضــة، وكذلــك 
ــن  ــد م ــادات وتقالي ــن ع ــة م ــة يف البيئ ــورات احلاصل التط
خــالل الرتكيبــة الثقافيــة والتغــريات يف أذواق املســتهلكني.

اليقظــة القانونيــة Legal Vigilance: تتمثــل اليقظــة القانونيــة 
ــات  ــة والترشيع ــني واألنظم ــور القوان ــد تط ــع ورص يف تتب
ــك  ــة وكذل ــودة يف املنطق ــائدة واملوج ــة الس ــة األنظم ومعرف
تطــور تلــك األنظمــة، ومتابعــة هــذه القوانــني والترشيعــات 

ــة. التــي تصــدر مــن اهليئــات الرســمية يف الدول
اليقظــة البيئيــة Environmental Vigilance: ختــص اليقظــة 
البيئــة مــا تبقــى مــن عنــارص يف بيئــة املنظمــة والتــي 
مل تأخــذه األنــواع الســابقة بعــني االعتبــار، كاليقظــة 
اليقظــة  اجليوسياســية،  السياســية،  املاليــة،  الترشيعيــة، 

ــة. ــم البيئ ــة بعل ــة اخلاص ــة، واليقظ الثقافي
مراحل اليقظة اإلسراتيجية: 

ــة يف  ــذه املرحل ــل ه ــات: تتمث ــل املعلوم ــع وتصي 1 - مج
املعرفــة اجليــدة ملحيــط املنظمــة، واحلصــول عــىل املعلومات 
ــن  ــات م ــادر املعلوم ــد مص ــل لتحدي ــة العم ــع خط ووض

ــة املحيــط اخلارجــي للمنظمــة. خــالل مراقب
تتــم  املعلومــات  مجــع  بعــد  املعلومــات:  تليــل   -  2
ــة  ــارات القوي ــز اإلش ــم متيي ــى يت ــا حت ــا وفرزه تصفيته
ــا يف  ــات، وختزينه ــذه املعلوم ــتخالص ه ــة، واس والضعيف
ــهولة  ــا بس ــوع إليه ــم الرج ــة ليت ــة ومفهرس ــات موثق ملف

ــب.  ــد الطل عن
3 - النــر واختــاذ القــرار: عنــد انتهــاء مرحلــة التحليــل تتحصــل 
املنظمــة عــىل معلومــات جاهــزة، ويتــم نرشهــا يف الوقــت 

ــب. ــرار املناس ــاذ الق ــب، الخت ــخص املناس ــب وإىل الش املناس
وظائف اليقظة اإلسراتيجية: 

خــالل  مــن  ويظهــر   :)Anticipation( اإلســتباق  أول- 
إســتباق ردود أفعــال املنافســني وتغــريات املحيــط اخلارجــي.
ثانيــا- الكشــف )Detecting(: تقــوم اليقظــة بكشــف 
ــني  ــف منافس ــا كش ــوق، وأيض ــودة يف الس ــرص املوج الف
حمتملــني أو جــدد ومنظــامت يمكــن أن تكــون رشيكــة مــع 

ــتقبال. ــة مس املنظم

ثالثــا- املراقبــة )Surveillance(: مــن وظائــف اليقظــة 
عــرض  وتطــورات  التكنولوجيــة  التطــورات  مراقبــة 
جديــدة  أفــكار  عــن  للبحــث  الســوق  يف  املنتجــات 
ــر  ــن أن تؤث ــي يمك ــة الت ــريات البيئي ــا، وكل التغ وتطويره

ــة.  ــىل املنظم ع
ــف  ــد الوظائ ــو أح ــم ه ــم )Learning(: إّن التعل ــا- التعل رابع
ــاء  ــن أخط ــم م ــد التعل ــال عن ــر مث ــة، ويظه ــية لليقظ الرئيس
ــني(،  ــلهم )املنافس ــم أو فش ــباب نجاحه ــم أس ــن وفه اآلخري
ممــا يســهل وضــع أســاليب جديــدة لتســيري األمــور يف املنظمة.

إدارة األزمات:
مفهــوم األزمــة : األزمــة هــي حــدث غــري متوقــع ومثــري 
لالضطــراب هيــدد بإحلــاق الــرضر باملنظمــة أو بأصحــاب 
ــا تشــّكل هتديــدًا للمنظمــة  ــث أهن املصلحــة فيهــا، حي
ــدد  ــك هت ــات، وكذل ــي للعملي ــع الطبيع ــل الوض وتعط
ــا،  ــًا عليه ــس مالي ــا ينعك ــة مم ــمعة املنظم ــاإلرضار بس ب
ــل عــدد مــن  واألزمــة يمكــن أن تكــون مقصــودة مــن قب
ــل  ــل حتصي ــن أج ــة م ــدف اإلرضار باملنظم ــني هب املوظف
ــار  ــبب إفتق ــوائية بس ــون عش ــد تك ــة، أو ق ــب معين مكاس
املوظــف إىل املعرفــة واملهــارات يف أداء عملــه، وقــد تظهــر 
ــوارث  ــل الك ــيطره مث ــن الس ــه ع ــباب خارج ــة ألس األزم
الطبيعيــة كالفياضانــات والــزالزل، واألزمــة تفــرض عــىل 
ــوري  ــري الف ــة إىل التغي ــة احلاج ــرار يف املنظم ــاب الق اصح

ــة.  ــة األزم ــب ملواجه ــام يتناس ب
مــن  بمجموعــة  األزمــة  تتميــز  األزمــة:  خصائــص 
ــه عنــد  ــىل ذلــك املفاجــأه العنيف اخلصائــص ومثــاالً ع
انفجارهــا، وتتميــز األزمــة أيضــًا بضغــط الوقــت واحلاجــة 
ــد  ــه، والتهدي ــة وفّعال ــة وصائب ــرارات رسيع ــاذ ق إىل اخت
ــية  ــات األساس ــداف واالفرتاض ــح واأله ــديد للمصال الش
التــي يقــوم عليهــا النظــام، واهنيار ســمعة املنظمة أو ســمعة 
متخــذ القــرار، ومــن خصائصهــا أيضــًا أهنــا تفقــد رســالة 
ــات  ــر املنازع ــع، وتظه ــاه املجتم ــا جت ــة مصداقيته املنظم
املاليــة والقانونيــة بــني مجاعــات املصالــح وتســبب يف 

ــية.  ــة أو نفس ــة أو مادي ــائر برشي ــوع خس وق
 أســباب وقــوع األزمــات: مــن أســباب وقــوع األزمــات 
ســوء الفهــم نتيجــه تعــارض أو نقــص املعلومــات أو 
ســوء عمليــة االتصــال أو إصــدار قــرارات رسيعــة وغــري 
دقيقــة، وســوء اإلدراك مــن متخــذي القــرار حــول طبيعــة 
األزمــة، وإن اإلدارة العشــوائية تــؤدي إىل اصــدار قــرارات 
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عشــوائية، وكذلــك عــدم كفــاءة العاملــني، واختفــاء 
ــة للعمــل، وتراخــي املرشفــني، وامهــال الرؤســاء،  الدافعي
وإمهــال التدريــب، وكذلــك اغفــال املراقبــة واملتابعــة، وإن 
عــدم وجــود التخطيــط اإلســرتاتيجي لأزمــات، هــو مــن 
أهــم أســباب وقــوع األزمــات، فالتخطيــط االســرتاتيجي 
هــو عمليــة تعــاون متكاملــة ومنهجيــة، والتــي تأخــذ بعــني 
ــن  ــة، وم ــاء املنظم ــرتاتيجي ألعض ــري االس ــار التفك االعتب
ــب  ــجيع إدارة املواه ــدم تش ــات ع ــدوث األزم ــباب ح أس
واإلبــداع والريــاده لــدى املوظفــني داخــل املنظمــة، وعــدم 
ــن  ــني املبادري ــات للموظف ــز والرتقي ــام احلواف ــع نظ وض

حلــل املشــكالت التــي يمكــن أن تواجــه املنظمــة. 
أنواع األزمات:

1. األزمــة املاليــة: حتــدث األزمــة املاليــة عندمــا تفقــد املنظمــة 
قيمــة أصوهلــا وال تســتطيع ســداد ديوهنــا، وعــادة حيــدث هــذا 

بســبب انخفــاض كبــري يف الطلــب عــىل املنتــج أو اخلدمــة.
2. أزمــة املوظفــن: حتــدث أزمــات املوظفــني عندمــا 
ــري  ــلوك غ ــة يف س ــط باملنظم ــرد مرتب ــف أو ف ــورط موظ يت

ــوين. ــري قان ــي أو غ أخالق
ــف  ــي املواق ــة ه ــات التنظيمي ــة: األزم ــة التنظيمي 3. األزم
ــري إىل عمالئهــا أو  ــي أســاءت فيهــا املنظمــة بشــكل كب الت

ــة املنفعــة.  ــدالً مــن إنشــاء عالقــات متبادل موظفيهــا. ب
ــري  ــكل كب ــامت بش ــد املنظ ــة: تعتم ــة التكنولوجي 4. األزم
عــىل التكنولوجيــا ألداء الوظائــف اليوميــة. لذلــك، يمكــن 
أن تفقــد مواقــع التجــارة اإللكرتونيــة ورشكات الربجميــات 
ماليــني العمــالء املحتملــني إذا تعطلــت خوادمهــم فجــأة. 
5. األزمــة الطبيعيــة: إن الكــوارث الطبيعية مثــل األعاصري 
ــري  ــري كب ــا تأث ــون هل ــن أن يك ــري يمك ــزالزل واألعاص وال
ــة  ــت املنظمــة تقــع يف منطق ــإذا كان عــىل عمــل املنظمــة، ف
معرضــة لظــروف الطقــس القاســية، فســتحتاج إىل إعــداد 
ــه.  ــة يف احلــدث املؤســف الــذي تأثــرت ب اســتجابة طارئ

مراحل حياة األزمة:
1- مرحلــة ميــاد األزمــة Birth Phase: عــادة مــا ترســل 
األزمــة قبــل وقوعهــا سلســلة مــن األعــراض أو إشــارات 
اإلنــذار املبكــر التــي تنبــأ باحتــامل وقوعهــا، وينــذر بخطــر 

غريــب غــري حمــدد املعــامل.
2- مرحلــة النمــو و التســاع Enlargement Phase: إذا مل 
تنجــح اجلهــود يف التغلــب عــىل األزمــة والقضــاء عليهــا يف 
مرحلــة امليــالد فــان هــذه األزمــة تنمــو وتتطــور وتدخــل 

يف مرحلــة جديــدة تســمى مرحلــة النمــو واالتســاع.
3- مرحلــة النضــج Maturity Phase: يف مرحلــة النضــج 
تصــل األزمــة إىل أقــى قوهتــا وعنفهــا، وتصبــح الســيطرة 

عليهــا مســتحيلة وال مفــر مــن الصــدام العنيــف معهــا.
4- مرحلــة النحســار والتقلــص Diminishing Phase: تبــدأ 
األزمــة بالتقلــص واالنحســار نتيجــة للصــدام العنيــف الــذي 

تــم اختــاذه والــذي يفقــد األزمــة جــزءاً مهــام مــن قوهتــا.
تتالشــى   :Disappearance Phas الختفــاء  مرحلــة   -5
األزمــة مظاهرهــا وينتهــي االهتــامم هبــا واحلديــث عنهــا إال 
أنــه مــن الــرضورة االســتفادة مــن الــدروس املســتفادة منهــا 

لتــاليف مــا قــد حيــدث مســتقبال مــن ســلبيات.
ــة  ــات يف املنظم ــق إدارة األزم ــات: فري ــق إدارة األزم فري
يتكــون مــن كبــار املديريــن يف الرشكــة، بــام يف ذلــك كبــار 
ــة ومســؤويل  ــوارد البرشي املســؤولني املاليــني ومســؤويل امل
املخاطــر،  وإدارة  والعمليــات  والتصنيــع  التكنولوجيــا 
وممثــي  واخلارجــي،  الداخــي  القانــوين  واملستشــار 
ــق  ــع فري ــكان جتمي ــة بم ــن األمهي ــة، وم ــات العام العالق
ــات. ــة األزم ــاملة يف حال ــامن اإلدارة الش ــربة لض ــه خ لدي

مراحل إدارة األزمات:
1- مرحلــة الكتشــاف )اإلنــذار املبكــر(: تتمثــل هــذه املرحلة 
ــز  ــذار املبكــرة، ومــا يمي ــل اشــارات اإلن بفهــم وإدراك وحتلي

هــذه املرحلــة عــدم وجــود خســائر وكــوارث فعليــة. 
ــة  ــتعداد والوقاي ــة االس ــتعداد: إن مرحل ــة الس 2- مرحل
الالزمــة  باإلســتعدادات  االدارة  قيــام  مــدى  تعكــس 
ــة  ــىل األزم ــيطرة ع ــك الس ــات وكذل ــن األزم ــة م للوقاي

ــائر. ــن اخلس ــد م ــل واحل والتقلي
3- مرحلــة احتــواء األرضار: يف هــذه املرحلــة يتــم احتــواء 
ــذه  ــدف ه ــا، وهت ــة وعالجه ــن األزم ــة ع ــار الناجت اآلث
ــا  ــائر وتقليله ــن اخلس ــد م ــام األول إىل احل ــة يف املق املرحل

ــن. ــد ممك ــى ح ألق
4- مرحلــة اســتعادة النشــاط: يف هــذه املرحلــة يتــم اعــادة 
ــة  ــة بدق ــخيص األزم ــىل تش ــتناد ع ــة باالس ــاء للمنظم البن
إلســتعادة توازهنــا وعودهتــا إىل احلالــة التــي كانــت عليهــا 

قبــل األزمــة.
5- مرحلــة إســتخالص الــدروس )التعلــم(: هــي مرحلــة 
ــا  ــّرت هب ــي م ــرب الت ــدروس والع ــن ال ــتفادة م ــن االس تتضم
املنظمــة يف مراحــل األزمــة املختلفــة واملنظــامت األخــرى املامثلة، 
ــتقبل.  ــة للمس ــة بداي ــل األزم ــدف إىل جع ــي هي ــراء تقييم وإج
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ــعوب،  ــم والش ــاة األم ــباب يف حي ــل دور الش ــد جيه ال أح
ــن.  ــرية الوط ــتقبل وذخ ــل املس ــة، وأم ــامد كل أم ــم ع فه
ــا  ــذي يرفده ــم ال ــاة األم ــال يف حي ــب الفع ــم العص وه
باحليــاة والقــوة، بــل هــم العضــو احليــوي يف كيــان 
ــو  ــا. فل ــة وختلفه ــي األم ــب رق ــم يرتت ــع. وعليه املجتم
ــعوب يف  ــم والش ــخ األم ــىل تاري ــة ع ــرة فاحص ــا نظ ألقين
ــت  ــة وبلغ ــت أم ــا ارتفع ــه م ــا أن ــور لرأين ــف العص خمتل
ذروة جمدهــا وســلطاهنا وظهــرت عــىل أعدائهــا إال بفضــل 
جهــود شــباهبا، ومــا ختلفــت أمــة قــط إال بــام جنــاه عليهــا 
شــباهبا وبــام أن عنــرص الشــباب لــه الــدور الطليعــي 
ــد  ــاة األمــم والشــعوب وهنضتهــا فــال ب النهضــوي يف حي
هلــؤالء الشــباب مــن ميــزات يتصفــوا هبــا ليكونــوا دعــاة 
حضــارة وســبل هدايــة بــدل أن يكونــوا أداة هــدم ودمــار، 

ــزات :  ــذه املي ــم ه ــن أه وم
اإليامن : 

إن اإليــامن بعقيــدة مــا أو بمبــدأ مــا حيــدد لإلنســان ســلوكه 
ومنهجــه ويوضــح لــه غايتــه وســبيله والعمــل عــىل ضــوء 
تعاليــم تلــك العقيــدة وذلــك املبــدأ هلــو األســاس ملقيــاس 
كل حضــارة واملعيــار احلقيقــي لرقــي أيــة أمــة، فــال يمكــن 
أن تشــاد حضــارة أو هنضــة إال إذا اســتجمعت املرتكــزات 
األساســية التــي تقــوم عليهــا، ومــن أهــم هــذه املرتكــزات 
ــذي  ــددًا. وال ــارة حم ــك احلض ــام لتل ــار الع ــون اإلط أن يك
حيــدد ذلــك اإلطــار هــو رغبــة وطمــوح أبنــاء األمــة بنــاء 
ــدى  ــكار، وم ــدات وأف ــن معتق ــه م ــون ب ــا يدين ــىل م ع
تفاعلهــم التــام مــع تلــك املبــادئ بعزيمــة ومهــة الشــباب 
ــة.  ــور احليوي ــاون يف األم ــاذل أو الته ــرف التخ ــي ال تع الت

فــام أحــوج الشــباب املؤمــن يف هــذه الفــرتة العصيبــة مــن 
ــق،  ــا الطري ــرص هب ــا إىل أن يتب ــر هب ــي مت ــة الت ــخ األم تاري
ويقــف مليــًا ليتبــني خطــورة املســؤولية التــي تنتظــره 
ــتلم  ــا اس ــى إذا م ــتلزماهتا حت ــدد مس ــا وحي ــم أبعاده فريس
املســؤولية كان ثابــت اخلُطــا يف الســري الصحيــح عــىل أرض 
ــة  ــا ام ــام أنن ــاد. وب ــامل واألبع ــة املع ــق واضح ــة وطري صلب
ــق  ــارت الطري ــي أن ــي الت ــا ه ــا ومبادئن ــلمة وعقيدتن مس
لأمــم األخــرى فأنقذهتــم مــن غياهــب اجلهــل واجلهالــة 
ووضعــت أمثــل حضــارة عرفهــا التاريــخ، فــإن علينــا أن 
ــى  ــا حت ــل معه ــادئ ونتفاع ــك املب ــداب تل ــك بأه نتمس
ــس  ــل النف ــادئ تصق ــذه املب ــوة ألن ه ــىل كل ق ــتعي ع نس
بقالــب آخــر وجتعلــه ال يلتفــت اىل زينــة وزخــرف احليــاة 
ــة  ــوز باجلن ــوان اهلل والف ــو رض ــه ه ــام كل مه ــا، وإن الدني

ــرار.  ــي دار الق ــي ه الت
ــاين  ــذه املع ــق ه ــامن وحتقي ــن اإلي ــة م ــك املرتب ــوغ تل ولبل
ــد وأن يرتكــز  الســامية التــي يطمــح إليهــا كل إنســان ال ب

ــا :  ــس أمهه ــدة أس عــىل ع
الوضــوح الفكــري : لكــي يــؤدي الشــباب دوره الطليعــي 
ــري  ــوج فك ــن نض ــه م ــد ل ــة الب ــذه األم ــوي يف ه النهض
ووضــوح يف الرؤيــة وتفاعــل تــام مــع العقيــدة التــي يديــن 
ــا  ــا هب ــي حيي ــة الت ــن البيئ ــى م ــتلهمها الفت ــذه يس ــا وه هب
ــع  ــب املجتم ــو واج ــذا ه ــد أن ه ــا، واعتق ــل معه ويتعام

الشباب ودوره في 
نهضة األمة

املقدم اإلمام

عاطف عيل القضاة
عميد كلية األمري الحسن للعلوم اإلسالمية 
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الرتبويــة  السياســة  الذيــن يرســمون  املربــني  ممثــال يف 
واالجتامعيــة ألبنــاء هــذه األمــة، فلــامذا ال تكــون فلســفتهم 
ــون  ــى يك ــالمي حت ــا اإلس ــن تراثن ــة م ــة منطلق الرتبوي
ــتقالهلم،  ــم واس ــن أصالته ــرب ع ــز يع ــر متمي ــبابنا فك لش
ــا إذن أن نخلــص شــبابنا مــن فراغــه الفكــري ومــن  فعلين
ــا وان  ــه يف أحضاهن ــى نفس ــي رم ــتغراب الت ــة االس حال
نخصــه هبويــة ينطلــق مــن خالهلــا بعــد أن نكــون قــد ذللنــا 
ــاز  ــه االجتي ــُهل علي ــور ليس ــه اجلس ــا ل ــق وأقمن ــه الطري ل
ــا أن نبــني لشــبابنا أن اهلل ســبحانه وتعــاىل  والعبــور، وعلين
قــد امتــدح هــذه املرحلــة مــن العمــر ورتــب عليهــا كثــريًا 
مــن االلتزامــات، فقــال تعــاىل متحدثــًا عــن الفتيــة الذيــن 
ـِـْم َوِزْدَناُهــْم ُهًدى﴾،  ـُـْم فِْتَيــٌة آَمنـُـوا بَِربِّ أووا اىل الكهف﴿إِنَّ
ــه  الكهــف /12، ويف معــرض احلديــث عــن إبراهيــم علي
الســالم ودوره مــع قومــه يف مرحلــة الشــباب حــني حطــم 
ــد  ــها بع ــن نفس ــرضر ع ــع ال ــتطيع أن تدف ــم تس ــة فل اآلهل
ــُه  ــاُل َل ــْم ُيَق ــى َيْذُكُرُه ــِمْعنَا َفًت ــوا َس ــة التســاؤل ﴿َقاُل عملي

ــاء /60 ــُم﴾ األنبي إِْبَراِهي
ــن  ــباب املؤم ــة الش ــة ومكان ــول ملسو هيلع هللا ىلص منزل ــني الرس ــام ب ك
ــن ويف  ــف الرمح ــون يف كن ــوف يك ــه س ــه بأن ــت لرب القان
ــِه  ُهــُم اللَُّ يف ظِلِّ مأمــن مــن أهــوال يــوم القيامــة »َســْبَعٌة ُيظِلُّ
ــاَدِة  ــُه: إِمــاٌم عــاِدٌل، وشــابٌّ َنَشــَأ يِف ِعَب ــْوَم ل ظِــلَّ إلَّ ظِلُّ َي
اللَّ َتعــال« رواه أبــو داود والرتمــذي وهــو حديــث صحيح، 
ــي إن  ــة الت ــذه الفرص ــام ه ــىل اغتن ــث ع ــد ح ــه ق ــام أن ك
ذهبــت لــن تعــود. قــال صــىل اهلل عليــه وســلم : ))اْغَتنِــْم 
ــٍس.. وذكــر منهــا : َشــباَبَك قبــَل ِهَرِمــَك((  مَخًْســا قبــَل مَخْ

ــح.  ــناد صحي ــا بإس ــن أيب الدني ــه اب أخرج
ب. الثقــة بالنفــس لكــي يصــل الشــباب املســلم اىل غايتــه 
ــه  ــن قدرت ــه وم ــن نفس ــا م ــون واثق ــد وأن يك ــه ال ب وهدف
عــىل حتمــل املســؤولية. وأن يكــون لديــه التصميــم الكامــل 
ــن  ــه م ــام واج ــه مه ــول اىل هدف ــىل الوص ــام ع ــزم الت والع
ــه تعــاىل:  ــه مــن قول ــق يف إيامن ــه ينبث ــات وخماطــر، ألن عقب
ــاِت  احِلَ الصَّ َوَعِمُلــوا  ِمنُْكــْم  آَمنُــوا  الَِّذيــَن  اللَُّ  ﴿َوَعــَد 

ــْم  ــْن َقْبلِِه ــَن ِم ــَتْخَلَف الَِّذي ــاَم اْس ــَتْخلَِفنَُّهْم يِف األَْرِض َك َلَيْس
ــْن  ــْم ِم َلنَُّه ــْم َوَلُيَبدِّ ــَى َلُ ــِذي اْرَت ــُم الَّ ــْم ِدينَُه ــنَّ َلُ نَ َوَلُيَمكِّ
ــاىل : ﴿َأنَّ  ــه تع ــور /55، وقول ــا﴾ الن ــْم َأْمنً ــِد َخْوفِِه َبْع
ــا  ــاء/105 ثقتن ــوَن﴾ األنبي احِلُ ــاِدَي الصَّ ــا ِعَب األَْرَض َيِرُثَه
ــوكل  ــق الت ــىل اهلل ح ــوكل ع ــا أن نت ــة، وعلين ــنا عالي بأنفس
ــىل  ــامد ع ــاس االعت ــه أس ــوكل علي ــه والت ــة إلي ألن اإلناب
ــا،  ــي نحمله ــالتنا الت ــز برس ــا أن نعت ــام أن علين ــس، ك النف
ــولِِه  ُة َولَِرُس ــزَّ ــنا ﴿َوللَِِّ اْلِع ــا بأنفس ــن اعتزازن ــع م ــذا ينب وه
َولِْلُمْؤِمنِــَن﴾ املنافقــون /8، وقــد كان هــذا حــال املغــرية 
ــتم  ــدا اىل رس ــا أوف ــر عندم ــن عام ــي ب ــعبة و ربع ــن ش ب
ــارة  ــة يف احلض ــن قم ــه م ــا كان يمثل ــرس، وم ــم الف عظي
ــن  ــم تنث ــه فل ــني يدي ــة ب ــة مبثوث ــرف وزين ــة وزخ املادي
عزائمهــم بــل زادهــم ذلــك تعاليــا وســموًا حتــى جلــس 
ــه  ــال كلمت ــره، وق ــىل رسي ــتم وع ــب رس ــي إىل جان ربع
ــاد  ــادة العب ــن عب ــاس م ــرج الن ــا لنخ ــهورة ) اهلل ابتعثن املش
اىل عبــادة رب العبــاد، ومــن جــور األديــان اىل عــدل 
ــا واآلخــرة (  ــا اىل ســعة الدني اإلســالم، ومــن ضيــق الدني
وال خيفــى مــا كان هلــذه الكلمــة مــن أثــر عظيــم يف نفــوس 

ــرس. الف
ــل  ــا متث ــث أهن ــىل : حي ــل األع ــنة واملث ــدوة احلس جـــ. الق
ــت  ــام كان ــات مه ــذل التضحي ــارزة لب ــز الب ــدى احلواف إح
غاليــة الثمــن وباهظــة التكاليــف كــام أهنــا املصبــاح الــذي 
ينــري الطريــق الصحيــح عــىل هــدي التجــارب واخلــربات 
الســابقة يف هــذا املضــامر بحيــث يســتطيع اإلنســان أن 
يتجنــب األخطــاء التــي وقعــت، ويأخــذ اجلانــب االجيــايب 
مــن تلــك األحــداث التــي مــرت بحيــث تكــون لــه نظــرة 
ــيء  ــالمي م ــا اإلس ــدث، وتارخين ــد حي ــا ق ــاه م ــة جت صادق
ــة  ــجاعة الفردي ــد الش ــىل صعي ــداث فع ــذه األح ــل ه بمث
نجــد أن التاريــخ يــدون الوقائــع ألصحاهبــا وعــىل صعيــد 
ــذا  ــزاد يف ه ــري ال ــا خ ــا أن لن ــد أيض ــادي نج ــل القي العم
ــه الرســول صــىل اهلل  ــد يبعث الطريــق، فهــذا أســامة بــن زي
ــة، كــام  ــار الصحاب ــه كب ــه وســلم عــىل رأس جيــش في علي
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أن حممــد بــن القاســم الثقفــي فاتــح بــالد الســند كان فتــى 
ال يتجــاوز العرشيــن عامــًا مــن عمــره، وأكثــر مــن ذلــك 
ــن أيب  ــي ب ــا ع ــي قدمه ــجاعة الت ــور الش ــن ص ــا كان م م
طالــب يف حياتــه وشــبابه، وهــذا ســمرة بــن جنــدب ورافع 
ــه وســلم عــن  ــج يردمهــا الرســول صــىل اهلل علي ــن خدي ب
اخلــروج معــه يف أحــد حلداثــة ســنهام، كــام يــرد عبــد اهلل بــن 
عمــر وأســامة. فيقــال لــه أن رافــع راٍم، فأجــازه ثــم قيــل 
إن ســمرة يرصعــه رافــع فيجيــزه أيضــا يف اخلــروج، ولقــد 
ــي  ــوادث الت ــن احل ــري م ــالمي الكث ــا اإلس ــهد تارخين ش
ــتوى  ــد مس ــوا عن ــارز فكان ــدور الب ــا ال ــباب فيه كان للش

ــؤولية.  املس
األخاق الفاضلة : 

لأخــالق احلميــدة أمهيــة كــربى يف قيــام احلضــارة فبمقدار 
ــه األمــة مــن مســتوى أخالقــي بمقــدار مــا  مــا تصــل إلي
تشــيد مــن دعائــم احلضــارة، الن اجلانــب األخالقــي هــو 
ــا  ــإذا م ــا. ف ــة أو انحطاطه ــة أم ــي أي ــي لرق ــار احلقيق املعي
ــا كان  ــىل أخالقه ــة ع ــاء واملحافظ ــة اإلبق ــتطاعت األم اس
ــا  ــا، وإذا م ــموخها وعزهت ــتمر يف ش ــي تس ــاة ك ــك مدع ذل
ــا  ــك إيذان ــخ كان ذل ــالل والتفس ــالق باالنح ــدأت األخ ب
ــث  ــاعر حي ــدق الش ــا، وص ــا واندثاره ــزوال حضارهت ب

ــول :  يق
إنام األمــم األخالق ما بقيـت

فإن مهو ذهبت أخالقهم ذهبوا   
فــام أمجــل الشــباب حــني يزيــن نفســه باألخــالق احلميــدة 
ــه  ــاده، ومتكن ــاد أجم ــق وأبع ــامل الطري ــم مع ــم هل ــي ترس الت
ــل الغــار،  ــن رأســها بأكالي ــه جمــدًا يزي ــع ألمت مــن أن يصن
ويميزهــا عــن باقــي األمــم والشــعوب. فاألمــة بشــباهبا، 
والويــل ألمــة ال تعتنــي بشــباهبا أو ال هيتــم شــباهبا إال 
ــارة  ــه احلض ــام تقتضي ــني ب ــة ضارب ــة والرفاهي ــر املعيش بأم
ــار وشــجاعة عــرض  ــة وإيث اإلنســانية مــن جهــد وتضحي

ــط.  احلائ
واعلمــوا أهيــا األخــوة الشــباب أن نيــل األجمــاد ال يكــون 

ــش يف  ــام، وال بالعي ــري وراء األوه ــري، وال بالس ــد الغ بتقلي
صخــب النــوادي واالنغــامس يف امللــذات، وال يف الســري يف 
درب الرذيلــة واالنحــالل، وال يف قتــل الوقــت ووأد العمــر 
يف أحضــان الشــهوات؛ وإنــام يكــون بالســري حســب املنهج 
الربــاين الــذي رســم معاملــه القــرآن الكريــم وجّســده لنــا 
ــَك  رســوله العــريب الكريــم الــذي قــال فيــه تعــاىل : ﴿َوإِنَّ
ــَظ  ــا َغلِي ــَت َفظًّ ــْو ُكنْ ــم/4 ﴿َوَل ــٍم﴾ القل ــٍق َعظِي ــى ُخُل َلَع

ــوا ِمــْن َحْولِــَك﴾ آل عمــران /159. اْلَقْلــِب لْنَفضُّ
ــم  ــها، فه ــة وأساس ــامد األم ــم ع ــباب ه ــإن الش ــريا ف وأخ
ــض  ــور، ونب ــدم والتط ــو التق ــع نح ــفينة املجتم ــادة س ق
احليــاة يف عــروق الوطــن ونــرباس األمــل املــيء وبســمة 
املســتقبل املنــرية وأداة فعالــة للبنــاء والتنميــة والتقــدم 

ــار.  واالزده
ــداد  ــالم يف اإلع ــباب اإلس ــىل ش ــود ع ــوم معق ــل الي فاألم
الواقــع اجلاهــي  لتغيــري  الــذايت واإلصــالح والرتبيــة 
ــه هــذه األمــة ﴿إِنَّ  ــرزح حتت ــذي ت والفســاد االجتامعــي ال
وا َمــا بَِأْنُفِســِهْم﴾الرعد/11  ُ ُ َمــا بَِقــْوٍم َحتَّــى ُيَغرِّ اللََّ ل ُيَغــرِّ
وال تصلــح هــذه األمــة إال بــام صلــح بــه أوهلــا، وإذا 
ختــىل شــباب اإلســالم عــن هــذه املهمــة فــال بديــل عنهــم 
ــاة  ــة احلي ــوا يف محئ ــن انغمس ــيوخ الذي ــول والش يف الكه
االجتامعيــة وشــغلتهم مشــاغلها، وعندهــا يتحقــق وعد اهلل 
ــمَّ ل  ــْم ُث ُك ــا َغْرَ ــَتْبِدْل َقْوًم ــْوا َيْس يف هــذه األمــة ﴿َوإِْن َتَتَولَّ

ــد / 38. ــْم﴾ حمم ــوا َأْمَثاَلُك َيُكوُن
ــم  ــبابنا وان يلهمه ــظ ش ــر أن حيف ــي القدي ــال اهلل الع نس
ــه وســلم وأن  ــه وســنة رســوله صــىل اهلل علي العمــل بكتاب
ــوا خــري خلــف خلــري ســلف، ليفــوزوا برضــوان اهلل  يكون

ــرة.  ــا واآلخ يف الدني
وأســأل اهلل أن حيفــظ علينــا ديننــا ووطننــا وجيشــنا مــن كل 
ســوء ومــن كل مكــروه، وأن حيفــظ قائدنــا األعــىل جاللــة 
امللــك عبــد اهلل الثــاين ابــن احلســني وأن يســدد عــىل طريــق 

احلــق واخلــري خطــاه.
واحلمد هلل رب العاملني
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إذا ُحّدثــُت عــن وطنــي فــإيّن

ــوُه ــد فارق ــن ق ــِب َمـ ــَف بقل فكي

ــي ــِه ُيلق ــٍم في ــن ُمقي ــُب م وأعج

»أحــبُّ إيلَّ مــن قــرٍص منيــٍف« 

وأقرُب ِمـــْن فــؤادي َمـــْن فؤادي

جمــدًا فأنــاُل  حمّبـــًة  أهيــُم 

بقلبــي بــِه  أقيــُم  كــام  ُيقيــُم 

وأحيــا إذ بذلــُت الــروَح ألفــا

فديُتــَك مــا هــواَك رسى بروحــي

ســالمًا يــا  منّــي  اهللِ  ســالُم 

وطني

املقدم الركن

حسني سالمة مقدادي

أقيــُم فيــِه  وإّننــي  أذوُب 

تســتقيُم أو  معيَشــٌة  تطيــُب 

يــروُم مــاذا  جهِلـــِه  حجــارَة 

الرقيــُم ذاَك  كهفـــِه  حجــارُة 

ُهــُم ُسـّكاُنـــُه الّشـــعُب العظيـــُم

أهيـــُم إذ  أرقــى  ثــّم  وأرقــى 

حتــوُم روحــي  بــِه  كــام  حيــوُم 

األديــُم ضــمَّ  حينَـــام  ألفــًا  و 

وهــبَّ عــىل نســائمها النّـــسيُم

عــىل مــن فيــَك أو فيــه تقيــُم
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املقدم

محمد عيل غنيامت
كلية االمري فيصل الفنية/سالح الجو املليك

مهارات القرن الحادي 
العشرين والتعليم

شــهد القــرن احلــادي والعرشيــن اخرتاقــا غــري مســبوق يف 
تقنيــة املعلومــات واالتصــال، اخرتاقــا جعــل مــن مفهــوم 
ــد  ــة. وق ــة واضح ــا وحقيق ــا ملموس ــة واقع ــة العاملي القري
ــذه  ــدة هل ــات املتزاي ــارع والتطبيق ــو املتس ــن النم ــج ع نت
التقنيــة يف جمــاالت احليــاة اليوميــة بــروز ظاهــرة االقتصــاد 
ــب  ــد ترت ــة، وق ــرة العومل ــع ظاه ــذا م ــن ه ــريف، وتزام املع
ــن  ــدة م ــامط جدي ــزوغ ان ــة ب ــريات الريع ــذه التغ ــىل ه ع
ــل يف  ــاة والعم ــابة للحي ــال الش ــا األجي ــارات حتتاجه امله

ــن. ــادي والعرشي ــرن احل الق
ومــر العــامل يف العقــود احلديثــة بتحــوالت أساســية شــملت 
التقنيــة واالتصــال عــىل نطــاق واســع،  تطــورات يف 
ــي  ــس، وتنام ــاد التناف ــرية وازدي ــة كب ــورات اقتصادي وتط
حــدة التحديــات العامليــة مثــل: االهنيــارات املاليــة، وتغــري 
املنــاخ؛ فكيــف يمكــن ان هنيــىء طالبنــا ملواجهــة حتديــات 

ــي؟ ــري فع ــنا دون تغ ــت مدارس ــا إذا بقي زمنن
ــرن  ــم يف الق ــارا للتعل ــات اط ــاث و الدراس ــري األبح وتش
احلــادي والعرشيــن الــذي حيــدد املهــارات املطلوبــة للبقــاء 
واالزدهــار يف عــامل معقــد ومرتابــط، ان التعليــم يف القــرن 
احلــادي والعرشيــن يشــتمل عــىل املعرفــة التقليديــة اخلاصة 
ــة  ــراءة والكتاب ــل الق ــة مث ــية الرئيس ــات الدراس باملوضوع
أيضــا عــىل  يركــز  التعليــم  واحلســاب، ولكــن هــذا 
ــة  ــة املالي ــي والثقاف ــي العامل ــل الوع ــارصة مث ــكار املع االف
واالقتصاديــة والصحيــة والبيئيــة. وســيطبق الطلبــة يف 
مــدارس القــرن احلــادي والعرشيــن معرفتهــم يف فهم وحل 
ــم  ــار التعل ــتخدام إط ــق اس ــن طري ــة ع ــكالت حقيقي مش
ــات  ــن املكون ــذي يتضم ــن، وال ــادي والعرشي ــرن احل للق
التاليــة: املحتــوى، املهــارات، واألدوات، اعتبــارات املهنــة.
ــي  ــية، والت ــج الدراس ــن املناه ــو يتضم ــوى: وه 1- املحت
تشــمل القــراءة والكتابــة واحلســاب، وســوف تبقــى 
ــد. فليــس املقصــود إذن هــو  كذلــك يف هــذا القــرن اجلدي

ــام باالحــرى دجمهــا مــع  ــارات، وان التخــي عــن هــذه امله
ــني: ــن نوع ــف م ــدة تتأل ــات جدي حمتوي

أ(   قاعــدة معرفيــة واســعة يف جمــاالت: اللغــات والفنــون 
واالقتصــاد والعلــوم واجلغرافيــة والتاريــخ واحلكومــة 

ــة. ــاة املدني ــة، واحلي ــة اإلجيابي واملواطن
الوعــي  املجــاالت مثــل:  ب(  موضوعــات متداخلــة 
ــامل،  ــة، وإدارة األع ــة، واالقتصادي ــة املالي ــوين. والثقاف الك

واملرشوعــات، والصحــة، والبيئــة.
2- املهارات

أوالً: مهارات التعلم والتحديث
ــة  ــن أمهي ــكالت: وتكم ــل املش ــد وح ــري الناق 1- التفك
ــول إىل  ــة للوص ــات احلديث ــر التقني ــارات يف تواف ــذه امله ه
املعلومــات والبحــث فيهــا ونقدهــا، ويمكــن تعلــم هــذه 
ــن  ــة م ــج متنوع ــاطات وبرام ــالل نش ــن خ ــارات م امله

ــكالت. ــل املش ــي وح ــث والتق ــتقصاء والبح االس
2- االتصــال والتشــارك: اهتــم التعليــم بمهــارات التواصــل 
ــتدعت األدوات  ــني اس ــة، يف ح ــث والكتاب ــية كاحلدي األساس
ــن  ــخصيا م ــا ش ــايل خمزون ــا احل ــات عرصن ــة ومتطلب الرقمي
مهــارات االتصــال والتشــارك أكثــر اتســاعا لتشــجيع التعلــم، 
ويمكــن تعليــم وتنميــة هــذه املهــارات مــن خــالل االتصــال 
ــطة  ــا بواس ــا أو افرتاضي ــن واقعي ــع اخري ــارش م ــاون املب والتع

ــة. ــبكة العنكبوتي الش
3- االبتــكار واالبــداع: يتطلــب القــرن احلــادي والعرشين 
ــنة  ــات حمس ــدة ومنتج ــة جدي ــكار معرف ــتمرار يف ابت االس
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ــن  ــداع ع ــكار واالب ــامم يف االبت ــن االهت ــاد، ويمك لالقتص
طريــق بيئــات تعليــم تشــجع عــىل إثــارة التســاؤالت 

ــدة. ــكار اجلدي ــول األف ح
ثانيا: مهارات الثقافة الرقمية.

4- الثقافــة املعلوماتيــة: إن الوصــول للمعلومــات بفاعليــة 
وكفــاءة وتقويمهــا واســتخدامها بدقــة وإبــداع، يمثــل 
بعــض املهــارات التــي حتــدد الثقافــة الرقميــة، ومــن 
الــرضورة بمــكان توجيــه الطلبــة إىل فهــم كيفيــة اســتخدام 
ــة  ــائل وكيفي ــل الرس ــائل لتوصي ــن الوس ــة م ــواع خمتلف أن

ــا. ــن بينه ــب م ــار املناس اختي
ــل  ــم ونق ــارات تصمي ــر مه ــة: توف ــة اإلعالمي 5- الثقاف
األعــامل  لنــرش  التواصــل  طــرق  واختيــار  الرســائل 
ــي  ــة تبن ــة إعالمي ــن ثقاف ــالب اخري ــع ط ــاركتها م ومش
ــارات  ــي امله ــع ومتن ــالم يف املجتم ــم دور اإلع ــزز فه وتع

الشــخصية والتطويــر الــذايت.
6- ثقافــة تقنيــة املعلومــات واالتصــال: عــىل الرغــم مــن 
متيــز جيــل عــرص املعرفــة بالتقنيــة إال أهنــم حيتاجــون 
ــل  ــتخدام األفض ــول االس ــة ح ــه واملراقب ــام اىل التوجي دائ
ــم  ــم، وإىل تقوي ــام التعل ــة يف مه ــق األدوات الرقمي لتطبي
خماطــر وســلبيات اســتخدام مواقــع التواصــل االجتامعــي، 
ــار. ــات الكب ــح وتوجيه ــن نصائ ــتفيدون م ــة سيس فالطلب

ثالثا: مهارات احلياة والعمل تشمل االيت:
ــري  ــرية للتغ ــة الكب ــا الرع ــف: جتربن ــة والتكي 7- املرون
التقنــي عــىل التكيــف مــع الطــرق احلديثــة لالتصــال 
تعلــم مهــارات  والتعلــم والعمــل واحليــاة، ويمكــن 
ــدا  ــزداد تعقي ــاريع ت ــىل مش ــل ع ــف بالعم ــة والتكي املرون
بالتــدرج وتتحــدى فــرق الطلبــة لتغــري طريقتهــم يف 
ــرشوع. ــدة يف امل ــورات اجلدي ــع التط ــف م ــل، والتكي العم
8-املبــادرة والتوجيــه الــذايت: يمثــل توفــري املســتوى 
ــه  ــامرس التوجي ــالب لي ــكل ط ــة ل ــن احلري ــب م املناس
الــذايت واملبــادرة، حتديــا للمعلمــني، وتوفــر نشــاطات 
مثــل التمثيــل املرحــي، ولعــب الــدور، والتدريــب 
عــىل مهنــة معينــة، وممارســة عمــل ميــداين، مجيعهــا 
واملبــادرة. الــذايت  التوجيــه  للامرســة  فرصــا   ختلــق 
ــار  ــلح الصغ ــذي يس ــو ذاك ال ــع ه ــم الناج اذا كان التعلي
بمهــارات ومعــارف واجتاهــات متكنهــم مــن احلياة بســعادة 

والعمــل بكفايــة عندمــا يكــربون، فــإن هــذا يعنــي أن علينا 
ــه  ان تعــرف طبيعــة العــامل الــذي سيعيشــون ويعملــون في

بعــد ام يتخرجــوا مــن مدارســهم ومعاهدهــم. 
3- األدوات: يوجــد 44 أداة يمكــن اســتخدامها لتنميــة 
ــة  ــوات عملي ــن كل أداة خط ــورة، وتتضم ــارات املذك امله
لتنميــة املهــارة، وجيدر اإلشــارة لبعــض االدوات املســتخدمة 
يف التعيــم وتتفــق مــع مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن، 
وتنقســم هــذه األدوات إىل نوعــني: األدوات التخطيــط 
ــن األدوات  ــال م ــة. فمث ــة للطلب ــدريس، و أدوات صفي امل
التخطيــط املــدريس: اختيــار املحتــوى، انســج عالقــان بــني 
املوضوعــات، حــدد مهمــة التعلــم، اخــرت ادوات التدريــس، 

ــة. ــا وراء املعرف ــط مل ــم، خط ــور ادوات التقوي ط
ــل ودل،  ــا ق ــكالم م ــري ال ــة: خ ــة للطلب ــن أدوات صفي وم
ــوع،  ــزئ املوض ــرية، ج ــكار كب ــق، أف ــاس احلقائ ــىل أس ع

ــه. ــرأي و نقيض ــكلة، ال ــري املش ــي، تاط أقنعن
بعــض  إىل  االنتبــاه  وجيــب  املهنــة:  اعتبــارات   -4
وتشــمل: والبنــاء،  العمــل  يف  املهنيــة  االعتبــارات 

 أ( اجتاهات املتعلم ودافعيته للتعلم.
ب( اهنامك هذا املتعلم يف تأمله يف تعلمه.

ــرتايض  ــامل االف ــا والع ــال للتكنولوجي ــتخدام الفع ج( االس
ــة. ــادره املتنوع ومص

د( مهارات احلياة والعمل.
املراجع: 

- ترلينــج، بــريين. و فــادل، تشــارلز. ) 2013(. مهــارات القــرن 
احلــادي والعرشيــن: التعلــم للحيــاة يف زمننــا. )ترمجــة: بــدر 

عبــداهلل الصالــح(. جامعــة امللــك ســعود.
ــادي  ــرن احل ــارات الق ــس مه ــريز. )2014(. تدري ــيو، ب س  -
والعرشيــن، )ترمجــة: حممــد بــالل اجليــويس(. مكتــب الرتبيــة 

ــعودية. ــاض، الس ــج، الري ــدول اخللي ل
ليــو، جيــان. ووي، دوي، وليــو، تشــنغ وآخــرون. )2009(.   -
التعليــم مــن اجــل املســتقبل: التجربــة العامليــة لتطويــر 
مهــرات كفــاءات القــرن احلــادي والعرشيــن. مؤسســة قطــر. 

ــم. ــكار يف التعلي ــي لالبت ــة العامل ــر القم مؤمت
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الدكتور

راتب عارف املجايل

الذكاء االستراتيجي 
 Strategic Intelligence

ــرتاتيجية  ــوظ لإلس ــري وامللح ــدم الكب ــور والتق ــع التط    م
ظهــرت  العرشيــن،  القــرن  يف  اإلســرتاتيجية  واإلدارة 
ــادة  ــدأ ق ــا ب ــرتاتيجي، عندم ــذكاء اإلس ــرة ال ــدت فك وتول
ــوع  ــذا الن ــىل ه ــز ع ــامم والرتكي ــون يف االهت ــامل العاملي األع
ــرق  ــم » ف ــرف باس ــا ُيع ــكيل م ــدؤوا يف تش ــذكاء وب ــن ال م
االســتخبارات اإلســرتاتيجية« يف بدايــة القــرن احلــادي 
ــا يعــرف بـــ »جمتمــع  ــج مل ــدؤوا يف الرتوي ــن وقــد ب والعرشي
واملهــم  الكبــري  الــدور  بســبب  االســرتاتيجي«  الــذكاء 
والفائــدة التــي يتمتــع هبــا هــذا الــذكاء يف جمــاالت متنوعــة 
ومتعــددة مثــل )املعرفــة، الثقافــة، االقتصــاد، التكنولوجيــا، 
التســويق، نظــم املعلومــات ومــا إىل ذلــك(. وقــد بــدأ 
ــات  ــرة يف العملي ــرتاتيجي ألول م ــذكاء اإلس ــتخدام ال اس
ــق  ــرتاتيجي وف ــدف اإلس ــق اهل ــف لتحقي ــكرية ووظ العس
ــه  ــامل بقول ــرتاجتيني يف الع ــرز االس ــد أب ــزو (، أح ــن ت )ص
ــن  ــكرية م ــة العس ــم ذا اهليمن ــد احلكي ــن القائ ــا ُيمّك »إن م
ــة  ــي املعرف ــني ه ــادة العادي ــدرة الق ــوق ق ــياء تف ــق أش حتقي
ــرتاتيجي  ــذكاء اإلس ــتخدام ال ــة اس ــت بداي ــابقة«، وكان الس
يف العمليــات العســكرية، ولكــن تــم اســتخدامه يف منظــامت 
األعــامل. ويعــد مفهــوم الــذكاء اإلســرتاتيجي أحــد املفاهيــم 
األساســية يف جمــال اإلدارة اإلســرتاتيجية، وقــد ازدادت 
أمهيتــه بســبب التحديــات والتعقيــدات التــي تفرضهــا البيئــة 
ــرضوري  ــن ال ــح م ــك، أصب ــامت. لذل ــىل املنظ ــة ع اخلارجي
اعتــامد عــدد مــن األدوات يف مواجهــة هــذه التحديــات 

ــرتاتيجي. ــذكاء االس ــا ال ــن أبرزه ــدات، وكان م والتعقي
بــه  يتســم  ذكاء  بأنــه  االســرتاجتي  الــذكاء  ويعــرف 
 ، املســتقبلية  )بالرؤيــة  يتمتعــون  ممــن  املنظــامت  قــادة 
واالســترشاف، وتفكــري النظــم، والرشاكــة، والقــدرة عــىل 
التحفيــز والدفــع(، ويرتكــزون عــىل نظــام معلومــايت 
ــة  ــة والالزم ــات املطلوب ــىل املعلوم ــول ع ــاعد يف احلص يس
مــن أجــل معاجلتهــا وحتليلهــا وتوظيفهــا، ودعــم املعــارف 

يف ســبيل مســاعدهتم يف اختــاذ القــرار املناســب«.
ــة  ــده أمهي ــنوات ع ــدار س ــىل م ــون ع ــد أدرك الباحث ولق

الــذكاء اإلســرتاتيجي للمنظــامت ، ورضورة قيــام املنظــامت 
بإعــداد هــذا النــوع مــن الــذكاء، كســيف ودرع للمنظمــة 
ــن  ــرتاتيجي م ــذكاء االس ــة ال ــىل أمهي ــوء ع ــليط الض وتس
خــالل االهتاممــات البحثيــة التــي جــاءت حول هــذا املتغري 
ــا  ــامت ومنه ــني املنظ ــدة ب ــة املتزاي ــت املنافس ــث أصبح حي
ــرتاتيجي  ــذكاء اإلس ــة ال ــار أمهي ــة إلظه ــات مهم اجلامع
ــة  ــة واضح ــور رؤي ــوح ونص ــه بوض ــل أن نفهم ــن أج م
ــام  ــىل نظ ــرتاتيجي ع ــذكاء االس ــد ال ــتقبل، ويعتم للمس
التخطيــط االســرتاتيجي وصنــع القــرار االســرتاتيجي 
للمنظــامت، كــام يتضمــن الــذكاء اإلســرتاتيجي مجــع 
املعلومــات  البيئيــة، وتوزيــع هــذه  البيانــات  وحتليــل 
عــىل إســرتاتيجية املنظمــة، ودراســة وحتليــل الســلوك 
ــم  ــامت، ويت ــادي للمنظ ــيايس واالقتص ــي والس االجتامع
ــة  ــل الرؤي ــل مث ــدة عوام ــرتاتيجي بع ــذكاء اإلس ــم ال تقيي
ــا  ــة، والقضاي ــة واالجتامعي ــوارد البرشي ــرتاتيجية وامل اإلس

ــات . ــا اجلامع ــامت ومنه ــية للمنظ ــة والسياس االقتصادي
و هيــدف الــذكاء االســرتاتيجي إىل تقليــل مســتويات عــدم 
اليقــني املوجــودة يف قــرار معــني العتــامد قــرار اســرتاتيجي 
معــني، وفتــح بدائــل قابلــة للتطبيــق تضمــن احتامليــة أكــرب 
للنجــاح يف حتقيــق األهــداف املحــددة للوقــت، وهيــدف إىل 
ــع  ــىل صن ــاعد ع ــي تس ــارات الت ــرش اإلش ــل ون ــع وحتلي مج
ــذكاء  ــد ال ــن فوائ ــرتاتيجي. وم ــتوى االس ــىل املس ــرار ع الق
ــامت  ــة يف املنظ ــادات اإلداري ــاعد القي ــه يس ــرتاتيجي أن االس
عــىل جتنــب املفاجــآت اإلســرتاتيجية ، وإدراك املنظمــة 
للتصــورات اخلاطئــة التــي هتددهــم مــن خــالل توفــري إنذار 
مبكــر للتهديــدات التــي تواجــه املنظمــة يف بيئتهــا الداخليــة 
ــدي  ــىل حت ــني ع ــن التنفيذي ــاعد املديري ــام يس ــة، ك واخلارجي
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معتقداهتــم وإلقــاء الضــوء عــىل األعــامل التجاريــة ، وجتنــب 
ــة،  ــية للمنظم ــة التنافس ــول البيئ ــة ح ــات اخلاطئ االفرتاض

ــا. ــن، والتكنولوجي ــتهلكني، واملوردي ــني، واملس واملنافس
 ويعــد القائــد االســرتاجتي الفاعــل هــو الــذي هيتــم اهتاممــا 
متوازنــا وعاليــا بــكل مــن العمــل والعاملــني ، أي بإنجــاز 
ــر  ــاج املدي ــني ، وحيت ــا العامل ــات ورض ــل وبمعنوي العم
ــون يف  ــنَي خيتلف ــر عامل ــو يدي ــًا، فه ــون ذكي ــد ألن يك كقائ
ــن،  ــة، الس ــة املهني ــة، اخللفي ــة التعليمي ــل، ويف اخللفي املؤه
اجلنــس، اخلــربة، القيــم الشــخصية، االجتاهــات والتوقعات 
ومــن ثــم يف الســلوكيات، إن إدارة هــذا املزيــج مــن النــاس 
ــة ســعيا لتحقيــق أهــداف خمططــة  يف مواقــف عمــل متباين
ــهلة،   ــت س ــألة ليس ــرص مس ــود أو ف ــل بقي ــة حتف يف بيئ
وال يمكــن إنــكار دور الــذكاء يف نجــاح القائــد، فقــد 
ــن يتمتعــون  ــادة الذي ــن األبحــاث أن الق ــري م ــرت كث أظه
بــذكاء اســرتاتيجي أكثــر فعاليــة و نجاًحــا يف البيئــات 
ــإن  ــايل، ف ــدة. وبالت ــف املعق ــة ويف املواق ــة والدولي الوطني
دراســة جوانــب الــذكاء االســرتاتيجي للقــادة هــي قضيــة 
ــورت  ــد تبل ــة. وق ــادة يف املنظم ــل للقي ــم أفض ــة لفه حيوي
ــن  ــد م ــرتاتيجيًا يف العدي ــاء اس ــادة األذكي ــص الق خصائ
ــؤ والتصــور  ــل والتنب القــراءات، منهــا القــدرة عــىل التخي
بنظــره ثاقبــة نحــو املســتقبل، والقــدرة عــىل إجيــاد وخلــق 
جــوٍّ مــن املشــاركة والتفاعــل بــني العاملــني، والقــدرة عــىل 

ــم . ــني وحتفيزه ــري يف املوظف التأث
)الرؤيــة  اإلســرتاتيجي  الــذكاء  عنــارص  اســتخدام  إن 
املســتقبلية، االســترشاف، تفكــري النظــم، الرشاكــة، الدافعية، 
االبــداع( يف قيــادة املنظــامت ومنهــا اجلامعــات حُيّســن أداءهــا 
ــع  ــى م ــام يتامش ــا ب ــطتها وخدماهت ــري أنش ــىل تغي ــل ع ويعم
ــة املســتقبلية  ــرب الرؤي ــة املحيطــة. حيــث ُتعت التغــريات البيئي
ــان  ــر واإلمع ــتقبلية بالنظ ــاق املس ــل اآلف ــة يف ختي ذات أمهي
ــىل  ــامت ع ــة يف املنظ ــادات اإلداري ــدرة القي ــور، وق والتص
ــارض  ــايض واحل ــور امل ــرتاتيجي و ُتص ــكل اس ــري بش التفك
واملســتقبل وقدرهتــم عــىل رؤيــة التطــورات واألشــياء قبــل 
حدوثهــا ممــا ُيمّكنهــم مــن احلصــول عــىل نتائــج اجيابيــة. أمــا 
ــه  ــد ورؤيت عــن االســترشاف والــذي ُيشــري إىل بصــرية القائ
لالجتاهــات املســتقبلية وتقديمــه وصفــا إلحــداث ُمســتقبلية 
بديلــة، وتوفــري طاقــات اســتقرائية مُتّكــن القائــد مــن تطويــر 
إســرتاتيجيات بــام حيقــق األهــداف اإلســرتاتيجية للمنظمــة. 
وعــن بعــد تفكــري النظــم أو التفكــري بمنطــق النظــم والــذي 

ــم  ــة وتقدي ــاب املعرف ــياء واكتس ــم األش ــرق لتعل ــّكل ط ُيش
رؤيــة أوضــح وتعزيــز دور الــذكاء اإلســرتاتيجي مــن خــالل 
ــرب  ــا، وتعت ــع بيئته ــة م ــف املنظم ــاة وتكي ــع احلي ــف م التكي
الرشاكــة عنــرص هــام جــدا يف إقامــة التحالفــات واملعاهدات 
ــات  ــا اجلامع ــامت ومنه ــىل املنظ ــا ع ــس إجياب ــي تنعك والت
ــايل  ــة، وبالت ــا املطلوب ــن أهدافه ــه م ــو إلي ــا تصب ــق م بتحقي
ــم،  ــاق خدماهت ــيع نط ــتفدين وتوس ــات املس ــباعها حلاج إش
ــىل  ــم ع ــراد وحتثه ــات األف ــز رغب ــي حُتف ــة والت ــا الدافعي أم
ــالل  ــن خ ــم م ــباع حاجاهت ــايل إش ــاز وبالت ــل واالنج العم

ــم. ــري أدائه ــة نظ ــة املتحقق ــة واملعنوي ــد املادي العوائ
ــدى  ــىل م ــف ع ــادة يتوق ــاح القي ــاف إن نج ــة املط ويف هناي
نحــو  االســرتاتيجي ومعرفتــه وبصريتــه  القائــد  قــوة 
املســتقبل يف موطــن يســودُه عــدم التأكــد واليقــني، ومــدى 
ــُه  ــدى متتع ــِه، وم ــه مُلنظمت ــة إدارت ــد يف كيفي ــاح القائ نج
ــه  ــخصيتُه، وقدرت ــل يف ش ــي تتمث ــة والت ــات القيادي بالصف
ــة  ــاز وإقام ــل واالنج ــو العم ــه نح ــف إمكانيات ــىل توظي ع
ــم يف  ــيه وإرشاكه ــع مرؤوس ــة م ــانيه اجيابي ــات إنس عالق
اختــاذ القــرارات املناســبة والتــي تنعكــس إجيابــًا عــىل 
ــتمر،  ــاء مس ــد وعط ــل بج ــىل العم ــم ع ــل، وحتفيزه العم
ومــن هنــا تولــدت فكــرة أن يتميــز القائــد بــذكاء خــاص 
ــة  ــرتاتيجيات وصياغ ــات واإلس ــاء السياس ــاعد يف بن ُيس
اخلطــط املناســبة ومواجهــة األزمــات التــي قــد حتــدث يف 

ــا. ــل وقوعه ــا قب ــل معه ــتقبل، والتعام املس
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مدير االستشارات

الجيش العربي أنموذجًا

التجربة األردنية واقتسام المسؤولية 
في مواجهة وباء كورونا 

   أبــرزت جائحــة كورونــا كوفيــد 19، حجــم الكارثــة التــي حلــت بالنســيج االجتامعــي لــدول العــامل، وأظهــرت احلاجــة 
إلعــادة النظــر باألمــن القومــي يف أبــرز مرتكزاتــه التــي كانــت معتمــدة عــىل أســس عســكرية- أمنيــة، اقتصاديــة - ماليــة، 
وجيواســرتاتيجية بالدرجــة األســاس، لتضيــف اجلائحــة بعــدا جديــدًا ومهــاًم مــن مهــددات االمــن القومــي العاملــي اال وهــو 
االمــراض املعديــة، حيــث بــرز تــدين مســتوى القطــاع الصحــي يف عمــوم دول العــامل، وعــدم قــدرة احلكومــات عــىل توفــري 
احلاميــة لشــعوهبا وتوفــري متطلبــات الوقايــة مــن خماطــر الفــريوس كورونــا، و ضعــف القــدرة عــىل محايــة النســيج االجتامعــي 

ملعظــم دول العــامل.
   االردن جــزء مــن العــامل، يعــاين كــام دول العــامل مــن تداعيــات وأثــار الوبــاء العاملــي الــذي بــات أزمه هتــدد احليــاة واالقتصاد 
والثوابــت االســرتاتيجية فيــه، إال ان التجربــة االردنيــة يف اختــاذ التدابــري واالجــراءات الريعــة ملواجهــة هــذا املتغــري، أظهرت 
قــدرة كبــرية عــىل إدارة هــذه األزمــة، مــن خــالل النجــاح يف توظيــف االمكانيــات احلكوميــة وتفعيــل آليــات التشــاركية بــني 
مؤسســات الدولــة املدنيــة منهــا والعســكرية، لتوفــري كل مــا مــن شــأنه الوقايــة وحــر االنتشــار لفايــروس كورونــا، واخــذ 

التدابــري الالزمــة حلاميــة النســيج االجتامعــي االردين مــن االثــار االقتصاديــة واالجتامعيــة.

اياد خازر املجايل
مدير االستشارات
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عسكرية - رشطية - ثقافية - سنوية

    مــع بــدء ظهــور مــؤرشات الوبــاء العاملــي )كوفيــد 19( أواخــر عــام 2019م، وتراكــم حجــم االثــار الســلبية التــي المســت 
ــري  ــة انتشــاره بشــكل كب ــم مرحل ــة ووهــان ث ــدا مدين ــا مــن وطــن املنشــأ الصــني وحتدي قطاعــات واســعة يف العــامل، انطالق
ورسيــع يف مجيــع انحــاء العــامل، توفــرت دوافــع ومســوغات ملحــة لتحديــد شــكل املواجهــة واجلهــود واالجــراءات التــي 
اختــذت كتدابــري احرتازيــة عملــت وتعمــل عــىل معاجلــة الوبــاء بتشــديد القيــود واالجــراءات التــي تعكــس حجــم انحســاره 
ومنــع انتشــاره، اضافــة اىل معاجلــة تبعاتــه وتداعياتــه وختفيــض نســب ومســتويات االرضار النامجــة واالثــار التدمرييــة ألغلب 

املجتمعــات االنســانية.
ــي  ــق واملوضوع ــل الدقي ــراء التحلي ــا، وإج ــاء كورون ــة وب ــة يف مواجه ــة االردني ــىل التجرب ــوء ع ــليط الض ــب تس    ويف جان
ــع  ــدين الرســمي م ــاع امل ــني القط ــام املســؤولية ب ــت باقتس ــي تكاتف ــة الت ــة وادوات املواجه ــار وطــرق الوقاي ــل االنتش لعوام
كافــة مؤسســاته االمنيــة والعســكرية، خاصــة بعــد ان تعقــد املشــهد وتشــابكت عواملــة يف رسعــة انتشــار اجلائحــة الوبائيــة 
وتفــاوت نســب القــدرة عــىل املواجهــة، وتزايــد عــدد االصابــات والضحايــا ممــن فارقــوا احليــاة، ومــأالت الصدمــة العامليــة 
التــي ادت اىل اختــاذ إجــراء فــوري بالتوقــف عــن العمــل واغــالق كافــة القطاعــات، وفــرض قيــود احلجــر ومنــع احلركــة يف 
اغلــب دول العــامل، االمــر الــذي خلــق حالــة مــن االربــاك وشــلل لكامــل جمــاالت االقتصــاد وقطاعــات االنتــاج والتعليــم و 

توقــف حركــة الطــريان، ووقــف فــوري ملختلــف النشــاطات كمتطلــب وقائــي للحــد مــن انتشــار الفــريوس. 
   كان البــد يف هــذا املقــام مــن تنــاول ابــرز التدابــري التــي مــن شــأهنا احلــد مــن آثــار جائحــة كورونــا وماهيتهــا، فاختــذت 
حكومــة اململكــة االردنيــة مجلــة مــن االجــراءات الوقائيــة واالحرتازيــة للتطبيــق توصيــات جلــان الصحــة ومكافحــة االوبئــة 
يف ختفيــف حــدة اثــار اجلائحــة، باعتبارهــا خطــر يســتوجب اختــاذ التدابــري الوقائيــة لتفــادي اإلصابــة هبــا، لذلــك جــاء ظهــور 
ــش  ــة واجلي ــزة االمني ــام االجه ــاق مه ــيع نط ــىل توس ــوم ع ــة تق ــات حكومي ــي سياس ــارش يف تبن ــر مب ــا بأث ــريوس كورون الف
العــريب، لتــؤدي بمقتضاهــا وظائــف متعــددة تتجــاوز مهامهتــا االمنيــة والدفاعيــة التقليديــة إىل املســامهة يف تنفيــذ اجــراءات 
ــن  ــتفادة م ــة، واالس ــة والبحري ــدود الربي ــط احل ــوءة، او يف ضب ــق املوب ــض املناط ــىل بع ــي ع ــر الصح ــام او احلج ــر الع احلظ
توظيــف االمكانيــات والتجهيــزات الطبيــة والكــوادر املتخصصــة لــدى اخلدمــات الطبيــة امللكيــة وبكافــة امكانياهتــا وبكامــل 
طاقتهــا، وتســخري وحــدات اجليــش العــريب االردين يف عمليــات اســتقبال واجــالء املصابــني والقادمــني مــن خــارج البــالد اىل 
مراكــز احلجــر الصحــي التــي جتهيزهــا هلــذه الغايــة، ســواء يف عمليــات ضبــط وتنظيــم النقــل وااليــواء او يف دعــم مؤسســات 
ــة  ــة والوقاي ــات املكافح ــة لغاي ــرق املكلف ــان والف ــود اللج ــة جله ــات مرافق ــتية وخدم ــات لوجس ــة بمتطلب ــة املدني الدول

والفحــص وتتبــع البــؤر املصابــة، لذلــك كان نمــوذج اجليــش العــريب يف يعكــس التجربــة االردنيــة واقتســام املســؤولية .
ــة،  ــة االردني ــذت يف التجرب ــي اخت ــري الت ــول التداب ــد ح ــة وبالتحدي ــا اجلائح ــي خلفته ــات الت ــىل التداعي ــوء ع ــىل الض   وع
والتــي اتســمت اجراءاهتــا بالرعــة والدقــة يف اعــداد خطــط املواجهــة هلــذا الوبــاء، واالســتجابة اىل اعــالن منظمــة الصحــة 
العامليــة بانتشــار اجلائحــة وتفهــم خطورهتــا، ممــا اســتدعى اعــالن حالــة الطــوارئ واصــدار أمــر الدفــاع) اســتنادا للدســتور ( 
واســتدعاء كافــة مؤسســات الدولــة املدنيــة والعســكرية لتكاتــف اجلهــود وتنفيــذ اجــراءات احرتازيــة حتــت مســمى الدفــاع 
البيولوجــي، ومنــع انتشــار الوبــاء وتعزيــز مفهــوم اقتســام املســؤولية، االمــر الــذي خلــق حالــة مــن االنســجام واالرتيــاح 
ــق  ــاعر القل ــط مش ــي وس ــاع الصح ــن القط ــض م ــش االبي ــة واجلي ــزة االمني ــاركة االجه ــش بمش ــور اجلي ــعبي يف حض الش
واخلــوف التــي تراكمــت مــع تزايــد عــدد االصابــات عامليــا، وارتفــاع نســب اعــداد الوفيــات جــراء االصابــات املتزايــدة يف 

اغلــب دول العــامل.
   وتتجــىل أمهيــة هــذا املســار التشــاركي بحجــم التدابــري االحرتازيــة وأدوار مؤسســات الدولــة االردنيــة يف اقتســام املســؤولية 
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ــام  ــار مه ــن اط ــريب ضم ــش الع ــع اجلي م
مركــز ادارة االزمــات، بحكــم التفاعــل 
الــذي يقــوم بــه يف إدراك املخاطــر واجلاهزية 
اخلطــر  هــذا  تبعــات  اىل  لالســتجابة 
ومضمــون  شــكل  وتوصيــف  الوبائــي، 
ــريب  ــش الع ــلحة اجلي ــوات املس ــة الق عالق
ــود  ــاح اجله ــدى نج ــع االردين، و م باملجتم
يف حتقيــق انحســار لعــدد االصابــات يف 
العــدد  اىل  وصــوال  وانخفاضهــا  الوبــاء 

ــة. ــل االزم ــالل مراح ــة خ ــر حال صف
   االمــر الــذي عــززت مــن مفهــوم املشــاركة وعــدم الفصــل بــني املؤسســة املدنيــة والعســكرية يف االردن باقتســام املســؤولية، 
خاصــة يف ضــوء تصاعــد دور اجليــش العــريب غــري العســكري يف مواجهــة هتديــد اجلائحــة الوبائيــة لأمــن والســلم املجتمعــي 
يف االردن، ويف جانــب تفســري العالقــة بينهــا وازالــة الغمــوض يف شــكل الطــرح املعــريف املحــدود حــول دور اجليــش العــريب 
ــمى  ــا يس ــد19( او م ــاء )كوفي ــوذج وب ــة بنم ــارصة ممثل ــة املع ــدات االمني ــع التهدي ــل م ــكري يف التعام ــري العس االردين غ
فايــروس كورونــا، يتضــح مــن خــالل حتليــل وتفســري الــدور املهــم واملحــوري الــذي قدمــة اجليــش العــريب االردين يف معاجلة 
تداعيــات االزمــة الوبائيــة والتدابــري االحرتازيــة التــي نفــذت هلــذه الغايــة، مــع رشكائــه يف املؤسســات املدنيــة الــذي اتســم 

بعالقــة توافقيــة منســجمة اىل ابعــد احلــدود.
  احلقيقــة التــي ال يمكــن اغفاهلــا ان مؤسســة اجليــش العــريب هــي القــوة العســكرية املســلحة التــي محلــت رايــة الثــورة العربيــة 
الكــربى، وتعــد اوىل مؤسســات احلكومــة االردنيــة منــذ اعــالن تأســيس االمــارة 1921م، ونــواة جليــش اطلــق عليــة املغفــور 
لــه امللــك املؤســس عبــداهلل االول بــن احلســني اســم اجليــش العــريب عــام 1923م، انطلــق ليقــوم بمهــام محايــة احلــدود من اي 
هتديــد خارجــي ومتكــني الدولــة االردنيــة الناشــئة بنظامهــا الســيايس ومكوهنــا الشــعبي يف حتقيــق ودعــم بنــاء املؤسســات يف 
اململكــة االردنيــة اهلاشــمية، اضافــة اىل املســامهة يف نــرصة االشــقاء يف دول اجلــوار بمواجهــة املتغــريات والتحديــات السياســية 
التــي كانــت هتــدد أمــن واســتقرار املنطقــة، بــدءا مــن املشــاركة يف احلــرب العامليــة الثانيــة واالنحيــاز لقــوات احللفــاء خــالل 

الفــرتة مــن 1943 - 1945م.
   لذلــك تبــدو مــؤرشات الــدور املحــوري للجيــش العــريب االردين يف التصــدي واملواجهــة للخطــر الوبائــي، وختفيــف اثــاره 
عــىل مســتوى حتقيــق االنحســار ومنــع االنتشــار ووقايــة املجتمــع االردين مــن تداعيــات الوبــاء صحيــًا واجتامعيــًا واقتصاديــًا 
ــة انفــردت يف  ــة والعســكرية الدفاعي ــد مــن الدراســات االمني ــان العدي ــة ف ــة اقتســام املســؤولية مــع املؤسســات املدني بنظري
جوانــب حتديــد صيــغ منهجيــة متوازنــة ملهــام القــوات العســكرية ومقارنتهــا بالصالحيــات التــي متارســها الســلطات املدنيــة 
يف اطــار« املقاربــة البينيــة Interdisciplinary توظــف التاريــخ، والقانــون، واالجتــامع العســكري، واالقتصــاد، والسياســة، 
والديموغرافيــا يف تفــر منظومــة التفاعــالت بــني الســلطة املدنيــة واملؤسســة العســكرية يف النظــام الســيايس، وعالقــة اجليــش 
باملجتمــع االمــر الــذي دفــع باجتــاه تفســري العالقــة وحجــم التداخــل يف االختصــاص يف ضــوء التطــور املعــريف الــذي عرفتــه 
العالقــات املدنيــة العســكرية عــرب حقــب زمنيــة ومراحــل عديــدة مــن مســرية العطــاء للدولــة االردنيــة، فقــد ارتبطــت مهــام 
املؤسســة العســكرية بتحــوالت يف بنيــة النظــام الــدويل وبعوامــل اقليميــة وبمتغــريات سياســية شــكلت يف اغلبهــا هتديــدات 
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امنيــة خطــرية، جعلت املؤسســة العســكرية 
االردنيــة ترتبــط بعالقــة قويــة مــع الســلطة 
املدنيــة واالجهــزة التنفيذيــة داخــل النظــام 

الســيايس االردين.
   فيــام تبــدو التجربــة االردنيــة قــد اظهــرت 
مــؤرشات بــارزه يف تعزيــز دور اجليــش 
وتشــكيالته،  صنوفــه  بكافــة  العــريب 
التنظــري  عمليــة  يف  فاعلــة  مشــاركة 
ــة  ــار يف مواجه ــذا املس ــن ه ــني ضم والتقن

ــام  ــع امله ــكرية وتوزي ــة العس ــع املؤسس ــؤولية م ــام املس ــألة اقتس ــم مس ــذي حس ــاع، ال ــر الدف ــدور ام ــوارئ وص ــة الط حال
االســرتاتيجية، االمــر الــذي اســتندت اليــة الســلطة السياســية وحكومــة اململكــة االردنيــة اهلاشــمية يف اختــاذ كافــة االجراءات 
الوقائيــة ملواجهــة اجلائحــة الوبائيــة حســب نــص الدســتور االردين وقانــون الدفــاع رقــم 13 لســنة 1992م والــذي تنــص 
ــع أنحــاء اململكــة يســتدعي  ــه إذا حــدث خطــري هيــدد األمــن الوطنــي والســالمة العامــة يف مجي ــه : عــىل ان ــة من املــادة الثاني
ــاء  ــة بن ــدار إرادة ملكي ــتور واص ــواد الدس ــق م ــاين وف ــداهلل الث ــزز عب ــك املع ــة املل ــه جالل ــر اعلن ــن، االم ــن الوط ــاع ع الدف
عــىل قــرار مــن جملــس الــوزراء للبــدء يف العمــل بمقتضــاه، وتنــص املــادة الثالثــة منــه:« تنــاط مســؤولية تطبيــق هــذا القانــون 
برئيــس جملــس الــوزراء وزيــر الدفــاع الختــاذ التدابــري واالجــراءات الرضوريــة لتأمــني الســالمة العامــة والدفــاع عــن اململكــة 
دون التقيــد بأحــكام القوانــني العاديــة املعمــول هبــا«، حيــث ان مــربر تفاعــل اجليش بتقاســم املســؤولية يف هــذا املشــهد ومتكينه 
باإلضافــة إىل مهامــه العســكرية، القيــام بمهمــة تقديــم الدعــم الكامــل لأعــامل اللوجســتية واإلداريــة التنفيذيــة احلكوميــة، 
واخلدمــات الدفاعيــة غــري العســكرية يف مواجهــة الوبــاء ضمــن اطــار القانــون وأوامــر الدفــاع الصــادرة عــن رئيــس احلكومــة 

ــاع. ــر الدف وزي
  الشــك ان ثقــة القيــادة السياســية االردنيــة وقطاعــات واســعة مــن الشــعب يف اداء مؤسســاته االمنيــة والعســكرية، خلقــت 
حالــة مــن قبــول مطلــق وارتيــاح كبــري مــن انتشــار اجليــش العــريب بالتــوازي مــع االجهــزة االمنيــة واحلكوميــة يف امليــدان، 
خاصــة وان عملــه اتســم باالحــرتاف يف أدائــه ملهامــه التقليديــة التــي أنشــئ مــن أجلهــا، باعتبــاره نظامــًا متكامــاًل مرتابطــًا 
ــد  ــد أي هتدي ــا، لص ــرب وتكتيكاهت ــرتاتيجيات احل ــىل اس ــني ع ــني ومدرب ــود مؤهل ــامء، وجن ــوالء واالنت ــكرية ال ــدة عس بعقي
ــة  ــاز بجمل ــة يمت ــة االردني ــات الدول ــن مؤسس ــم م ــان منظ ــه كي ــام ان ــدود، ك ــة احل ــة ومحاي ــيادة الوطني ــد الس ــي ض خارج
خصائــص، جعلــت مــن دورة التشــاركي حضــورًا اجيابيــًا ابرزهــا اخلــربة املتقدمــة، بفضــل التدريــب والتكويــن العســكري 
ــن  ــعب، والتضام ــة الش ــة ومحاي ــان الدول ــىل كي ــاظ ع ــة يف احلف ــؤولية االجتامعي ــكه باملس ــود، ومتس ــه اجلن ــتفيد من ــذي يس ال

ــزام بالوفــاء هلــذه القيــم والعقيــدة العســكرية. اجلامعــي الداخــي بحكــم التفــرد املهنــي واالنضبــاط وااللت
   االمــر الــذي جعــل امكانيــة تقديــر خــربة املحرتفــني العســكريني واستشــارهتم يف اختــاذ القــرارات واالجــراءات التــي ختــدم 
مصالــح األمــن االردين، رســالة انســانية توظــف اجلهــود املشــرتكة لتحقيــق انحســار الوبــاء ومنــع انتشــاره، اذ أنحــرص دور 
اجليــش العــريب يف ترشــيد القــرارات التــي تتخذهــا الســلطة السياســية وتنفيذهــا، دون ان يضطلــع اجليــش بــأي دور ســيايس، 
ــة أو  ــة أو اجتامعي ــل أو يســاند أي رأي حــزيب أو مجاعــة عرقي ــة السياســية، وهــو هبــذا االطــار ال يمث أو ان يشــارك يف العملي
غريهــا، ألن ذلــك يتنــاىف مــع قيــم االحــرتاف العســكري ويعــرض األمــن الوطنــي للخطــر، وهلــذا، فاملؤسســة العســكرية يف 
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االردن بكافــة اجهزهتــا تعمــل يف إطــار مــا ينــص عليــه القانــون والدســتور مــن اختصاصــات هلــا.
   وضمــن هــذا الســياق، فــأن تســليط الضــوء عــىل النمــوذج االردين والــدور املحــوري للجيــش العــريب يف مواجهــة اجلائحــة 
ــات  ــف مئ ــامل وخل ــاح الع ــذي اجت ــاء ال ــورة الوب ــف وخط ــة املوق ــرية، ألمهي ــة كب ــؤولية اكاديمي ــكل مس ــد ش ــة، ق الوبائي
االالف مــن الضحايــا وماليــني االصابــات، ولتحقيــق اضافــة نوعيــة هلــذا املحــور مــن فعاليــات البحــث بــني حتميــة الواقــع 
وتطلعــات الشــعوب يف انحســار الوبــاء ومنــع انتشــاره، مــن خــالل التحقــق والتحليــل ملوقــع اجليــش العــريب ومســؤولياته 
ــدور الــذي اناطــه امــر  ــد حجــم املســؤولية وال ــات املقــال حتدي يف هــذه الظــروف االســتثنائية املســتجدة، فــكان مــن اولوي
الدفــاع، الــذي جــاء بإطــار دســتوري ملهــام ومســؤوليات كافــة قطاعــات الدولــة االردنيــة، واجليــش العــريب االردين الــذي 
ُيعــد مــن أهــم العنــارص التــي يقــوم عليهــا النظــام الســيايس االردين، وحضــوره يف هــذا املشــهد بمشــاركة اجهــزة الدولــة، 
ممــا يعــزز دعائــم املواجهــة للتصــدي هلــذا الوبــاء، بعــد ان ارتبــط بالبيئــة االمنيــة واالجتامعيــة االردنيــة، االمــر الــذي عكــس 
حجــم التوافــق بــني القيــم واألهــداف العســكرية واجهــزة الســلطة املدنيــة السياســية يف املجتمــع االردين، بنــاءًا عــىل متطلبات 

املواجهــة وتوجهــات القيــادة السياســية التــي شــكلت امــرًا جوهريــًا لكافــة ســلوكياته.
ــة  ــا باحــرتاف ومهني ــه يف اقتســام املســؤولية ويقــدم عمــال اجيابي ــرز الــذي جعــل اجليــش العــريب يأخــذ مكانت   املــؤرش االب
ــه وبنجاحــه يف  ــة، كان يف إن وقوفــه اجليــش اىل جانــب الســلطة السياســية ودعمهــا، ارتبــط بجانــب متاســكه مــع قيادت عالي
وصولــه اىل اعــامق املجتمــع االردين ومكوناتــه املختلفــة بالقبــول واالرتيــاح، خاصــة وان القيــادة السياســية قــد اعطــت عنايــة 
ــة  ــة يف الثقاف ــة، وجعلــت بعــض املؤسســات التعليمي ــه واحــرتام اســتقالليته املهني ــر اجليــش وتســليحه وتدريب ــرية بتطوي كب
العســكرية واملراكــز الطبيــة املتقدمــة ضمــن مهامــه منــذ االســتقالل وبنــاء هنضــة االردن، اضافــة اىل عــدم توريطــه يف مهــام 
ــة احلــدود  ــة للقــوات املســلحة يف محاي ــة اإللزامي ــذي مل تتجــاوز الوظيفــة األصلي ال تناســب قيمــه العســكرية، يف الوقــت ال

واحلفــاظ عــىل ســيادة الدولــة مــن االعتــداءات اخلارجيــة.
   اال ان صــدور االرادة امللكيــة بإعــالن امــر الدفــاع نقــل مؤسســات الدولــة االردنيــة وبالتحديــد االجهــزة االمنية والعســكرية 
إىل وظائــف غــري تقليديــة، لرتتكــز عــىل اقتســام املســؤولية وفــق اســس ومعايــري دســتورية وقانونيــة حتــدد هبــا العالقــة بــني 
ــتثنائية  ــريات اس ــق متغ ــات وف ــام والواجب ــام امله ــالل اقتس ــن خ ــق م ــث تتحق ــكرية، بحي ــة العس ــة واملؤسس ــلطة املدني الس
ــاظ  ــه يف احلف ــي و مهام ــاع اخلارج ــاالت الدف ــكريني يف جم ــف إىل دور العس ــروب، اضي ــة واحل ــة واالوبئ ــوارث الطبيعي كالك

عــىل األمــن الداخــي وقــت الــرضورة.
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احلمــد هلل رب العاملــني، وأفضــل الصــالة وأزكــى الســالم 
ــد:  ــني وبع ــه أمجع ــه وصحب ــىل آل ــلني وع ــيد املرس ــىل س ع
ُر بَِثَمٍن، ألَْجـــِلَها ُتْبـــَذُل  فــإن الَوَطــَن نِْعَمــٌة َعظِيَمــٌة ال ُتَقــدَّ
ــُص  ــا ُتْرَخ ــاِع َعنَْه َف ــا َوالدِّ ــبِيِل َوْحَدهِتَ ــَواُل، ويِف َس األَْم
ــا  َك هَلَ ــرَّ ــى َتَتَح ــُر َحتَّ ــا إِْن ُتْذَك ــٌة َم ــُن َكِلَم األَْرَواُح، والَوَط
امَلَشــاِعُر َوَتَتَفاَعــَل َمَعَهــا األََحاِســيُس؛ َوُحــبُّ الَوَطــِن 
فِْطــِريٌّ َمْغــُروٌس يِف النُُّفــوِس، جَمُْبوَلــٌة َعَلْيــِه اخلَِليَقــُة، 
ــا،  َحتَّــى احِليَتــاُن يِف َأْعـــاَمِق بَِحاِرَهــا، َوالُوُحــوُش يِف َغاَباهِتَ
ــِه  ُيــوُر يِف َســاَمِئَها، حَتِــنُّ إىَِل َأْوَطاهِنـَـا، َوألَْجـــِل َهــَذا ُكلِّ َوالطُّ
َكاَن لَِفْقــِد الَوَطــِن يِف الَقْلــِب َأمَلٌ ال حُيْـــَتَمَل، َوألَْجـــِل َهــَذا 
ْوُد َعنـْـه، َوُمَقاَرَعــُة األَْعـــَداِء  َفــاُع َعــِن الَوَطــِن َوالــذَّ َكاَن الدِّ
ُم فِيَها  تـِـي ُتْبــَذُل فِيَهــا األَْرَواُح َوُتَقــدَّ ِمــْن َأْعـــَظِم امَلَواطِــِن الَّ

ــاُء. َم الدِّ
ــُه  ــٌة، َوَكاَن فَِراُق ــِس َعظِيَم ــِن يِف النَّْف ــُة الَوَط ــْت حَمَبَّ ــا َكاَن ومَلَّ
ُدوَن  ــدِّ ــاِء هُيَ ُســِل َواألَْنبَِي ــا، كان َأَعــَداَء الرُّ ــِب ُمْؤملًِ َعــىَل الَقْل
ــْم ِمنْهــا، َوَقــْد  ــْم َوِحْرَماهِنِ َأْنبِياَءُهــْم بِإِْخَراِجِهــْم ِمــْن َأْوَطاهِنِ
ــِغ،  ــَذاِء الَبِلي ــَن اإِلي ــْوَع ِم ــَذا النَّ ــى َســيُِّد األولــني ملسو هيلع هللا ىلص َه الَق
ــَة، َوَطنـِـِه احلَبِيــِب إىَِل َقْلبـِـِه، ويقــول:  َفَهــا ُهــَو َيْلَتِفــُت إىَِل َمكَّ
ــِك  ــْوال َأنَّ َقْوَم ، َوَل ــِك إيَِلَّ ــٍد َوَأَحبَّ ــْن َبَل ــَيَبِك ِم ــا َأْطـ »َم
ــُن  ــُه الَوَط ــم إِنَّ ِك«، نع ــرْيَ ــَكنُْت َغ ــا َس ــِك َم ــويِن ِمنْ َأْخَرُج
َســِكينَُة النَّْفــِس، َوَراَحــُة الَبــاِل، َوجَمَْمــُع األَِحبَّــِة، واْســـَأُلوا 
ــا يِف  ــُروا إىَِل ِقيَمتَِه ــا، َوانُظ ــْن َفَقَدَه ــِن َم ــِة الَوَط ــْن نِْعَم َع
ِميــَزاِن َمــْن ُحِرَمَهــا، ُتْدِرُكــوا َحِقيَقــَة النِّْعَمــِة، َوَعظِيــَم املِنَّــِة.

وإِنَّ ِمــْن َأْعـــَظِم نَِعــِم اهللِ َعَلْيـــنَا َهــَذا الَوَطــَن أننــا َنِجــُد فِيِه 
ــْد  ــَفاِد، َلَق ــَداِد بِاألَْحـ ــاُد األَْج ــُل َأجْمَ ــِه َتتَِّص ــِكينَِة، فِي السَّ
َأْكَرَمنـَـا اهللُ َعــزَّ َوَجــلَّ بَِوَطــٍن َضاِرَبــٍة ُجــُذوُر جَمـْـِدِه يِف َأْرِض 
 ، ِه َوِســْلِمِه يِف َســاَمِء الِعــزِّ التَّْأِريــِخ، َوَباِســَقٍة ِغــَراُس َتَســاحُمِ
ــِه،  ــاَن َوْحَدتِ ى ُبنَْي ــوَّ ــِن، َوَق ــِه ِرَداَء األَْم ــى اهللُ فِي ــْد َأْرَخ َق
ــوٌت َوِرزٌق،  ــِه ُق ــٌن فِي ــِه، َفَوَط ــَواَب ِرزِق ــنَا َأْب ــَح َعَلْيـ َوَفَت

َوَتْوِحيــٌد َوَوْحــَدٌة، َوَأْمـــٌن َوإِيــاَمٌن، هَلـُـَو نِْعَمــٌة َعظِيَمــٌة ِمــَن 

ــْكَر. اهللِ َتْســـَتْوِجُب الشُّ

ـــَك بِــِه، َواالعتِــَزاَز  إِنَّ َوَطنَنَــا امُلَبــاَرَك ََيْســـَتِحقُّ ِمنَّــا التََّمسُّ

ــَل  ــِه، َوالَعَم ــِه َوإِْنَجاَزاتِ َماتِ ــْوَن ُمَقوِّ ــِه، َوَص ــاَمِء إَِلْي بِاالنتِ

تـِـِه؛ فَمَحبَّــَة الَوَطــِن َواحِلَفاَظ  ُؤوَب ألَْجـــِل ِرْفَعتـِـِه َوِعزَّ الــدَّ

َعَليــه َأَماَنــة، َتَتَغْلَغــَل يِف الَقْلــِب إِياَمًنــا، َوَتْســـُكَن يِف النَّْفــِس 

ــاًل.  ــُلوًكا َوَعَم ــاُت ُس ــَواِرُح َوالطَّاَق ــا اجلَ مِجََه ــا، َوُترَتْ اقتِنَاًع

ُل  ــَة الوَطــِن َتْقَتــِي احلــرص عــىل َوْحَدتِــِه، فهــي َأوَّ إِنَّ حَمَبَّ

ــُم ملسو هيلع هللا ىلص  ــا الَكِري ــِه َنبِيُّنَ ــَرَص َعَلْي ــا َح ــَذا َم ــِه، َوَه ــَواٍة لِبِنَائ َن

ْوَلــِة امُلْســِلَمِة يِف امَلِدينـَـِة، حيــثَ َبــثَّ ُروَح  عندمــا أســَس الدَّ

ــِة بــني أبنائهــا، والــكل يعلــم إِنَّ ُهنَــاَك َمــْن  التَّآُلــِف َوامَلَحبَّ

ــاِل  ــُق َأْوَص ــِف، َومَتِْزي ــاِل الَتآُل ــُع ِحَب ــْم إاِلَّ َقْط ــُلو هَلُ ال حَيْـ

ــوِس،  ــِن يِف النُُّف ــِة الَوَط ــاِف َمنِْزَل ــِل إِْضَع ــَدة، ألَْجـ الَوح

ــا،  ــُؤالِء َأْبَواًق ــُكْم هِلَ ــْن َأْنُفِس ــنَُعوا ِم ــْن َأْن َتْصـ ــَذُروا ِم َفاْح

ــَك  ــإنَّ يِف َذل ــْم َأْســَواًقا، َف ــْم لِبَِضاَعتِِه ــوا َنَواِدَيُك َعُل َأْو َأْن جَتْ

ــا واِحــًدا  ُقــوا اهللَ َوِقُفــوا َصفًّ ــًة َوَتْضِيْيًعــا لأَمانــِة، َفاتَّ ِخَياَن

يِف َوْجــِه ُكلِّ ُمْرِجــٍف، َوَتنَبَُّهــوا لَِســْعِي ُكلِّ ُمْفِســٍد، اْغِرُســوا 

ــِدِه،  ــِه َوجَمْ ــَزاَز بِإِْنَجاَزاتِ ــن َواالعتِ ــبَّ الَوَط ــْم ُح يِف َأبنَاِئُك

ــْم  ــِة، َفُه احِلَ ــِة الصَّ ــى امُلَواَطنَ ــِهْم َمْعنَ ــوا يِف َأْنُفِس ُق ــى حُيَقِّ َحتَّ

ــني ــد هلل رب العامل ــِد. واحلم ــاُة الَغ ــِن َوُبنَ ــُل الَوَط َأَم

املقدم اإلمام

خالد سالمه البطوش

ُحبُّ الَوطِن َواالعِتَزاُز بِه
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املقدم

وفاء شفيق السيوف 
ممرض مختص متقدم/الصحة النفسية

أهمية تعزيز الصحة 
النفسية في

القوات المسلحة

ُيعــد اإلنســان اللبنــة األساســّية يف املجتمــع وجوهــر 
ــر  ــة والفك ــدر النهض ــو مص ــوّي ه ــان الس ــه، فاإلنس بنائ
والتقــّدم، وكــي يتمكــن الفــرد مــن أداء واجباتــه ومهامــه 
الذاتّيــة واالجتامعّيــة عــىل الوجــه األكمــل ال بــد أن 
ــات  ــن االضطراب ــو م ــة ختل ــّية عالي ــة نفس ــع بصح يتمّت
ــه  ــه وعطائ ــىل بذل ــلبّي ع ــكل س ــر بش ــي تؤث ــاكل الت واملش
خلــل  أو  باضطــراب  الفــرد  فإصابــة  وإنجازاتــه، 
ــن  ــىل اآلخري ــه وع ــىل ذات ــلبي ع ــر س ــا أث ــّي يتَبُعه نف
 حولــه، مــا يقــف عائقــًا يف وجــه تقّدمــه وإنجازاتــه.
ــراءات  ــن اإلج ــة م ــا جمموع ــّية بأهن ــة النفس ــرف الصّح ُتع
والطــرق التــي يّتبعهــا األفــراد يف املحافظــة عــىل صحتهــم 
النفســية، حتــى يتمّكنــوا مــن إجيــاد احللــول املناســبة 
للمشــكالت التــي تواجههــم، وُتعــّرف كذلــك بأهنــا قــدرة 
الفــرد عــىل التعامــل مــع البيئــة املحيطة بــه، وتغليــب ُحكم 
ــره  العقــل عــىل االنفعــاالت التــي تصــدر عنــه نتيجــة لتأّث
بالعوامــل التــي تدفعــه إىل الغضــب أو القلــق أو غــري ذلك. 
وختتلــف الصحــة النفســية عــن الصحــة اجلســدية، حيــث 
ــري  ــدات غ ــن التعقي ــري م ــم الكث ــان تض ــية اإلنس إن نفس
امللموســة، والتــي هــي ليســت عنــرصا ماديــا يتــم تقييمــه 
وفقــا ملعايــري حمــددة بــل ســلوك وتفاعــالت نفســية. هنــاك 

ــع  ــكل جمتم ــية فل ــة النفس ــة للصح ــات خمتلف ــدة تعريف ع
ــية.  ــة النفس ــن الصح ــاص ع ــا اخل ــة مفهومه ــكل ثقاف ول
وقــد تــم وضــع مفهــوم عــام للصحــة النفســية،بأهنا 
ــق  ــم والتواف ــام والدائ ــي الع ــتقرار النف ــن االس ــة م »حال
االجتامعــي، إىل جانــب الشــعور بالســالم النفــي الداخــي 
واملحيــط اخلارجــي«، ومــن خــالل تقديــر الــذات يســتطيع 

ــة. ــاءة عالي ــخصية بكف ــه الش ــتخدام مهارات ــان اس اإلنس
أهداف الصحة النفسية

ــالءم  ــق ويت ــأن يتواف ــلحة ب ــوات املس ــل الق ــل داخ وتتمث
الفــرد مــع نفســه ومــع اآلخريــن و البيئــة املحيطــة به،فــال 
ننســى أن األفــراد قدمــوا مــن بيئــات خمتلفــة، فلــكل 
ــع  ــة والوض ــث الرتبي ــن حي ــا م ــي متيزه ــا الت أرسة طبيعته
هــدف  أمــام  فنحــن  لــذا  واالجتامعــي،  االقتصــادي 
ــادة  ــاج إىل ق ــام حيت ــه، وإن ــنّي حتقيق ــر اهل ــس باألم نبيل،لي
عســكريني أكفــاء، بإمكاهنــم تدريــب األفــراد اجلــدد عــىل 
التكيــف والتــالؤم ليتمكــن الفــرد منهــم أن يصبــح إنســانًا 
ســويا قــادرا عــىل الســيطرة عــىل مواقــف اإلحبــاط التــي 
ــالل  ــن خ ــرب م ــم الص ــكرية ُتعل ــا، فالعس ــرض هل ــد يتع ق
االلتحــاق هبــا، وهــذا الصــرب يعنــي أاّل نستســلم لإلحبــاط 

ــة.  ــكلة عارض ــام أي مش أم
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أسباب األمراض النفسية
ــو  ــي ه ــرض النف ــبب امل ــاس أن س ــن الن ــري م ــد كث يعتق
الصدمــة األخــرية التــي يتعــرض هلــا املريــض مثــل وفــاة 
ــب  ــة، أو التع ــراض املعدي ــة باألم ــه، أو اإلصاب ــب ل قري
الشــديد يف العمــل، ولكــن علينــا أال ننســى أن كثــريًا مــن 
النــاس أيضــًا يتعرضــون لصدمــاٍت عنيفــة دون أن يصابــوا 

ــية. ــراض نفس بأم
ــري  ــاك الكث ــة أن هن ــة العاملي ــة الصح ــت منظم ــد أعلن وق
مــن العوامــل واألســباب التــي تــؤدي إىل تدهــور الصحــة 
ــة  ــدية وخاص ــراض اجلس ــا: األم ــراد، منه ــية لأف النفس
ــة،  ــري الصحي ــادات غ ــب، الع ــة بالقل ــراض املتعلق األم
التــي  األدويــة  املخدرات،بعــض  تعاطــي  االكتئــاب، 
ــة ســلبية عــىل الصحــة النفســية، الفقــر  ــارا جانبي ــرتك آث ت
ــروب  ــرد أو األرسة، احل ــل الف ــتوى دخ ــاض مس وانخف
باألمــان،  الفــرد  شــعور  تزعــزع  التــي  واملجاعــات 
وقــد تصــل بــه إىل الشــعور باليــأس، انتشــار العنــف 
ــن  ــي ال يمك ــباب الت ــن األس ــد م ــا العدي األرسي، وغريه

حرصها،كلهــا تــؤدي إىل ظهــور املشــاكل النفســية.
خصائص الشخصية املتمتعة بالصحة النفسية:

إن مظهــر اإلنســان يــدل عــىل بعــض صفاتــه وخصائصــه، 
ــوات  ــراد الق ــىل أف ــدى ع ــي تتب ــر الت ــم املظاه ــن أه وم
املســلحة: أن يبــذل الفــرد طاقاتــه وقدراتــه بحــامس وانجاز 
ــه  ــه، قدرت ــىل نفس ــدا ع ــة معتم ــة والصعب ــامل املهم األع
ــو  ــى ل ــه حت ــه وزمالئ ــع قادت ــي م ــف النف ــىل التكي ع
ــداف  ــع واأله ــرأي، إدراك الدواف ــم يف ال ــًا معه كان خمتلف
الشــخصية  وتتســم  حتقيقهــا.  وإمكانيــة  واحلاجــات 
ــة  ــف الصعب ــدي للمواق ــية بالتص ــة النفس ــة بالصح املتمتع
بأفــكار إجيابيــة وبــروح عاليــة و أن تكــون لديــه الرغبــة يف 
العمــل والعطــاء واألخــذ معًا،قــدرة الفــرد عــىل مواجهــة 
إحباطــات احليــاة وإرضــاء احلاجــات البيولوجية والنفســية 

ــن  ــان ع ــرة اإلنس ــه، ففك ــه لذات ــب وفهم ــكل املناس بالش

ــخصية. ــية للش ــزة األساس ــي الركي ــه ه نفس

ــن  ــم م ــية أه ــراض النفس ــن األم ــة م ــريا،إن الوقاي  وأخ

ــادة  ــون ق ــك أن يك ــتدعي ذل ــث يس ــه، حي ــالج نفس الع

ــة  ــص بتعزيزالصح ــا خيت ــكل م ــة ب ــىل ِدراي ــدات ع الوح

النفســية لــدى األفــراد مــا أمكــن، والتــرصف الســليم جتــاه 

احلــاالت التــي قــد حتتــاج إىل متابعة ورعايــة، وتفعيــل دور 

اإلرشــاد النفــي يف اســتنهاض النفــوس داخــل الوحــدات 

العســكرية وتقديــم املشــورة، وأن يعمــدوا إىل تشــجيع 

أفــراد وحداهتــم، وأن يكونــوا قــدوة هلــم ويشــاركوهم مــا 

ــد  ــدى القائ ــون ل ــم، وأن يك ــم وأحزاهن ــن يف أفراحه أمك

ــن  ــات ع ــن معلوم ــه، يتضم ــرد يف وحدت ــكل ف ــجل ل س

حالتــه وأوضاعــه املعيشــية واملرضيــة، وهــو مــا يســاعده يف 

كيفيــة التعامــل والتــرصف مــع كل فــرد منهــم، كل ذلــك 

ســيؤدي إىل التعــاون والعمــل واإلنتــاج والعطاء،لتحقيــق 

ــراد  ــع أف ــن مجي ــة م ــوالء والتضحي ــالص وال ــى اإلخ معن

الوحــدة العســكرية، وال ننســى دور اإلعــالم العســكري، 

النــرشات  األمهية،بإصــدار  غايــة  يف  أمــر  فالتثقيــف 

ــة واألفــالم والكتــب واملجلــدات، ســواء أكانــت  التوعوي

يف الســلم أم يف احلــرب، فالنفــس اإلنســانية ال ُتشــرتى 

ــه إال  ــان ال يعلم ــس كل إنس ــدور يف نف ــا ي ــاع، وم وال تب

ــّدر  ــانية ُتق ــس اإلنس ــذه النف ــاىل- وه ــبحانه وتع اهلل-س

ــال. ــن امل ــم م ــس أه ــر النف ــتنهض،ذلك أن تقدي وُتس
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لماذا الفلسفة؟

غالبا ما يطرح هذا السؤال بطريقة ساخرة أكثر مما هو بحث 
اعتقدات  تأثري  حتت  عدة  أحيان  يف  يكون  فصاحبه  نقدي، 
وليس  للهدم  يتحدث  للفلسفة،  تنقيصية  ورؤية  سطحية 

للنقد. وليس  وللنقض  للبناء، 
بطريقة  ذلك  عن  اجلواب  يقدم  الفلسفة،  دارس  من 
كرونولوجية تبحث يف التاريخ البرشي، وجدت الفلسفة يف 
حضارات  كانت  ذلك  وقبل  عليه،  متعارف  هو  كام  اليونان 
كانت  أن  حدث  اليونان  يف  مجة،  ومعارف  بعلوم  تزخر 
االستدالل،  ملنطق  حاجة  من  أساسا  نابعة  للفلسفة  احلاجة 
ألن التداول يف الشأن العام للدولة والديمقراطية، واحلديث 
عن أمور ختص املواطنني، وإقناع أحدهم األخر بفكرة ختدم 
احلاجة  هذه  استدالالت،  إىل  حتتاج  كانت  العام  الصالح 
نحو  النازع  التفكري  عىل  مريانا  اليوناين  العقل  يف  ولدت 

العقلية. املنطقية  باألدلة  االقناع 
كانت الفلسفة منذ أوهلا سباقة إىل نبذ اخلرافات، والرتاهات، 
يوجد  ال  طابو،  أو  كان  مقدس  يشء،  كل  يف  والبحث 
خوض  عن  الفلسفي  السؤال  يعجز  حدود  وال  طابوهات 

موضوعية،  بكل  للبحث  متاح  يشء  كل  فيها،  البحث  غامر 
اليقني. وبلوغ  احلقيقة  اكتشاف  يروم  بحثا 

أصبح  عدة،  مراحل  عرب  ومروره  الفلسفي،  الفكر  بتطور 
ال  امرا  املجتمعات  داخل  املهمة  الفلسفية  باملكانة  القول 
دائام  جاهزة  الفلسفة  كانت  األفكار  تطور  ومع  أحد،  ينكره 
للمساءلة والبحث عن موضوعية األفكار وصالبتها العقلية، 

الكربى. اإلنسانية  للمقومات  احرتامها  ومدى 
شيئا فشيئا، بدأت املعارف تكثر وتتسع، وبدأت معها احلاجة 
بالفعل احلديث عن ختصص  بادية، وبدأ  التخصص تظهر  إىل 
العلوم، فرصنا نسمع بالعلوم الفيزيائية، الرياضية، اإلنسانية... 

وداخل كل نمط فكري ختصصات أخرى أكثر دقة.
الفلسفة أم العلوم، وهي الفكرة التي حتمل بني طياهتا معنيني، 
قد  وباختالفها  العلوم  كل  أن  أوهلام  شخي،  تصور  يف 
الفلسفي،  السؤال  بفعل  الفلسفة، وتطورت  وجدت بسبب 
وبالتايل، فأصل كل العلوم هو الفلسفة، » تبدأ الفلسفة حيث 
الفلسفة  أن  هو  وثانيهام،  راسل  (،  برتراند   (  « العلم  ينتهي 
الفلسفة يف  فدور  واملرشد ألبناءها،  احلاضن  أم، هي  وكأي 

الرائد الدكتور

رعد عبداملطلب املعايطه
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العلوم  الكبري والدقيق يأيت يف إرشاد  التخصص  خضم هذا 
نحو طريق املصلحة اإلنسانية، ال تدخل يف التفاصيل ولكنها 
تبسط الطريق والغاية التي جيب أن تبحث العلوم من أجلها، 

االنسانية. املصلحة  وهي 
بتعدد املعارف ومنابع املعرفة، وتطور العلوم والتخصصات، 
التي  املعلومات  من  هائل  كم  أمام  املعارص  اإلنسان  أصبح 
تنتج يوميا يف كل جمال، وبتعدد األفكار والتي تزيد يوما عن 

يوم، يطرح السؤال التايل :
ما جدوى أن هيتم اإلنسان بالفكر الفلسفي اليوم؟

من  أكثر  للفلسفة  بحاجة  أصبح  األن  اإلنسان  الواقع،  يف 
تستوجب  إنسانية  معضالت  أمام  صار  ألنه  أخر،  زمن  أي 
ما  وهذا  اإلنسانية،  واملبادئ  األخالقية  والقيم  الوعي  بناء 
فلسفة  يف  نراه  ما  وهذا  أوهلا،  منذ  به  للقيام  الفلسفة  انربت 
املتفق  للقانون  الطوعي  اخلضوع  برضورة  يقر  وهو  سقراط 
عليه، والذي كان سببا يف وفاته هو شخصيا، ألن امتثاله هلذا 
حقه،  يف  صدر  الذي  اإلعدام  بحكم  يرىض  جعله  القانون 

رفض. لكنه  حبسه  من  لتهريبه  حماوالت  كانت  أنه  رغم 
وعىل مدى تطور تاريخ الفلسفة كان السعي الدائم إىل تطوير 

القديس  ذلك  ومثال  الوسيطية  الفلسفة  يف  املنحى،  هذا 

األرقى  النقطة  التفلسف  فعل  من  جعل  الذي  أوغسطني، 

لروحه. وتنمية  اإلنساين،  اخللق  يسمو  هبا  التي 

إنسان  خلق  أفق  يف  الفلسفية  العقلية  تبلوت  ديكارت  ومع 

عىل  إال  تنم  ال  وخصال  قيم  ذو  انسان  توازنا،  وأكثر  واعي 

فيه. االصيل  االنساين  السمو 

إراديا  له  واخلضوع  الواجب  مفهوم  وضع  الذي  وكانظ، 

والسقراطية  الفلسفة  تاريخ  من  يستمد  كان  وأخالقيا، 

الذي  األخالقي  للضمري  رصينة  أسسا  وضع  بعضها، 

تأسيس  من  عليها  املتفق  السامية  لأخالق  وفقا  سيتكلف 

االنسان. الفعال  ذاتية  مراقبة 

اليوم، ونحن نتحدث عن احلاجة اىل الفلسفة فإننا نؤكد عىل 

املبادئ  من  والقوي  الطويل  الرصح  هذا  بناء  إىل  حاجة  أهنا 

والقيم واملراقبة الذاتية التي ستفرض عىل اإلنسان أن يكون 

قانون  إىل  حاجة  أدنى  دونام  إنساين  لقانون  وخاضعا  انسانا 

زجري أو تعذيبي يرغمه عىل ذلك
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الرائد

ليث عبدالوهاب املجايل

"اللياقة البدنية 
العسكرية"

تعتــرب اللياقــة البدنيــة مــن العنــارص األساســية التــي 
يعتمــد عليهــا يف التدريــب العســكري، وتــأيت هــذه األمهيــة 
ملــا هلــا مــن أثــر عــىل عمــل العســكري خاصــة يف حــاالت 

ــروب. ــوارث واحل ــات والك والنزع
ــويل  ــة ت ــزة االمني ــة واالجه ــلحة االردني ــوات املس . ان الق
اللياقــة البدنيــة اهتاممــًا كبــريًا، إيامنــًا منهــا بأمهيــة الرياضــة 
يف إعــداد أفرادهــا وتأهيلهــم بدنيــًا ليكونــوا قادريــن عــىل 
تلقــي التدريبــات العســكرية وهــم يف قمــة اجلاهزيــة 

ــة. ــة والفكري البدني
وتســاعد عمليــة تطــور اللياقــة البدنيــة عــىل آدائــه يف كافــة 
ــم  ــا اجلس ــيط خالي ــىل تنش ــل ع ــه وتعم ــة ل ــام املؤكل امله
ورفــع قدرتــه عــىل الرتكيز،وتســهم يف رســم صــورة 
ــف  ــع خمتل ــة م ــة تعاطي ــه وكيفي ــكري ومهارات ــن العس ع
الظــروف، وتســهم يف رفــع املعنويــات ومتنــح املقاتــل روح 
ــاعد  ــذات، وتس ــران ال ــاء ونك ــذل والعط ــتعداد للب اإلس

ــكل  ــكرية بش ــم العس ــام بواجباهت ــىل القي ــكريني ع العس

كــفء، ومتكنهــم مــن التغلــب عــىل ظاهــرة التعــب 

واإلرهــاق البــدين والنفــي ال ســيام يف العمليــات القتاليــة 

ــال  ــة ردود األفع ــهم بتنمي ــام تس ــتمرة، ك ــات املس والواجب

ــالت،  ــل املعض ــرارات حل ــاذ الق ــري واخت ــة يف التفك الريع

ــهم يف  ــة وتس ــة متوازن ــة صحي ــق حال ــىل حتقي ــل ع وتعم

انطبــاع الشــخصية العســكرية وبــث روح العمــل اجلامعــي 

ــزة  ــة اىل تطويراألجه ــه البدني ــؤدي اللياق ــال، و وت يف القت

الداخليــة للجســم مثــل اجلهــاز التنفــي وجهــاز الــدوران 

واجلهــاز اهلضمــي، وهلــا األثــر الكبــري يف اإلرتقاء بمســتوى 

العســكرين يف التغلــب عــىل الظــروف اجلغرافيــة املختلفــة، 

للعســكري  احلركيــة  املهــارات  تطويــر  شــأهنا  ومــن 

وفعاليــات  والصناعيــة  الطبيعيــة  احلواجــز  اجتيــاز  يف 

ــر  ــة هلــا أث ــام ان للياقــة البدني اإلشــتباك القريــب. ويف اخلت

كبــري يف مســاعدة العســكريني عــىل تنفيــذ واجباهتــم وفقــًا 

ــح. ــكل الصحي ــة بش ــات املطلوب ملتطلب

ــلحة  ــل يف األس ــي اهلائ ــدم التقن ــن التق ــم م ــىل الرغ وع

ــة دورًا  ــة فــإن للياقــة البدني املســتخدمة يف احلــروب احلديث

فعــاالً ورئيســًا يف العمليــات القتاليــة ألن العســكريني هــم 

ــكل  ــلحة بش ــذه األس ــتخدام ه ــية يف اس ــيلة األساس الوس

ــر. مؤث
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شــكلت نشــأة الدولــة نقطــة تارخييــة فاصلــة يف تاريــخ البرشيــة، صحيــح أهنــا انبثقــت مــن أفــكار ومعتقــدات اجلامعــة التــي 
ــم السياســية الســائدة  ة تغــريُّ يف دالالت ومعــاين املفاهي ــد فــرض يف كل مــرَّ ــة نفســها ق ــخ تطــور الدول شــكلتها، إال أن تاري
ــة  ــة، ورغب ــن جه ــة م ــات االجتامعي ــات اجلامع ــور حاج ــق بتط ــه الوثي ــيايس؛ الرتباط ــالح الس ــوم اإلص ــا مفه ــن أبرزه وم
ــة  ــن الدول ــاء كل م ــا وبق ــتمرارية بقائه ــل باس ــايس واملتمث ــا األس ــًا هلدفه ــات؛ حتقيق ــذه احلاج ــة ه ــية يف تلبي ــم السياس النظ

ــع. واملجتم
ففــي كتابــه )السياســات( حتــدث أرســطو عــن أنــواع نظــم احلكــم؛ والتــي صنَّفهــا تبًعــا الختــالف الفئــات االجتامعيــة املكونة 
ملجتمعاهتــا)1 (، ثــم -لســبب أو آلخــر- يتعــرض نظــام احلكــم للتغــري فينتقــل مــن نظــام حكــم إىل آخــر؛ والبســبب كــام 
يــرى أرســطو يتمثــل بافتقــاد ذلــك النظــام القــدرة عــىل حــل املشــكالت واحلاجــات اجلديــدة الناشــئة يف املجتمــع؛ وبالتــايل 
يفقــد النظــام قدرتــه عــىل البقــاء واالســتمرار، األمــر الــذي ســيقود حتــاًم إىل تغيــريه بنظــام آخــر يمتلــك القــدرة عــىل تلبيــة 
احلاجــات اجلديــدة، وهــو يــرى أن عمليــة التغــريُّ هــذه هــي عمليــة دائريــة حتميــة قبالــة للتكــرار، فتنتقــل مــن نظــام إىل آخــر 

لتعــود مــن حيــث بــدأت. أي أهنــا حلقــة ُمفرغــة ال تــأيت بجديــد.
ــل نظــام احلكــم الــذي  املهــم يف هــذا الطــرح هــو أن فكــرة اإلصــالح الســيايس قــد ظهــرت ضمنـًـا عنــد أرســطو؛ عندمــا فضَّ
أســامه -سياســة) 2(-؛ واعتــربه أقــل األنظمــة عرضــة للتغيــري الثــوري، مقارنــة بأنظمــة احلكــم األخــرى) 3(؛ ولعــل الســبب 
ــاركة يف  ــعب املش ــح للش ــام يتي ــة، ك ــة احلاكم ــراد الفئ ــني أف ــطلة ب ــداول الس ــرة ت ــام لفك ــذا النظ ــول ه ــود إىل قب ــك يع يف ذل
احلكــم مــن خــالل االنتخــاب) 4(، لذلــك فهــو نظــام مــرن أو )مفتــوح( قــادر عــىل التكييــف مــع املطالــب اجلديــدة. باملقابــل 
كانــت أنظمــة احلكــم األخــرى جامــدة أو )مغلقــة( أمــام مشــاركة الشــعب يف احلكــم؛ ألهنــا كانــت تعتقــد بــأنَّ ذلــك ســيقود 
إىل إهنــاء نظــام احلكــم القائــم لصالــح نظــام آخــر. إًذا، كان مدلــول كلمــة اإلصــالح الســيايس عنــد أرســطو يشــري إىل معنــى 

العــودة إىل نقطــة البدايــة. 
ــها،  ــة نفس ــتمرار العلَّ ــها؛ الس ــة نفس ــه والدالل ــى ذات ــل املعن ــن، حيم ــن الزم ــرتة م ــيايس، لف ــالح الس ــوم اإلص ــتمر مفه اس
ــف  ــة حتال ــة؛ نتيج ــة الريعي ــام الدول ــع نظ ــرز الواق ــطى أف ــور الوس ــي العص ــة؛ فف ــم احلاكم ــكل النظ ــة تش ــة بطريق واملرتبط
امللــوك واإلمــراء بطبقــة اإلقطاعيــني، فظهــر النظــام اإلقطاعــي، ثــم بتحالــف هــؤالء مــع الكنيســة وطبقــة الكهنــة أصبــح 
النظــام حيكــم باســم الــرب؛ فظهــرت حركــة اإلصــالح الدينــي الربوتســتانتية بقيــادة مارتــن لوثــر، ضــد انحرافــات الكنيســة 

ــة وحتالفهــا مــع الســلطة السياســية. الكاثولوكي

النقيب الدكتور

محمد عارف الشهوان
ركن/1 توجيه معنوي جامعة مؤتة

اإلصاح السياسي:
تطور الداللة والمفهوم
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واملالحــظ هنــا يف حركــة اإلصــالح الدينــي، أنــه بالرغــم مــن أهنــا كانــت ســبًبا يف إهنــاء نظريــة احلــق اإلهلــي يف وقــت الحــق، 
إالَّ أن داللــة مفهــوم اإلصــالح عندهــا مل ختــرج عــامَّ بينــه أرســطو، وبقيــت تشــري إىل معنــى العــودة إىل األصــول الصحيحــة، 
ولكــن عندمــا جــاء فالســفة التنويــر )هوبــز، وروســو( اللــذان أســهام يف نــرش الوعــي الســيايس داخــل أوروبــا، وتغيــري معنــى 
مفهــوم اإلصــالح الــذي أصبــح يشــري إىل االنتقــال إىل مرحلــة جديــدة منفصلــة الصلــة باملرحلــة التــي ســبقتها؛ ألهنــا جديــدة 
بــكل تفاصيلهــا بــام يف ذلــك املفاهيــم التــي أصبحــت حتمــل دالالت ومعــاين سياســية بينــام كانــت حتمــل دالالت اجتامعيــة؛ 
ــة يف  ــى احلري ــدة إىل معن ــة اجلدي ــة، فأصبحــت تشــري يف املرحل ــال كانــت يف الســابق عكــس العبودي ــة عــىل ســبيل املث فاحلري
االعتقــاد وحريــة التعبــري عــن الــرأي، وهــو مــا اســحب الكثــري مــن املفاهيــم واملعتقــدات السياســية املتعلقــة بالدولــة ونظــام 
احلكــم، وأسســت لنظريــة العقــد االجتامعــي عنــد روســو التــي نزعــت الرشعيــة الدينيــة عــن نظــم احلكــم، وأسســت للثــورة 

ت هــذه األخــرية احلــد الزمنــي الفاصــل يف تاريــخ أوروبــا بــني العصــور الوســطى وعــرص النهضــة. الفرنســية، حيــث ُعــدَّ
هــذه األحــداث جمتمعــة، غــريت دالالت ومعــاين عــدد مــن املفاهيــم السياســية القديمــة، مثل)احلريــة، واملســاواة، حــدود 
اخلــاص والعــام(، واســتحدثت أخــرى جديــدة مثــل )املواطــن، الوطــن، واملشــاركة يف احلكــم، حــق التصويــت للجميــع(، 
وبالنتيجــة فقــد تغــريت نظــرة النــاس لنظــام احلكــم، فلــم يعــد ذلــك الــيء املقــدس، األمــر الــذي انعكــس عــىل مفهــوم 
ــح  ــية، أي فت ــات السياس ــادة احلري ــرة املشــاركة يف احلكــم، زي ــيع دائ ــة توس ــح حيمــل دالل ــذي أصب اإلصــالح الســيايس، ال

املجــال العــام أمــام اجلميــع بالتســاوي.
ــاردة،  ــرب الب ــة احل ــع هناي ــت م ــي تزامن ــة، الت ــة الثالث ــة الديمقراطي ــع املوج ــن، وم ــرن العرشي ــن الق ــاين م ــف الث ويف النص
واهنيــار اإلحتــاد الســوفيايت وثــورات أوروبــا الرشقيــة، بــدأ مفهــوم اإلصــالح الســيايس حيمــل داللــة ومعنــى انتقــال النظــم 
ــتور  ــيادة الدس ــل )س ــة)5 (، مث ــية للديمقراطي ــكال املؤسس ــذ باألش ــية تأخ ــلطوية إىل نظــم سياس ــم الس ــن النظ ــية م السياس
ة نزهيــة، تعدديــة حزبيــة, منظــامت املجتمــع املــدين، احلريــات العامــة، واســتقالل  والقانــون، املواطنــة، انتخابــات دوريــة حــرَّ

ــاء()6 (. القض
ــا يف التاريــخ العــريب اإلســالمي، فقــد كان مفهــوم اإلصــالح متطابًقــا مــع مفهــوم اإلصــالح كــام جــاء عنــد أرســطو، الــذي  أمَّ
حيمــل معنــى إعــادة الــيء إىل أصلــه؛ لذلــك كانــت كل األفــكار واملشــاريع اإلصالحيــة حتمــل ذلــك املعنــى وهــو العــودة 
إىل أصــل النشــأة وهــو االلتــزام بالرشيعــة اإلســالمية  )7 (. وهــي إشــارة قويــة إىل أن مفهــوم اإلصــالح احلديــث أو الغــريب 

مل يكــن موجــودًا يف العقــل العــريب عــىل امتــداد التاريــخ العــريب اإلســالمي.
وهــو األمــر الــذي يمكــن أن يفــرِّ لنــا ملــاذا مل ختــرج حمــاوالت اإلصــالح الســيايس التــي شــهدهتا املجتمعــات العربيــة منــذ 
النصــف األول مــن القــرن التاســع عــرش وحتــى اآلن عــن منعــى العــودة إىل األصــل، مثــال كتابــات )الشــيخ عبــد الرمحــن 
ــري عندمــا أنشــأ  ــى إصالحــات حممــد عــي الكب ــن التونــي(، وال حت ــي، والشــيخ رفاعــة الطهطــاوي، وخــري الدي الكواكب

التنظيــامت، أو اســتحداث اخلديــوي إســامعيل هليئــة النظــارة وجملــس شــورى القوانــني) 8(. 
إًذا، نســتطيع القــول بــأن مفهــوم اإلصــالح الســيايس باملعنــى احلديــث قــد غــاب متاًمــا عــن التجربــة التارخييــة للمجتمعــات 
العربيــة، وأن هــذا الغيــاب يشــري إىل أمريــن، األول:- افتقــاد املفاهيــم املتالزمــة ملفهــوم اإلصــالح الســيايس، والتــي يف غياهبــا 
ــاين:-  ــا األمــر الث ــة(. أمَّ ــة، حــدود املجــال العــام، املســاواة، املواطن يصعــب احلديــث عــن إصــالح ســيايس، وهــي )احلري
اســتمرار قيــم الزبونيــة والرتاتبيــة والريعيــة يف بنيــة كل مــن الدولــة واملجتمــع العربيــني؛ فنظــام احلكــم ويغذهيــا وجيذرهــا 
داخــل املجتمــع، فتخلــق بذلــك تالزًمــا بــني النخبــة والســلطة)9(، ومــن هــذه التالزميــة يســتمد النظــام الســيايس رشعيــة 

وجــوده، واســتمرارية بقائــه.
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لذلــك فــإن طبيعــة تكويــن النظــم السياســية العربيــة ســتقاوم أيــة مشــاريع إصالحيــة رسيعــة؛ حفاظــًا عــىل أمــن واســتقرار 
ــن  ــريًا يف موازي ــال كب ــُتحدث خل ــا س ــة ألهن ــذه املقاوم ــبب وراء ه ــه، والس ــتمراريته وبقائ ــًا الس ــع وحتقيق ــة واملجتم الدول
القــوى دخــل النظــام وفــوىض كبــرية داخــل كل مــن الدولــة واملجتمــع، تقــود إىل اهنيــار مؤسســات الدولــة وبالتبعيــة اهنيــار 

النظــام باملجمــل. 
خالصــة القــول: اإلشــكالية احلقيقيــة يف عمليــة اإلصــالح الســيايس يف العــامل العــريب عمومــًا، واألردن عــىل وجــه اخلصوص، 
تكمــن يف مســألة عــدم االتفــاق عــىل معنــى وداللــة مفهــوم اإلصــالح الســيايس، مــن جهــة، رسعــة إنجازه مــن جهــة أخرى. 
أي مــا اإلصــالح الــذي يريــدون؟ هــل هــو العــودة إىل األصــل )وهــو مــا يدركــه العقــل العــريب(؟ أم أهنــم يريــدون االنتقــال 
إىل مرحلــة جديــدة خمتلفــة كليــًا عــن ســابقتها )اإلصــالح كــام يدركــه العقــل الغــريب(؟ هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، 
مــا هــو الوقــت الــالزم لتحقيــق هــذا اإلصــالح؟ هــل يريــدون إصالحــًا رسيعــًا )وهــو مــا يرفضــه األغلبيــة العظمــى مــن 
علــامء السياســة(؟ أم أهنــم يريــدون أن يكــون اإلصــالح بطيئــًا متدرجــًا )وهــو مــا يؤمــن بــه أولئــك العلــامء(؟ ومــن ناحيــة 
مهــا النظــام نفســه؟ أم أن أهنــم يعتقــدون بعــدم  ثالثــة، هــل يعتقــد دعــاة اإلصــالح بــرضورة االلتــزام بــاألدوات التــي ُيقدِّ

التزامهــم بتلــك اآلليــات واألدوات؟
أخــريًا، فــإن مــا نســتطيع تأكيــده هبــذا اخلصــوص، هــو أن الغالبيــة العظمــى مــن األنظمــة السياســية توفــر يف بنياهنــا آليــات 
وأدوات إلحــداث التغيــري واإلصــالح، وأهنــا -أي األنظمــة- ســتلتزم بــأي تغيــري أو إصــالح تــأيت بــه هــذه اآلليــات وتعتــربه 
أمــرًا مرشوعــًا، عــدا ذلــك فــإن األنظمــة السياســية بــال اســتثناء ســتقاوم بــكل وســائلها منــع أي حماولــة للتغيــري ال تلتــزم 
بــاألدوات التــي وفَّرهــا النظــام نفســه، ألهنــا ســتقود إىل زعزعــة اســتقرار الدولــة ووتعريــض أمنهــا وأمــن املجتمــع إىل اخلطر.

املراجع

ــارص  ــك العن ــا؛ ألن تل ــا نوعًي ــرى اختالًف ــن األخ ــدة ع ــف الواح ــددة، ختتل ــات متع ــام سياس ــي قي ــرضورة تق ــطو : »...، إن ال ــول أرس  )1( يق
ــة  ــة لرتمج ــة الدولي ــريوت: اللجن ــارة البوليي،)ب ــطينس برب ــة( األب أوغس ــات )ترمج ــس، السياس ــطو طالي ــا،...«. أرس ــا نوعًي ــف اختالًف ختتل

http://www.kutubpdf.net/download.html?did=2699 -:الروائــع اإلنســانية،1957(، ، ص 186. متــاح عــىل الرابــط التــايل
 )2(  يعــرف أرســطو حكــم السياســة بأنــه »..، مزيــج مــن حكــم األقليــة واحلكــم الشــعبي،..، يظهــر بمظهــر احلكــم الشــعبي وحكم االعيــان، وال 

يكــون ال هــذا وال ذاك،....«. املرجــع نفســه ، ص 209. 
 )3(  املرجع نفسه، ص 175.
 )4(  املرجع نفسه، ص 208.

ــة،  ــر: جامعــة ورقل ــون، العــدد التاســع، )اجلزائ ــر السياســة والقان ــل مفهــوم اإلصــالح الســيايس، دفات ــة يف تأصي ــا عــريب، حماول  )5( مســلم باب
جوان/يوليــو 2013(، ص237.

 )6(عــي الديــن هــالل، حمــارضة عــي الديــن هــالل، يف كــامل املنــويف، ويوســف الصــواين )حمــرران(، نــدوة الديمقراطيــة واإلصــالح الســيايس 
ــران 2005(، ط1،)ينغــازي: املركــز العاملــي لدراســات وأبحــاث الكتــاب  يف الوطــن العــريب، عقــدت يف جامعــة القاهــرة )21-22 يونيو/حزي

ــية، 2006(، ص49-48.  ــوم السياس ــاد والعل ــة االقتص ــة القاهرة-كلي األخــرض/ جامع
ــال  ــا، وعــدم االمتث ــه رشًع ــح اخلــروج علي ــه إذا خالــف أحــكام الرشيعــة اإلســالمية، ويف ذلــك قــوالن، األول:- يبي  )7( يفقــد احلاكــم رشعيت
ــد عــىل رضورة طاعتــه. عزمــي بشــارة، الثــورة والقابليــة للثــورة، ط1، املركز  ًمــا، وأكَّ ــا القــول الثــاين:- جعــل اخلــروج عــىل احلاكــم حُمرَّ لطاعتــه، أمَّ

العــريب ألبحــاث ودراســة السياســات )بــريوت: مطابــع الــدار العربيــة للعلــوم،2012(، ص 13-10.
ــيايس يف  ــالح الس ــة واإلص ــدوة الديمقراطي ــرران(، ن ــواين )حم ــف الص ــويف، ويوس ــامل املن ــويف، يف ك ــامل املن ــتاذ ك ــة األس ــويف، كلم ــامل املن  )8( ك

ــابق، ص 14-13. ــع س ــريب، مرج ــن الع الوط
ــا عــىل  ــا، أو مفتوًح ــه، فيكــون مغلًق ــا أن تكــون مفتوحــة، ومنهــا يأخــذ النظــام الســيايس صفات ــة، وإمَّ ــا أن تكــون مغلق  )9( وهــذه النخــب إمَّ
ــلة  ــس، سلس ــي بتون ــاء الوطن ــة البن ــية يف جترب ــة- سياس ــراءة اجتامعي ــريب: ق ــع الع ــية يف املجتم ــة السياس ــم، الزبوني ــد الرحي ــظ عب ــوايل. حاف الت

ــطس 2006(، ص 81-80. ــة، آب/أغس ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــريوت: مرك ــوراه )59(، ط1، )ب ــات الدكت أطروح



80

مجلة  فرســــان مؤتــــة 2021

د. وجدان خليل الكريك

سيكولوجية حب األردن 
وقيادته الهاشمية

البعــض عــن رس حــب األردنيــني لوطنهــم  يتســاءل 
ــون  ــق األردني ــث يعش ــم، حي ــه ومليكه ــم لقيادت ووالئه
احلكيمــة  وقيادتــه  ويفدونــه  الغــايل  وطنهــم  ثــرى 
بأرواحهــم وأمواهلــم وأبنائهــم بشــكل ســجل لــه التاريــخ 
ــكل  ــق ب ــن احل ــا ع ــارات دفاع ــازات واالنتص أروع اإلنج

ــات. ــوة وثب ق
الســلوك  أســباب  النفــس حيــاول معرفــة  وألن علــم 
ــن أن  ــاألرواح يمك ــه ب ــب األردن وفدائ ــإن ح ــه ف ودوافع
يفــر ســيكولوجيا مــن خــالل إدراك األردنيــني لقدســية 

ــاموية وأرض  ــاالت الس ــط الرس ــي مهب ــذه األرض؛ فه ه
ــة  ــات تارخيي ــا ذكري ــرب منه ــل يف كل ش ــا جيع ــاء مم األنبي
ــري  ــردي تن ــي والف ــي اجلمع ــذرة يف الالوع ــة متج عظيم

األرواح واألنفــس والقلــوب بحــب هــذه األرض.
ــة  ــة يف األردن وعظم ــار التارخيي ــة اآلث ــتعراض عظم وباس
ــن  ــار م ــذه اآلث ــه ه ــا خزنت ــري م ــدرك تأث ــكاد ن ــئيها ن منش
ــاء الفيزيائــي  أحــداث عظيمــة ومواقــف مرشفــة عــىل البن
ــط  ــث حتي ــذه األرض حي ــاكني ه ــدي لس ــي واجلس النف
ــن  ــية م ــاءات نفس ــم بن ــام أمهاهت ــم بأرح ــذ خلقه ــم من هب
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عسكرية - رشطية - ثقافية - سنوية

العــز والكــرم والقــوة والرمحــة والنخــوة والشــهامة تنمــو 
ــة. ــذه األرض املبارك ــع ه ــوا م ــام تفاعل ــل كل وتصق

ــىل  ــدن ع ــز يف لن ــد كنغ ــات يف معه ــد الدراس ــام وتؤك ك
ــط  ــة فق ــات البيولوجي ــىل الصف ــرص ع ــة ال تقت أن الوراث
ــية  ــص النفس ــث اخلصائ ــة توري ــا إمكاني ــمل أيض ــل تش ب
والســلوكات ممــا يفــر متيــز القيــادة اهلاشــمية ملــكا وأرسة 
ــا  ــزا معرفي ــرت متي ــة أظه ــات نبوي ــن جين ــون م ــام حيمل ب
وقيميــا وســلوكيا عــىل خمتلــف األصعــدة، ممــا جعــل 
األردنيــون يزهــون بقيادهتــم اهلاشــمية احلكيمــة املنحــدرة 
ــه  ــىل اهلل علي ــد ص ــيدنا حمم ــرش س ــري الب ــاللة خ ــن س م
وســلم الــذي أرســله اهلل رمحــة للعاملــني األمــر الــذي جتــىل 
ــي  ــن القوم ــىل الصعيدي ــانية ع ــهامات األردن اإلنس يف اس
ــع  ــامل يف مجي ــه الع ــهد ل ــرشف ش ــز م ــكل ممي ــي بش والعامل
ــانية  ــالتهم اإلنس ــميون برس ــمو اهلاش ــث يس ــف حي املواق
ــم  ــم وحبه ــني بقيادهت ــك األردني ــر متس ــا يف ــة مم الرحيم

ــم. ــم لوطنه ــم واخالصه ملليكه
ــرى األردن  ــىل ث ــون ع ــن يعيش ــني الذي ــام وأن األردني ك
ــهد  ــن يش ــول اهلل الذي ــة رس ــاد صحاب ــم أحف ــر منه الطاه
التاريــخ لبطوالهتم ويتزين ثــرى األردن بمقامات الشــهداء 
منهــم ممــا يفــر جتــي صفــات البطولــة والتضحيــة وفــداء 
الوطــن وقيادتــه لــدى األردنيــني أســوة بأســالفهم الذيــن 
محلــوا رســالة احلــق للعــامل أمجــع، ففــي األردن يوجــد خــري 

أجنــاد األرض ممثلــني يف الشــعب األردين العظيــم واجليــش 

ــاين يف  ــم اإلنس ــوا بدوره ــن قام ــوي الذي ــريب املصطف الع

العديــد مــن بقــاع األرض وقدمــوا أرواحهــم للدفــاع عــن 

األردن والوطــن العــريب واملقدســات يف فلســطني احلبيبــة.

    إن قناعــات األردنيــني املعرفيــة واملنطقيــة بقدســية هــذه 

األرض وعظمــة تارخيهــا وحموريــة دورهــا يف املــايض 

واحلــارض واملســتقبل يؤجــج انفعــاالت األردنيــني ليكــون 

األول  الشــاغل  هــو  بــاألرواح  وفدائــه  األردن  حــب 

لفكرهــم واهلــدف األول الــذي يوجــه أعامهلــم وعطاءهــم 

ــم. ومتيزه

ــا  ــن ثراه ــون؛ فم ــي األردني ــة ينتم ــذه األرض العظيم فله

ــة  ــن كرام ــأوا وم ــة نش ــا احلكيم ــل قيادهت ــوا، ويف ظ خلق

ــت  ــا اجتمع ــوا، وعندم ــروا وترعرع ــا ازده ــزة تارخيه وع

ــة  ــة واألرض املقدس ــس العظيم ــة واألنف ــادة احلكيم القي

والتاريــخ املــرشف كان األردن الــذي نحــب ونفــدي 

بــاألرواح وســنبقى دائــام أردنيــو اهلــوى هاشــميو االنتــامء.
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احلمــد هلل رب العاملــني، وأفضــل الصــالة وأتــم التســليم، عــىل النبــي العــريب اهلاشــمي األمــني، وعــىل آلــه وصحبــه، ومــن 
ســار عــىل هنجــه إىل يــوم الديــن وبعــد:

الــذوق هــو احلاســة املعنويــة الشــفافة، التــي تدعــو صاحبهــا إىل مراعــاة مشــاعر اآلخريــن، وأحواهلــم، وظروفهــم، وهــو 
أدبيــات التعامــل مــع النــاس، والفــن اجلميــل يف العالقــة مــع اآلخريــن.

ــه،  ــانيته وعظمت ــالم وإنس ــارة اإلس ــال حض ــس مج ــي تعك ــذوق، الت ــات ال ــن مجالي ــري م ــاء بالكث ــالمي ج ــن اإلس  والدي
ــالمي: ــن اإلس ــذوق يف الدي ــات ال ــن مجالي ــل. فم ــدوة واملث ــا الق ــو فيه ــي ملسو هيلع هللا ىلص وكان ه ــا النب ــي أوىص هب والت

َحــِن الَِّذيــَن َيْمُشــوَن عــى األَْرِض َهْونــًا وإذا َخاَطَبُهُم  مجــال الــذوق يف طريقــة املــي والصوت: قــال اهلل تعــاىل: ﴿َوِعبــاُد الرَّ
َك لِلنَّــاِس ول َتـْـِش يف األَْرِض َمَرحــًا إنَّ اللَ ل ُيِــبُّ  ــْر َخــدَّ اجَلاِهلــوَن قالــوا َســاَمًا﴾ ]الفرقــان:36[. وقــال تعــاىل: ﴿ول ُتَصعِّ
ُكلَّ ُمْتــاٍل َفُخــوٍر* واْقِصــْد يف َمْشــيَك واْغُضــْض ِمــن َصوتِــَك إنَّ َأْنَكــَر األَْصــواِت َلصــوُت احَلمــِر﴾ ]لقــامن: 91،81[. قــال 

ابــن كثــري: »التشــبيه يف هــذا باحلمــري يقتــي حتريــم هــذا الفعــل وذّمــه غايــة الــذم«1.
مجــال الــذوق يف عــدم إزعــاج اآلخريــن: قــال اهلل تعــاىل: ﴿إنَّ الِذيــَن ُيناُدوَنــَك ِمــْن َوَراِء احُلُجــراِت َأْكَثُرُهــْم ل َيْعِقَلــوَن﴾ 
]احلجــرات:4[. نزلــت هــذه اآليــة يف أنــاس مــن األعــراب، الذيــن وصفهــم اهلل تعــاىل باجلفــاء، وأهنــم أجــدر أاّل يعلمــوا حدود 
مــا أنــزل اهلل عــىل رســوله، َقِدمــوا وافديــن عــىل رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فوجــدوه يف بيتــه وحجــرات نســائه، فلــم يصــربوا ويتأدبــوا حتــى 
هــم اهلل بعــدم العقــل، حيــث مل يعقلــوا عــن اهلل األدب مــع رســوله  خيــرج إليهــم، بــل نــادوه: يــا حممــد يــا حممــد اخــرج إلينــا، فذمَّ

واحرتامــه، كــام أن مــن العقــل وعالمتــه اســتعامل األدب2.
ــاب املبــارش بــل كان  ــذاء شــعور األخريــن: فــكان النبــي ملسو هيلع هللا ىلص يتحاشــى أن يواجــه النــاس بالعت مجــال الــذوق يف عــدم إي
يوجــه العتــاب بصيغــة العــام، فــكان يقــول ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلــك: » مــا بــال أقــوام....«. وروى عبــداهلل بــن مســعود ـ ريض اهلل عنــه أن 

ِزَنــُه«3. النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: »إذا كنتــم ثاثــة فــا يتناجــى رجــان دون األخــر، حتــى ختتلطــوا بالنــاس، أْجــَل أن ُيْ
ــا الَّذيَن آَمنــوا ل َتْدُخلــوا بُيوتــًا َغــْرَ ُبُيوتُِكــْم َحتَّى َتْسَتْأنُِســوا  ــــ مجــال الــذوق يف الزيــارة واالســتئذان: قال تعــاىل: )) يــا َأيُّ
ــُروَن(( ]النــور: 72[.إن مــن ذوق اإلســالم عنــد الزيــارة وقبــل دخــول  ُكــْم َتَذكَّ ــْم َخــٌر َلُكــْم َلَعلَّ ــا َذلُِك و ُتَســلِّموا عــى َأْهلَِه
البيــوت االســتئذان،ويف هــذه اآليــة نلتمــس ذوقــا أبلــغ مــن االســتئذان وهــو) االســتئناس(، وهــذا الــذوق يعنــي االستكشــاف 

)1(. ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، 6/339.                                                             

)2(. السعدي، تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص799.                                                

)3(. حديث صحيح، البخاري، باب اذا كانوا أكثر من ثالثة فال بأس من املسارة واملناجاة، 5932.                               
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والتعــرف عــىل رغبــة أهــل البيــت يف الزيــارة مــن عدمها4،وهــذا مــا فعلــه النبــي ملسو هيلع هللا ىلص حــني دعــاه أنصــاري إىل الطعــام، فجــاء 
رجــل مــع النبــي ملسو هيلع هللا ىلص فقــال النبــي لصاحــب البيــت: »إن هــذا قــد َتبَِعنــا، فــإن ِشــْئَت أن تــأذن لــه فــأذن لــه، وإن ِشــْئَت أن يرجــع 

رجــع«. فقــال: ال، بــل قــد أذنــت له5.
 وقال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : »الستئذان ثاث؛ فإن أذن لك، وإل فارجع«6.

ــوس  ــم واجلل ــال: »إياك ــي ملسو هيلع هللا ىلص ق ــه أن النب ــدري ـ ريض اهلل عن ــعيد اخل ــن أيب س ــق: فع ــارع والطري ــذوق يف الش ــال ال مج
ــق  ــوا الطري ــس فأعط ــم إل املجل ــال: »إذا أبيت ــا. فق ــدث فيه ــدٌّ نتح ــنا ب ــن جمالس ــا م ــا لن ــول اهلل، م ــا رس ــوا: ي ــات«. فقال بالطرق
حقــه«. قالــوا: ومــا حــق الطريــق يــا رســول اهلل؟ قــال: »غــض البــر، وكــف األذى، ورد الســام، واألمــر باملعــروف، والنهــي 

عــن املنكــر«7.
مجــال الــذوق يف الرائحــة: فعــن جابــر بــن عبــداهللـ  ريض اهلل عنــه قــال: قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »مــن أكل مــن هــذه الشــجرة 
يريــد الثــوم فــا يغشــانا يف مســاجدنا«8. ويف روايــة مســلم عــن ابــن عمــر ـ ريض اهلل عنــه ترصيــح بــأن هــذا النهــي عــن أكل 
الثــوم ألجــل رائحتــه؛ فقــال النبــي ملسو هيلع هللا ىلص : »مــن أكل مــن هــذه البقلــة أي الثــوم فــا يقربــن مســاجدنا حتــى يذهــب ريهــا«9. 
قــال ابــن حــزم:»أكل الثــوم والبصــل والكــراث، حــالل إال أن مــن أكل منهــا شــيئا ُيْكــَرُه حضــوره اجلامعــة حتــى ولــو يف غــري 
مســجد أو يف غــري صــالة حتــى يذهــب رحيــه، ملــا فيــه مــن اإليــذاء، ويلحــق بذلــك كل مــا لــه رائحــة كرهيــة ومؤذيــه، كالدخــان 

والتبــغ وغريهــا قياســا عــىل الثــوم والبصــل، ألن العلــة يف النهــي حصــول األذى«10.
مجــال الــذوق يف احــرتام الكبــري، ورمحــة الصغــري: فعــن أنــس بــن مالــك ـ ريض اهلل عنــه قــال: قــال النبــي ملسو هيلع هللا ىلص : »ليــس 
ــَل احلســن بــن عــي وكان جالســا عنــده األقــرع بــن حابــس  منــا مــن مل يرحــم صغرنــا ويوقــر كبرنــا«11. وهــذا النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قبَّ
ــْم ل  ــم قــال: »مــن ل َيْرَح ــه النبــي ملسو هيلع هللا ىلص ث ــد مــا قبلــت منهــم أحــدا، فنظــر إلي التميمــي، فقــال األقــرع: إن يل عــرشة مــن الول

ــْم«12. ُيْرَح
مجــال الــذوق يف العطــس: فعــن أيب هريــرة ـ ريض اهلل عنــه قــال: كان النبــي ملسو هيلع هللا ىلص إذا عطــس وضــع يــده أو ثوبــه عــىل فيــه، 
وخفــض هبــا صوتــه13. ويف الــذوق يف التعامــل مــع العاطــس، روى أنــس بــن مالــك ـ ريض اهلل عنــه قــال: عطــس رجــالن عنــد 

َمــِد الل«14. ت اآلخــر، فقيــل لــه، فقــال: »هــذا َحـِـَد الل وهــذا مل َيْ َت أحدمهــا ومل ُيَشــمِّ النبــي ملسو هيلع هللا ىلص فشــمَّ
ــده،  ــرتك ي ــه : أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا صافــح رجــال مل ي ــن مالــك ـ ريض اهلل عن ــذوق يف املصافحــة: فعــن أنــس ب مجــال ال
ــال  ــه، ف ــه وتعظيم ــرام صاحب ــه يف إك ــم ألمت ــه تعلي ــذا في ــي: »ه ــال الطيب ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 15. ف ــد رس ــارك لي ــو الت ــون ه ــى يك حت

)4(. أبو حيان، تفسري البحر املحيط، 6/445،446.

)5(. حديث صحيح، مسلم، كتاب: األرشبة، باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غري من دعاه،)2036(.

)6(. حديث صحيح، البخاري، كتاب االستئذان، باب التسليم واالستئذان ثالثا، )5891(.

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

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

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

)10(.  ابن حزم، املحىل، ص 120.

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

)12(.  حديث صحيح، البخاري، ص 5997.

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

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

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

ــُكُر  ــْن ل َيْش ــُكُر الل َم ــي ملسو هيلع هللا ىلص :»ل َيش ــال النب ــال: ق ــه ق ــريض اهلل عن ــرة ـ ــن أيب هري ــاس: فع ــكر الن ــذوق يف ش ــال ال مج
ــني: ــىل وجه ــأول ع ــث يت ــذا احلدي ــايب: “ ه ــام اخلط ــال اإلم ــاس«17. ق الن

أحدمهــا: أن مــن كان طبعــه وعادتــه كفــران نعمــة النــاس وتــرك الشــكر ملعروفهــم، كان مــن عادتــه كفــران نعمــة اهلل تعاىل 
ــكر له. ــرك الش وت

والوجــه اآلخــر: أن اهلل ســبحانه وتعــاىل ال يقبــل شــكر العبــد عــىل إحســانه إليــه، إذا كان العبــد ال يشــكر إحســان النــاس 
ويكفــر معروفهــم. وعليــه فــإن هــذا احلديــث فيــه ذم ملــن مل يشــكر النــاس عــىل إحســاهنم، وفيــه أيضــا احلــث عــىل شــكر النــاس 

عــىل إحســاهنم وذلــك بالثنــاء عليهــم وبالكلمــة الطيبــة وبالدعــاء هلــم«18.
مجــال الــذوق يف اختيــار األســامء: فقــد كان النبــي ملسو هيلع هللا ىلص حريصــا عــىل أمــر اجلــامل حتــى يف أســامء مــن دخلــوا اإلســالم، وقد 
ه إىل مــا هــو خــري منــه.  وردت الكثــري مــن الروايــات الصحيحــة واحلســنة، التــي تذكــر أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص إذا مل يعجبــه اإلســم غــريَّ

َ اســم عاصيــة، وقــال: أنــت مجيلــة«19. فعــن ابــن عمــر ـ ريض اهلل عنــه أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص »غــرَّ
وغــري النبــي ملسو هيلع هللا ىلص اســم زحــم بــن معبــد الســدويس إىل بشــري20، وكان ســيدنا عــي ـ ريض اهلل عنــه قــد ســّمى احلســن حربــًا، 
فســامه النبــي ملسو هيلع هللا ىلص احلســن، ثــم ســّمى احلســني حربــًا فســامه النبــي ملسو هيلع هللا ىلص احلســني21. وغــرّي النبــي ملسو هيلع هللا ىلص اســم أرصم إىل زرعــة، وغــرّي 
ــعب  ــرضة، وِش ــاّمها خ ــرة س ــًا عف ــث، وأرض ــع املنبع ــّمى املضطج ــلاًم، وس ــًا س ــّمى حرب ــح، وس ــأيب رشي ــم ب ــم أيب احلك اس
الضاللــة ســاّمه ِشــعب اهلــدى، وبنــو الزنيــة ســاّمهم بنــي الرشــدة، وســّمى بنــي مغويــة بنــي رشــدة22. ولقــد أرشــد النبــي ملسو هيلع هللا ىلص 
أمتــه يف أمــر األســامء واختيارهــا، فقــال: »أحــبُّ األســامء إل الل عــز وجــل عبــدالل وعبــد الرحــن، وأصدقهــا حــارث ومهــام، 

وأقبحهــا حــرب وُمــّرة«23.
هــذه بعــض مــن املظاهــر واجلامليــات التــي جــاء هبــا الديــن اإلســالمي، مجاليــات الــذوق ومجاليــات األخــالق، تلــك التي 

مل ُتعهــد يف ترشيــع ال مــن قبــل وال مــن بعــد، وبقيــت دالــة عــىل إنســانية ديــن اإلســالم وعظمــة احلضــارة اإلســالمية.

واحلمد هلل رب العاملني

القاري، مرقاة املفاتيح، ) 9/3718(.  .)16(

حديث صحيح، صحيح ابن حبان، 3407.  .)17(

اخلطايب، معامل السنن، 4/113.  .)18(

حديث صحيح، مسلم، كتاب اآلداب، باب استحباب تغيري االسم القبيح إىل حسن، )2139(.  .)19(

البخاري، األدب املفرد، 775.   .)20(

البخاري، األدب املفرد، 823.  .)21(

ابن القيم، زاد املعاد، 2/334 وما بعدها.  .)22(

البخاري، األدب املفرد، 814.  .)23(
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يــا صاحــب الصفقــه خــذ اليــوم بيتــني
بالرباهــني وندعمــه  وكاد  قــوال 
والوفيــني واملرجلــه  الــوىف  دار 
وصلبــني للمواقــف  رضيبــه  ندفــع 
عفيفــني هلل  واحلمــد  ننــرشا  مــا 
القــدس خــط امحــر كام قــال ابو حســني
مالعــني باحلقيقــه  يشــكك  لكــن 
باهلاشــميني التشــكيك  ومــدارس 
يــدرس هبــا عيــال اخلنــا واخلبيثــني
خدمــه ملــن ســاوم عــىل االرض والدين
الشــياطني وقــرون  احلقــد  منابــع 
الثعابــني ســموم  حــربه  اقالمهــم 
االردنيــني كامــل  هلل  واحلمــد 
العناويــن خفــي  تقــرا  اعيوهنــم 
وابــن احلســني ومــن عهد جده احســني
فلســطني رادوا  يــوم  مكــه  رشيــف 
مــار اســتحوا يــا عايبــني املكامــني
مالييــني وعــرشة  الثــاين  عبــداهلل 
ــني ــه حريص ــىل الكرام ــك ع ــع املل م
هاشــميني كلنــا   نخانــا   واذا  

عبداهلل الثاني وعشرة مايين

الشاعر محمد فناطل الحجايا

وخــي ربوعــك بالعــرب يســمعوها
تعرفوفهــا الــي كلكــم  االردن  مــن 
قدروهــا مــا  العربــان  اكثــر  يــوم 
ــا ــري انكروه ــي الكث ــوق ال ــىل احلق ع
تروهــا الــي  اجبالنــا  ثبــات  نثبــت 
يدركوهــا العــدا  حتــى  حقيقــة« 
وكــم مــن حقيقــه قبلهــا زوروهــا
ابوهــا نعــرف  الوقــت  مــدار  عــىل 
ينرشوهــا البــرش  بــني  وســمومهم 
وتشــويه لــي مــن دماهــم رووهــا
 لــو تنكشــف عوراهتــم مــا محوهــا
ــا ــاري رشوه ــم باملص ــن ه ــب مل وتكت
قروهــا العاملــه  نــرشات  بالوعــي 
زوروهــا باخلفــا  احلقيقــه  مهــام 
مــا ســاوموا يــوم االعــادي بغوهــا
تروهــا وتضحياتــه  يبيــع  عيــا 
أســرتوها تكشــفت  عوراتكــم 
يفتدوهــا بالدمــا  وارضــه  القــدس 
والــذي ســمروها الســامرس  ضــد 
وبالــدم صفحــات الوفــا ســطروها
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د. إميان عيل الغنانيم العبادي
جامعة البلقاء التطبيقية/ العقيدة 

والدراسات اإلسالمية

دور المرأة األردنية في 
بناء الوطن

بســم اهلل الرمحــن الرحيــم، والصــالة والســالم عــىل ارشف 
اخللــق واملرســلني ســيدنا حممــد وعــىل آلــه وصحبــة 

ــد: ــا بع ــني، أم أمجع
ونحــن نحتفــل بمئويــة الدولــة األردنيــة اهلاشــمية، علينــا 
أن نفتخــر ونعتــز بانجــازات هــذا البلــد ومــا وصلنــا إليــه 
مــن تطــور وتقــدم يف كثــري مــن قطاعــات الدولــة املختلفة، 
ــن  ــري م ــرشف يف كث ــال وم ــة دور فع ــرأة األردني و كان للم
ــاء لــكل مــا  ــا أن نســتمر يف العطــاء والبن املجــاالت، فعلين
ــول  ــف ح ــا أن نلت ــه، وعلين ــت األردن ونجاح ــق هنض حيق
ــداهلل  ــك عب ــىل املل ــد األع ــادة القائ ــمية بقي ــة اهلاش الراي

ــاين ابــن احلســني حفظــه اهلل ورعــاه. الث
ــتطيع أن  ــا تس ــارض أهّن ــت احل ــرأة يف الوق ــت امل ــد أثبت فق
ــة  ــة واالقتصادي ــروف االجتامعي ــّور الظ ــع تط ــف م تتكّي
ــوظ يف  ــا امللح ــد تقّدمه ــا، ويؤّك ــة هب ــية املحيط والسياس
ــة والنقــاش والعمــل عــىل  ــب املعرف ــي تتطّل املجــاالت الت
ــة  ــا اإلداري ــتغالهلا لقدراهت ــرأة اس ــت امل ــد أثبت ــك، فق ذل
ــة البيــت واألرسة ويف  وأثبتــت نجاحهــا وكفاءهتــا يف رعاي
ــرِز  ــاٌن ألب ــأيت بي ــام ي ــرى، وفي ــاة األخ ــاالت احلي ــع جم مجي

ــع: ــة امُلجتم ــاة وتنمي ــامهاهتا يف احلي ــرأة ومس أدوار امل
ــي  ــاع الصناع ــم القط ــة ان تقتح ــرأة األردني ــتطاعت امل اس
كرياديــة يف هــذا املجــال. وتشــري ســجالت غرفــة صناعــة 
عــامن إىل وجــود )48( منشــأة صناعيــة متتلكهــا نســاء 

رياديــات تســتخدم )251( عامــال وعاملــة و)3( مصانــع 
ــة،  ــال وعامل ــتخدم )324( عام ــاء تس ــا نس ــرية تديره كب
وترتكــز الصناعــات التــي متتلكهــا الرياديــات عىل مشــاريع 
ــم  ــاء وقدراهت ــامم النس ــس اهت ــا يعك ــة مم ــة واحلياك اخلياط
ــل  ــرص العم ــم ف ــح هل ــي تتي ــة الت ــاطات اإلنتاجي بالنش
ــري أو  ــدى الغ ــتخدمني ل ــوا مس ــواء كان ــزل، س ــل املن داخ
يعملــون حلســاهبم. امــا توزيــع الثامنيــة واالربعــني منشــأة 
ــايل : ــة االنــف ذكرهــا فقــد كانــت عــىل النحــو الت صناعي

)27( منشــأة تريكــو و)9( منشــآت اعــامل جلديــة و)12( 
منشــأة تعبئــة وتغليــف وطباعــة واعــامل بالســتيكية. 

ــري  ــة غ ــة ومؤسس ــوايل )450( مجعي ــد يف األردن ح ويوج
حكوميــة، تلعــب دورا رئيســيا يف دعــم املــرأة يف النواحــي 
ــبيا  ــري نس ــا صغ ــد منه ــة. والعدي ــة واالجتامعي االقتصادي
ــع  ــا يف موق ــرص اعامهل ــددة تنح ــاطات حم ــه نش ــوط ب ومن
واحــد، والقلــة منهــا لــه نشــاطات واســعة ومنتــرشة 
وامتــداد ال يســتهان بــه عــىل مســتوى املناطــق ومــن هــذه 
املؤسســات االحتــاد النســائي األردين العــام، ومؤسســة 
نــور احلســني، وصنــدوق امللكــة عليــاء للعمــل االجتامعــي 
وتشــمل  األردنيــة،  التعاونيــة  واملنظمــة  التطوعــي، 
ــري  ــات غ ــات واملؤسس ــذه اجلمعي ــية هل ــاطات الرئيس النش
احلكوميــة رعايــة املعوقــني والتعليــم املهنــي ورعايــة 
الطفــل وريــاض االطفــال والتثقيــف الصحــي إضافــة إىل 
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ــام يــي االنشــطة  ــة. وفي ــة واحلرفي اقامــة املشــاريع اإلنتاجي
ــال  ــات يف جم ــذه املؤسس ــن ه ــض م ــا بع ــوم هب ــي تق الت

ــرية.  ــاريع الصغ املش
ــت  ــد متكنّ ــّلحة فق ــوات املس ــرأة يف الق ــن دور امل ــا ع أم
ــف  ــىل خمتل ــلحة ع ــوات املس ــراط يف الق ــن االنخ ــرأة م امل
ــة  ــرأة األدني ــتطاعت امل ــات، واس ــتويات والتخصص املس
أن تنافــس زمالئهــا يف شــتى جمــاالت العمــل العلميــة 
واملهنيــة، واســتطاعت أن تثبــت نفســها وقدراهتــا العمليــة 
ــه  ــا في ــكل م ــي ل ــامء احلقيق ــكرية واالنت ــاة العس يف احلي
مصلحــة للوطــن وأبنائــه، وأمــا عــن دور املــرأة يف العمــل 
التطوعــي فيعــد فّعــاالً جــّدًا، خاصــًة يف األعــامل التطوعيــة 
التــي ُيمكــن أن ُتلّبــي فيهــا حاجــات غريهــا مــن النســاء؛ 
وذلــك بســبب بعــض املهــارات التــي تتمّيــز هبــا؛ كقدرهتــا 
ــت، وأداء  ــم الوق ــوارد، وتنظي ــة امل ــع قّل ــل م ــىل التعام ع

املهــام املتعــددة، ورعايــة أفــراد أرسهتــا دون مقابــل، حيــث 
ُيمكــن أن ُتســتثمر هــذه املهــارات مــن خــالل إرشاك املــرأة 
ــع  ــك بالنف ــود ذل ــة، ويع ــامل التطوعي ــات األع يف مؤسس
عــىل املــرأة، حيــث ُتســاهم مشــاركتها يف العمــل التطوعــي 
ــادة  ــدة، وزي ــر قدراهتــا، واكتســاب مهــارات جدي يف تطوي
فرصهــا يف املشــاركة االجتامعيــة، وإتاحــة فرصــة املشــاركة 
يف جمــاالت ومناصــب جديــدة؛ كقائــدة ومديــرة عــىل وجــه 
ــذى  ــدوًة حُيت ــا ق ــك يف جعله ــاهم ذل ــام ُيس ــوص، ك اخلص
هبــا، ومصــدًرا إلهلــام اآلخريــن. ويف اخلتــام أرفــع إىل 
ــاين ابــن احلســني أســمى آيــات  ــا الغــايل عبــداهلل الث مليكن
التهنئــة والتربيــك بمناســبة دخــول اململكــة األردنيــة 
اهلاشــمية باملئويــة الثانيــة، وأســال اهلل عــز وجــل أن حيفــظ 
األردن ملــكًا وشــعبًا، وأن جيعــل هــذا البلــد آمنــا وســائر 

ــلمني. ــالد املس ب



88

مجلة  فرســــان مؤتــــة 2021

ــم  ــلني عليه ــاء واملرس ــىل األنبي ــن ع ــاىل الّدي ــزل اهلل تع  أن
البرشيــة  إلصــالح  التســليم  وأزكــى  الصــالة  أفضــل 
ــِك ــال: ﴿يا َأْهَل اْل ــه، فق ــّو في ــن الغل ــى ع ــعادها، وهن وإس
َتاِب َل َتْغُلـــــوا يِف ِدينُِكْم َوَل َتُقوُلوا َعَى الل إِلَّ احْلق﴾ 
]النســاء: 171[ ؛ ألّن الغلــّو يف الديــن قــد يــؤدي إىل إفســاد 
ــو يف  ــىل الغل ــة ع ــج املرتتب ــر النتائ ــن أخط ــه، وم ــن ذاتِ الّدي
ــني أو  ــد املغال ــه وقــوع اإلرهــاب عن ــن أو التقصــري في الدي
املقرصيــن، وهــذا اإلرهــاب ليــس مــن الديــن، وإنــام هــو 
ــة  ــن، أو املامرس ــة الدي ــم حقيق ــور يف فه ــن قص ــج ع نات
ــر  ــن لتربي ــتخداما للدي ــون اس ــد يك ــن، وق ــة للّتدي اخلاطئ

ــا. ــرام أحيان اإلج
مــن مظاهــر الغلــّو والّتطــرف: ال نســتطيع أن نحــرص 
مظاهــر الغلــّو؛ ذلــك أن كل خــروج عــن هنــج االعتــدال 
ــا  ــرف، إم ــن التط ــوع م ــو ن ــالم ه ــخه اإلس ــذي رس ال
إىل جهــة املبالغــة والتشــدد، وإمــا إىل جهــة التقصــري 
ــر إىل  ــذه املظاه ــم ه ــا أن نقس ــن يمكنن ــاهل، ولك والتس
مظاهــر فكريــة اعتقاديــة ومظاهــر ســلوكية عمليــة، وفيــام 

ــر: ــذه املظاه ــض ه ــرض لبع ــأيت ع ي
أ.  التطــرف يف املعتقــد: هــو االعتقــاد بــآراء تعــارض رصيح 
ــر،  ــل الكبائ ــلمني بفع ــري املس ــل تكف ــنة مث ــرآن أو الس الق
ــرف إىل  ــذا التط ــل ه ــد يص ــة، وق ــة األئم ــول بعصم والق
حــد خيــرج صاحبــه مــن امللــة، مثــل اعتقــاد بعــض الفــرق 
الضالــة بتأليــه عــي بــن أيب طالــب، وإضفــاء بعــض 
ــم أو  ــبة الظل ــا نس ــاء، ومثله ــىل األنبي ــة ع ــات اإلهلي الصف
ــا. ــاء، وغريه ــدر األنبي ــن ق ــاص م ــص إىل اهلل، واالنتق النق

ب.  التطــرف يف العبــادة ثبــت يف احلديــث الصحيــح عــن 
أنــس بــن مالــك )ريض اهلل عنــه( قــال: »َجــاَء َثاَلَثــُة َرْهــٍط 
ــيِّ  ــاَدِة النَّبِ ــْن ِعَب ــَأُلوَن َع ــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْس ــوِت َأْزَواِج النَّبِ إىَِل ُبُي

ــُن  ــَن َنْح ــوا: َوَأْي ــا، َفَقاُل وَه ــْم َتَقالُّ ُ وا َكَأهنَّ ــرِبُ ــامَّ ُأْخ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَل
ــا  ــِه َوَم ــْن َذْنبِ َم ِم ــدَّ ــا َتَق ــُه َم ــَر َل ــْد ُغِف ــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص؟ َق ــَن النَّبِ ِم
ــًدا.  ــَل َأَب ْي ــيِّ اللَّ ــإيِنِّ ُأَص ــا َف ــا َأَن ــْم: َأمَّ ــاَل َأَحُدُه ــَر. َفَق َتَأخَّ
ــُر:  ــاَل آَخ ــُر. َوَق ــَر َواَل ُأْفطِ ْه ــوُم الدَّ ــا َأُص ــُر: َأَن ــاَل آَخ َوَق
ُج َأَبــًدا. َفَجــاَء َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  َأَنــا َأْعَتــِزُل النَِّســاَء فــاَل َأَتــَزوَّ
إَِلْيِهــْم َفَقــاَل: »َأْنُتــُم الَِّذيــَن ُقْلُتــْم َكــَذا َوَكــَذا؟ َأَمــا َواللِ إِنِّ 
أَلَْخَشــاُكْم للِِ َوَأْتَقاُكــْم َلــُه، َلكِنِّــي َأُصــوُم َوُأْفطـِـُر، َوُأَصــيِّ 
ُج النَِّســاَء، َفَمــْن َرِغــَب َعــْن ُســنَّتِي َفَلْيــَس  َوَأْرُقــُد، َوَأَتــَزوَّ
ِمنِّــي« متفــق عليــه، فهــؤالء الصحابــة أرادوا أن يبالغــوا يف 
ــني  ــًا، فب ــنون صنع ــك حيس ــم بذل ــوا أهن ــد وظن ــرة التعب كث
هلــم الرســول الكريــم أن اإلحســان يف العبــادة يكــون 
ــلم أن  ــوز للمس ــه ال جي ــه، وأن ــق حق ــاء كل ذي ح بإعط

ــرى. ــات األخ ــن الواجب ــد ع ــرة التعب ــغله كث يش
ــأن  ــلم ب ــاىل املس ــر اهلل تع ــالق:  أم ــرف يف األخ جـــ.  التط
ــرم  ــة والك ــدق واألمان ــة كالص ــالق الفاضل ــق باألخ يتخل
واملــروءة والشــجاعة والعفــو، وهنــى عــن التطــرف يف يشء 
منهــا، فمثــاًل حــني حــث اإلســالم عــىل الكــرم فقــد هنــى 
عــن البخــل وعــن اإلرساف، وحــني حــّث عــىل الشــجاعة 
فقــد هنــى عــن التهــور واجلبــن، وحــني حــث عــىل 
ــام  ــذا، وك ــرب، وهك ــة والك ــى الوضاع ــد هن ــع فق التواض
ــة  ــراط رذيل ــني، فاإلف ــني رذيلت ــط ب ــة وس ــل: الفضيل قي

ــك. ــة كذل ــط رذيل والتفري

موقف اإلسام من الغلّو 
والتطرف واإلرهاب

النقيب اإلمام

راشد عزت القطامني
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القديــم بالزمــان  املحّبــه  وكيــل  مــن 

مــا أعيــب الّزمــان آعيــب واقــع أليــم

ــم ــع احلري ــي تطي ــال ال ــه الّرج ــفت في ش

ــم ــه كلي ــّد نفس ــى ع ــون موس ــفت ملي ش

ــراس جســٍم ســليم  ــم اب ــٍل روي شــفت عق

احلليــم فيــه  وحــار  اســتدار  الّزمــان 

جــّف زيتــون يــروي قّصتــه يل حكيــم 

عقيــم لكــن  عــاش  فحلهــا  والعروبــه 

وتقيــم تنــّز  اجروحــه  بــه  موطــن  كّل 

ــموم اوَصلتنــا واشــعلت باهلشــيم  والسَّ

فهيــم  جهلهــا  مــا  اللئيمــه  والنّفــوس 

ــم ــار اجلحي ــاف ن ــوكه ش ــه بش ــن نوال م

صميــم لالجابــه  وبراشــد  معــاذ  يف 

ديــم وبــل  كنّهــا  مواقــف  للنشــامى 

اردن الطيــب مــا جيهــل َأهلهــا غشــيم

فطيــم عالنذالــه  خيونــه  يفّكــر  مــن 

عــاش موطــن هــدب عينيــه جيــٍش عظيــم

دق العظـــام

االحــرتام فايــق  الوفّيــه  للقلــوب 

وخصــام وّد  بــني  ضاعــو  فيــه  البــرش 

االلتــزام طاعــة  ماهــي  اقــرود  طاعــة 

صــدام عّيشــتني  واملذاهــب  واملِلــل 

اهتــام ل  قفــص  هّجاعــة  والشــعارات 

احلــامم رفــوف  يف  حّلــت  والنّزاعــات 

وانكــر حلــم حــّره مــع غصــون الّســالم

والعــرب بــني شــّكات احلــالل احلــرام

الكــرام الــدّم واحلاصــل ضيــاع  ثــورة 

نــار حقــد الّطوايــف يف نفــوس اللئــام 

امــام وناقــف  اجنــوده  كّلنــا  وطــن  يف 

الــكالم باختصــار  شــواهد  والفعايــل 

متــام لالجابــه  امحــد  عــدوان  وابــن 

ــام ــد ع ــا لبع ــن هن ــب م ــو اكت ــّدد ل ــا تع م

باملنــام ناْصَيــه  يقاســم  اال  بقــى  مــا 

الّظــالم طيــور  قنّاصــة  والبواريــد 

ــام ــري دّق العظ ــه غ ــع خصيم ــرف م ــا ع م

النقيب

صهيب محمد املعايطة
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ــريات  ــرزت متغ ــادة وب ــة ح ــة منافس ــرزت العومل ــد أف لق
ــامت يف  ــع املنظ ــا وض ــة، مم ــة هائل ــورات تقني ــرية وتط كث
ــة، إذ مل يعــد األداء العــادي يكفــي ملواجهــة  ــة صعب وضعي
ــث  ــدة. حي ــن املتزاي ــات الزبائ ــة وتطلع ــري واملنافس التغي
ــة التوظيــف  ــة مــن خــالل عملي يمكــن حتقيــق هــذه الغاي
ــب أن  ــي جي ــف الت ــم الوظائ ــدى أه ــن إح ــد م ــي تع الت
تنجزهــا إدارة املـــوارد البرشيــة يف املنظمــة بكفــاءة وفاعليــة 

ــة. عالي
متلــك كثــري مــن املنظــامت املــوارد التــي تســتخدمها 
ــا،  ــق أهدافه ــم حتقي ــن ث ــتويات األداء، وم ــني مس لتحس
ــوارد  ــي امل ــريًا ه ــر تأث ــة واألكث ــر أمهي ــوارد األكث ــن امل لك
البرشيــة والتــي تعتــرب الثــروة األوىل واجلوهريــة للمنظمــة 
تســمح  حيــث  لــأداء.  األساســية  العوامــل  وأحــد 
بيئــة  ضمــن  والنمــو  واالســتمرار  بالبقــاء  للمنظمــة 
ــد،  ــر تعقي ــات أكث ــة ومنتج ــواق متقلب ــتقرة وأس ــري مس غ
ــتوى  ــق املس ــن وحتقي ــاء الزبائ ــة إرض ــة إىل صعوب باإلضاف

ــة. ــة والفعآلي ــن اإلنتاجي ــىل م األع
الختيار والتعين

تعــد عمليــة االختيــار والتعيــني مــن أهــم األمــور لتكويــن 
ــع  ــر ورف ــهام يف تطوي ــىل اإلس ــادرة ع ــة ق ــة برشي منظوم
ــة،  ــىل أداء املنظم ــس ع ــذي ينعك ــني، ال ــوية أداء العامل س
ــودة األداء،  ــىل ج ــز ع ــًا بالرتكي ــط اجيابي ــا يرتب وان نجاحه
ــة واخلدماتيــة عــىل  ــة اإلنتاجي ممــا يزيــد مــن كفــاءة العملي

حــد ســواء.
ــل  ــاء أفض ــا انتق ــم بمقتضاه ــي يت ــة الت ــار: العملي الختي

ــة  ــة عالي ــة أدائي ــدرات وقابلي ــروا ق ــن اظه ــحني الذي املرش
ــًا  ــم طبق ــار يت ــذا االختي ــارات، وه ــالت واالختب يف املقاب
ــار التــي تطبقهــا املنظمــة لتعيينهــم يف هنايــة  ملعايــري االختي

ــة : ــارص اآلتي ــالل العن ــن خ ــها م ــم قياس ــر وت األم
املقابــات: حمادثــة أو حــوار بــني املتقــدم لطلــب الوظيفــة 
ــم  ــرى يت ــة آخ ــن جه ــفى م ــن املستش ــة م ــة وجلن ــن جه م
عــرب طــرح جمموعــة مــن األســئلة واملواقــف التــي يتطلــب 
ــدم  ــخص املتق ــن الش ــا م ــتجابة هل ــا أو االس ــة عليه اإلجاب

للوظيفــة لقيــاس اجتاهاتــه نحــو الوظيفــة املتقــدم هلــا.
الختبــارات: جمموعــة مــن الفحوصــات التــي جترهيــا 
ــارات  ــارف أو مه ــر مع ــدى تواف ــرف إىل م ــة للتع املنظم
املتقــدم للوظيفــة، وللتأكــد مــن  معينــة يف الشــخص 
امكانيــة نجــاح الشــخص يف أداء العمــل أو الوظيفــة 

ــا. ــدم هل املتق
معاينــة مــكان العمــل: هــو إطــالع املتقــدم للوظيفــة 
ــه بنفســه، ومعرفــة اجلوانــب  عــىل مــكان العمــل، ومعاينت
الســلبية واإلجيابيــة يف بيئــة العمــل، ويرتتــب عــىل ذلــك أن 

ــة. ــول الوظيف ــدم قب ــد أو ع ــل اجلدي ــول العم ــار قب خيت
ــن  ــق ع ــري والتدقي ــو التح ــع: وه ــن املراج ــار م االستفس
ــة  ــن صح ــد م ــة للتأك ــادر املرجعي ــوع للمص ــق الرج طري

ــف. ــب التوظي ــة يف طل ــدم للوظيف ــه املتق ــا قدم م
ــات  ــد عملي ــرية بع ــوة األخ ــني اخلط ــرب التعي ــن: يعت التعي
متعــددة املراحــل تبــدأ مــن االســتقطاب. ثــم عمليــة 
االنتقــاء، وأخــريا التعيــني ويرتتــب عــىل هــذا القــرار 
ــًا  ــة وأيض ــا اإلضافي ــر واملزاي ــف يف األج ــًا للموظ حقوق

أثر ممارسات االختيار 
والتعيين في تحسين 

أداء العاملين
املالزم اول

محمد عبداللطيف الخاليلة
كلية االمري فيصل الفنية قيادة سالح الجو املليك
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واجبــات ومســؤوليات وظيفتــه وتــم قياســها مــن خــالل 
ــة: ــارص اآلتي العن

أداء العاملن: قيـــام الفرد بتنفيذ االعامل واملهـــام املختلفـــة 
ــا  ــل املستشــفى والتـــي يتكـــون منهـ ــه مــن قب ــة الي املوكل
عملـــه ويشــمل التــزام املوظــف بعملــه ورسعــة اإلنجــاز 
ودقــة العمــل وقدرتــه عــىل االبتــكار ممــا يســأهم يف إنجــاز 
املهمـــة أو اهلـــدف املخـــصص لـــه بنجاح وتم قياســها من 

خــالل العنــارص اآلتيــة:
اللتــزام بالعمــل: مــدى التــزام العاملــني بأوقــات الــدوام 
ــه  ــل وج ــىل اكم ــم ع ــأداء عمله ــزام ب ــة وااللت يف املنظم
ودون احلاجــه للوصــول إىل أيــة مــربرات أو معوقــات 

ــوب. ــدف املطل ــق اهل ــول دون حتقي حت
العاملــني  أداء  رسعــة  هبــا  ويقصــد  اإلنجــاز:  رسعــة 
ــن  ــدر م ــرب ق ــة بأك ــن املنظم ــم م ــة اليه ــامل املوكل لأع
ــي  ــات الت ــىل الصعوب ــب ع ــتقآللية والتغل ــة واالس الرع

تواجههــم يف عملهــم. 
 دقــة العمــل: الدقــة يف إنجــاز األعــامل دون اخطــاء تؤثــر 
ــكل  ــل بش ــاز العم ــم وإنج ــة احلج ــن ناحي ــل م ــىل العم ع

ــرة األوىل. ــح مــن امل صحي
ــار والتعيــني مــن منظمــة آلخــرى،  ــة االختي ختتلــف عملي
وقــد ُيعــزى هــذا األمــر لنوعيــة الوظيفــة ومســتواها 
يف املنظمــة، باالضافــة إىل إمكانيــات املنظمــة، وحجــم 
ــة  ــة عملي العاملــة، وسياســتها جتــاه املوظفــني ونظــرا ألمهي
ــان  ــة يف بي ــون دقيق ــامت أن تك ــىل املنظ ــب ع ــار جي االختي
اإلجــراءات، فتمــر عمليــة االختيــار بمراحــل يتــم اختاذهــا 
ــرار  ــاًء بق ــار، وانته ــل يف االختي ــة تتمث ــل املنظم ــن قب م
تعيــني املوظــف، وهنــاك عــدة مراحــل تعكــس يف تعددهــا 
الكلفــة، ومــا يعــول عــىل هــذه اإلجــراءات مــن الوصــول 

ــار.  ــل اختي إىل أفض
ــة  ــار بأمهي ــة االختي ــى عملي ــار: حتظ ــة الختي ــة عملي أمهي
بالغــة يف العمــل اإلداري والتــي مــن خالهلــا تســتطيع 

ــي : ــا ي ــق م ــة ان حتق املنظم
تدفــع عمليــة االختيــار املنظمــة بوضع الشــخص املناســب يف 
الوظيفــة املناســبة حيــث ان اي شــخص يتــم تعيينــه يف وظيفــة 
قــد ال تناســب قدراتــه وكفاءاتــه وخرباتــه العمليــة والعلميــة 

ســيكون دائــاًم يف حالــة مــن القلــق وعــدم االســتقرار.

 توفــر عمليــة االختيــار األجــور املناســبة للعامــل بحيــث 
ــدوره  ــذا ب ــه وه ــة وقدرات ــه العلمي ــع مؤهالت ــب م تتناس

ــة. ــة عالي ــن إنتاجي يضم
 ان كفــاءة اي منظمــة وتطورهــا يعتمــد بشــكل أســايس عىل 
أداء العاملــني فيهــا بمعنــى آخــر اذا كان لــدى العاملــني يف 
املنظمــة اخلــربة والكفــاءة الكافيــة ينعكــس بشــكل اجيــايب 

عــىل أداء املنظمــة والعكــس صحيــح.
ــخص  ــن والء الش ــل م ــار جيع ــة االختي ــدم موضوعي ان ع
الــذي يشــغل الوظيفــة ليكــون للشــخص الــذي حابــاه يف 

تلــك الوظيفــة ال للمنظمــة التــي يعمــل هبــا.

املراجــــع
ابــو الــروس، ســاملي )2011(. واقــع سياســة االختيــار . 1

ــني يف  ــي للعامل ــار الوظيف ــىل املس ــا ع ــني وأثره  والتعي

ــة  ــتري، اجلامع ــالة ماجس ــزة، رس ــاع غ ــارف قط    مص

اجلامعــة  موقــع  منشــورة  رســالة  )غــزة(،   اليــة 

   الية.

ــة : . 2 ــوارد البرشي ــادر )2015(. ادارة امل ــيخة، ن ــو ش اب

ــة، دار  ــة الثاني ــة، الطبع ــاالت عملي ــري وح ــار نظ  اط

    الوفاء للنرش، عامن األردن.

ابــو قاعــود، فــارس )2005(. تطبيــق اإلدارة باالهداف . 3

 وأثرهــا يف تطويــر أداء العاملــني يف القطــاع العــام، 

ــة،  ــة مؤت ــتري، جامع ــالة ماجس ــة، رس ــة تطبيقي    دراس

ــة. ــم اإلدارة العام قس

ــة . 4 ــرتاتيجية وتنمي ــد )2002(. اإلدارة اإلس ــد، حمم امح

والتوزيــع  للنــرش  املســرية  دار  البرشيــة،   املــوارد 

   والطباعة، عامن، األردن، الطبعة األوىل

ــة . 5 ــوارد البرشي ــم أداء امل ــوار )2015(. تقيي ــامعيل، ن اس

العامــة:  املنشــات  أداء  رفــع  يف  املســأمهة   ومــدى 

ــتري  ــالة ماجس ــيج، رس ــزل والنس ــوذج رشكات الغ    نم

غــري منشــورة، جامعــة ترشيــن، قســم اإلدارة العامــة

ــدراء . 6 ــارات م ــه مه ــيونى )2006(. تنمي ــى، س الربادع

املناســب  الشــخص  اختيــار  ىف  البرشيــة   املــوارد 

   للوظائف، ايرتاك للطباعة والنرش، الطبعة األوىل.
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غدير عيل العبادي

التعليم العالي في 
األردن... بين الماضي 

والحاضر

التعليــم العــايل بشــكل الفــت خــالل  تطــور قطــاع 
ــات  ــدد مؤسس ــث ع ــن حي ــة م ــة األردني ــرية الدول مس
التعليــم العــايل وأعــداد الطلبــة املســجلني، وأعضــاء 
اإلداريــة،  اهليئــة  وأعضــاء  التدريســية،  اهليئــة 
احلكومــي. والدعــم  اإلنفــاق  حجــم  يف   والزيــادة 
بــدأت مســرية التعليــم العــايل يف األردن مبكــرا مــن خــالل 
التحــاق الطلبــة مــن خرجيــي املرحلــة الثانويــة يف اجلامعات 
ــرة  ــاءات دائ ــر إحص ــث تظه ــارج األردن، حي ــة خ العربي
املعــارف يف عــام 1931 أن عــدد الطــالب املبتعثــني يف 
ــة يف  ــة األمريكي ــا يف اجلامع ــة العلي ــام للدراس ــك الع ذل
بــريوت كانــوا أربعــة مبتعثــني، ومبتعثتــني يف دار املعلــامت 
ــام 1948 )  ــغ يف ع ــدد ويبل ــذا الع ــد ه ــدس، ليتزاي بالق
223 مبتعثــًا( إىل خمتلــف اجلامعــات العربيــة، لتبــدأ خطــوة 
ــني،  ــدة الضفت ــد وح ــايل األوىل يف األردن بع ــم الع التعلي
حيــث تــم افتتــاح صــف لتأهيــل املعلمــني يف كليــة احلســني 
يف عــامن، ودارًا للمعلــامت يف مدينــة رام اهلل يف الضفــة 

ــام 1951. ــة يف ع الغربي
بــدأت العجلــة بالــدوران، وأصبحــت احلاجــة ملّحــة 
املعلمــني  توفــري  أجــل  مــن  للمعلمــني  دور  لتوفــري 
واملعلــامت للمــدارس التــي أخــذت تنتــرش بصــورة رسيعــة 
ــذ الدســتور األردين يف عــام 1952،  ــان تنفي مــع بــدء رسي
والــذي أقــّر إلزاميــة التعليــم يف اململكــة حتــى هنايــة 

الصــف الســادس االبتدائــي.
يف بدايــة اخلمســينيات اتســعت رقعــة اخلرجيــني مــن 
ــم إىل األردن  ــري منه ــدد كب ــاد ع ــة وع ــات العربي اجلامع

وبــدأوا يامرســون مهنهــم املختلفــة، وكانــت احلكومــة قــد 
انتبهــت إىل أمهيــة أن تعــزز هــذا القطــاع الــذي بــات مــن 
ــة  ــأت احلكوم ــة، فأنش ــة يف الدول ــات احليوي ــم القطاع أه
دار املعلمــني يف عــامن عــام 1958، هبــدف إعــداد املعلمــني 
ــم  ــم ت ــنتني، ث ــدة س ــم ومل ــة والتعلي ــدارس وزارة الرتبي مل
ــني  ــد املعلم ــدد معاه ــغ ع ــث بل ــني، حي ــاء دور املعلم إنش
ــام 1962، )11(  ــة ع ــها لغاي ــم تأسيس ــي ت ــامت الت واملعل
معهــدًا منهــا ثالثــة معاهــد لإلنــاث وثامنيــة معاهــد 
ــني  ــد املعلم ــل معاه ــم حتوي ــام 1980 ت ــور، ويف ع للذك
واملعلــامت إىل كليــات جمتمــع، ليصــل عددهــا يف عــام 
ــة. ــاء اململك ــف أنح ــىل خمتل ــة ع ــة موزع 1985 )52( كلي

ــرص  ــري ف ــرضورة توف ــمية ب ــادة اهلاش ــن القي ــا م وإيامن
اجلامعــة  تأســيس  تــم  لأردنيــني  اجلامعــي  التعليــم 
األردنيــة يف عــامن عــام 1962، ثــم جامعــة الريمــوك 
ــم جامعــة  ــة عــام 1981، ث ــم جامعــة مؤت عــام 1976، ث
العلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة عــام 1986، ثــم اجلامعــة 
اهلاشــمية عــام 1991، ثــم جامعــة آل البيــت عــام 1992، 
ثــم جامعــة البلقــاء التطبيقيــة عــام 1997 والتــي ضمــت 
ــايل  ــم الع ــون التعلي ــب قان ــع بموج ــات املجتم ــا كلي هل
رقــم )6( لســنة  1998، وتــم تأســيس الكليــات اجلامعيــة 
ــة  ــة للهندس ــامن اجلامعي ــة ع ــنوات )كلي ــع س ذات األرب
التكنولوجيــة عــام 1989، كليــة الدعــوة وأصــول الديــن 
جامعــة  تأســيس  تــم   1999 عــام  ويف   ،)1990 عــام 
احلســني بــن طــالل يف مدينــة معــان جنــوب األردن. 
األردنيــة  األملانيــة  اجلامعــة  أنشــئت   2005 عــام  ويف 
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وجامعــة الطفيلــة التقنيــة لتكــون بذلــك أول جامعــة 
تقنيــة يف األردن، ويف عــام 2008 أنشــئت جامعــة العلــوم 
ــع  ــي تتب ــاص والت ــون خ ــب قان ــة بموج ــالمية العاملي اإلس
ــام  ــالمي، ويف ع ــر اإلس ــة للفك ــت امللكي ــة آل البي ملؤسس
ــون  ــب قان ــة بموج ــني التقني ــة احلس ــئت جامع 2016 أنش

ــد. ــة ويل العه ــع مؤسس ــي تتب ــاص والت خ
لعــب قــرار تأســيس كليــات جمتمــع أهليــة متلكهــا وتديرها 
رشكات خاصــة، والــذي جــاء مبكــرا، دورا مهــام يف تطويــر 
حركــة التعليــم العــايل، حيــث تأسســت أول كليــة جمتمــع 
ــة،  ــام 1990 )22( كلي ــغ يف الع ــام 1967، لتبل ــة ع خاص
ترخيــص إلنشــاء  أول  منــح  العــام 1990  نفــس  ويف 
ــارشت  ــي ب ــة( الت ــامن األهلي ــة ع ــة )جامع ــة أهلي جامع
ــد  ــواىل بع ــي 1991/1990، وت ــام اجلامع ــا يف الع عمله
ذلــك تأســيس اجلامعــات األهليــة ليصــل عددهــا يف العــام 
1996 )12( جامعــة يــدرس فيهــا حــوايل )31000( 

ــي )1996ـ 1997(. ــام اجلامع ــة للع ــب وطالب طال
ــد  ــئ بع ــام 1980 وأنش ــايل ع ــم الع ــون التعلي ــدر قان ص
ذلــك جملــس التعليــم العــايل عــام 1982 ليــرشف بــدوره 
عــىل مؤسســات التعليــم العــايل األردنيــة، ويف عــام 1985 
االســتاذ  معــايل  وكان  العــايل  التعليــم  وزارة  أنشــئت 
ــدر  ــا، وص ــر هل ــد أول وزي ــن األس ــارص الدي ــور ن الدكت
ــذي  ــنة 1985 ال ــم )28( لس ــايل رق ــم الع ــون التعلي قان
حــدد أهــداف التعليــم العــايل كــام حــدد صالحيــات 
التعليــم  العــايل ووزارة  التعليــم  ومســؤوليات جملــس 
ــدر  ــايل، وص ــم الع ــات التعلي ــا بمؤسس ــايل، وعالقته الع
بعــد ذلــك قانــون التعليــم العــايل رقــم )6( لســنة 1998 
والــذي تــم بموجبــه إلغــاء وزارة التعليــم العايل واســتبداهلا 
ــك  ــة املل ــّلم جالل ــى تس ــايل، حت ــم الع ــس التعلي بمجل
ــتورية  ــلطاته الدس ــم س ــني املعظ ــن احلس ــاين اب ــداهلل الث عب
ــادة  ــامي إع ــي الس ــف امللك ــب التكلي ــد كت وورد يف أح
ــخ  ــي بتاري ــث العلم ــايل والبح ــم الع ــاء وزارة التعلي إنش
2001/8/21 لتتــوىل عمليــة اإلرشاف واملراقبــة عــىل 
مؤسســات التعليــم العــايل الرســمية واخلاصــة والنهــوض 

ــايل. ــم الع ــتوى التعلي بمس
جــاءت اخلطــة اإلســرتاتيجية لــوزارة التعليــم العــايل 
والبحــث العلمــي لأعــوام مــن )2007- 2009( لرتكــز 

ــتواه  ــع مس ــه ورف ــي ودعم ــث العلم ــجيع البح ــىل تش ع
وبخاصــة البحــث العلمــي التطبيقــي املوجــه خلدمــة 
ــاء  ــرتاتيجية إنش ــود اإلس ــت بن ــه، وتضمن ــع وتنميت املجتم
وزارة  العلمــي يف  البحــث  لتمويــل  صنــدوق خــاص 
التعليــم العــايل والبحــث العلمــي، مــن أجــل حتفيــز العلامء 
مــن جيــل الشــباب وتوفــر أبحــاث متميــزة مســتمرة 
ــىل  ــا ع ــس إجياب ــذي انعك ــر ال ــة، األم وإذكاء روح املنافس
قطــاع التعليــم العــايل يف األردن، وبــدأ االزدهــار يف مجيــع 

ــا. ــة وغريه ــى التحتي ــة والبن ــب الترشيعي اجلوان
املــوارد  لتنميــة  الوطنيــة  اإلســرتاتيجية  إطــالق  بعــد 
ــة  ــة خارط ــد بمثاب ــي تع ــة )2016 - 2025( والت البرشي
ــداد  ــم اع ــايل، ت ــم الع ــاع التعلي ــىل قط ــني ع ــق للقائم طري
اخلطــة االســرتاتيجية للــوزارة لأعــوام )2019 - 2021( 
حيــث ســعت اخلطــة االســرتاتيجية لــوزارة التعليــم العــايل 
ــم  ــز يف التعلي ــادة والتمي ــق الري ــي لتحقي ــث العلم والبح
ــات  ــذ السياس ــالل  تنفي ــن خ ــي م ــث العلم ــايل والبح الع
ــم  ــاالت التعلي ــمية يف جم ــة اهلاش ــة األردني ــة للمملك العام
العــايل والبحــث العلمــي واإلرشاف عــىل مؤسســات 
التعليــم العــايل ومتكينهــا ورفــع كفاءهتــا وفاعليتهــا ومتثيــل 
التعليــم العــــايل وبنــاء الــرشاكات حمليــًا ودوليــًا لتحقيــق 
التنميــة املســتدامة وتطويــر منظومــة متكاملــة للتعليــم 
ــن احلســني  ــاين اب ــداهلل الث ــة امللــك عب ــة جالل ــًا ملقول حتقيق
ــات  ــم وحاضن ــارات عل ــا من ــوا جامعاتن ــم » فلتجعل املعظ
وعــي واحــرتام للتنــوع  وقبــول اآلخــر ورفــض االنغالق، 

ــز«. ــاح ومتي ــص نج ــا قص ولتجعلوه
صــدرت ثالثــة قوانــني أساســية تنظــم ســري العمــل خــالل 
هــذه الفــرتة هــي: قانــون التعليــم العــايل والبحــث العلمي 
املؤقــت رقــم )41( لســنة 2001 وتعديالتــه. وقانــون 
ــنة  ــم )42( لس ــت رق ــمية املؤق ــة الرس ــات األردني اجلامع
ــة  ــة اخلاص ــات األردني ــون اجلامع ــه. وقان 2001 وتعديالت

ــه. ــنة 2001 وتعديالت ــم )43( لس ــت رق املؤق
الترشيعــات،  وحتديــث  تطويــر  يف  الــوزارة  اســتمرت 
ــم  ــم وحتك ــي تنظ ــامت الت ــة، والتعلي ــني، واألنظم والقوان
قطــاع التعليــم العــايل حيــث تــم إصــدار كل مــن: قانــون 
التعليــم العــايل والبحــث العلمــي رقــم )4( لســنة 2005، 
ــم )20(  ــي رق ــث العلم ــايل والبح ــم الع ــون التعلي وقان
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ــي  ــث العلم ــايل والبح ــم الع ــون التعلي ــنة 2007، وقان لس
ــنة 2009. ــم )23( لس رق

ــاع  ــة لقط ــات الناظم ــة يف الترشيع ــة نوعي ــت نقل ــام حدث ك
ــة  ــدرت اإلرادة امللكي ــث ص ــايل يف األردن حي ــم الع التعلي
الســامية باملصادقــة عــىل القوانــني التاليــة: قانــون التعليــم 
لعــام   )17( رقــم  العلمــي  والبحــث  األردين  العــايل 
ــام  ــم )18( لع ــة رق ــات األردني ــون اجلامع )2018(، وقان
)2018(، إضافــًة ملجموعــة مــن األنظمــة والتعليــامت 
واألســس التــي تنظــم عمــل قطــاع التعليــم العــايل منهــا: 
نظــام ممارســة العمــل األكاديمــي يف اجلامعــات والكليــات 
ــات  ــب يف اجلامع ــم الطال ــدوق دع ــام صن ــة. ونظ اجلامعي
األردنيــة الرســمية. ونظــام شــؤون الطلبــة الوافديــن. 
ونظــام صنــدوق دعــم البحــث العلمــي واالبتــكار. 
وضــامن حصــول الطلبــة ذوي اإلعاقــة عــىل حقــوق 
ــغ  ــث بل ــي حي ــم اجلامع ــول إىل التعلي ــاوية يف الوص متس
عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــىل مقاعــد الدراســة يف 
ــي  ــام اجلامع ــة للع ــمية واخلاص ــة الرس ــات األردني اجلامع
ــًا  ــات )1112( طالب ــف الدرج )2018 - 2019( يف خمتل

ــة. وطالب
بلــغ العــدد اإلمجــايل للطلبــة عــىل مقاعــد الدراســة يف مجيــع 
ــة  ــات بداي ــع الدرج ــة جلمي ــمية واخلاص ــات الرس اجلامع
العــام اجلامعــي احلــايل )2020 - 2021( )322349( 
طالبــًا وطالبــة، كــام بلــغ عــدد الطلبــة عــىل مقاعد الدراســة 
يف كليــات املجتمــع والكليــات اجلامعيــة )34351( طالبــًا 
وطالبــة، يف حــني بلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس 
يف اجلامعــات األردنيــة الرســمية واخلاصــة )11233( 
عضــوا. وقامــت الــوزارة مــع رشكائهــا يف القطاعــني العــام 
ــم  ــىل دع ــروض ع ــات والق ــالل البعث ــن خ ــاص وم واخل
رشحيــة الطلبــة املتميزيــن يف اجلامعــات األردنيــة الرســمية، 
ــن  ــنويًا م ــا س ــي تقدمه ــروض الت ــح والق ــة إىل املن إضاف
خــالل صنــدوق دعــم الطالــب للطلبــة الدارســني يف 
ــادي  ــج الع ــن الربنام ــمية ضم ــة الرس ــات األردني اجلامع
ــث  ــروض حي ــح والق ــة، واملن ــتهم اجلامعي ــامل دراس إلك
ــب  ــف طال ــني أل ــن )40( أربع ــر م ــنويًا أكث ــتفيد س يس
ــة منهــا، ممــا يســهم يف ختفيــف العــبء االقتصــادي  وطالب
أردنيــة،  أرسة  ألــف  أربعــني   )40( مــن  أكثــر  عــىل 

وحرصــت الــوزارة عــىل زيــادة أعــداد الطلبــة املســتفيدين 

ــدد  ــغ ع ــث بل ــروض حي ــح والق ــات واملن ــذه البعث ــن ه م

الصنــدوق وحتــى  تأســيس  املســتفيدين منــذ  الطلبــة 

ــة،  ــب وطالب ــة )627000( طال ــام )2019( قراب ــة ع هناي

ــة مــا  كــام بلغــت قيمــة الدعــم املــايل املقــدم هلــؤالء الطلب

يقــارب )309( مليــون دينــار أردين، وقــام جملــس الــوزراء 

بتأجيــل تســديد قــروض )50( ألــف طالــب وطالبــة حلــني 

ــل. ــم بالعم التحاقه

بلــغ عــدد خرجيــي اجلامعــات األردنيــة يف العرشيــن عــام 

ــن  ــة الوافدي ــدد الطلب ــغ ع ــرية )1055282(،  وبل األخ

عــام  يف  الرســمية  األردنيــة  اجلامعــات  يف  الدارســني 

)2020 - 2021( أكثــر مــن )40( ألــف طالــب مــن 

ــه  ــا أنفقت ــوع م ــغ جمم ــام بل ــامل، في ــول الع )105( دول ح

ــي  ــث العلم ــم البح ــدوق دع ــة، وصن ــات األردني اجلامع

واالبتــكار عــىل البحــث العلمــي واإليفــاد لأعــوام 

)2010 - 2018(، )394.095.442( دينــارًا أردنيــًا، 

وارتفــع عــدد األبحــاث املنشــورة يف املجــالت العامليــة يف 

العرشيــن عــام األخــرية بواقــع )39496( ليبلــغ اإلمجــايل 

ــًا،  ــة )44515( بحث ــة األردني ــيس اجلامع ــة تأس ــن حلظ م

وعــدد بــراءات االخــرتاع املســجلة داخــل وخــارج األردن 

ــرتاع. ــراءة اخ ــرية )840( ب ــام األخ ــن ع يف العرشي

ــت وزارة  ــاز خصص ــق االنج ــر وحتقي ــياق التطوي ويف س

ــام 2009  ــي يف ع ــث العلم ــز للبح ــايل جوائ ــم الع التعلي

والعلــوم  املعلومــات،  تكنولوجيــا  مثــل  مواضيــع  يف 

ــاء،  ــاء، الفيزي ــات واإلحص ــمل: الرياضي ــية وتش األساس

الكيميــاء والعلــوم الرتبويــة والنفســية. والعلــوم اهلندســية، 

الطبيــة  العلــوم  والقانونيــة،  اإلســالمية  الدراســات 

االجتامعيــة  العلــوم  الزراعيــة،  العلــوم  والصيدالنيــة، 

والفنــون. واللغــات  واآلداب  واإلنســانية 
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مالزم /1

فادية جالل سمريان

دور المرأة األردنية في 
محاربة اإلرهاب والتطرف

أثبتــت املــرأة األردنيــة يف جمتمعنــا اليــوم قدرهتــا عــىل االســهام 
ــرف و إن كان  ــو والتط ــن الغل ــدًا ع ــٍل واٍع بعي ــة جي يف صناع
ــا حييــط  يف الفكــر، وبأهنــا عــىل مســتوًى عــاٍل مــن الوعــي مل
هبــا مــن أولويــات، فمقيــاس رقــي ووعــي األمــم وحضارهتــا 
ــت  ــف ال وان كان ــا فكي ــالل أفراده ــن خ ــون م ــا يك وتقدمه
املــرأه هــي املحــرك األســايس لأمــم وصانعــة مســتقبل الغــد.
فــام نــراه اليــوم مــا هــو اال نتيجــة للســري ضمــن منهجيــة 
ــامل  ــول اىل ع ــرأه للدخ ــني دور امل ــة لتمك ــاملة متكامل ش
التقــدم والتميــز والوســطية واالعتــدال، وكــام علمنــا 
القائــد و األب جاللــة امللــك عبــداهلل الثــاين ابــن احلســني 
ــىل  ــرأة ع ــاًم للم ــاًم داع ــذي كان دائ ــاه وال ــه اهلل ورع حفظ
ــاركة يف  ــا يف املش ــة وحقه ــا الكافي ــه بقدراهت ــدوام إليامن ال
ــد يف الســلك العســكري. ــاة و بالتحدي كافــة جمــاالت احلي
ونحــن اليــوم يف ضــوء التطــورات االجتامعيــة والسياســية 
أكــرب  حتديــات  نواجــه  وغريهــا  القيــم  واختــالل 
ــكرية  ــرأة العس ــتطاعت امل ــا اس ــرب إال اهن ــؤوليات أك ومس
ــة  ــر يف كاف بجدارهتــا أن تثبــت بأهنــا عنــرصًا فاعــاًل و مؤث
ــك  ــؤولية وذل ــن املس ــال ٍم ــدر ع ــىل ق ــا ع ــع و أهن املواق
ــرة  ــات الواف ــا املعلوم ــا واعطاءه ــع أفقه ــالل توس ــن خ م
ــع  ــط باملجتم ــا حيي ــكايف مل ــي ال ــا الوع ــق لدهي ــي ختل الت
ــة  ــن االحرتافي ــة م ــات عالي ــت درج ــر، اذ اثبت ــن خماط م
و اســتطاعت أن تقــف بقــدم راســخة حتــى يف املهــام 

امليدانيــة والعملياتيــة مــن خــالل التحاقهــا بوحــدات 
ويف  العســكرية،  واالســتخبارات  العســكري  األمــن 
ــال  ــة يف جم ــدرات عالي ــا بق ــة ومتتعه ــات العملياتي الواجب
ــدرة  ــة والق ــه الدقيق ــال املعلوم ــيطرة وايص ــط والس الضب

ــرارات. ــاذ الق ــىل اخت ع
ــر  ــىل تطوي ــة ع ــلحة األردني ــوات املس ــت الق ــد عمل ــام وق  ك
مهارهتــا لتصــل هلــذه الكفــاءة، فالتوســع الــذي نشــهده اليــوم 
مل ُيســبق يف انضــامم املــرأه العســكرية لصفــوف العــز والكرامة 
والــذي جــاء نتيجــة لــروئ بنيــت عــىل أســس مطروحــة عــىل 
ــكرية يف  ــرأة العس ــورة امل ــت ص ــث نقل ــي حي ــتوى العامل املس
أهبــى صورهــا مــن خــالل مشــاركتها أيضــًا بــدورات داخليــة 
ــكرية  ــدات العس ــة الوح ــل يف كاف ــا للعم ــة تؤهله و خارجي
وتســلمها أعــىل املناصــب اســوة برفقــاء الســالح يف القــوات 

املســلحة األردنيــة/ اجليــش العــريب.
فاملــرأة العســكرية كانــت ومازالــت و ســتبقى تتميــز 
وجتتهــد وتثبــت جدارهتــا يف كافــة صنــوف القــوات 
ــط  ــط والرب ــة و الضب ــم واملعرف ــلحة بالعل ــلحة متس املس

العســكري أســوة بأخواهنــا رفــاق الســالح.
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On followers  ethics ,moral value ,honesty  and  integrity approach brings in trust among 

employees. This improves the motivation levels of the employees and hence improves 

their performance and productivity. Ethics influence on followers leads to no conflict  

environment , commitment with regulations and organization policies to achieve the 

organization goals, ethics give organization a support in market competition, the ethics 

make followers feel 

important, give work  beauty and dignity.

On other side if there is no ethics  among followers the results will be negative perfor-

mance, low productivity , sick leave, unwanted breaks, absenteeism, stealing of organi-

zation property and assets,  conflicts,  converting  organization equipment for personal 

use, are unethical conducts  which  affect  on organization productivity  . There are many 

examples of big and little employee actions that demonstrate ethics. The employee who

completes the training module on his own is making an ethical choice.

The Ethical Decision-Making Process

Before a model can be utilized, leaders need to work through a set of steps to be sure 

they are bringing a comprehensive lens to handling ethical disputes or problems.

A leader with an understanding of ethics, a history of ethical decision-making and the 

ability to develop and execute plans of action shows stability, empathy, integrity and 

resolve. All of these traits shown in a leader’s track record will infuse a greater sense of 

trust within followers. Ethical decisions reflect decisions maker values.
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Importance of ethics in business

The decision to behave ethically is a moral one; employees must decide what they think 

is the right course of action. This may involve rejecting the route that would lead to the 

biggest short-term profit. Ethical behavior and corporate social responsibility can bring 

significant benefits to a business. For example, they may attract customers to the firm’s 

products,  make employees want to stay with the business, reduce labour turnover and 

therefore increase productivity, attract more employees wanting to work for the busi-

ness, reduce recruitment costs and enable the company to get the most talented em-

ployees , and increase business reputation. (Business Case Studies LLP, n.d.). 

Influence of ethics on leaders and followers 

The relationship between the leader and the followers varies depending on the degree 

of respect, trust, and support exchanged between them, and can potentially develop 

into a high level of partnership”. Effective leadership is a result of ethical behavior. Good 

ethics promote all the characteristics necessary for effective leadership. Followers ac-

cept leaders they can trust. A leader with an understanding of ethics, a history of ethical 

decision-making and the ability to develop and execute plans of action shows stability, 

empathy, integrity and resolve. All of these traits shown in a leader’s track record will 

infuse a greater sense of trust within followers. Without good ethics it is extremely diffi-

cult for a leader to develop integrity, authenticity, an identity or other traits that produce 

effective leadership (Jessica,2010).
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Ethics is a very important topic that deals with values re-

lating to human conduct, in business ethics is necessary for 

organization decisions makers, and it is very important for 

performance, because there is a link between ethics and per-

formance, however good and positive ethics increase the 

employees performance and productivity. The relationship 

between the leader and the employees depending on the de-

gree of respect, trust, and support exchanged between them. 

Business ethics definition 

David , (2014, January 1)   mentioned in his paper  a definition for  (Velasquez, Andre,  

Thomas Shanks, & Meyer, 2017) that an   Ethics is the branch of philosophy that deals 

with values relating to human conduct.  Specifically, that human conduct that deals with 

the rightness and wrongness of certain actions  and the goodness and badness of the 

motives and outcomes of such actions . 

Forms Of Ethical Theories

Deontology

 The deontological class of ethical theories states that people should adhere to their ob-

ligations and duties when engaged in decision making when ethics are in play, so good 

person values will produce very consistent decisions.

Utilitarianism

 The Utilitarianism theory holds that an action is good if it results in maximum satisfaction 

for a large number of people who are likely to get affected by the action. 

Rights 

Rights In ethical theories based on rights, the rights established by a society are pro-

tected and given the highest priority. 

Virtue

Virtue  is a quality or excellence that makes a thing good according to its nature, and 

moral virtues are those qualities that make a person morally or ethically excellent (Den-

nis  and Kevin ,2104). The virtue ethical theory judges a person by his/her character 

rather than by an action that may deviate from his/her normal behavior. It takes the 

person’s morals, reputation, and motivation into account when rating an unusual and 

irregular behavior that is considered unethical. 

Ethics In Business

املقدم املتقاعد

هاين محمد الجعافره
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استراحة العدد
اوائـــل

هل تعلم

أشياء ضائعه

قطوف من الحكمة حكمة بليغة في طلب العلم

من نوادر البخاء

حكم وامثال

اول من و�شع النقاط على احلروف هو ابو اال�شود الدوؤيل.  •
اول من رفع �شيفا يف اال�شالم هو الزبري بن العوام.  •

اول حيوان و�شل اىل القمر هي الكلبة ال يكة.  •
اول �شهادة زور يف اال�شالم كانت من بئر اخلوئب.  •

اول دولة عربية ا�شتقلت بقرار امم متحدة هي ليبيا.  •

هل تعلم ان اجل�شم الب�شري يتكون من 206 قطعة عظم.  •
ه��ل تعل��م ان الزراف��ة لط��ول رقبته��ا فه��ي ال تن��ام يف الي��وم اال 9 دقائ��ق   •
ولي�ش��ت عل��ى م��رة واح��دة وامن��ا عل��ى ث��الث مراح��ل كل م��رة 3 دقائق.

هل تعلم ان القد�س احتلت على مدى التاريخ 24 مرة.  •
850 ق.م  اىل  تاريخ��ه  يع��ود  الع��امل  اق��دم ج�ش��م يف  ان  تعل��م  ه��ل   •
ويق��ع يف تركي��ا وه��و عب��ارة ع��ن ج�ش��ر حج��ري ف��وق نه��ر ملي���س يف 

تركي��ا.
هل تعلم ان خمرتع االلة احلا�شبة هو با�شكال �شنة 1785م.  •

ه��ل تعل��م ان م��ا يحدث��ه 0.47 لي��رت م��ن الب��رتول م��ن انفج��ار يعادل   •
م��ا يحدث��ه وزن 0.45 كغ��م م��ن الدينامي��ت.

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

ق��ال اب��ن عبا���س ر�ش��ي اهلل عنهم��ا: اإن للح�ش��نة �شي��اء يف الوج��ه, ون��ورا 
يف القل��ب و�ش��عة يف ال��رزق وق��وة يف الب��دن وحمب��ة يف قل��وب اخلل��ق وان 
لل�ش��يئة �ش��وادا يف الوج��ه وظلم��ة يف القل��ب ووهن��ا يف الب��دن ونق�ش��ا يف 

ال��رزق وبغ�ش��ة يف قل��وب اخلل��ق.

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

ينفعه علمه.

م��ن املو�شوف��ني بالبخ��ل اه��ل م��رو ان عادته��م اذا ترافق��وا يف �ش��فر   •
ان ي�ش��رتي كل واحد منهم قطعة حلم وي�ش��كها يف خيط ويجمعون 
اللحم كله يف قدر ومي�شك كل واحد منهم طرف خيطه اذا ا�شتوى 

ج��ر كل واح��د منه��م خيط��ه واكل حلم��ه وتقا�ش��ما املرق.
ق��ال عم��رو ب��ن ميم��ون م��ررت ببع���س ط��رق الكوف��ة ف��اذا ان��ا برج��ل   •
يخا�ش��م ج��اره فقل��ت م��ا بالكم��ا فق��ال احدهم��ا ان �شديق��ا يل زارين 
فا�ش��تهى را�ش��ا فا�ش��رتيته وتغدين��ا واخ��ذت عظام��ه فو�شعته��ا عل��ى 
ب��اب داري اجتم��ل به��ا فج��اء ه��ذا فاأخذه��ا وو�شعه��ا عل��ى ب��اب داره 

يوه��م النا���س ان��ه ه��و ال��ذي ا�ش��رتى الراأ���س.
ق��ال رج��ل م��ن البخ��الء الأوالده ا�ش��رتوا يل حلم��ا فا�ش��رتوه فام��ر   •
بطبخه فلمات ا�شتوى اكله جميعهم حتى ملن يبقي يف يده اال عظمة 
وعي��ون اوالده ترمق��ه فق��ال م��ا اعط��ي اح��د منك��م ه��ذه العظمة حتى 
يح�ش��ن و�ش��ف اكله��ا فق��ال ول��ده االك��رب ا�شم�ش��مها ي��ا ابت��ي وام�شه��ا 
حتى ال ادع للذر فيها مقيال, فقال: ل�شت ب�شاحبها, فقال االو�شط: 
الوكه��ا ي��ا ابت��ي واحل�ش��ا حت��ى ال ي��دري اح��د لع��ام ه��ي ام لعام��ني ق��ال 
: ل�ش��ت ب�شاحبه��ا, فق��ال اال�شغ��ر ي��ا ابت��ي : ام�شه��ا ث��م ادقها وا�ش��فها 

�ش��فا ق��ال: ان��ت �شاحبه��ا وه��ي ل��ك, زادك اهلل معرف��ة وحزما.
وحك��ى بع�شه��م ق��ال كن��ت يف �ش��فر ف�شلل��ت ع��ن الطري��ق فراأي��ت بيت��ا   •
يف الفالة فاأتيته فاذا به اعرابية فلما راأتني قالت من تكون؟ قلت: 
�شي��ف قال��ت: اه��ال ومرحب��ا بال�شي��ف, اأن��زل ع��ل الرح��ب وال�ش��عة 
قال: فنزلت فقدمت يل طعاما فاأكلت وماء ف�شربت فبينما انا على 
ذلك اذ اقبل �شاحب البيت فقال: من هذا فقالت: �شيف, فقال: ال 
اهال وال مرحبا ما لنا ومال ال�شيف, فلما �شمعت كالمه ركبت من 
�شاعتي و�شرت فلما كان من الغد راأيت بيتا يف الفالة فق�شدته فاذا 
ب��ه عربي��ة فلم��ا راتن��ي قال��ت م��ن تك��ون قلت �شيق فقالت ال اهال وال 
مرحب��ا بال�شي��ف مالن��ا وم��ال ال�شي��ف فبينم��ا ه��ي تكلمن��ي اذ اقب��ل 
�شاح��ب البي��ت فلم��ا راين ق��ال م��ن ه��ذا, قال��ت �شي��ف, ق��ال مرحب��ا 
واه��ال بال�شي��ف ث��م ات��ي بطع��ام ح�ش��ن فاكل��ت م��اء ف�ش��ربت فتذك��رت 
م��ا م��ر ب��ي باالأم���س فتب�ش��مت فق��ال مم��ا تب�ش��مك فق�ش�ش��ت عليه ما 
اتف��ق يل م��ع تل��ك االعرابي��ة وبعله��ا فم��ا �ش��معت من��ه وم��ن زوجت��ه 
فقال ال تعجب ان تلك العربية التي رايتها هي اختي وان بعلها هو 

اخ امرات��ي ه��ذه فغل��ب عل��ى كل طب��ع اهله.

العاقل ال ي�شتقبل النعمة ببرت وال يودعها بجزع.  •
العاقل من عقل ل�شانه واجلاهل من جهل قدره.  •

الدنيا �شجن املوؤمن وجنة الكافر.  •
اف�شل اجلهاد كلمة عدل عند �شلطان جائر.  •

ا�شالح املوجود خري من انتظار املفقود.  •
العلم كال�شراج من مر به اقتب�س منه.  •

ان قل مايل خل ي�شاحبني وان زاد مايل فكل النا�س خالين.  •
اذا اتتك مذمتي من ناق�س فهي ال�شهادة يل باين كامل.  •

يخاطبني ال�شفيه بكل قبح فاكره ان اكون له جميبا يزيد �شفاهة   •
وازيد حلما كعود زاده االحراق طيبا.
اذا �شربت فاأوجع فان املالمة واحدة.  •

املهندسة

ميسلون سليامن النوايسة
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ــراض  ــة بأم ــة املتعلق ــاالت املرضي ــن احل ــد م ــاك العدي هن
ــة  القلــب والضغــط وتصلــب الرشايــني وأمــراض األوعي
الدمويــة تقليــل قــدر اإلمــكان واالبتعــاد عــن امللــح 
ــارة،  ــون الض ــاول الده ــن تن ــد م ــون الضارة،واحل والده
ــاع  ــا الرتف ــدة أيضــا جتنب ــاول الدهــون املفي ــد مــن تن واحل

ــم. ــون يف اجلس ــبة الده نس
ــون  ــاع الده ــرتن بارتف ــدم املق ــط ال ــاع ضغ ــام يف ارتف ك
Atheroscle- )الثالثيــة والكولســرتول أو تصلــب الرشايــني 
ــك  ــة وذل ــتويات خمتلف ــون بمس ــل الده ــم تقلي rosis ( ويت

تبعــا حلالــة املريــض بحيــث ال تزيــد عــن 30 % مــن 
ــون يف  ــبة الده ــض نس ــادر خف ــن الن ــة املتناولة،وم الطاق
غــذاء املريــض عــن 18 % مــن الطاقــة املتناولــة، ويف حــال 
ــا  ــة فإنن ــون احليواني ــة بالده ــه الغني ــاول االطعم ــل تن تقلي
ــام ان  ــة، ك ــرتول املتناول ــة الكولس ــن كمي ــل م ــا نقل تلقائي
ــة وذلــك حســب مــا  امللــح يتــم ختفيفــه بدرجــات متفاوت

ــض. ــة للمري ــة الصحي ــه احلال تقتضي
ــرول  ــاع الكولس ــن ارتف ــك م ــح جتنب ــدة نصائ ــاك ع هن

وارتفــاع ضغــط الــدم وهــي كاأليت :
عدم متليح الطعام إثناء طهيه أو حتضريه.  )1

االبتعــاد عــن التوابــل والبهــارات بكافــة إشــكاهلا   )2
واالســتعانة باملطيبــات الطبيعيــة كاإلعشــاب مثــل 
)القرفــة والزنجبيــل بكميــات قليلــة ألنــه ممكن تســاعد 
يف رفــع ضغــط الــدم (والبصــل والثــوم والكزبــرة 

الناشــفة والشــومر واليانســون والكمون.....الــخ.
االبتعــاد عــن الصلصــات أو البهــارات املحتويــة عــىل   )3
الصوديــوم مثــل غلوتامــت الصوديــوم وصلصــة 
الصويــا وصلصــات الشــوي والكاتشــب العــادي 
ــات  ــه النكه ــاف إلي ــل املض ــون واخل ــرتد والزيت واملاس

ــرق. ــات امل ــام ومكعب ــري الطع ــاء حتض أثن
بالدهــون  الغنيــة  احلمــراء  اللحــوم  رشاء  جتنــب   )4
واســتبداهلا بلحــم العجــل او الدجــاج وبــدون تنــاول 

اجللــد او تنــاول الســمك.
إســتبدال الدهــون احليوانيــة بزيــت الزيتــون والزيــوت   )5
النباتيــة األخــرى عــىل أن ال تزيــد الكميــة املتناولــة عن 
تلــك املســموح هبــا يوميــا حتــى ولــو كانــت مــن زيــت 
الزيتــون، فحتــى تنــاول زيــت الزيتــون بكميــات كبــرية 
وأكثــر مــن املطلــوب قــد يــؤدي اىل ارتفــاع الدهــون يف 

. م لد ا

كيف نقلل الدهون في طعامنا

م. عيل مشهور قطيشات 
أخصايئ التغذية العالجية
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ــام  ــون ك ــىل الده ــة ع ــه املحتوي ــاول االطعم ــل تن تقلي  )6
ــه  ــار البيــض واحلليــب كامــل الدســم ومنتجات يف صف
ــرتول  ــف الكوليس ــك ختفي ــان وذل ــان واأللب كاألجب
ــب  ــون كاحللي ــة الده ــه قليل ــىل االطعم ــز ع والرتكي

ــون.  ــة الده ــان قليل ــم واالجب ــايل الدس خ
جتنــب إضافــة الســمنة أو الزبــد او املايونيــز إىل الطعــام   )7
ــن  ــرية م ــة كب ــىل كمي ــام ع ــك الحتوائه ــن وذل ــا أمك م
الكوليســرتول والدهــون املشــبعة واللذيــن هلــام عالقــة 

بحــدوث تصلــب الرشايــني. 
يستحســن التعــود عــىل األطعمــة املســلوقة أو املشــوية،   )8
أو قــي األطعمــة مــع إضافــة الزيــت هلــا ضمــن كميــة 
الدهــن املســموحه ) مثــال يف اخلــرضاوات كالباذنجــان 
او البطاطــا مــع ملعقــة زيــت او ملعقتــني كبريتــني مــن 

الزيــت او شــوائها بالفــرن (.
مراعــاة أمــور الطهــي الصحيــة مع جتنــب القــي الغزير يف   )9
الزيــت والتقليــل مــن الكميــة يف املقــالة ويفضــل الطهــي 
ــرشط عــدم إيصالــه لدرجــة  ــون لكــن ب بزيــت الزيت

ــا. ــاما لصحتن ــح س ــد ويصب ــى ال يتأكس ــرتاق حت االح
10( يف حالــة الرغبــة يف إزالــة الدهــون مــن الطعــام 
ــح  ــث تصب ــده بحي ــن تربي ــن املمك ــه م ــه فأن ــد طهي بع
ــا  ــام مم ــطح الطع ــىل س ــره ع ــة وظاه ــون صلب الده

ــدا. ــهال ج ــه س ــا بامللعق ــل إزالته جيع
11( جتنــب األطعمــة املاحلــة وعــدم إضافــة امللــح إىل 
واملوالــح  املاحلــه  املكــرات  خصوصــا  الطعــام، 
واملخلــالت واألجبــان املاحلــه واخلبــز العــادي اململــح 
واللحــوم املدخنــه واملعلبــة مثــل النقانــق ومســتخلص 

ــه  ــوم املخلل ــوفة واللح ــن واالنش ــه والردي اللحم
12( تناول اخلبز قليل امللح أو عدم متليح اخلبز اثناء عجنه.

13( تنــاول الشــوربات املحــرضه يف البيــت بحيــث تكــون 
قليلــة الصوديــوم.

14( قــراءة بطاقــة البيــان املوجــوده عــىل املنتجــات اجلاهزة 
لتحديــد كميــة الصوديــوم التــي ســيتم تناوهلــا بحيــث 

ال تتجــاوز الكميــة املســموح بتناوهلــا يوميــا.
وأخريا صحتك مصلحتك فحافظ عليها
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إرشادات غذائية عامة 
لألشخاص الُمصابين بداء 

كورونا
م. إميان عاطف املحادين 

أختصاصية تغذية

ــاء  ــراض األمع ــد أم ــو أح ــرون )Crohn's disease ( ه داء ك
ــه  ــاة، كــاّم إنَّ ــي قــد تســتمر مــدى احلي ــة )IBD( الت االلتهابي
ُيســبِّب االلتهــاب املزمــن، والتهيــج يف أي جــزء مــن أجزاء 
ــب  ــن الصع ــل م ــُث جيع ــي )GI(، حي ــاز اهلضم ــن اجله م
الغذائيــة  العنــارص  وامتصــاص  هضــم  اجلســم  عــىل 
الرضوريــة مــن الطعــام، ونتيجــًة لذلــك، ُيمكــن أن يكــون 
ــاب، إذ  ــري عــىل الشــخص امُلص ــري كب ــاول تأث للطعــام املتن
ــة  ــه بعــض األعــراض الناجتــة عــن اإلصاب ــد تظهــر علي ق
بــداء كــرون كاإلســهال املتكــرر، والغــازات، واالنتفــاخ، 
ــؤدي  ــد ي ــك ق ــًة إىل ذل ــنجات، إضاف ــن، والتش وآالم البط
 12 إىل فقــر الــدم، ونقــص يف مســتويات فيتامــني ب 

ــد. ــك واحلدي ــض الفولي ومح
ــة يف  ــداء كــرون  بصعوب ــد ُيعــاين الشــخص املصــاب ب وق
ــاك  ــة، ولكــن حلســن احلــظ، هن ــات الغذائي ــار الوجب اختي
طــرق يمكــن مــن خالهلــا تفــادي تفاقــم األعــراض 
وحتــى تعزيــز الشــفاء يف اجلهــاز اهلضمــي، تتــم مــن 
خــالل وضــع خطــة نظــام غذائــي صحــي توفــر العنــارص 
الغذائيــة والســعرات احلراريــة التــي حيتاجهــا، مع اســتبعاد 

ــراض. ــدة األع ــد ش ــي تزي ــزة الت ــة املحف األطعم
ومــن اجلديــر ذكــره بــأن نتيجــًة لإللتهابــات املزمنــة 
املوجــودة يف اجلهــاز اهلضمــي فــأن نقــص املغذيــات ُيعــّد 
ــع  ــل م ــه يتداخ ــرون ألن ــداء ك ــني ب ــق للمصاب ــدر قل مص

ــة  ــدر أمهي ــا  جت ــن ُهن ــة، وم ــارص الغذائي ــاص العن امتص
وجــود نظــام غذائــي غنــي باملغذيــات والســعرات احلرارية 
الكافيــة والربوتــني والدهــون الصحيــة باإلضافــة إىل 
األطعمــة التــي حتتــوي عــىل الربوبايوتيــك والربيبايوتيــك، 
إضافــًة إىل املكمــالت الغذائيــة مثــل احلديــد والكالســيوم 
ــع أو  ــني ب12 ملن ــك وفيتام ــوالت والزن ــني د والف وفيتام

ــج. ــص النات ــالج النق ع
وإليــك بعــض اإلرشــادات الغذائيــة لأشــخاص املصابــني 

بــداء كــرون:
ــة  ــة الغني ــل: األطعم ــزة مث ــة امُلحف ــب األطعم جتن  - 1
باألليــاف والدهــون واخلــرضوات النيئــة والغــري 
مطبوخــة، ومعظــم الفواكهــة واملرشوبــات التــي 

حتتــوي الكافيــني.
تنــاول وجبــات صغــرية أو وجبــة خفيفــة كل 3 إىل 4   - 2

ســاعات.
تنــاول كميــة أقــل مــن األليــاف غــري القابلــة للذوبان   - 3
مثــل البــذور واملكــرات واخلــرضوات ذات األوراق 

اخلــرضاء وبعــض الفواكــه.
ــىل  ــوي ع ــي حتت ــرضوات الت ــة واخل ــب الفواكه جتن  - 4

ــذور. ب
قــم بطهــي اخلــرضوات حتــى يســهل هضمهــا   - 5

الفاكهــة. قشــور  إزالــة  وحــاول 

إرشادات غذائية عامة 
لألشخاص الُمصابين بداء 

كورونا
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جتنب األطعمة الدهنية واملقلية واألطعمة احلارة.  - 6
جتنب املرشوبات السكرية والكافيني والكحول.  - 7

ارشب ببطء، وال تستخدم الشلمونة.  - 8
جتنب اللحوم احلمراء واملعاجلة.  - 9

بحبــوب  واســتبدهلا  الكاملــة،  احلبــوب  جتنــب   -  10
مكــررة.

11 - حافــظ عــىل رطوبــة جســمك بــرشب كميــات كافيــة 
مــن املــاء طــوال اليــوم.

ــل  ــع حتم ــن للجمي ــه ال يمك ــارة إىل أن ــم اإلش ــن امله  م
ــم  ــا ألحده ــون آمنً ــن أن يك ــه ممك ــة؛ ألن ــس األطعم نف
لكــن قــد يــؤدي إىل ظهــور أعــراض عنــد شــخص آخــر، 
ــي  ــا ه ــة م ــه  ملعرف ــن إتباع ــلوب ممك ــل أس ــايل أفض بالت
ــن  ــو تدوي ــاب ه ــخص امُلص ــدى الش ــزة ل ــة املحف األغذي
مجيــع االغذيــة التــي يتناوهلــا ملعرفــة أي منهــا ُيســبِّب 
األعــراض واســتبداهلا بخيــارات ُأخــرى توفِّــر نفــس 

ــص. ــدوث النق ــب ح ــة لتجن ــارص الغذائي العن
يف حــني أن بعــض األطعمــة تــؤدي إىل تفاقــم داء كــرون، 
ــن أن  ــرى يمك ــة أخ ــاك أطعم ــد هن ــك يوج ــال ش ــه ب فأن
تكــون مفيــدة ملــن يعانــون مــن داء كــرون، حيــُث حيتــوي 
ــي  ــم الصح ز اهلض ــزِّ ــة ُتع ــات ُمهّم ــىل ُمغذي ــا ع بعضه
ــأذكر  ــي وس ــام الغذائ ــد يف النظ ــا بالتأكي ــب تضمينه وجي

ــأيت: منهــا مــا ي
حليــب اللــوز، والبيــض، ودقيــق الشــوفان، وشــوربة 
والدواجــن،  والتونــا،  الســاملون  وســمك  اخلضــار، 
والفاكهــة االســتوائية؛ بــام يف ذلــك املــوز والبابايــا واملانجو 
والشــامم، واألفــوكادو، وبعــض البقوليــات املهروســة 
كاحلمــص والعــدس والفاصوليــاء وليــس البقوليــات 
بشــكل عــام، والفلفــل امللــون املطبــوخ )مــع إزالــة القــرشة 
ــوداين،  ــول الس ــدة الف ــض، وزب ــة(، واألرز األبي اخلارجي

ــوز. ــدة الل وزب
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أحمد يارس العدوان
كتيبة عبدالله بن رواحة/ السنة الثالثة

قصة وطن
أقــدم إليكــم يف مقــايل هــذا قصــة وطــن وتارخيه املــرشق بام 
قــدم مــن التضحيــات منــذ بدايــة تأســيس األمــارة مــرورا 
ــون  ــتطاع أن يك ــى اس ــهده حت ــا ش ــة وم ــوام الصعب باألع
ــن  ــميني الذي ــل للهاش ــود الفض ــوم ويع ــه الي ــو علي ــام ه ب
قدمــوا الكثــري ألجــل بنــاء هــذا الوطــن العزيــز برجاالتــه 
ــل  ــمية كرج ــة اهلاش ــول الراي ــوا ح ــن التف ــاء الذي الرشف

ــم. ــم ومنابته ــتى أصوهل ــن ش ــم وم ــرق بينه ــد ال ف واح
ــني  ــف احلس ــاد الرشي ــث ق ــة يف 1916 حي ــت البداي كان
ــر  ــي لتحري ــاد والرتق ــزب االحت ــد ح ــة ض ــي املعرك ــن ع ب
العــرب مــن الظلــم واالســتبداد، وكان للعشــائر األردنيــة 
ــني  ــف احلس ــادة الرشي ــول قي ــم ح ــري بالتفافه ــدور الكب ال
بــن عــي، وبعــد طــرد فلــول األتــراك مــن األرايض 
ــخ 8  ــة بتاري ــة العربي ــتقالل اململك ــالن اس ــة، وبإع العربي
آذار 1920 يف حــدود ســوريا الطبيعيــة، أصبحــت منطقــة 

ــئة، إال  ــة الناش ــة العربي ــن اململك ــزءًا م ــي األردن ج رشق
ــوز 1920  ــي 28 مت ــة؛ فف ــهر قليل ــوى أش ــدم س ــا مل ت أهن
احتلــت القــوات الفرنســية بقيــادة غــورو بعــد انتصارهــم 
يف معركــة ميســلون، وأجــربوا امللــك فيصــل عــىل مغــادرة 
ــا أحــرار  اجلــزء املخصــص للفرســيني مــن بــالد الشــام، أمَّ
ــا  ــوا منه ــي األردن وجعل ــة رشق ــروا إىل منطق ــرب فف الع

ــي. ــتعامر الفرن ــة االس ــًا ملحارب منطلق
وبعــد مناشــدة أحــرار العــرب الرشيــف احلســني بــن عــي 
بإرســال أحــد أبنائــه عــىل رأس جيــش ملحاربــة الفرنســيني 
واســتعادة اململكــة العربيــة منهــم، والــذي تزامــن مــع مــا 
أقــره مؤمتــر أم قيــس الــذي ضــم زعامــات رشقــي األردن 
، الذيــن كان مــن أهــم مــا طالبــوا بــه هــو تشــكيل حكومــة 
برئاســة أمــري عــريب، اســتجاب الرشيــف ملطالــب أحــرار 
ــد  ــه عب ــل ابن ــي األردن، وأرس ــات رشق ــرب وزعام الع
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ــان يف 21  ــري إىل مع ــل األم ــني، ووص ــن احلس اهلل األول اب
ــورة  ــاء الث ــاء إلحي ــه ج ــن أن ــاين 1920، وأعل ــن الث ترشي
التــي مخــدت يف حــوران، وأنــه وكيــال ونائبــا لأمــري 
فيصــل، وهــو مــا اعتــربه الفرنســيون هتديــدًا لوجودهــم يف 
ن يف 2 آذار 1921،  ســورية، وعندمــا وصــل األمــري إىل عــامَّ

وُقوبــل برتحيــب شــعبي كبــري.
ــدت  ــن وُأعي ــت كل املوازي ن، انقلب ــامَّ ــري إىل ع ــدوم األم بق
كل احلســابات، واضطــر الربيطانيــون والفرنســيون إىل 
ــري  ــوة األم ــرر دع ــع، وتق ــر واق ــري كأم ــع األم ــل م التعام
إىل القــدس يف 28 آذار لعقــد اتفــاق مــع وزير املســتعمرات 
ونســتون ترتشــل واملنــدوب الســامي الربيطاين يف فلســطني 
ــرشق  ــة ال ــيس حكوم ــه تأس ــج عن ــل، نت ــرت صموئي هرب
عــام 1921  نيســان  األمــري، ويف 11  برئاســة  العــريب 
ــيد  ــة رش ــي األردن برئاس ــة يف رشق ــكلت أول حكوم تش

ــع.  طلي
اســتمر نضــال األمــري ومــن خلفــة األردنيــني لنيــل 
االســتقالل التــام، وهنــا نذكــر أن الفضــل بعــد توفيــق مــن 
اهلل ثــم السياســة الذكيــة والقــدرة العاليــة عــىل التفــاوض 
التــي امتلكهــا األمــري عبــد اهلل األول، اســتطاع األردنيــون 
ــالن  ــتقالل وإع ــل االس ــة ني ــمية احلكيم ــم اهلاش بقيادهت
ــا  قيــام اململكــة األردنيــة اهلاشــمية يف 25 أيــار 1946، وملَّ
ــاز، كان  ــميًا بامتي ــًا هاش ــدوي مرشوع ــرشوع الوح كان امل
ــدول  ــة ال ــام جامع ــاًل يف قي ــًا وفاع ــوًا مؤسس األردن عض
ــامم  ــن اهت ــدوي ع ــرشوع الوح ــب امل ــام مل يغ ــة، ك العربي
القيــادة اهلاشــمية، فأعلــن امللــك عبــد اهلل األول عــن 
مــرشوع وحــدة بــالد الشــام )املــرشوع  اهلاشــمي(، إالَّ أن 
العالقــات العربيــة العربيــة والسياســات العامليــة )آنــذاك( 
قــد حالــت دون نجاحــه، وانتهــى املــرشوع باغتيــال 
ابــه عــىل عتبــات املســجد األقــى املبــارك، لكــن  عرَّ
ــىل  ــة وع ــة العادل ــا العربي ــم للقضاي ــف األردن الداع موق
ــات  ــون التضحي ــدم األردني ــري، فق ــطني مل يتغ ــها فلس رأس

ــور. ــطني الطه ــرى فلس ــن ث ــًا ع ــهداء دفاع والش

ومــع بدايــة عهــد امللــك البــاين احلســني رمحــه اهلل، الــذي 

مثَّــل نقطــة مفصليــة يف تاريــخ األردن احلديــث، بــدءًا 

بتعريــب قيــادة اجليــش العــريب، مــرورًا بالقفــزات التنمويــة 

ــة،  ــه واالقتصادي ــة والثقافي ــاالت الصحي ــف املج يف خمتل

وانتهــاًء بإعــالن اســتئناف احليــاة الديمقراطيــة يف األردن؛ 

فبالرغــم مــن األزمــات الكثــرية وامُلعقــدة، اســتطاع جاللــة 

ــإذن اهلل امللــك احلســني بــن طــالل جتاوزهــا  ــه ب املغفــور ل

بقــدرة عاليــة، والوصــول بالدولــة واملجتمــع إىل بــر 

ــان. األم

وتســتمر املســرية ويــأيت يــوم 1999/2/7 ليغادرنــا األب 

ــا  ــم اهلل علين ــن أنع ــه اهلل ولك ــم رمح ــد العظي ــاين والقائ الب

ــاه  ــه اهلل ورع ــني حفظ ــن احلس ــاين ب ــداهلل الث ــك عب باملل

ــلمه  ــذ تس ــه ومن ــداده املرشف ــده وأج ــرية وال ــل مس ليكم

ــور يف  ــن التط ــة م ــه نوعي ــة نقل ــهدت اململك ــرش ش الع

كافــة املجــاالت وعمــل بــكل جهــد للحفــاظ عــىل املســرية 

ــة  ــة الدول ــا هــذا بمئوي ــا نحتفــل إىل يومن ــة وال زلن األردني

ودخولنــا ب املئويــة الثانيــة عــىل الرغــم مــن املحيــط 

امللتهــب حــول اململكــة وذالــك بفضــل قيادتنــا اهلاشــمية 

ــر أن حيفــظ األردن  احلكيمــة ونرجــوا مــن اهلل العــي القدي

ــمية. ــه اهلاش ــه وقيادت وأهل

وأرجــوا أننــي مل أطــل عليكــم بــرد قصــة وطــن عظيــم 

ــو  ــت فه ــت وقدم ــام كتب ــي مه ــه وأنن ــه وقيادت بإنجازات

ــل  ــه، وبفض ــه بنفس ــى نفس ــم بن ــن عظي ــاه وط ــل جت قلي

ــه اهلاشــمية احلكيمــة، وســيبقى األردن أوال بــكل  قيادت

مــوا  يشء وبــكل مــا أويت مــن عــزم شــعبه وأهلــه الذيــن قدَّ

ــز. ــن العزي ــذا الوط ــداء هل ــم ف ــون أرواحه ويقدم

ــًا  ــًا قوي ــه رصح ــن، أدام ــد الوط ــن  وقائ ــى اهلل الوط مح

ــًا. ــًا منيع وحصن



106

مجلة  فرســــان مؤتــــة 2021

مرشحة

عاهده ابراهيم العبادلة

يا ممرضة

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

انتظام و وقفة الطابور كأهنا مسطرة
أول مــا جينــا، كان منــا مــن تفكــر ترجــع لبيتهــا، ومنــا 

دموعهــا عاخلــد نازلــني.
واليوم احنا جمتمعني، نودع بعضنا بعد أربع سنني 

ــات  ــا الذكري ــا احلنــني، جتمعن ــا الشــوق وياخذن ياخذن
ــا احلــني وجتمعن

كنا لبعضنا دوا
نزعل ونضحك سوا 

نفس األكل، نفس الرشب، حتى نفس اهلوا 
ــني،  ــاذي ع ــي وه ــاذي عين ــع، ه ــت الوج ــي وق وأوي

ــني  ــاذي الرشاي ــي، وه ــاذي قلب ه
ــدود،  ــي احل ــا نحم ــح م ــا جنود،ص ــة خترجن وبالنهاي

ــدود. ــل هاحل ــداوي ايل داخ ــس ن ب
وأبقى أنا جندي مهي بلدي، مهي تكرب، مهي تعمر 

أنا جندي، مهي ابني، حيمي بلدو، ما تترضر
انا جندي و انت جندي، كلنا واحد ما نفرتق

 كلو هذا فداكي يا أردن، فداكي يا أردن... 
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التلميذ العسكري

رحمة أحمد النعيامت
الرسية األوىل 

حنا األردنية

حنَا األردنية بني العرب دوم شاخمني

قواتنا املسلحة عىل حدود الوطن ساهرين

جنودنا الشجعان عن احلمى مدافعني

ال مههم شمس الصيف يوم إحنا باألمن مستظلني

وال ثنى عزمهم زمهرير األيام األربعني

أسود تزأر عاحلدود وال هم متخاذلني

مجيلهم عىل الراس والشواهد بالوطن كثريين

و انجازاهتم ساطعة و التعمري يف مجيع امليادين

لكم منا كل التقدير عاملني ومتقاعدين

ياملتقاعدين أنتم عىل الراس والرمش والعني

َسلم اهلل سواعد َبنت الوطن و صانت العهد و الِدين

ومن اخلدمات الطبية أنسج لكم حتية معطرة بالياسمني

بالطوارىء و اإلسعاف مثل اخللية عزمنا ما يلني

بيد نحمل السالح وبيد نداوي املريضني

مالئكة رمحة نعالج و نداوي وعىل راحتكم ساهرين

ونسأل اهلل حيفظ الوطن وتكونوا ساملني

وتظل الراية عالية وسالمي لكل املتقاعدين
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عبد الله مزيد عبد الحميد
كتيبة عبدالله بن رواحة/ السنة الثالثة

رعى اهلل عرشًا
يعتليه الهاشميون

هــي الرســالة التــي ُخّطــت حروفهــا قبــل أكثــر مــن مائــة 
عــام، محلهــا الّســاعي يف ســبيل حــّب الوطــن عــىل عاتقــه، 
عصــم عــن مبادئهــا كل حــويش ودخيــل ومتطّفــل، 
ــره،  ــة ناظ ــىل مطل ــه ع ــداب عيني ــني أه ــا ب ــظ معانيه حف
وَعِهــَد كلامهتــا مــن كل حتريــف وتظليــل. وهانحــن وبعــد 
ــموخ  ــكّل ش ــكرية ب ــن العس ــف يف ميادي ــف، نق ــرن ونّي ق
ونســتذكر أحداثــا تكللــت بالعــز والــرشف والفخــر 

ــموخ.  ــة والّش والكرام
لقــد هــّل عــام ســتة عــرش وتســعمئة وألــف ليحتضــن بــني 
أيامــه تارخيــًا عظيــاًم، نفخــر بذكــراه إىل يومنــا هــذا وحّتــى 

املــامت؛ أال وهــو تاريــخ الثــورة العربيــة الكــربى. 
ــت  ــعوب ُأثقل ــىل ش ــت ع ــّم الّصم ــدث وأن َع ــد ح لق
بالظلــم واالضطهــاد، فأبــت رصاصــة االســتقاللية إاّل 
ــف  ــة الرّشي ــن بندقي ــرا م ــاز فج ــامء احلج ــدّوي يف س أن ت
احلســني بــن عــي طّيــب اهلل ثــراه، معلنًــا ثــورًة أدرك 
صوهتــا وصداهــا “جــدة والطائــف »، ومل تنتــه رحلتهــا هنــا 
ــل  ــا لتص ــّدت رحاهل ــا وش ــت أمتعته ــل حزم ــب، ب فحس
إىل »بــالد الشــام« وُتســقط احلكــم الظــامل جلمعيــة االحتــاد 

ــي. والرتق
انتهجتهــا  التــي  السياســة  نتيجــة  األحــداث  توالــت 
ــرف إال  ــي مل تع ــة، والت ــي الرتكي ــاد والرتق ــة االحت حكوم
الظلــم واالســتبداد، لغتهــا القــوة املفرطــة الظاملــة، فطغــى 

ــاء العــرب وغريهــم مــن  احلاكــم وجتــرب وفــرض عــىل أبن

ــم إىل  ــع هب ــاري، ودف ــد االجب ــرى الّتجني ــات األخ القومي

حتفهــم يف ســاحات احلــرب دون تدريــب وجتهيــز كافيــني، 

ــم  ــرض عليه ــا  ف ــة؛ عندم ــال رأف ــات ب ــم جماع ــع هب وصن

ــق. ــال ح ــم ب ــىل أمواهل ــتوىل ع ــال، واس ــب الثِق الرضائ

ــع  ــن فج ــوه م ــا ابتلع ــوا م ــوا، وتقيئ ــا ُأبكم ــوا بعدم فنطق

وجــًوى، وختّلصــوا مــن ســموم اســتقرت يف أعينهــم ليــال 

طــوال، وانتفضــوا ضــد الظلــم بثــورة عربيــة كــربى قائدها 

رشيــف مكــة، فســطروا انتصــارات عديــدة، فــام أن علــت 

رايــة بيضــاء مــن رايــات العــدى إال وأســقطوها الواحــدة 

ــانية،  ــداء االنس ــم أع ــود الظل ــذا جن ــرى، وك ــوى األخ تل

تســاقطوا كأوراق الشــجر يف خريــف العــام. 

ــا يف حيــاة العــرب،  فكانــت الّثــورة العربيــة منعطفــًا تارخييًّ

ــروح  ــة ال ــة اليقظ ــاة يف مواجه ــكام الطغ ــن احل ــم يتمك فل

العربيــة املرّضمــة حتــت الّرمــاد، عندمــا هبــت ريــاح احلريــة 

ــد  ــني. ولق ــوب الظامل ــت قل ــي أحرق ــار الت ــعلت النّ وأش

ــوا  محــل األردنيــون وقيادهتــم اهلاشــمية لــواء الثــورة وامُتِن

ــة  ــاطًعا لأم ــوًرا س ــت ن ــا، فكان ــا وأهدافه ــىل مبادئه ع

ــعب األرديّن األيب. ــة، وللش العربي
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