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هذا العدد الجديد من نرشة أنباء وقد خطا األردن خطوات واسعة وأحرز يأيت 

تقدماً ملموساً يف تحقيق أهداف التعليم للجميع وفقاً ملؤرش تنمية التعليم 

األردنية  الوطنية  اللجنة  للجميع وبني  والتعليم  الرتبية  بتعاون واضح بني وزارة  للجميع 

للرتبية والثقافة والعلوم من خالل توظيف االهتامم العاملي يف مجاالت الرتبية والثقافة 

اإلنساين  املجتمع  أهداف  مع  تتالقى  التي  الوطنية  األهداف  خدمة  يف  والبيئة  والعلوم 

العاملي، وتسعى للبناء عىل اإلنجازات يف سبيل مامرسة التعليم دوره يف التنمية والتمكني.

لقد استطاع األردن مبا توفر له من إرادة سياسية عليا من قبل صاحب الجاللة الهاشمية 

امللك عبد الله الثاين ابن الحسني املعظم -حفظه الله- ومبادرات جاللة امللكة رانيا العبد الله املعظمة أن يتقدم يف 

تحقيق أهداف التعليم للجميع، وأن ينتقل من الفئة ذات االحتاملية املتوسطة يف تحقيق أهداف التعليم للجميع 

.)0.953( EDI إىل الفئة ذات االحتاملية العالية، ومبؤرش تنمية التعليم للجميع

وتعاظمت اإلنجازات الوطنية عىل خارطة املشهد العاملي، فعىل صعيد الرتاث الثقايف تكللت الجهود بإدراج موقع 

وادي رم خالل اجتامع لجنة الرتاث العاملي األخري، عىل قامئة الرتاث العاملي كموقع مختلط طبيعي وثقايف ليصبح 

أول موقع مختلط طبيعي وثقايف يف منطقة الجزيرة العربية وبالد الشام ورابع موقع أردين عىل هذه الالئحة بعد 

البرتاء وأم الرصاص وقصري عمرة. وجاء إعالن اللجنة االستشارية الدولية لربامج اإلنسان واملحيط الحيوي عن فوز 

األردن بتسجيل محمية املوجب كمحمية محيط حيوي ضمن 18 موقعاً جديداً، ليشكل إنجازاً أردنياً آخر يف مجال 

العلوم الطبيعية.

باأليام واألسابيع والسنوات  لليونسكو خصوصاً يف االحتفاء  املنتسبة  الوزارة واملدارس  وتواصلت جهود مدارس 

واستطاع  اإلنجازات.  والبناء عىل  والتثقيف  التنمية  دورها يف  األردنية  التعليم  إطار مامرسة مؤسسات  الدولية يف 

األردن أن ميارس دوراً عاملياً تكفي مبادرة صاحب الجاللة الهاشمية امللك عبد الله الثاين ابن الحسني املعظم -حفظه 

الله - أمام الجمعية العمومية لألمم املتحدة يف 23 أيلول 2010م العتامد األسبوع األول من شهر شباط من كل عام 

أسبوعاً للوئام بني األديان لتكون مثاالً عىل هذا الدور.

يف  الدولية  املنظامت  تنفذها  التي  واملشاريع  والربامج  الوطنية  اإلنجازات  مختلف  النرشة  مقاالت هذه  توجز 

للكيمياء،  دولية  اإلعالن عن سنة 2011م سنة  رافقت  التي  األنشطة  الهاشمية ال سيام يف مجال  األردنية  اململكة 

واعتبارها السنة الدولية للغابات، متطلعني إىل أن ترتبط هذه املشاريع والربامج بخطط الحكومة للتنمية املستدامة 

وباألجندة الوطنية.

العدد، مؤكداً شكري وتقديري  الصلة مبوضوع  والفعاليات ذات  النشاطات  بتوثيق  العدد  آمل آن يسهم هذا 

لألساتذة األجالء الذين ساهمت مقاالتهم يف منح هذه النرشة فرصاً حقيقية للتنوع والرثاء، راجياً أن تتواىل اإلنجازات 

يف ظل الراية الهاشمية بقيادة صاحب الجاللة الهاشمية امللك عبد الله الثاين ابن الحسني املعظم -حفظه الله-.

الدكتور تيسري النعيمي
وزير الرتبية والتعليم

رئيس اللجنة الوطنية األردنية
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د. محمد مطاوع
 المجلس األعلى للشباب

لتوجيهات صاحب الجاللة الهاشمية امللك عبد الله الثاين ابن الحسني املعظم -حفظه الله-، برضورة وضع استجابة 
يف  العام  اإلصالح  وتحقيق  وتنميتهم  رعايتهم  بعمليات  واالرتقاء  الوطنية،  األولويات  سلم  عىل  الشباب 
مسريتهم النامئية واإلمنائية، نفذ املجلس األعىل للشباب املرحلة األوىل من اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب للفرتة: 2005 –2009م، عىل 
شكل مرشوع متكامل لتطوير الحركة الشبابية يف األردن، وقد تعاون املجلس األعىل للشباب يف إنجازها مع برنامج األمم املتحدة 

 ،)UNICEF( ومنظمة اليونيسيف )UNDP( اإلمنايئ

وتم استكامل تنفيذ برامج ونشاطات املرحلة األوىل من اإلسرتاتيجية يف العام 2010م، والتي تم خاللها أيضاً اإلعداد للمرحلة 
للحركة  الوطني  االسرتاتيجي  التخطيط  لنهج  استمراراً  وذلك  )2011– 2015(م،  للشباب  األردنية  الوطنية  اإلسرتاتيجية  الثانية من 
الشبابية  الحركة  لدعم  الوطني  والصندوق  للشباب  األعىل  املجلس  تعاون  وقد  املستمر،  التحسني  بتوصيات  األخذ  مع  الشبابية، 
العامة  اإلحصاءات  ودائرة   ،)UNDP( اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  مع  األردن(  يف  الشباب  قطاع  تطوير  )مرشوع  والرياضية 
األردنية)DOS( يف إنجازها. وقد أعد وثيقة اإلسرتاتيجية فريق عمل من الخرباء الوطنيني قاده رئيس املجلس األعىل للشباب وشارك 
فيه أمني عام املجلس األعىل للشباب، ومدير عام صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية، وفريق من املستشارين الوطنيني، وعدد 

من قادة الحركة الشبابية العاملني يف املجلس. وقد تم استكامل عمليات اإلعداد يف نهاية العام 2010م.

أهمية املرحلة الثانية من اإلسرتاتيجية 

تكمن أهمية املرحلة الثانية من اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب يف األردن يف عدة عنارص أهمها:

1( السعي إىل متكني الشباب األردين لالستجابة لفلسفة الدولة األردنية وفكرها يف جميع املسارات السياسية، واالقتصادية، واالجتامعية، 
والثقافية، والوطنية، واألمنية، وإيجاد مرجعية واحدة للعمل الشبايب األردين يتم االستنارة بها من قبل جميع الجهات العاملة مع 

الشباب األردين.

الوطنية والعربية والعاملية السائدة، والسيام أن  البيئات  التالؤم مع املستجدات والتطورات واملتغريات املستمرة والرسيعة يف   )2
 )Engagement( بيئة الحركة الشبابية يف األردن بيئة ديناميكية متطورة باستمرار، وهذا يتطلب مواكبتها، وإدامة ربطهم معها

باستمرار. 

3( رضورة استخدام أدبيات ومفاهيم جديدة تتناسب ومتطلبات املرحلة خالل فرتة تنفيذ اإلسرتاتيجية، وبشكل يعكس واقعيتها 
ومصداقيتها..

4( الرتكيز عىل صياغة محور إسرتاتيجيية وطني )National Strategic AXE(، تدور حوله رؤية ورسالة الحركة الشبابية التي تهدف 
إىل تحقيق دور شبايب أردين وطني فاعل داعم لألمن الوطني مبفهومه الشامل ويرتكز عىل ثنائية الهاشمية )القيادة( واألردنة 
العريب واإلسالمي وقبول اآلخر والتحاور معه عىل اعتبار أن األردنيني رشكاء يف  )األرض والشعب( يف إطار العمق اإلسرتاتيجي 

الحضارة اإلنسانية الواحدة.

اإلستراتيجية الوطنية للشباب في األردن

املرحلة الثانية: 2011- 2015م
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 مربرات املرحلة الثانية من اإلسرتاتيجية:
هناك عدة عوامل ومتغريات وطنية وإقليمية وعاملية تربر إعداد املرحلة الثانية من اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب يف األردن، أهمها 

ما يأيت:-

1( نتائج دراسة تقييم املرحلة األوىل من اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب التي أظهرت نسبة رضا بدرجة كبرية من وجهة نظر الشباب 
يف الفئات العمرية جميعها، وكذالك من العاملني معهم من كوادر إرشافية وقيادات شبابية، عن قدرة برامج اإلسرتاتيجية عىل 

اإلسهام يف إكساب املعرفة والوعي وتحقيق األهداف املقصودة، وتأييدها النهج العلمي يف طرح اسرتاتيجيات متتالية للشباب.

2( ثورة املعلومات واالتصاالت التي أعادت صياغة العامل املعارص مبا يفرتض عقلية جديدة للتعامل مع الواقع الجديد، فالعامل يعّج 
باملتغريات، ويشهد تغريا ت نوعية يف جميع أوجه الحياة االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتامعية. ويخطو خطوات متسارعة 
الرسيع  واالقتناص  املعرفة  واكتساب  للتعلم  واسعة  توافرت مجاالت  وبذلك  الحياة.  كل جوانب  والزمن يف  املسافات  مخترصاً 

للمعلومة، فضالً عن تسهيل االتصال بني األفراد واالنفتاح عىل الثقافات والحضارات األخرى. 

3( قدرت دائرة اإلحصاءات العامة عدد الشباب يف األردن ضمن الفئة العمرية )12-30( سنة للعام 2010م حوايل )2 288 273( 
شاباً وشابه، أي ما نسبته )37.4%( من السكان، وهذا يشري إىل أن املجتمع األردين فتي وشاب، ويتمتع بالقوة والحيوية والتأثري 
وباإلمكانات والطاقات غري املحدودة، ويجعل من عنارص منو الشباب وتوزيعهم الجغرايف، ضغوطاً عىل املوارد الوطنية املتاحة، 
ويفرض تعقيدات أمام تلبية احتياجاتهم املتنوعة واملتنامية. وحيث إن الشباب يعد عنرصاً أساسياً يف العملية التنموية، ميكن من 
خاللهم رؤية مستقبل الوطن وإمكانات تحقيق طموحاته. لذا فإن رعايتهم وتنميتهم تعد عملية استثامرية، يكون عائدها عىل 
شكل خربات برشية تشكل الرثوة الحقيقية إىل الوطن واألمة. فالشباب ذكوراً وإناثاً رضورة إمنائية، ألنه ال ميكن تحقيق أي تنمية 

وطنيه شاملة ومستدامة دون االعتامد عليهم. 
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4( حيث أن املجتمع األردين محدود اإلمكانات املادية والرثوات 

تحديات  العربية  املجتمعات  من  كغريه  ويواجه  الطبيعية، 

أمنية يف بيئته ويف مخزونه املايئ والغذايئ ويف تعرضه لتأثريات 

املعلومات  التكنولوجي وبخاصة يف مجال  والتطور  العوملة 

وانتشار السلوكات الضارة واألمراض املعدية، فإن ذلك يجعل 

ورضورة  وطنياً  واجباً  وتنميتهم  الشباب  رعاية  عملية  من 

ملحة تقرها مصلحة الشباب والوطن. كام أن بيئة الحركة 

مام  باستمرار،  متطورة  ديناميكية  بيئة  األردن  يف  الشبابية 

يتطلب مواكبتها، وإدامة االشتباك معها باستمرار يك ال تتاح 

الفرص للقوى والتيارات األخرى القيام بذلك. 

تلك هي مربرات رئيسة تستدعي العمل الجاد لبناء املرحلة 

الثانية من اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب يف األردن وتطويرها، 

وتصميم برامجها وتدخالتها وتفعيل آليات تنفيذها ومتابعتها 

متطلبات  مع  التعامل  يف  االنسجام  لها  يضمن  مبا  وتقوميها، 

التنمية الوطنية الشاملة، والرؤية املستقبلية للدولة األردنية. 

منطلقات املرحلة الثانية من اإلسرتاتيجية 
اعتمدت منطلقات رئيسة للمرحلة الثانية من اإلسرتاتيجية 

للحكومات  السامي  املليك  التوجيه  ضوء  يف  للشباب  الوطنية 

املتعاقبة برضورة مأسسة العمل مع الشباب وتأطريه، مبا ميكن 

الحركة  خدمة  من  املجال،  هذا  يف  الفاعلني  واملنفذين  املجلس 

الشبابية األردنية عىل أحسن وجه. وأبرز هذه املنطلقات:

1( املحور اإلسرتاتيجي لرؤية الحركة الشبابية:
يف  الشبابية  الحركة  ورسالة  لرؤية  اإلسرتاتيجي  املحور  يدور 

املرحلة الثانية من اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب يف األردن حول 

يحقق  الذي  الوطني  اإلسرتاتيجي  التخطيط  نهج  يف  االستمرار 

 )National Strategic AXE( األردنية  الشبابية  الحركة  رسالة 

والتي تهدف إىل تحقيق دور شبايب أردين وطني فاعل داعم لألمن 

الوطني مبفهومه الشامل ويرتكز عىل ثنائية الهاشمية )القيادة( 

العريب  اإلسرتاتيجي  العمق  إطار  يف  والشعب(  )األرض  واألردنة 

األردنيني  أن  اعتبار  عىل  معه  والتحاور  اآلخر  وقبول  واإلسالمي 

رشكاء يف الحضارة اإلنسانية الواحدة.
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2( الرؤية:
 ترتكز رؤية املرحلة الثانية من اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب يف 

األردن يف “تنشئة وتنمية شباب أردين واع لذاته وقدراته منتم إىل 

وطنه، مشارك يف تنميته وتطوره مشاركة حقيقية فاعلة ومتمكن 

من التعامل مع متغريات العرص ومستجداته بوعي وثقة واقتدار 

ضمن بيئة داعمة وآمنة”. 

3( الرسالة:

“االرتقاء برعاية الشباب يف األردن وتنميتهم معرفياً ومهارياً 

وقيمياً مبا ميكنهم من التعامل مع مستجدات العرص وتحدياته 

بكفاءة وفاعلية بتحسني السياسات املستخدمة يف تطوير قدراتهم 

التنمية البرشية املستدامة بأبعادها  الكامنة وتوظيفها لتحقيق 

االقتصادية واالجتامعية والسياسية والثقافية والبيئية واألمنية يف 

إطار من النامء املستمر واالنتامء إىل الوطن والوالء للقيادة حفاظاً 

وتعظيامً للمكتسبات التي تم تحقيقها وكذلك االرتقاء بعمليات 

التنسيق والتعاون بني املؤسسات الوطنية – الحكومية واألهلية – 

والعربية والدولية املعنية بالشباب”.

القيم الجوهرية لإلسرتاتيجية: 

تُعّد القيم الجوهرية املكافئ املعنوي األكرث عمقاً لكل املوارد 

املادية واملعنوية، واملتمثلة يف مبادئ وأخالق وسلوكات قيادات 

الشباب يف األردن، والشباب أنفسهم، املستمدة من وثيقة الرشف 

وخطة بناء الشخصية الشبابية األردنية، والتي تتمثل يف قيم الدولة 

األردنية الجوهرية العرش اآلتية:

1. الحرية؛ 2. العدالة؛ 3. التسامح؛ 4. الكرامة؛ 5. التضحية؛ 

6. املروءة؛ 7. األصالة؛ 8. الحداثة؛ 9. اإلرادة؛ 10. الريادة.

فلسفة املرحلة الثانية من اإلسرتاتيجية:

اهتامم  من  اإلسرتاتيجية  من  الثانية  املرحلة  فلسفة  تنطلق 

القيادة الهاشمية التي أولت قطاع الشباب ونشاطاته وفعالياته 

االهتامم والرعاية الدامئني منذ عقود خلت، وال تزال تواصل هذا 

النهج الذي يتمثل يف املتابعات املبارشة ألوضاع الشباب وقضاياهم 

ومشكالتهم، ومشاركتهم يف الفعاليات والنشاطات املتعددة، ومن 

التعريف بوثيقة “األردن أوالً تنطلق”، و“األجندة الوطنية”.

الدستور  من  تنبثق  الفلسفة  هذه  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

لعام   )13( رقم  للشباب  األعىل  املجلس  قانون  ومن  األردين، 

2001م، الذي حدد أهداف املجلس ومهامته يف املادتني )3(، )5( 

من القانون املذكور.

تتلخص يف أن  الفلسفة إىل حقيقة مجتمعية  وتستند هذه 

الشباب  مع  االشتباك  عن  الفتور  أو  والرتاجع  والتقاعس  الرتدد 

لالشتباك  الفرص  سيعطي  واحتياجاتهم،  الحساسة  وقضاياهم 

معهم لغري الجهات املعتمدة الحكومية واألهلية الوطنية والدولية 

املعنية بالتعامل مع الحركة الشبابية.

وبالحقوق  اإلنسان  بحقوق  االهتامم  من  أيضاً  وتنبثق  كام 

املدنية والسياسية للشباب واملرأة وذوي االحتياجات الخاصة التي 

تضمنتها املؤمترات التي شارك فيها األردن، واملواثيق الدولية التي 

وقعت عليها الحكومة األردنية. 

مراحل إعداد املرحلة الثانية من اإلسرتاتيجية

انطالقاً من اإلطار اإلسرتاتيجي للتخطيط يف هذا املجال، تم 

إعداد اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب يف األردن، وصياغة وثيقتها 

وفق عدد من املراحل، وهي: 

- مرحلة اإلعداد والتحضري باستشارة الرشكاء من مختلف الرشكاء 

يف مجال رعاية الشباب واملؤسسات الوطنية الحكومية واألهلية 

واملنظامت الدولية.

- مرحلة جمع املعلومات وتنظيمها وتحليلها، باإلفادة من نتائج 

تقييم املرحلة األوىل لإلسرتاتيجية، وإجراء تحليل موضوعي لبيئة 

الحركة الشبابية يف األردن، نتج عنها قاعدة معلومات بجودة 

عالية ميكن االعتامد عليها يف اتخاذ قرارات جيدة.

مرحلة إعداد الوثيقة النهائية من اإلسرتاتيجية:

متت  مكتوبة  خطة  مسودة  إعداد  املرحلة  هذه  تضمنت 

من  املوازي  الفني  الفريق  ومن  الفنية،  اللجنة  من  مراجعتها 

الشباب الذي تشكل من شباب من جميع محافظات اململكة.
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محاور املرحلة الثانية من اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب

1. محور الشباب والحقوق املدنية واملواطنة: 

والهوية  واملواطنة  املدنية،  والواجبات  الحقوق  ويتضمن 

الوطنية واالنتامء والوالء. والدميقراطية ونهج اإلصالح والتطوير 

الرأي  ثقافة  وتفعيل  اآلخر  والحوار مع  السياسية.  والتحديات 

والرأي اآلخر. والربملانات الشبابية.

2. محور الشباب واملشاركة املجتمعية: 

التطوعي، وخدمة  والعمل  السياسية.  املشاركة  ويتضمن 

املجتمع، وترسيخ مفاهيم الثقافة املدنية والرتبية املدنية، وتعزيز 

دور الشباب يف مؤسسات املجتمع املدين األردين، والتشاركية يف 

ومجالس  واتحادات  والبلدية  النيابية  االنتخابات  القرار:  صنع 

الطلبة يف الجامعات وكليات املجتمع واملدارس، وفض النزاعات 

التنوع وقبول  بالطرق السلمية، وكسب الدعم سلمياً، وثقافة 

دور الجندر يف املجتمع. 

3. محور الشباب والنموذج األردين الخاص يف بناء الشخصية 

الشبابية:

)الحرية  العرش:  األردنية  الدولة  قيم  منظومة  ويتضمن 

واألصالة،  واملروءة،  والتضحية  والكرامة،  والتسامح  والعدالة، 

الشخصية  وبناء  الرشف  ووثيقة  والريادة(.  واإلرادة  والحداثة، 

الشبابية. ورسالة عامن والفكر التنويري. ودستور الرشف الشبايب.

4. محور الشباب واألصالة والحداثة:

واملوروث  العوملة،  ظل  يف  والحداثة  األصالة  ويتضمن 

اإلسرتاتيجي لألمة كأداة للتحصني يف وجه الغزو الثقايف.

5. محور الشباب والحاكمية الرشيدة:

وحقوق  املظامل  وديوان  واملساءلة،  الشفافية،  ويتضمن 

التظلم، وديوان املحاسبة، والفساد ودور هيئة مكافحة الفساد.

6. محور الشباب والتنمية الشاملة املستدامة:

االقتصادي،  السيايس،والتنموي  التنموي  البعد  ويتضمن 

والتنموي االجتامعي، والتنموي األمني، والتنموي الثقايف، والتنموي 

الرتويحي، والتنموي التكنولوجي.

7. محور الشباب والتغيري الحقيقي ومحركات التغيري:

النفيس،  واالنضباط  والروح،  العقلية  تغيري  ويتضمن 

االتجاهات،  جميع  يف  والتشاركية  باملسؤولية،  واإلحساس 

والشباب ومحركات التغيري.

8. محور الشباب واألمن الناعم:

والتدريب  والتعليم  والبيئة،  والصحة،  العاملة،  ويتضمن 

املهني.

9. محور الشباب واألمن الوطني والسالمة الوطنية:

ويتضمن العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص كعنارص أساسية 

يف األمن واالستقرار، واإلحساس بالهم الوطني وتحديات املجتمع، 

الدولة  وقوة  والتعددية  الوطنية،  والوحدة  االجتامعي  والنسيج 

األردنية، والعنرصية، وغريها من اآلفات الخطرية الضارة بالنسيج 

االجتامعي.

10. محور الشباب والبيئة اآلمنة )األمن اإلنساين(:

ويتضمن البيئة اآلمنة يف املدارس، والبيئة اآلمنة يف الجامعات، 

)التدخني،  ومكافحة  والغلو،  والتطرف  والتعصب  العنف  ونبذ 

واملخدرات، واملسكرات، والسلوكات الضارة(.

الثانية  املرحلة  من  الغايات  من  جملة  وضعت  وقد 

لإلسرتاتيجية الوطنية للشباب وأهداف من هذه املحاور، متثل إطار 

عمل طموح يتم تنفيذه خالل فرتات زمنية محددة، ومبخرجات 

متوقعة من التنفيذ، تتمثل يف تطوير العمل الشبايب األردين بشكل 

متكامل يف مختلف مواقعهم.
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اإلطار العام لسياسات وإستراتيجيات 

التعلمي املهني

في وزارة التربية والتعلمي

املهندس أحمد شديد
مدير إدارة التعليم املهني واإلنتاج

املهني وإسرتاتيجياته يف وزارة تستند  التعليم  سياسات 
الرتبية والتعليم إىل:

السياسة الرتبوية )2009-2013(م.	 
إسرتاتيجية تنمية املوارد البرشية. 	 
التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني 	  إسرتاتيجية 

املهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل  مجلس  أقرها  التي 
والتقني يف عام 2008م.

مبادرات األجندة الوطنية 2006م.	 

الرؤية:
العاملة  للقوى  املهمة  املصادر  أحد  املهني  التعليم  يشكل 
املعريف،  االقتصاد  نحو  الرشيد  التوجه  يف  للمساهمة  املدربة 
العام  التعليم  مع  جنب  إىل  جنباً  متكاملة  منظومة  ضمن 
والتعليم  املهنية(  التلمذة  )برامج  التطبيقي  الثانوي  والتعليم 

التقني )الجامعي املتوسط( والتعليم الجامعي. 

الرسالة:
يسهم التعليم املهني يف إعداد القوى العاملة املدربة ضمن 
مستويات العمل األساسية التي تشمل مستوى العامل املاهر 
يف  للمهن  املعياري  العريب  التصنيف  مبوجب  املهني  والعامل 
ضوء املتطلبات التنموية وحاجات سوق العمل من ناحية، ويف 
ضوء حاجات الدارسني وقدراتهم وميولهم وإعدادهم ملواصلة 

التعليم والتدريب من ناحية أخرى.

 إسرتاتيجية التعليم املهني:
يسهم  تعليامً  املهني من كونه  التعليم  إسرتاتيجية  تنطلق 
مساهمة جدية يف تطوير املوارد البرشية تطويراً نوعياً بالدرجة 
األوىل، وكمياً بالدرجة الثانية، وتستند إىل ما جاء يف اإلسرتاتيجية 

الوطنية للتعليم التي تركز عىل رضورة استجابة الرتبية ملبادرات 

التنمية االقتصادية يف قطاع اإلنتاج وإىل املبادئ الرئيسة اآلتية: 
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العمل عىل تنمية املوارد البرشية لتحقيق تنمية اقتصادية - 1

رسيعة عن طريق إقامة روابط فعالة بني النظام الرتبوي 

والصناعة  والعامل  والتدريب  العايل  التعليم  ونظامي 

والتنسيق بينها.

توفري فرص التعلم املستدامة لجميع األردنيني سيمكنهم - 2

وبنية  املواطنة  تحديات  يف  الرسيع  التغري  مواكبة  من 

االقتصاد.

يتبعه - 3 التعليم  منظومة  من  جزء  هو  املهني  التعليم 

التعليم العايل ويف نفس الوقت يزود سوق العمل باملوارد 

البرشية املؤهلة.

الرضورية - 4 اإلدارية  والنظم  والبرشية  املالية  املوارد  توفري 

لتحقيق األهداف املرجوة.

التعليم  وإسرتاتيجيات  لسياسات  العام  اإلطار  ييل  وفيام 

املهني ضمن املجاالت اآلتية: 

اوالً: اإلطار العام.
ثانياً: الحاكمية واملوارد البرشية. 

ثالثاً: الربامج واملناهج.
رابعاً: التعليم املهني غري النظامي.

خامساً: التمويل واالقتصاديات. 

أوالً: اإلطار العام

مراعاة التكامل والرتابط مع توفري القنوات بني التعليم املهني 	 

والتعليم الثانوي التطبيقي )برامج التلمذة املهنية(.

ناحية 	  من  املهني  التعليم  بني  والروابط  القنوات  توفري 

يف  أخرى،  ناحية  من  املتوسط(  )الجامعي  التقني  والتعليم 

ضوء قدرات الطلبة واستعداداتهم. 

توفري تسهيالت وخدمات التعليم املهني يف املناطق الجغرافية 	 

واالجتامعية  االقتصادية  الخصائص  مراعاة  مع  املختلفة، 

املحلية.
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اعتامد التصنيف العريب املعياري للمهن كمرجعية أساسية يف 	 

الربامج ومستويات العمل املتعلقة بالتعليم املهني.

لتهيئة 	  األسايس  التعليم  يف  املهنية  الرتبية  مبحث  استثامر 

الطلبة وتوجيههم لاللتحاق بالتعليم املهني.

تطوير خدمات التوجيه واإلرشاد الرتبوي واملهني يف النظام 	 

بشكل  املهنية  التعليمية  املؤسسات  ويف  ككل،  التعليمي 

خاص، ملساعدة الدارس عىل اختيار املسار املهني املناسب يف 

ضوء قدراته واستعداداته من ناحية، ويف ضوء حاجات سوق 

العمل من ناحية أخرى.

اإللكرتونية 	  وبخاصة  املتوافرة،  التشغيل  خدمات  استثامر 

الخريجني  ملساعدة  املهنية،  التعليمية  املؤسسات  من  منها، 

وفرص  تخصصاتهم  ضوء  يف  العمل  بسوق  االلتحاق  عىل 

العمل املتوافرة.

الجودة 	  الرتخيص واالعتامد وضبط  تطبيق متطلبات معايري 

املهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل  مجلس  من  املعتمدة 

والتقني.

تطوير معايري وإجراءات القبول يف التعليم املهني مبا يؤدي 	 

لقبول 40% من الطلبة الذين ينهون مرحلة التعليم األسايس 

يف التعليم الثانوي الشامل املهني والتعليم الثانوي التطبيقي 

)برامج التلمذة املهنية(.

استثامر التجارب والخربات الوطنية واإلقليمية والدولية فيام 	 

يتعلق بنظم التعليم املهني وبرامجه وحاكميته ومتويله وغري 

ذلك. 

مع 	  بالتعاون  مختلفة  وتثقيفية  إعالمية  برامج  تنظيم 

النهوض  بهدف  واملقروء  والسمعي  املريئ  اإلعالم  مؤسسات 

مبكانة العمل املهني وصورة التعليم املهني يف املجتمع.

توفري نظام معلومات شامل للتعليم املهني يف ضوء املؤرشات 	 

الوطنية املعتمدة يف هذا املجال، ويف ضوء متطلبات النظام 

الوطني ملعلومات املوارد البرشية.

تشجيع إجراء الدراسات والبحوث حول القضايا االقتصادية 	 

واستثامر  املهني،  بالتعليم  املتعلقة  املختلفة  واالجتامعية 

النتائج يف جهود التطوير والتحسني.

ثانياً: الحاكمية واملوارد البرشية:

التعليمية 	  املؤسسات  يف  التدريسية  للهيئات  العناية  إيالء 

وتحسني  الكفاءة  ورفع  املهني  النمو  حيث  من  املهنية، 

مستويات األداء ومواكبة املستجدات يف التقنيات وأساليب 

التدريس والتدريب.

حيث 	  من  املهنية،  التعليمية  املؤسسات  بإدارة  االهتامم 

واملركزية  املحلية  اإلدارات  يف  واملسؤولني  املديرين  اختيار 

ومستويات  املهني  ومنوهم  معهم  العامل  اإلداري  والجهاز 

أدائهم.

املهنية 	  التعليمية  املؤسسات  عىل  الرتبوي  اإلرشاف  تطوير 

واختيارهم  عليه  القامئني  وقدرات  وآلياته  مهامه  من حيث 

ومنوهم املهني.

العمل، واملجتمع 	  العمل واإلنتاج يف سوق  متكني مؤسسات 

املحيل بشكل عام، من املشاركة يف إدارة املؤسسات التعليمية 

املهنية.

للمؤسسات 	  واملالية  اإلدارية  الصالحيات  وزيادة  تطوير 

العامة لتطوير  التوجهات  التعليمية املهنية ومتكينها، ضمن 

الالمركزية يف النظام التعليمي.

وبرامج 	  لنظم  التخطيط  يف  الخاص  القطاع  مشاركة  تأمني 

نواتجه  وتقييم  ومناهجه  برامجه  وتطوير  املهني  التعليم 

ومخرجاته.

ثالًثا: الربامج واملناهج:

تطوير وترشيد املجاالت والتخصصات والربامج التي تقدمها 	 

التنموية  املتطلبات  ضوء  يف  املهنية  التعليمية  املؤسسات 

وحاجات سوق العمل.

املهني 	  التعليم  تخصصات  يف  العريضة  القاعدة  اعتامد 

املعريف  االقتصاد  متطلبات  مع  تجاوباً  ومناهجه،  وبرامجه 

وحركية العاملة والقدرة عىل النمو املهني.

يف 	  املهنة  تحليل  أسس  عىل  املهنية  واملناهج  الربامج  بناء 

املهارات  من  واالحتياجات  العمل،  سوق  يف  املامرسة  ضوء 

التطبيقية واملعارف واملعلومات.
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تطوير وتنويع الربامج والخدمات املتوافرة لإلناث يف التعليم 	 

املهني عىل غرار الربامج والخدمات املتوافرة للذكور.

الحياتية، 	  املهارات  عىل  املهني  التعليم  برامج  شمول 

التدريس  وأساليب  املناهج  يف  العليا  العقلية  واملهارات 

والتدريب.

الخاصة 	  االحتياجات  لذوي  املهني  التعليم  خدمات  توفري 

من  ذلك  يتطلبه  ما  مع  واستعداداتهم،  قدراتهم  ضوء  يف 

تسهيالت وخدمات.

اعتامد التدريب امليداين يف مواقع  العمل واإلنتاج بالتعاون 	 

مع أصحاب العمل جزًءا من برامج التعليم املهني، يخضع 

لإلرشاف والتقييم.

برامج 	  توفري  يف  الخاصة  التعليمية  املؤسسات  تشجيع 

ورغبات  العمل  سوق  حاجات  ضوء  يف  املهني،  التعليم 

الدارسني وأهاليهم.

عىل 	  الطلب  حول  املتوافرة  والبيانات  املعلومات  استثامر 

القوى العاملة األردنية يف األقطار العربية الجاذبة للعاملة 

األردنية، يف الخطط والربامج املتعلقة بالتعليم املهني. 

رابعاً: التعليم املهني غري النظامي:

النظامية 	  غري  املهنية  التعليمية  الربامج  تقديم  يف  التوّسع 

الدورات  طريق  عن  املهنية،  التعليمية  املؤسسات  من 

التدريبية املوجهة لرفع كفاءة العامل املامرسني للعمل، أو 

امللتحقني الجدد بالعمل، أو الباحثني عن عمل، أو الراغبني 

بتغيري أعاملهم.

تطوير أسس ومعايري ترخيص واعتامد املؤسسات واملراكز 	 

التي تقدم خدمات التعليم غري النظامي وتعليم الكبار.

املراكز 	  عمل  وتطوير  إنشاء  يف  الحكومي  القطاع  دعم 

الثقافية )املهنية( التي تقدم برامج التعليم والتدرب املهني 

غري النظامي.

النظامي 	  غري  املهني  التعليم  بني  والروابط  القنوات  توفري 

والتعليم املهني النظامي، ووضع املعايري الالزمة لذلك.

دعم جهود القطاع األهيل التطوعي يف توفري برامج التعليم 	 

املهني غري النظامي.

خامساً: التمويل واالقتصاديات:

توفري التمويل الالزم لربامج التعليم املهني، مبا يضمن توافر 	 

التسهيالت والتجهيزات املناسبة والحديثة يف ضوء حاجات 

العمل الذي سيامرسه الخريج.

تطوير آليات ومصادر التمويل الذايت، وما يتطلبه ذلك من 	 

ترشيعات وهياكل تنظيمية، يف املؤسسات التعليمية التي 

ومتطلبات  مفهوم  يحقق  مبا  املهني،  التعليم  برامج  تقدم 

املؤسسة التعليمية اإلنتاجية.

تحسني الكفاية الداخلية للمؤسسات التعليمية املهنية، عن 	 

وعنارص  والتدريب  التعليم  باقتصاديات  االهتامم  طريق 

الكلفة وترشيد اإلنفاق وتعظيم املردود.

املهنية، 	  التعليمية  للمؤسسات  الخارجية  الكفاية  تحسني 

وتوفري التوافق الكمي والنوعي بني نواتج هذه املؤسسات 

ومتطلبات الخطط التنموية وحاجات سوق العمل.

لربامج 	  الحكومي  غري  القطاع  من  متويليه  مصادر  تأمني 

غري  أو  املبارش  التمويل  طريق  عن  سواء  املهني،  التعليم 

املبارش.

غري 	  املهني  التعليم  كلفة  يف  الدارسني  مساهمة  ترشيد 

واالجتامعي  االقتصادي  الوضع  يقف  ال  بحيث  النظامي 

للدارس حائالً دون االستفادة من الخدمات املتاحة.

املهنية 	  التعليمية  للمؤسسات  التمويل  سياسات  ربط 

مبعايري األداء ومستوى النواتج واملخرجات.
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مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة

الدكتور عبد الحميد الفالح

أمني عام مجمع اللغة العربية األردين

مقدمة:
اللغة كام عرفها ابن جني: “أنها أصوات يعرب بها كل قوم عن أغراضهم”. وكام عرفها ديوي: “أداة اتصال وتعبري تحتوى عىل 
عدد من الكلامت بينها عالقات تركيبية، تساعد عىل نقل الثقافة والحضارة عرب األجيال”. وعرفها سترينربغ أنها “استخدام منظم 

للكلامت من أجل تحقيق االتصال بني الناس”.

أبنائها، ووسيلة  التواصل واالتصال بني  واللغة هي نبض األمة، أي أمة، وفكرها وأداة ثقافتها وحاضنة حضارتها ووسيلة 
التعبري عن القيم اإلنسانية واإلحساس النبيل تجاه اآلخرين.

وهي كام وصفها رينو مايور )Rene Maheur( أحد مديري اليونسكو السابقني “أداة الثقافة وحاضنتها ووسيلة التعبري 
عنها، إذ إن األمة التي ال تؤمن بنفسها ال وجود لها، وذلك أنه ال يكفي بأن يكون لها سفراء ورئيس دولة، وعلم وموظفو 
جامرك... فإذا مل يكن لشعبها طابع خاص به يعرب عن نفسه وخصائصه ومميزاته وطرائقه الخاصة يف الحياة فال وجود له، 
والوعي  الثقافة،  ليعرب عن وجوده هي  الشعوب  الوحيدة ألي شعب من  الطريقة  إن  يدوم،  استقالل سطحي ال  واستقالله 

بالطابع الخاص الذي مييزه عن غريه، واللغة هي أداة الثقافة ووسيلتها”.

ومن املؤكد أن الرابطة بني اللغة والثقافة هي رابطة روحية عضوية تالزمية، والفكر السليم العميق يحتاج إىل لغة رائعة 
تالمئه، وتكون خري معني لنرشه ومتثله واألخذ به.

ولعلنا ال نكون مغالني وال عاطفيني إذا قلنا إن للغة العربية خصائصها وسامتها ومكوناتها ونظامها اللغوي املتكامل، الذي 
تتفرد به عن كثري من لغات العامل، كام أن لها ارتباطها الوثيق بالعقيدة اإلسالمية الذي حفظ لها االستمرارية والبقاء، ويف ذلك 
العريب، وجعل  عنه الكتاب والحكمة باللسان  العريب، وجعل رسوله مبلغاً  الله ملا أنزل كتابه باللسان  ابن تيمية:”فإن  يقول 
السابقني إىل هذا الدين متكلمني به، مل يكن سبيل إىل ضبط الدين ومعرفته إال بضبط هذا اللسان، وصارت معرفته من الدين”.

وقال ابن خلدون: “ومعرفتها رضورية ألهل الرشيعة، إذ تؤخذ األحكام كلها من الكتاب والسنة، وهي بلغة العرب، ونََقلَُتها 
من الصحابة والتابعني عرب، ورشح مشكالتها من لغاتهم، فال بد من معرفة العلوم املتعلقة بهذا اللسان ملن أراد علم الرشيعة”.

ومسك الختام يف ذلك قول الرسول صىل الله عليه وسلم: “أحبوا العربية لثالث: ألين عريب، والقرآن عريب، وكالم أهل الجنة 
عريب” وقول عمر بن الخطاب ريض الله عنه: “تعلموا العربية، فإنها تثبت العقل، وتزيد يف املروءة”.

واللغة العربية هي هوية األمة ورمز وحدتها، وصامم أمنها القومي، وقد قيل: “إذا كانت بعض األمم تقوم عىل وحدة 
الهدف السيايس أو عىل وحدة األرض أو األصل أو العادات أو التاريخ املشرتك، فإن قوميتنا تتجىل أكرث ما تتجىل يف وحدة اللغة، 
فاللغة هي رمز للهوية القومية والذاتية الثقافية، وهي رمز للكيان القومي، وعنوان الشخصية”، واملحذور يف وقتنا الحارض 
االتجاهات التي تنمي جوانب العاميات املحلية عىل حساب اللغة العربية الفصيحة، واملناداة بإحالل هذه العاميات محلها، 
ويف ذلك بالء كبري لألمة ولوحدتها، إذ سنصل بذلك إىل زمن ليس من السهل أن يتواصل العريب يف بلد ما مع أخيه العريب يف 
بلد آخر، فيؤدي ذلك إىل فصم الروابط والوشائج بني أبناء األمة العربية، وإىل هزة تقوض ركناً أساسياً من أركان وحدتها، وهذا 

وغريه يدعو إىل تعزيز االنتامء إىل اللغة العربية، وتأكيد دورها الفاعل يف املحافظة عىل هوية األمة العربية ووحدتها.
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جهود المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في 
خدمة اللغة العربية:

العربية للرتبية والثقافة والعلوم عىل خدمة  َحرََصْت املنظمة 

اللغة العربية انطالقاً من إميانها أنه لن يكون لجهودها املبذولة يف 

خدمة الرتبية والثقافة والعلوم عىل مستوى الوطن العريب جدوى 

إال من خالل خدمتها للغة العربية، وإحاللها مكانها الالئق بها يف 

والفكرية  والسياسية  الدينية  العربية:  أمتنا  حياة  مجاالت  جميع 

وتأكيد  واالقتصادية،  واالجتامعية  والرتبوية  والعلمية  والحضارية 

العربية،  هويتنا  وتحديد  الحضاري،  إرثنا  عن  التعبري  يف  دورها 

وتوحيد األمة العربية يف ماضيها وحارضها ومستقبلها، ويف التواصل 

واالتصال بني أبنائها.

بالنهوض باللغة العربية متثلت  وأولت املنظمة اهتامماً خاصاً 

يف أمور عدة منها:

املنظمة 	  مؤمتر  أقرها  التي  العربية  للثقافة  الشاملة  الخطة 

يف دورته الخامسة التي عقدت يف تونس عام 1985م، وكان 

لدى  اللغوي  الضعف  وأسباب  العربية  اللغة  قضايا  ملعالجة 

أبناء العربية نصيب وافر منها.

الرباط 	  يف  عقدت  التي  املنظمة  ملؤمتر  السابعة  الدورة 

بعنوان:”اللغة العربية وهويتنا القومية”.

الدورة الثانية عرشة ملؤمتر املنظمة التي عقدت يف الرياض عام 	 

2000م، وتركز موضوعها عىل دعم اللغة العربية يف تكنولوجيا 

املعلومات،  لشبكة  والربمجيات  التشغيل  ونظم  املعلومات، 

وزيادة املحتوى الرقمي عىل هذه الشبكة، ودعم الحاسوبيني 

مصطلحات  استخدام  وتوحيد  الربمجة،  مجال  يف  واللغويني 

اللغة  البيانات، وإعداد نظم لتعليم  اللغة العربية يف قواعد 

التعليم بوساطة الوسائط  العربية وتعلمها يف جميع مراحل 

والربمجيات ألبناء العربية ولغري الناطقني بها، وإعداد املعاجم 

اإللكرتونية اللغوية، وإعداد برمجيات متطورة للنحو والرصف 

وأشكال  ولوحات  العربية  اإللكرتونية  الكتابة  نظم  وتوحيد 

الحروف الستخدامها يف النظم الرقمية للتخلص من الربمجيات 

األجنبية السائدة.

وتناولت الدورة الرابعة عرشة للمؤمتر التي عقدت يف صنعاء 	 

للهوية  تعزيزاً  العربية  اللغة  “دعم  موضوع  2004م،  عام 

هي  العربية  اللغة  أن  أكدت  املجتمعية”  والتنمية  القومية 

مسألة ذات، هوية ومتاسك مجتمعي وتراث حضاري وحضور 

ومستقبل، وأن األمة العربية هي باألساس وحدة لغوية، وأن 

اللغة مكون أسايس للهوية. وصدرت عنها اثنتا عرشة توصية 

كان من أهمها:

يف 	  املجتمع  ومسؤولية  الدولة  ملسؤولية  الواضح  التأكيد 

والثقافة  املعرفة  العربية يف مختلف ميادين  اللغة  استخدام 

عىل  والعمل  واإلعالمية،  الفنية  واألنشطة  العامة  والحياة 

خاصة  أهمية  تعطي  واضحة  تعليمية  لغوية  سياسة  إيجاد 

لتعميم التعليم باللغة العربية والتعلم بها يف جميع مراحل 

الدراسة، وتشجيع تعريب التعليم العلمي الجامعي، واتخاذ 

التدابري الترشيعية الالزمة الستخدام اللغة العربية يف جميع 

مجاالت حياة أمتنا العلمية والعملية.

وكان موضوع مؤمتر املنظمة يف دورته الخامسة عرشة التي 	 

ومجتمع  العربية  “الثقافة  2006م،  عام  مسقط  يف  عقدت 

باللغة  النهوض  مجال  يف  املؤمترون  ركز  وقد  املعلومات” 

منها:  مهمة،  موضوعات  عىل  املعرفة  مجتمع  يف  العربية 

والتعليمية  الثقافية  والربمجيات  العربية  اللغة  تكنولوجيا 

والربمجيات الذكية، ومعالجة اللغة العربية حاسوبياً وتشجيع 

القطاع الخاص عىل اإلسهام يف ذلك.

وعىل الرغم من الجهود املذكورة سابقاً إال أن املنظمة العربية 

للرتبية والثقافة والعلوم يف كثري من جهودها بقيت يف دائرة التنظري 

والدراسات ومل يكتب لكثري من مرشوعاتها الخروج إىل حيز التنفيذ 

وتحديدها  املشكالت  تشخيص  إىل  والوصول  الجادة  واملعالجات 

العربية  اللغة  تواجهه  فيام  ملعالجتها  الكفيلة  الخطط  ووضع 

اإلجابة  من  تتمكن  مل  أنها  كام  وخارجية،  داخلية  تحديات  من 

العربية  اللغة  تواجه  مثل: هل  التحديات من  كثري من هذه  عن 

خطراً حقيقياً من العوملة يتهددها، ويهمشها ويبعدها عن دورها 

الحضاري؟ وهل هذا الخطر كامن يف ذاتها ومنظومتها اللغوية أم 

أنه مفروض عليها من خارجها؟ وهل نحن مستعدون للدفاع عنها، 

ومدها بالحياة يف هذا العرص؟ وهل عملنا عىل معالجة ما يواجهها 

يف تكنولوجيا املعلومات من مشكالت وتحديات؟

بقوله:  التساؤالت  بعض هذه  نبيل عيل عن  الدكتور  ويجيب 

“للغة يف عرص املعلومات واقتصاد املعرفة موقع الصدارة، وهو ما 
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يفرس من جانب، ملاذا تحتفي معظم األمم حالياً بلغاتها القومية، 

املتخصصة  البحوث  معاهد  وتقيم  الصفر،  من  إليها  النظر  وتعيد 

جانب  ومن  املعلومات،  بتكنولوجيا  اللغة  هذه  عالقة  لدراسة 

تنظرياً  اللغوية:  أزمتنا  حدة  مدى  الجديد  الوضع  هذا  يربز  آخر 

وتعليامً ومعجامً ومصطلحاً... وال شك أن أزمتنا تلك ستتفاقم تحت 

اللغوية  الفجوة  واتساع  املعلومات،  لعرص  امللحة  املطالب  ضغط 

الفجوة  املتقدم كناتج فرعي التساع  العامل  بيننا وبني  التي تفصل 

التكنولوجية املعلوماتية”.

وإذا بقينا بعيدين عن التنبه للرصاع اللغوي الدائر يف العامل فام 

الذي سيحدث للغتنا؟ يجيب الدكتور نبيل عيل أيضاً:”إن تقاعسنا 

يف التصدي لهذه األزمة، إن استمر، ينذر بانزواء اللغة العربية إىل 

البنية  عنارص  العديد من  الثانية، حيث سيعوزها  الدرجة  مصاف 

العاملي(  اللغات  تعدد  )نادي  لعضوية  تؤهلها  التي  األساسية 

ومتنحها القدرة، وقدرة ثقافتها بالتايل، عىل االحتكاك اللغوي الذي 

تُشري جميع الدالئل إىل تزايد حدته واتساع نطاقه”.

وقد أكدت كثري من الدراسات اللغوية أن اللغة العربية ليست 

عاجزة عن مواكبة متطلبات ما يجد يف الزمان واملكان، وأنها ليست 

وإمنا  فيها  ليس  والعيب  متطورة،  نامية  حية  لغة  إنها  بل  ميتة 

العيب والتقصري يف أهلها الذين مل يقوموا عىل خدمتها كام عنيت 

كثري من األمم بلغاتها.

ملعرفة  اليابان  يف  أجريت  لغوية  دراسة  الدراسات  هذه  ومن 

الحاسوب،  استخدامات  يف  صوتية  مواءمة  العاملية  اللغات  أكرث 

وقد أثبتت أن اللغة العربية تتصدر هذه اللغات يف هذه الناحية، 

متيز  تؤكد  الدراسة  وهذه  القامئة،  آخر  يف  الصينية  اللغة  وجاءت 

اللغة العربية من ناحية الوضوح الصويت.

ويف ذلك قال املسترشق األمرييك وليم باول: “إن اللغة العربية 

من اللني واملرونة مبا ميكنانها من التكيف وفق مقتضيات العرص، 

التي  اللغات  من  أخرى  لغة  أي  أمام  فيام مىض  تتقهقر  مل  وهي 

احتكت بها، وهي ستحافظ عىل كيانها يف املستقبل كام حافظت 

عليه يف املايض”.

ويجمل أحد املسترشقني مشكلة اللغة العربية بقوله:”ما رأيت 

العامل  يف  لغة  رأيت  وما  العربية،  اللغة  من  أغنى  العامل  يف  لغة 

مظلومة من أبنائها مثل اللغة العربية”. 

واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم واملؤسسات الرتبوية 

العريب  الوطن  مستوى  عىل  والترشيعية  واألكادميية  والتعليمية 

مرشوع  ولعل  اللغة  هذه  عن  والحيف  الظلم  هذا  لرفع  مدعوة 

قادراً  املعرفة. يكون  للتوجه نحو مجتمع  العربية  باللغة  النهوض 

جميع  يف  بها  الالئق  مكانها  وإحاللها  العربية  اللغة  إنصاف  عىل 

مجاالت حياة أمتنا العربية العلمية والعملية.

مراحل إعداد المشروع:

باللغة  النهوض  مرشوع  السورية  العربية  الجمهورية  أعدت 

العربية للتوجه نحو مجتمع املعرفة وأقره مجلس الجامعة العربية 

التي عقدت بدمشق يف شهر آذار عام 2008م، وطلب  يف دورته 

إىل األمانة العامة لجامعة الدول العربية إحالة املرشوع إىل جميع 

الجهات املعنية واملؤسسات ذات الصلة يف الدول العربية األعضاء 

متت  وقد  تنفيذه،  آليات  واقرتاح  جوانبه،  جميع  من  لدراسته 

املستوى  عىل  الجامعة  ملجلس   )130( العامة  الدورة  يف  مناقشته 

الوزاري الذي وافق عليه، ورفع تقريره إىل الدورة العادية الحادية 

األمانة  وعهدت  القمة.  مستوى  عىل  الجامعة  ملجلس  والعرشين 

العامة إىل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم متابعة املرشوع 

وإعداد الدراسات املطلوبة.

العمل،  بهذا  للقيام  الخرباء  من  فريقاً  العربية  املنظمة  كلفت 

وعرضت وثيقة املرشوع عىل الوزراء العرب املسؤولني عن الشؤون 

الثقافية، يف اجتامع عقد بدمشق عام 2008م وعىل وزراء الرتبية 

شهر  يف  تونس  يف  املنظمة  مبقر  عقد  الذي  االجتامع  يف  والتعليم 

كانون األول من العام نفسه، ثم وضعت املنظمة العربية الوثيقة 

يف صورتها النهائية ورفعتها إىل األمني العام لجامعة الدول العربية 

آذار عام  التي عقدت يف شهر  العربية  القمة  لعرضها عىل  متهيداً 

2009م يف الدوحة. حيث أقرت املرشوع يف صورته النهائية.

أهداف المشروع:

نصت وثيقة املرشوع عىل تحقيق األهداف اآلتية:

الحفاظ عىل الهوية العربية متمثلة يف لغتنا األم )اللغة العربية(.. 1

األمة . 2 وسبيل  للمعرفة،  وعاء  أنها  العربية عىل  باللغة  االهتامم 

نحو التوجه إىل مجتمع املعرفة.
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دعم التنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف الدول العربية . 3

استناداً إىل دور اللغة األم يف املجاالت التي حددها املرشوع.

منطلقات المشروع:

تحددت منطلقات املرشوع يف اآليت:

تنفيذ قرار مؤمتر قمة دمشق وإعالن الرياض.	 

تثبيت الهوية العربية وتعميقها.	 

الدول 	  لتوجه  املهمة  العربية  للغة  املعارصة  القضايا  معالجة 

العربية نحو مجتمع املعرفة واالقتصاد القائم عليها، والتعامل مع 

الفرص والتحديات التي يطرحها هذا التوجه.

االجتامعية 	  التنمية  عملية  عىل  اللغوي  الضعف  تأثري  تدارك 

واالقتصادية والثقافية.

العربية 	  باللغة  العالقة  ذات  البرشية  التنمية  مسائل  معالجة 

كالتعليم والتعلم مدى الحياة والتواصل.

بنود القرار:

النهوض  ملرشوع  العربية  القمة  قرار  بنود  الوثيقة  حددت 

باللغة العربية، وكانت عىل النحو اآليت:

معها، . 1 متناسقة  وطنية  وسياسات  قومية،  لغوية  سياسة  وضع 

وخطط لتنفيذها من خالل برامج قومية ووطنية.

العربية ذات . 2 اللغة  برامج قومية ووطنية ملعالجة قضايا  وضع 

يف  املعرفة  واقتصاد  املعرفة  مجتمع  نحو  التوجه  يف  األولوية 

مجاالت:

تقانة 	  واستخدام  العربية،  اللغة  تعليم  مناهج  تحديث 

املعلومات واالتصاالت، وزيادة عدد مؤسساتها، واعتامد مبدأ 

التعلم مدى الحياة يف ذلك، والعناية مبدرسيها وأساتذتها.

العاملة 	  القوى  لدى  وتوطينها  والتقانات  العلوم  تعريب 

العربية يف جميع القطاعات تعليامً وتأليفاً وترجمة.

تعزيز استخدام اللغة العربية يف اإلعالم واإلعالن، والرقي يف 	 

هذا االستخدام، ووضع سياسات وإجراءات تنفيذية لذلك.

 وضع برامج لتعزيز البحث والتطوير وزيادة عدد املؤسسات . 3

متطلبات  تجاري  يك  العربية  اللغة  بحوث  مجاالت  يف  العاملة 

الربامج  التوجه نحو مجتمع املعرفة واقتصاد املعرفة، وتنسيق 

عىل املستوى القومي، وتنفيذها يف الجامعات ومعاهد البحوث 

العربية، وإنشاء هيئة تنسيقية عليا من وزارات التعليم العايل 
والبحث العلمي واملؤسسات التابعة لها، وتعالج هذه البحوث 
اللغة  واستعامل  اللغة،  وتعليم  واملعاجم  املصطلحات  مسائل 
العربية،  اللغة  يف  وتطبيقاتها  املعلومات  تقنية  يف  العربية 
وتعرف  الكتابة،  يف  التشكيل  اعتامد  ومسألة  اآللية،  والرتجمة 
وإدارة  وتوليداً،  تعرفاً  العريب  الكالم  ومعالجة  العريب،  الحرف 

املعرفة باللغة العربية.

وتعميم . 4 العربية،  اللغة  لحامية  وطنية  ترشيعات  إصدار 
استخدامها، وتطوير استعامالتها يف اإلعالم واإلعالن بكل أشكاله، 
املحتوى  وزيادة  )اإلنرتنت(  الشابكة  عىل  العربية  املواقع  ويف 

العريب.

نحو . 5 التوجه  يف  العربية  اللغة  بأهمية  التوعية  برامج  وضع 
الوحيد  املعرفة  وعاء  كونها  املعرفة  واقتصاد  املعرفة  مجتمع 

للغالبية العظمى من أبناء املجتمع العريب.

اإلقليمية . 6 املحافل  يف  رسمياً  العربية  اللغة  استعامل  تأكيد 

والندوات  كاملؤمترات  والثقافية  العلمية  واألنشطة  والدولية 

وورش العمل وغريها.

آليات التنفيذ:

ملرشوع  العربية  القمة  قرار  تنفيذ  آليات  الوثيقة  حددت 

النهوض باللغة العربية عىل النحو اآليت:

املجالس . 1 بوساطة  العربية  الدول  يف  املعنية  الوزارات  تقوم 

واإلجراءات  والخطط  السياسات  بوضع  ميثلها  من  أو  الوزارية 

العربية  الجهود  باالعتبار  آخذين  القرار،  بنود  لتنفيذ  الالزمة 

التي بذلت وتبذل عىل الصعيدين القومي والوطني.

ومددها، . 2 تنفيذه  ومراحل  برنامج  لكل  املرجوة  النتائج  تحدد 

واملؤرشات الرقمية لقياس تحقيق هذه النتائج.

القرار، . 3 برامج  متويل  يف  للجميع(  )الربح  الرتابح  مبدأ  يعتمد 

وتحقيق مشاركة كل الدول العربية، بغية االستفادة منها.

“مدن . 4 إقامة  لدعم  املدين  واملجتمع  الخاص  القطاع  تشجيع 

الربمجيات  وصناعة  املحتوى  صناعة  مثل  اللغوية”  للصناعات 

الكالم،  وتعرف  الحروف،  تعرف  وصناعة  العربية،  اللغوية 

عىل  القامئة  واالتصاالت  للحواسيب  القادم  الجيل  وصناعات 

بالتعليم والبحث والتطوير واالبتكار يف هذه  الداللة، وللقيام 

املجاالت.
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عىل . 5 املرشوع  بهذا  الخاصة  األداء  ومؤرشات  النتائج  تعرض 

مؤمترات القمة الالحقة.

اآلليات التنظيمية اإلدارية والمالية للمشروع:

نظراً ألهمية هذا املرشوع الذي ميس كيان األمة وهويتها، ويؤثر 

والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  عملية  يف  كبرياً  تأثرياً 

للوطن العريب، فقد وضعت آليات تنظيمية إدارية ومالية لتنفيذه 

كانت عىل النحو اآليت:

الطلب من األمانة العامة لجامعة الدول العربية تخصيص متويل . 1

للبند األول من القرار الخاص برسم سياسة قومية لغوية وتنفيذ 

برامج ومشاريع الخطة الخمسية األوىل لهذه السياسة املقرتحة 

يف برنامج البند األول من املرشوع. وذلك نظراً للدور االقتصادي 

املادية  غري  األصول  لنقل  أساسية  أداة  أنها  عىل  للغة  الكبري 

)املعرفة والتكنولوجيا( بني القوى العاملة يف القطاعات اإلنتاجية 

والخدمية جميعها، بغية إصالح الواقع العريب يف هذا املجال.

إنشاء لجان عليا وطنية للنهوض بهذا املرشوع.. 2

تكليف اللجنة الوطنية العليا السورية متابعة تنفيذ املرشوع مع . 3

اللجان الوطنية العربية، وإعداد تقرير دوري حول تقدم العمل 

يف املرشوع.

إنشاء موقع للمرشوع عىل الشابكة )اإلنرتنت( متعدد الروابط، . 4

والسعي إىل مشاركة الفرد العريب فيه، وتكليف اللجنة الوطنية 

السورية إنشاءه واستضافته.

يف . 5 املختصة  واملؤسسات  الجهات  بها  تقوم  التي  الجهود  رصد 

مبا  العريب  املواطن  وتعريف  واملعلوماتية  العربية  اللغة  مجال 

ينرش من إصدارات وبحوث.

اللجنة الوطنية األردنية لمشروع النهوض باللغة 
العربية

تنفيذاً للبند الثاين من بنود اآلليات التنظيمية اإلدارية واملالية 

للمرشوع الذي ينص عىل “إنشاء لجان عليا وطنية للنهوض بهذا 

املرشوع” فقد وافق دولة رئيس الوزراء بتاريخ 2010/1/19م، عىل 

للتوجه  العربية  باللغة  للنهوض  األردنية  الوطنية  اللجنة  تشكيل 

نحو مجتمع املعرفة” برئاسة األستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة، 

رئيس مجمع اللغة العربية األردين، وعضوية كل من:

 الدكتور إسحق أحمد فرحان	 

 الدكتور كامل العجلوين	 

 الدكتور عبداللطيف عربيات	 

 الدكتور خالد الكريك	 

حل 	  وقد  لله،  رحمه  القضاة،  سلامن  نوح  الدكتور  سامحة 

محله سامحة الدكتور أحمد هليل

 الدكتور محمد عدنان البخيت	 

 األستاذ فاروق الكيالين	 

 الدكتور هامم غصيب	 

والتعليم 	  الرتبية  وزارة  عام  أمني  املجايل،  سامي  الدكتور   

للشؤون املالية واإلدارية

األردنية 	  الوطنية  اللجنة  رس  أمني  برمامت،  توجان  اآلنسة 

للرتبية والثقافة والعلوم.

بنود  برامج  فيها  ناقشت  عدة  اجتامعات  اللجنة  عقدت 

العريضة  الخطوط  بوضع  وبدأت  تنفيذها.  وإجراءات  املرشوع، 

إىل  وتوصلت  ستتبناها،  التي  املرشوعات  وتحديد  عملها،  لخطة 

اقرتاح مرشوعات عدة، منها:

 مرشوع الرصد اللغوي اإلعالمي	 

 مرشوع امتحان الكفاية باللغة العربية	 

 مرشوع مراجعة الكتب املدرسية والجامعية	 

 مرشوع مراجعة الكتب املرتجمة والقواميس	 

 مرشوع تقييم القدرات اللغوية ألعضاء الهيئة التدريسية يف 	 

املدارس والجامعات

 مرشوع الخطة التفصيلية للنهوض باللغة العربية يف التعليم 	 

العام 

مخاطبة رؤساء الجامعات األردنية للتعاون مع اللجنة لتنفيذ 	 

البنود الخاصة بالتعليم العايل
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خاتمة:

إن الناظر يف مكونات مرشوع النهوض باللغة العربية للتوجه 

وبنوده  ومتطلباته  ومنطلقاته،  أهدافه  املعرفة:  مجتمع  نحو 

وآليات تنفيذه الفنية واإلدارية واملالية، وتشكيل لجانه الوطنية 

العليا يدرك أنه مرشوع قومي حيوي ورضوري يف مسرية التطوير 

أعد  وأنه  العربية،  أمتنا  حياة  مجاالت  من  مجال  ألي  والنهضة 

إعداداً علمياً وإدارياً جيداً ومحكامً؛ إذ نبه عىل كثري من القضايا 

التي يجب مراعاتها واألخذ بها لبناء مجتمع املعرفة العريب الذي 

بها،  والعناية  العربية  اللغة  عىل  بالحفاظ  إال  تحقيقه  ميكن  ال 

ومنطلقاته  العربية،  اللغة  مكانة  مع  متسامية  أهدافه  وجاءت 

من  لكثري  معالجة  وبنوده  والحضاري،  اإلنساين  لدورها  مؤكدة 

القضايا والتحديات التي تواجه اللغة العربية يف العرص الحارض.

واملؤمل أن تقوم اللجان الوطنية العربية بدورها عىل أكمل 

يف  أهدافه  وتحقيق  املرشوع  هذا  إدارة  من  تتمكن  وأن  وجه، 

ميثل  املرشوع  هذا  إن  إذ  متوخاة،  صورة  وأحسن  وقت  أرسع 

فرصة ذهبية لالرتقاء باللغة العربية، واحرتامها، وصدق االنتامء 

إليها، واملؤمل أال تنشغل هذه اللجان باألمور الجانبية بل تدخل 

أولوياته  سلم  وضع  عىل  وتعمل  املرشوع،  هذا  بنود  عمق  إىل 

املعنية  واملؤسسات  الوزارات  وإرشاك  تخطيط،  وحسن  بجدية 

اللغة  التي تواجه  باملرشوع مبارشة، ودراسة املشكالت والقضايا 

العربية دراسة علمية وميدانية تحدد املشكالت وتقرتح الحلول، 

مهم  الزمن  عنرص  أن  باالعتبار  آخذين  التنفيذ،  موضع  وتضعها 

وأسايس يف إنجاز هذا املرشوع. ولعل قائالً يقول: مىض عىل إقرار 

هذا املرشوع سنتان حتى اآلن، واللجان الوطنية مل تتجاوز مرحلة 

التنظري، وقد يقال عن عملها حتى اآلن: إنه يدور حول الحمى 

وال يواقعه.

بنود  أنجز من  ما  نفسها حول  أسئلة كثرية تطرح   وهناك 

العربية  الدول  لجامعة  العامة  األمانة  توصلت  فهل  املرشوع، 

اللجان  أعدت  وهل  وطنية؟  وسياسات  قومية  سياسة  وضع  إىل 

الوطنية برامج قومية ووطنية ملعالجة قضايا اللغة العربية؟ وهل 

أجريت دراسات علمية وميدانية بينت أسباب ضعف الطلبة يف 

لغتهم يف مرحلة التعليم العام؛ املشكالت والحلول؟ وهل طرحت 

بنود  التي حددتها  الجهات  العلوم والتقنيات مع  قضية تعريب 

اللغة  لحامية  الترشيعات  من  املرشوع؟ وهل صدر يشء جديد 

اللغوية نصيبها يف وسائل اإلعالم  التوعية  العربية؟ وهل أخذت 

العربية كام نصت عليها بنود املرشوع؟ وهل صدرت ترشيعات 

ويف  واإلعالن  اإلعالم  يف  العربية  اللغة  باستعامل  االلتزام  تؤكد 

املحافل الدولية واإلقليمية التي تعتمد اللغة العربية لغة رسمية 

يف األنشطة العلمية والثقافية كاملؤمترات والندوات وورش العمل 

يف داخل الدول العربية حسب ما أكدته بنود املرشوع؟

 وبالتايل هل ترتبط اللجان الوطنية بروابط متعددة باملوقع 

الوطنية  اللجنة  صممته  الذي  اإلنرتنت  عىل  للمرشوع  الرئييس 

التوجهات  إلغناء  العريب  الفرد  ملشاركة  املجال  تفسح  السورية 

هناك  وهل  املرشوع؟  بنود  عليه  نصت  كام  والخطط،  والربامج 

العامة  واألمانة  ناحية،  من  اللجان  هذه  بني  وتعاون  تنسيق 

للجامعة العربية واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم من 

حول  دورية  تقارير  الوطنية  اللجان  أعدت  وهل  أخرى؟  ناحية 

تقدم العمل يف هذا املرشوع من أجل عرضها عىل مؤمتر القمة 

القادم؟ إىل غري ذلك من أسئلة كثرية قد ترد عىل ذهن كل من 

يتابع تنفيذ هذا املرشوع.

والله نسأل أن يوفق اللجان الوطنية لرنى مثار ما حرصت 

العربية  اللغة  خدمة  مجال  يف  تحقيقه  عىل  العربية  القمة 

والنهوض بها للتوجه نحو مجتمع املعرفة.

)َوقُِل اْعَملُوا فََسرَيَى اللُه َعَملَُكْم َورَُسولُُه َواملُْؤِمُنوَن(

صدق الله العظيم
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ما معهد اليونسكو لإلحصاء؟ 

األمم  منظمة  فروع  من  فرع  هو  لإلحصاء  اليونسكو  معهد 
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(، وقد تأسس يف يوليو 
اليونسكو  يف  األعضاء  للدول  املتنامية  الحاجات  لتلبية  1999م 
وغري  والحكومية  والدولية  اإلقليمية  واملنظامت  الدويل  واملجتمع 
مجاالت  يف  بالسياسات  الصلة  ذات  اإلحصاءات  من  الحكومية 
التعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة واالتصال يف الوقت املناسب 

ووفقاً للمعايري املهنية.

مونرتيال  جامعة  من  لالحصاء  اليونسكو  معهد  استضافة  تم   
الخرباء  من  دولية  شبكة  يف  حاسامً  ارتباطاً  يرتبط  وهو  كندا  يف 
واملؤسسات التي تتعامل مع اإلحصاءات ضمن مجاالت اختصاص 
اليونسكو. إن معهد اليونسكو لإلحصاء ميتلك خربة واسعة يف مجال 
الذين  الباحثني  استضافة  وقادر عىل  املامثلة،  الدولية  اإلحصاءات 

يرغبون يف العمل يف مجاله عىل أساس طويل األجل.

ما أهداف املعهد؟

الجودة 	  املعلومات اإلحصائية ذات  جمع مجموعة واسعة من 
برامجها  وفعالية  كفاءة  تحليل  عىل  األعضاء  الدول  ملساعدة 

وقرارات سياساتها العامة.

تقديم تقرير عن الوضع العاملي فيام يتعلق بالتعليم والعلوم 	 
والتكنولوجيا والثقافة واالتصال.

ما املهام التي يقوم بها املعهد؟

االحصائية 	  البيانات  لجمع  واملنهجي  املفاهيمي  اإلطار  وضع 
القابلة للمقارنة دولياً وفقاً للمؤرشات املحددة .

العمل مع الدول األعضاء عىل تحسني قدراتها عىل جمع البيانات 	 
اإلحصائية ذات الصلة بسياساتها وتحليلها.

لإلجراءات 	  وفقاً  األعضاء  الدول  اإلحصاءات من مختلف  جمع 

املتفق عليها، ونرشها للمستخدمني يف شكل يتالءم واحتياجاتهم.

إحداث رشاكة مع صانعي السياسات والباحثني من أجل تحليل 	 
البيانات اإلحصائية وتشجيع استخدامها عىل نطاق أوسع وأكرث 

استنارة ألغراض السياسات العامة واملبادرات.

من هم املستفيدون من معهد اليونسكو لالحصاء؟ 

الدول األعضاء يف اليونسكو من مستخدمي ومنتجي اإلحصاءات.	 

واملنظامت 	  الدولية،  املنظامت  وهم  آخرون  مستخدمون 
اإلقليمية،  واملنظامت  الحكومية،  غري  واملنظامت  الحكومية، 
ومعاهد البحوث، والجامعات، وغريها من الهيئات ذات الصلة.

برنامج عمل معهد اليونسكو لالحصاء احلالي

يشمل برنامج عمل معهد اليونسكو حالياً ما يأيت: 

احتياجات 	  تحديد  أجل  من  الدويل  املجتمع  مع  التشاور 
اإلقليمية والدولية والحكومية وغري  األعضاء واملنظامت  الدول 

الحكومية من البيانات اإلحصائية عىل املدى الطويل. 

والعلوم، 	  التعليم،  مجاالت  يف  العمل  برامج  استعراض 
إسرتاتيجية  إعداد  أجل  من  واالتصال  والثقافة  والتكنولوجيا، 

للمستقبل.

إجراء الدراسات االستقصائية السنوية الخاصة بالتعليم من أجل 	 
ذات  اإلحصائية  البيانات  من  أساسية  مجموعة  عىل  الحصول 
الجودة العالية الخاصة بالتعليم مدعومة بورش عمل تدريبية 

يتم عقدها يف جميع أنحاء العامل.

العمل مع الدول األعضاء لتنفيذ مدونة التصنيف الدويل املوحد 	 

للتعليم ISCED97 داخل تلك الدول.

تطوير برنامج مؤرشات التعليم يف العامل )WEI( بالتنسيق مع 	 
للبلدان  برنامج  والتنمية )OECD( فضالً عن  التعاون  منظمة 

نبذة تعريفية مبعهد اليونسكو لإلحصاء

السيدة آمال جريسات 
رئاسة الوزراء
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مع  بالتعاون  األورويب  االتحاد  لعضوية  املرشحة 
مكتب اإلحصاء األورويب.

العامل، 	  دول  داخل  اإلحصائية  القدرات  بناء  دعم 
مبا يف ذلك برنامج عموم إفريقيا )NESIS( تعزيز 

الرتبية الوطنية لنظم املعلومات اإلحصائية.

الرصد 	  هيئة  )EFA(؛  للجميع  التعليم  مرصد  دمج 
تحقيق  نحو  املحرز  التقدم  يف  تنظر  التي  الدولية 

أهداف التعليم للجميع. 

إدارة معهد اليونسكو لالحصاء 

للمعهد مجلس إدارة يتكون من اثني عرش خبرياً يف 
اإلحصائيات الدولية من مختلف دول العامل واملنظامت 

الدولية. 

مهام مجلس اإلدارة األساسية 

رسم السياسة العامة للمعهد.	 

املوافقة عىل الربنامج السنوي للمعهد وميزانيته السنوية. 	 

التأكد من قيام املعهد بعمليات الرصد والتقييم. 	 

إدارة العمليات يف املعهد. 	 

املنشورات

معهد اليونسكو لإلحصاء يعمل عىل نرش البيانات والتحليالت 
والثقافة  والتكنولوجيا  والعلوم  التعليم  مجاالت  يف  اإلحصائية 

واالتصال منها ما يأيت:

امللخصات اإلحصائية.	 

البحث والتحليل.	 

أدلة املنهجية والتصنيفات الدولية وهي متوفرة يف شكل مطبوع 	 
أو أقراص مدمجة للمزيد من املعلومات ميكن زيارة موقع معهد 

. http://survey.uis.unesco.org اليونسكو لإلحصاء

مشاركة األردن مبشروع اإلحصاء اإلعالمي العاملي

باعتبارها جزءاً من منظومة اإلعالم الرسمي الوطني، فإن إدارة 

اإلعالم واالتصال يف رئاسة الوزراء تسهم يف توحيد الرسالة اإلعالمية 

الحكومية أمام جميع وسائل اإلعالم، كام تعمل عىل زيادة حجم 

التواصل واالنفتاح بني الحكومة ومختلف وسائل اإلعالم؛ املقروءة، 

واملرئية، واملسموعة، واإللكرتونية، إىل جانب فتح قنوات التواصل 

بني املواطنني واملسؤولني الحكوميني عرب املوقع اإللكرتوين الخاص 

باإلدارة WWW.JORDAN.JO، الذي يتيح مساحة واسعة للحوار 

بني الحكومة واملواطنني، وهو ما يجّسد قيم الشفافيّة واملصداقيّة.

للتواصل بني األردنيني والحكومة  وبذلك، تشكل اإلدارة جرساً 

يتم من خالله عرض جميع املنجزات الحكومية يف وسائل اإلعالم عرب 

الناطق الرسمي باسم الحكومة كام وأنها قد دفعت باألردن ليكون 

من أوائل الدول العربية يف الرشق األوسط السباقة يف التعاون مع 

معهد اليونسكو لإلحصاء يف إطار مرشوع اإلحصاء اإلعالمي العاملي 

من خالل ما يأيت: 

اإلعالمي عىل 	  املسح  إجراء  يتوىل  لفريق عمل وطني  تشكيلها 

مستوى األردن بحيث يشمل اإلعالم املريئ واملسموع واملكتوب 

لطلب  استجابة  األخرى  الوطنية  املؤسسات  مع  وبالتنيسق 

موجه من معهد اليونسكو لإلحصاء.

وسائل 	  إحصاءات  بشأن  الخرباء  اجتامعات  يف  لألردن  متثيلها   

تم  والتي  اليونسكو لإلحصاء  بدعوة موجهة من معهد  اإلعالم 

املسح  وأدوات  املسح  نتائج  ملناقشة  مختلفة  دول  يف  عقدها 

له  مشاركة  أول  كانت  حيث  اإلحصاءات،  يف  اللمسات  ووضع 

عام 2009م يف كوستاريكا وثاين مشاركة له عام 2010م يف كندا. 
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محمد رعى  بن  غازي  األمري  املليك  السمو  صاحب 
حفظه الله يف املركز الثقايف اإلسالمي التابع ملسجد 
الشهيد امللك املؤسس عبد الله بن الحسني، طيب الله ثراه، بتاريخ 
الثقافة يف  2010/10/22م ندوة “أثر االجتهاد والتجديد يف تنمية 
والعلوم  للرتبية  االسالمية  املنظمة  عقدتها  التي  اإلسالمي”  العامل 
والشؤون  األوقاف  وزارة  مع  بالتعاون  “إيسيسكو”  والثقافة 
واملقدسات اإلسالمية بحضور األستاذ الدكتور عبد اإلله بن عرفة، 
ممثل املدير العام للمنظمة اإلسالمية، وشارك فيها عدد كبري من 

العلامء واملفكرين العرب واملسلمني.

الرشيعة  يف  االجتهاد  أهمية  بيان  إىل  الندوة  هذه  وتهدف 
اإلسالمية ودور التجديد يف إغناء الحياة اإلسالمية، وبلورة االستجابة 
الراشدة لتحديات العرص عن طريق اكتشاف توازنات جديدة داخل 
الفكر اإلسالمي، عىل نحو يعزز فاعلية أفراد األمة لتحقيق مرشوع 
النهضة اإلسالمي، وإيجاد حالة من ارتقاء الوعي الفكري والثقايف 
واملتعمقة  الشمولية  النظرة  طريق  عن  العرص  متطلبات  يوازي 
لألدلة الرشعية، كام تسعى إىل التعرف عىل الفرص املتاحة الكتشاف 
الوعي والتناغم واالنسجام مع املتغريات لدى أبناء األمة، بعيداً عن 

القوالب الجامدة والنمطية التي منلكها عام حولنا.

ومن أهدافها أيضاً تنظيم الخربة والتعامل مع الوجود الخارجي 
عن  بعيداً  والجديد  القديم  بني  التنسيق  قادرة عىل  مرنة  بعقلية 
الصدام والتناقض بني الواقع واملتوقع، وفهم أعمق ملقاصد الرشيعة، 
وطرائق البحث واالستدالل وتربية الفكر الناقد البصري، واإلحساس 
يف  والبحث  الحوار  روح  وتربية  بالخطأ  واالعرتاف  باملسؤولية، 

الكليات وعدم الغرق يف املسائل الجزئية.

وقد اجتمع صاحب السمو املليك األمري غازي بالسادة العلامء، 
وتناول بعض القضايا التي ينبغي توجيه االهتامم إليها من طرف 
علامء األمة. كام ذكَّر بجهود اململكة األردنية الهاشمية تحت قيادة 
صاحب الجاللة الهاشمية امللك عبد الله الثاين ابن الحسني املعظم 
- حفظه الله- يف مجال السامحة والحوار والوسطية واالعتدال من 
باملجهودات  ونوه  2004م(.  )1425ه/  عامن  رسالة  وثيقة  خالل 
بن  العزيز  عبد  الدكتور  معايل  بها  يقوم  التي  والطيبة  املخلصة 
عثامن التويجري/ املدير العام لإليسيسكو لفائدة الدول األعضاء يف 

مجاالت اختصاص املنظمة.

اإلسالمية  واملقدسات  والشؤون  األوقاف  وزير  معايل  وأشار 
ألقاها إىل أن  التي  العبادي يف كلمته  الدكتور عبد السالم  األستاذ 

ندوة

»أثر االجتهاد والتجديد يف تنمية الثقافة يف العامل اإلسالمي«
األستاذ سميح أحمد عثامنة

وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية
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الله سبحانه وتعاىل سّن رشيعته وأنزلها بالكيفية التي متكنها من 
أداء ذلك والقيام به. فهذه األحكام إما أن يكون منصوصاً عليها 
نصوص  من  وأخذه  ملعرفته  جهد  إىل  يحتاج  ال  مبارش  بشكل 
الرشيعة، وإما أن يكون منصوصاً عليها بشكل غري مبارش يحتاج 
إىل جهد يف استنباطه واستمداده من نصوص الرشيعة وأدلتها 
يبذل لالستنباط واالستمداد هو  الذي  الجهد  التفصيلية، وهذا 
الذي يطلق عليه االجتهاد يف مجال ما هو ثابت من األحكام وما 

هو متغري بتغري الزمان واملكان.

وبنّي أن االجتهاد مل يرتك دون تحديد ملاهيته وبيان لرشوطه 
العلوم  من  مستقل  علم  له  تصدى  مام  له  املنظمة  والقواعد 
باألحكام  العلم  والفقه هو  الفقه”،  “أصول  علم  اإلسالمية هو 
الرشعية العملية املستمد من أدلتها التفصيلية مع مالحظة أن 
علم أصول الفقه هو الذي يبني القواعد التي تعني املجتهد عىل 

استنباط األحكام الرشعية من أدلتها.

تحكيم  من  عليه  نحصل  الذي  والنتاج  الثمرة  هو  فالفقه 
رشيعة الله سبحانه يف أفعال العباد ومستجدات الحياة، وذلك 
ملحة من  يلبي حاجة  فاالجتهاد  االجتهاد،  منظومة  من خالل 
وقضاياها  اإلنسانية  الحياة  شؤون  مواكبة  يف  األمة  حاجات 
املستجدة، والقيام به فرض من فروض الكفاية ال بد من توافره 
برتكه، وعىل  األمة  األمة وإال أمثت  بحاجات  يفي  الذي  بالقدر 
القادرون واملسؤولون عن مسريتها قال تعاىل: }وما كان  رأسها 
طائفة  منهم  فرقة  كل  من  نفر  فلوال  كافة  لينفروا  املؤمنون 

لعلهم  إليهم  رجعوا  إذا  قومهم  ولينذروا  الدين  يف  ليتفقهوا 
يحذرون{.

وهو  عني  فرض  عليه،  للقادر  بالنسبة  االجتهاد  أن  وأكد 
باملنزلة نفسها، هذا دور االجتهاد وأهميته، وأما دور  والجهاد 
التجديد يف إغناء الحياة اإلسالمية بشكل دائم ومستمر، فيعرف 
املقصود  فهم  أن  ذلك  اإلسالمي،  النظر  يف  بذلك  املراد  بفهم 
ملعرفة  األهمية  غاية  يف  أمر  املعارص  اإلسالمي  الفكر  بتجديد 
الواجب امللقى عىل عاتق العلامء واملفكرين املسلمني للنهوض 
بهذا الفكر من خالل ما اعتمدته الرشيعة من أدوات لتحقيق 
ذلك، وواضح أن عىل رأس هذه األدوات االجتهاد ودوره املميز 
يف مواكبة الحياة اإلنسانية بالحلول واملعالجات لكل ما نتعرض 

له من قضايا ومشكالت.

يف  الثقايف  والتنوع  الرتاث  شؤون  يف  الخبري  أكد  جهته  من 
املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة األستاذ الدكتور عبد 
اإلله بن عرفة، أهمية املوضوعات التي تتناولها الندوة، معرباً 
عن تقديره للجهود التي بذلتها وزارة األوقاف يف سبيل اإلعداد 

للندوة وتنظيمها.

وقال: لقد ألقت اإلسرتاتيجية الثقافية للعامل اإلسالمي التي 
واملجتهدين يف  املجددين  دور  الضوء عىل  اإليسيسكو  أنجزتها 
البيئة واملجتمع، عىل اعتبار  الثقافة القادرة عىل تطوير  تنمية 
أن الثقافة تشكل النسيج املتكامل من املعارف والفنون واآلداب 

واألعراف بشكل عام.
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تعلق  والثقافة  والعلوم  للرتبية  اإلسالمية  املنظمة  أن  وبنّي 
آماالً كبرية عىل الندوة للخروج بنتائج وتوصيات عملية تؤسس 
اإلسالمي،  العامل  يف  الجاد  الثقايف  العمل  من  جديدة  ملرحلة 
ملواجهة  اإلسالمية  الهوية  وتعميق  الثقافة  تنمية  عىل  وتعمل 

األخطار الفكرية والثقافية التي تهدد املجتمعات اإلسالمية.

الثقافة يف   وخالل جلسات العمل تدارس املشاركون واقع 
مكوناتها،  يف  والضعف  القوة  جوانب  وتناولوا  اإلسالمي،  العامل 
يف  الثقافة  تنمية  سبل  وناقشوا  تنميتها،  يف  التقصري  ونواحي 
العامل اإلسالمي باالعتامد عىل قيم االجتهاد والتجديد املنضبطة 

يف املنظور اإلسالمي، وخرجوا بالتوصيات اآلتية:

أوالً: التأكيد عىل أهمية استمداد عنارص القوة الثقافية من 
كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة، ومن الفهم الوسطي للدين، 
التأصيل والتجديد يف ثقافة العامل اإلسالمي،  وتحديد ثوابته يف 
أصول  مثل:  وتطبيقاتها  اإلسالمية  العلوم  بسائر  االستعانة  مع 
يف  منها  لإلفادة  العلمي،  والخالف  الرشيعة،  ومقاصد  الفقه، 
االجتهاد  اإلسالمي، وخاصة موضوعات  العامل  الثقافة يف  تنمية 
بضوابطه واملصالح املرسلة، وآداب الخالف، ألهميتها يف تيسري 

الحوار مع الذات ومع اآلخر، ومعالجة القضايا املستجدة.

اإلسالمي  العامل  علامء  بني  الثقايف  العمل  تكثيف  ثانياً: 
اآلفاق  ذوي  من  واالختصاص  الحكمة  أهل  واختيار  ومفكريه، 
واملنهجية  الفكرية  األسس  لوضع  الوسطية  والثقافة  الواسعة 
يف  الثقافة  تنمية  يف  والتجديد  االجتهاد  مبدأ  برتسيخ  الكفيلة 
العامل اإلسالمي، القادرة عىل توجيه الناشئة والعامة إىل االهتامم 
بتنمية الثقافة يف مفهومها الواسع والثقافة اإلسالمية عىل وجه 
الخصوص، يف إطار فهم معتدل ووسطي لقيم اإلسالم وتعاليمه 

ومنهجه يف التحليل والفهم واالستنتاج. 

وجهات  تقرِّب  إسالمية  موسوعة  إصدار  عىل  العمل  ثالثاً: 
املنظور  توحيد  بقصد  املسلمني  واملثقفني  العلامء  بني  النظر 
اإلسالمي للقضايا الرتاثية، والقضايا املعارصة، واتخاذ ذلك سبيالً 
إىل تنمية ثقافة إسالمية جديدة تُعرِّف باإلسالم والعامل اإلسالمي 
من  وتقلل  ثقافته،  يف  واألصول  الثوابت  وتربز  منصفاً،  تعريفاً 
غري  التاريخي  إطارها  يف  تضعها  بأن  الفكرية،  الخالفات  شأن 

املقدس، والثانوي غري املؤثر عىل وحدة األمة ووسطيتها.

اعي  الدَّ اإلعالم  دعم  عىل  اإلعالمية  املؤسسات  حثُّ  رابعاً: 
ثقافة جديدة  السبيل إىل ترسيخ  باعتبارهام  للوسطية والحوار 
التعصب واإلقصاء،  تؤلف بني املسلمني، وتصلح ما خلفته فنُت 

وتبني ما خربته روح التخلف والجهل وضيق األفق.

أدته  الذي  الكبري  بالدور  املشاركون  يشيد  املناسبة  وبهذه 
رسالة عامن ببيانها للصورة املرشقة الصحيحة لهذا الدين وتبنيها 
ملنهج الوسطية واالعتدال يف عرض أحكام هذا الدين العظيم، 
وكذلك يشيد املشاركون بالقرارات التي أصدرها املؤمتر اإلسالمي 
رسالة  2005م يف ضوء   - 1426هـ  عقد يف عامن  الذي  الدويل 
عامن وما نص عليه البيان الختامي لهذا املؤمتر املوقع من علامء 
وقرارهم  الثامنية  اإلسالمية  املذاهب  اتباع  اتفاق  من  األمة، 
املذاهب  املذاهب:  هذه  من  مذهب  كل  أتباع  إسالم  بصحة 
األربعة من أهل السنة والجامعة )الحنفي، والشافعي، واملاليك، 
واملذهب  الزيدي  واملذهب  الجعفري  واملذهب  والحنبيل( 
أي  تكفري  جواز  بعدم  وقرارهم  الظاهري(،  واملذهب  األبايض 
اإلميان  بأركان  يؤمن  دام  ما  املذاهب،  هذه  أتباع  من  مسلم 
بالرضورة  الدين  من  معلوماً  ينكر  وال  اإلسالم  بأركان  ويوقن 
وإقراره أيضاً بالتنديد والجرأة عىل التكفري والجرأة عىل الفتوى 

بعيداً عن قواعد الرشيعة يف ضبطها وتنظيم شؤونها.

وتوحيد  املسلمني  بني  الخالف  نبذ  رضورة  عىل  والتأكيد 
روابط  وتقوية  بعضاً،  بعضهم  واحرتامهم  وموقفهم  كلمتهم 
األخوة التي تجمعهم عىل التحاب يف الله وإغالق الباب أمام أي 

شكل من أشكال الفتنة بينهم.

خامساً: الدعوة إىل تفعيل االجتهاد والتجديد لرتسيخ ثقافة 
احرتام الخصوصيات والرموز الثقافية لطوائف األمة ومذاهبها، 
واستبعاد تعميق الخالف يف مسائلها، أو إثارة قضاياها الشائكة 
الناشئة  لتجنيب  التعليمية،  واملناهج  العام  اإلعالم  قنوات  يف 
اإلخباريون  تركه  ما  عملهم  حقول  يف  والعامة  مدارسهم  يف 
ما  وخاصة  املسلمني،  بني  الخالفات  شوائب  من  والوضاعون 
عليهم  البيت  وآل  الصحابة  من  األوىل  بالصفوة  منها  يتعلق 
رضوان الله وسالمه، تلك الصفوة التي حملت لنا رسالة اإلسالم 
وتعاليمه السمحة، وجاهدت يف الله حق جهاده، وأشاد بها الله 
سبحانه وتعاىل يف كتابه املجيد، فأعلن رضاه عنها، وأكد طبيعة 
الرحمة واملودة السائدتني يف جامعتها، مبا ال يدع مجاالً للشك 

والتشوية.

الكتب  بدعم  اإلسالمي  العامل  يف  الثقافة  تنمية  سادساً: 
عىل  والحفاظ  واألدباء،  والُكتاب  املؤلفني  وتشجيع  والدوريات 
العامل  بلدان  بني  والدوريات  الكتب  تبادل  وتيسري  حقوقهم، 
اإلسالمي، وتخصيص الجوائز القيمة لإلسهامات العلمية واألدبية 
العامل  يف  وتنميتها  الثقافة  إنعاش  عىل  تعمل  التي  والفنية 

اإلسالمي.
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امليادين  يف  اإلسالمية  الثقافة  إسهام  عىل  العمل  سابعاً: 

العاملية للتعريف باإلسالم واملسلمني، وخاصة صناعة الخيالة 

لألعامل  الرتجمة  وتيسري  العاملي،  الروايئ  واإلنتاج  النظيفة، 

الكربى من لغات الشعوب اإلسالمية وإليها، وعىل رأسها لغة 

القرآن الكريم، واالستثامر األمثل يف األعامل الثقافية يف العامل 

اإلسالمي وخارجه.

ثامناً: التنويه بربامج اإليسيسكو لالحتفاء بعواصم الثقافة 

هذه  الستغالل  املعنية  االختصاص  جهات  ودعوة  اإلسالمية، 

بإبراز  الكفيلة  والعلمية  الثقافية  التظاهرات  إلقامة  املناسبة 

اإلبداع يف  الثقافة، وتشجيع  تنمية  والتجديد يف  االجتهاد  أثر 

مختلف مجاالت الفكر والثقافة والعلوم والفنون.

تاسعاً: االهتامم بثقافة الطفل املسلم عىل مستوى البيت 

يف  أهمية  من  لها  ملا  اإللكرتوين،  واالتصال  واإلعالم  واملدرسة 

تنقيتها  عىل  والعزم  اإلسالمي،  العامل  ثقافة  مستقبل  تكوين 

الوعي  لبناء  تأسيساً  الفكرية،  واالنحرافات  الشوائب  كلِّ  من 

ملا رأيناه من أخطار التفرق  املشرتك لألجيال القادمة، وتالفياً 

والتعصب عرب التاريخ.

عارشاً: االهتامم بالجوانب الثقافية املتعلقة يف كل نشاطات 

والجامعة  واملدرسة  البيت  مستوى  عىل  واهتامماتها  املرأة 

واملجتمع وعالقة ذلك يف تنشئة األجيال لبناء الوعي املشرتك 

ألمتنا يف قادم أيامها يف إطار التوجيه اإلسالمي الراشد.

اإلنسان  عند  االحرتام  تحقيق  عىل  العمل  عرش:  حادي 

خصوصياته  عن  تختلف  التي  األخرى  للخصوصيات  املسلم 

الثقايف،  التنوع  احرتام  عىل  تربيته  خالل  من  وذلك  الثقافية، 

الثقافة  يف  مقدس  هو  وما  إنساين  فكر  هو  ما  بني  والتمييز 

ثقافة  وتعزيز  اآلخر،  الرأي  لقبول  آفاقه  وتوسيع  اإلسالمية، 

الحوار وآداب االختالف يف املجتمعات واملدارس اإلسالمية.

بقضايا  املهتمة  الرتاث  عيون  تحقيق  تشجيع  عرش:  ثاين 

االجتهاد والتجديد ونرشها لالستفادة من مضامينها ومنهجيتها 

وتنمية  املعارصة،  الثقافية  اإلسالمي  العامل  قضايا  ملعالجة 

الثقافة يف املجتمعات اإلسالمية.

ثالث عرش: االجتهاد ال مينع من التعددية الثقافية والتنوع 

وأن  العقدية  الثوابت  ظل  يف  ذلك  يكون  أن  رشيطة  الفكري 

ثقافة االختالف يف اإلسالم تحافظ عىل السلم االجتامعي بوجود 

إىل  ذلك  يؤدي  أن  دون  الحضارية،  بالظاهرة  والتمتع  التنوع 

االضطراب والتنازع.

رابع عرش: متابعة البحث والتحقيق يف مجال الرتاث العلمي، 

تأسيس  يف  ودورهم  النهضة،  عرص  عىل  املسلمني  فضل  لبيان 

املنصفني،  بعض  له  يشهد  الذي  الدور  الحديثة، وهو  الحضارة 

بني  املحموم  التنافس  إىل  والتنبيه  ينكره غريهم،  أو  ويتجاهله 

األمم يف هذا املجال الحضاري املهم، ملا له من أهمية يف بعث 

التمييز  ثقافات  أمام  الناشئة  نفوس  يف  الثقة  وغرس  الهمم، 

عاقتها  التي  الشعوب  إىل  وانتقاص  بدونية  تنظر  التي  العرقي، 

ظروفها عن املشاركة يف التحوالت الحضارية الحديثة.

املجلس  خالل  من  اإليسيسكو،  دعوة  عرش:  خامس 

لجنة  تشكيل  إىل  اإلسالمية،  املذاهب  بني  للتقريب  اإلستشاري 

من العلامء املجتهدين للنظر يف املوضوعات الثقافية املستجدة. 

سادس عرش: الدعوة إىل متابعة البحث واالجتهاد والتجديد 

للنامذج  بدائل  لتقديم  وذلك  اإلسالمي،  التمويل  قضايا  يف 

االقتصادية واملالية التي أظهرت عجزها يف حّل األزمات الغذائية 

واالقتصادية واملالية العاملية.

سابع عرش: دعوة العلامء إىل توجيه االهتامم بقضايا التنوع 

العقل  مجاالت  املختلفة، يف  بأنواعها  املعرفية  والفجوة  الثقايف 

واللغة والتعلم، لتقديم حلول منضبطة بالرشع ومنفتحة عىل 

العرص.

اإلسالمي  الفقه  الدعم ملجمع  تقديم كل سبل  ثامن عرش: 

األمة  الجامعي عىل مستوى  لالجتهاد  باعتباره مؤسسة  الدويل 

واعتباره مرجعية فقهية لها.

تعميامً  وتوصياتها،  الندوة  هذه  بحوث  نرش  عرش:  تاسع 

للفائدة، وإسهاماً يف تنمية الثقافة يف العامل اإلسالمي، واسترشافاً 

ع  وتُوسِّ الندوة،  هذه  نتائج  أساس  عىل  تُبنى  أخرى  لخطوات 
آفاقها. 
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* ملحة دولية

“إن العامل ال مييض يف املسار السليم الكفيل بأن يؤدي إىل تحقيق أهداف “التعليم للجميع” املحددة لعام 2015م” هذه هي واحدة 
من الرسائل الرئيسة التي وردت يف التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع لعام 2011م، وهي خالصة مجموعة الرسائل التي يرغب التقرير 
له، إال أن  يف أن يعلنها عىل املأل بعد مرور عرش سنوات عىل اعتامد إطار عمل داكار الذي تبنى “الوفاء بالتزاماتنا الجامعية” شعاراً 
هذه الرسالة القاسية ال تقلل بطبيعة الحال من الجهود املخلصة التي بذلت من أجل تحقيق التعليم للجميع، وال تنتقص من اإلنجازات 
واملكاسب التي تحققت يف هذا املجال، فعدد األطفال غري امللتحقني باملدارس بات ينخفض وتحسنت معدالت املساواة بني الجنسني، 
وارتفعت نسبة التالميذ الذين ينتقلون من التعليم االبتدايئ إىل الثانوي والعايل، وتحققت يف عدد من أشد بلدان العامل فقراً مكاسب 
وإنجازات تدعو إىل الفخر واإلعجاب. أمام التقدم رسيع الخطى، إال أنه تبقى فجوة واسعة بني التعهدات التي قطعت يف داكار وما نفذ 
عىل أرض الواقع، وهناك مؤرشات مقلقة تقول إن هذه الهوة تتسع أكرث فأكرث، وإذا استمر الحال عىل هذا املنوال فإن عدد األطفال 
غري امللتحقني باملدارس سيفوق بحلول عام 2015 م عددهم اليوم ما مل تتضافر الجهود لتغيري واقع الحال، وسيؤدي اإلخفاق يف تحقيق 
األهداف املحددة يف إطار عمل داكار إىل نتائج بعيدة املدى، فالتقدم املتسارع يف مجال التعليم عامل حاسم يف تحقيق األهداف اإلمنائية 
لأللفية يف مجاالت مختلفة مثل الحد من الفقر والتغذية واملحافظة عىل حياة الطفل ودميومتها وتوفري الرعاية الصحية يف مرحلة األمومة.

النمو  يقوض  والعاملي  الوطني  الصعيدين  عىل  التعليم  فرص  من  االستفادة  يف  الشديد  التباين  نسب  تقليص  يف  اإلخفاق  أن  كام 
االقتصادي، ويعزز الخط غري املتكافئ للعوملة، وبالرغم من أنه ليس هنالك مسألة تستحق عناية فورية وفائقة كمسألة التعليم إال أننا 
نجد أن التعليم تراجع يف سلم أولويات التنمية الدولية وجدول أعاملها، كام أنه ال يكاد يجد لنفسه موقعاً ضمن اهتاممات ومشاغل 

البلدان الصناعية الثامنية الكربى ومجموعة العرشين.

التعلمي للجميع

          توجان برمامت

أمني رس اللجنة الوطنية األردنية          

للرتبية والثقافة والعلوم          
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وهذا هو السبب الذي جعل بيان جومتني الصادر عن االجتامع 
والذي  للجميع  بالتعليم  املعني  املستوى  الرفيع  للفريق  العارش 
عقد عام 2011م قد أىت يف الوقت املناسب متاماً ليؤكد تجديد االلتزام 
بتحقيق أهداف التعليم للجميع، وحث الحكومات الوطنية التي تقع 
عىل مسؤوليتها توفري التعليم للجميع عىل تخصيص ما يرتواح بني 
)4 و6 %( من الناتج القومي اإلجاميل أو ما يرتواح بني )15 و20 %( 
حيث  داكار،  بأهداف  لاللتزام  التعليم  ملجال  العام  اإلنفاق  من 
بلغ عدد األطفال غري امللتحقني باملدارس 76 مليون عام 2008م، 
العامل يفتقرون إىل  الراشدين يف  وكانت نسبة )17%( من السكان 
املهارات األساسية للقراءة والكتابة، وأن ثلثيهم الذين بلغ عددهم 
799 مليوناً كانوا من النساء، وأن التقدم يف مجال تحقيق األهداف 
وتعليم  املبكرة،  الطفولة  مرحلة  يف  والرتبية  بالرعاية  املتعلقة 
الشباب والكبار واملساواة بني الجنسني ومحو األمية وضامن جودة 
التعليم ما زالت محدودة، وأن ضامن جودة التعليم وتأمني فرص 
االنتفاع منه بهدف متكني الدارسني من التعلم، وتوفري العدد الكايف 
تأثري  من املعلمني املؤهلني، ما زالت تحديات قامئة، باإلضافة إىل 
الواقعة  الفرتة  التعليم، حيث جرت خالل  املسلحة عىل  النزاعات 
 35 شهدها  التي  املسلحة  النزاعات  عرشات  2008م(  إىل   1991(
بلداً، 30 منهم من البلدان ذات الدخل املنخفض وذات الحد األدىن 
من الدخل املتوسط، وتأثر بها حوايل 28 مليون طفل أي )42%( من 

مجموع األطفال غري امللتحقني باملدارس يف العامل.

ملحة إقليمية عامة عن الدول العربية:
شهد العقد املنرصم بعض التطورات املهمة يف مجال التقدم نحو 
العربية، حيث ازدادت نسب  التعليم للجميع يف املنطقة  تحقيق 
القيد يف التعليم االبتدايئ يف املنطقة بأكرث من الُعرش، وذلك رغم 
ازدياد عدد السكان الذين هم يف سن التعليم املدريس، وتقلصت 
الثانوي،  بالتعليم  امللتحقني  عدد  وازداد  الجنسني،  بني  الفروق 
وتنفق الدول العربية قدراً كبرياً من دخلها القومي لصالح التعليم، 
الدول  تواجه  كربى  تحديات  هنالك  زالت  ما  ذلك  من  وبالرغم 
باملدارس،  ملتحقني  أكرث من 6 ماليني طفل غري  زال  العربية، فام 
من  أكرث  ويعاين  باالنخفاض،  الدرايس  التحصيل  مستويات  وتتسم 
التعليم  احتياجات  زالت  وما  األمية،  من  الراشدين  السكان  ربع 
لدى الصغار والكبار تلقى اإلهامل عىل نطاق واسع، ووفقاً ملؤرش 
تنمية التعليم للجميع الذي يشمل األهداف األربعة األيرس قياساً 
من الناحية الكمية، ويعطي نفس األهمية لكل منها، وهي تعميم 
والجودة،  الجنسني  بني  والتكافؤ  األمية،  ومحو  االبتدايئ،  التعليم 
الحسايب  املتوسط  يساوي  مبا  معني  بلد  يف  املؤرش  قيمة  وتحسب 
 )1( الرقم  )0- 1(، وميثل  تقع بني  األربعة وهي  املؤرشات  لقيمة 

العربية  للدول  فبالنسبة  للجميع،  التعليم  لهدف  الكامل  التحقق 
والبحرين  األردن  متكنت  بينام  املؤرش  عربية  دولة  أي  تحقق  مل 
الفئة  ذات  الدول  الوقوع ضمن  من  والكويت  العربية  واإلمارات 
القريبة من تحقيق أهداف التعليم للجميع، ومتكنت الجزائر ولبنان 
وُعامن والسلطة الفلسطينية وقطر وتونس والسعودية من الوقوع 
واليمن  واملغرب  وموريتانيا  العراق  واحتلت  املتوسطة،  الفئة  يف 

موقعاً ضمن الدول البعيدة عن تحقيق مؤرش التعليم للجميع.

ويبقى التحدي الكبري الذي تواجهه الدول العربية، وبالرغم من 
التحديات املتعلقة بإلحاق األطفال يف املدارس وتحقيق التكافؤ بني 
الجنسني والقضاء عىل األمية، هو تحقيق نوعية التعليم، فام زالت 
هنالك حاجة إىل 281.000 معلم إضايف إذا ما أريد تحقيق تعميم 
التعليم االبتدايئ بحلول عام 2015م، وما زالت التقييامت الحديثة 
مشكالت  وجود  إىل  االنتباه  تسرتعي  املنطقة  يف  التعليم  ملستوى 
عن  الدولية  الدراسة  أجرت  وقد  التعليم،  نوعية  مجال  يف  جدية 
التقدم يف تعليم القراءة لعام 2006م تقييامً ملهارات القراءة لدى 
تالميذ الصف الرابع يف أربعني دولة يف مختلف أنحاء العامل، وذلك 
بعض  يف  لوحظ  حيث  دولية،  مرجعية  مؤرشات  أربعة  ضوء  يف 
التالميذ  غالبية  بأن  املغرب،  بينها  ومن  الدخل  املتوسطة  البلدان 
ال ميتلكون املهارات األساسية للقراءة حتى بعد أربع سنوات من 
التعليم االبتدايئ، وأن دول غنية كقطر والكويت سجلت مستويات 
أدىن بكثري مام ميكن أن يتوقعه املرء باالستناد عىل مستوى دخل 
هذين البلدين. ومن هنا جاء إعالن الدوحة عام 2010م “من أجل 
بالوطن  والتعليم  الرتبية  التزام وزراء  ليؤكد  للجميع”  تعليم جيد 
تقييم  نظام  إرساء  يتم  بحيث  التعليم،  جودة  بتحسني  العريب 
كمية  ومؤرشات  موضوعية  معطيات  عىل  يقوم  وطني  ومتابعة 
ونوعية كفيلة بقياس مكتسبات املتعلمني وأدائهم، وميّكن املدرسني 
والقيادات الرتبوية من استثامره يف تحسني نتائج عملهم، وألصحاب 
التوجيهية،  والسياسات  اإلصالحات  لتقويم  اعتامده  من  القرار 
نتائج ما يسخره من اعتامدات  التعرف من خالل  وللمجتمع من 

واستثامرات لفائدة املدرسة.

ملحة وطنية:
أحرز األردن تقدماً ملموساً يف تحقيق أهداف التعليم للجميع 
 EDI للجميع  التعليم  أهداف  تحقيق  باتجاه  التقدم  ملؤرش  وفقاً 
2011م،  للجميع  للتعليم  العاملي  الرصد  تقرير  أعلن ضمن  الذي 
إىل  املتوسطة  االحتاملية  ذات  الفئة  من  األردن  انتقلت  حيث 
اإلمنايئ  الهدف  تحقيق  من  العليا، ومتكنت  االحتاملية  ذات  الفئة 
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العام يف ضامن التحاق جميع األطفال يف التعليم من خالل توفري 
التعليم لجميع األطفال يف سن التعليم، كام أن جميع من يلتحقون 
بالصف األول ال يترسبون وينهون الصف الخامس األسايس، وانتفت 
تقريباً األمية عند األفراد 15-24 سنة، وتساوت معدالت االلتحاق 
مام  الرغم  وعىل  الجنسني،  بني  والقرائية  التعليم  يف  واالستمرار 
تحقق إال أن التحدي األسايس يتمثل يف املحافظة عىل ما تم إنجازه، 
وبالتايل االستمرار يف السياسات وبرامج العمل املوجهة نحو توفري 
الفجوات  وإغالق  التعليم،  نوعية  عىل  والرتكيز  للجميع،  التعليم 
املتبقية، وال سيام ضامن التحاق جميع األطفال يف التعليم، وزيادة 
إىل  واالنتقال  املهني،  الثانوي  التعليم  يف  الفتيات  التحاق  نسبة 
للجميع،  النوعي  التعليم  توفري  عىل  تركز  متقدمة  ثانية  مرحلة 
وخاصة يف ضوء تداعيات األزمة املالية العاملية التي قد تدفع إىل 

تخفيض اإلنفاق سواء اإلنفاق العام أو الخاص.

ومن الجدير بالذكر أن كل ذلك يؤخذ باالعتبار ضمن السياسة 
املجاالت  يف  املاضية  العرش  السنوات  خالل  األردن  تبنتها  التي 
االجتامعية واالقتصادية والرتبوية والبيئية، والتي متيزت بالشمولية 
والتكامل وااللتزام والتناغم، ووفقاً لإلطار العام لألهداف اإلمنائية 
اإلسرتاتيجيات  هذه  ترجمت  وقد  للجميع،  والتعليم  لأللفية 
والسياسات إىل برامج عمل تنفيذية، وتوجهت نحو تحقيق أهداف 
للجميع  التعليم  فرص  وتوفري  الفقر،  مكافحة  يف  محددة  تنموية 

األهداف الستة للتعليم للجميع
تم تكليف اليونسكو باعتبارها الوكالة الرائدة بتنسيق الجهود الدولية الرامية إىل تحقيق التعليم للجميع، وال تشكل الحكومات ووكاالت 

التنمية واملجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية ووسائل اإلعالم سوى بعض من الرشكاء العاملني عىل بلوغ األهداف الستة التالية:

• الهدف األول )مرحلة الطفولة املبكرة( توسيع وتحسني الرعاية والرتبية الشاملتني يف مرحلة الطفولة املبكرة وخاصة لصالح 	
أكرث األطفال تأثراً وأشدهم حرماناً.

• الهدف الثاين )التعليم االبتدايئ( العمل عىل أن يتم بحلول عام 2015م متكني جميع األطفال من الحصول عىل تعليم ابتدايئ 	
جيد ومجاين وإلزامي. 

• الهدف الثالث )التعلم مدى الحياة( تلبية احتياجات التعلم مدى الحياة لدى الشباب والكبار من خالل االنتفاع املتكافئ 	
بربامج مالمئة للتعلم واكتساب املهارات الحياتية.

• الهدف الرابع )محو أمية الكبار( تحقيق تحسن بنسبة )50%( يف مستويات محو أمية الكبار بحلول عام 2015م وتحقيق 	
تكافؤ فرص التعليم األسايس والتعليم املستمر لجميع الكبار.

• عام 	 بحلول  واملساواة  بحلول عام 2005م  الجنسني  بني  التكافؤ  تحقيق  الجنسني(  بني  واملساواة  )التكافؤ  الخامس  الهدف 
2015م.

• الهدف السادس )نوعية التعليم( تحسني نوعية التعليم وضامن االمتياز للجميع، بحيث يحقق الدارسني نتائج معرتف بها 	
وقابلة للقياس ال سيام يف القراءة والكتابة والحساب واملهارات الحياتية.

إزاء استكامل التمييز ضد املرأة، وتحسني صحة األطفال واألمهات، 
وتحقيق التنمية البيئية املستدامة، وإقامة رشاكات فاعلة من أجل 

التنمية.

والطموح يف تحقيق املزيد ال زال قامئاً، فلم يعد كافياً بالنسبة 
هذه  إنتاج  إعادة  إىل  ذلك  تجاوز  بل  األهداف  تحقيق  لألردن 
تتعدى  جديدة  باتجاهات  وطنياً  وتكييفها  وصياغتها  األهداف 
مجرد توفري فرص التعليم للجميع، وهذا يتطلب التصدي للقضايا 
األساسية بسياسات غري تقليدية، وتوجيهها يك يخدم التعليم أهدافه 
التنمية  يف  اإلسهام  درجة  إىل  بالتايل  ويرتقي  الخاصة،  الداخلية 
الشاملة املستدامة، وبالتأكيد عىل التزام القطاع الرتبوي وتوجيهات 
صاحب الجاللة الهاشمية امللك عبد الله الثاين ابن الحسني املعظم 
- حفظه الله ورعاه - والتي أكد فيها عىل إيالء القطاع التعليمي 
وحاضنة  العقول،  مصنع  ألنه  أولوياته،  وصدارة  اهتاممه  أعمق 
من  بأنه  الراسخ  اإلميان  من  انطالقاً  اإلبداعات،  ومخترب  املواهب، 
مسؤوليات الدولة األصيلة من حيث جودة نوعيته وعدالة فرصه. 
وتركيز جاللته عىل أن العدالة ال تقف عند مستوى توفري الفرص 
فقط، بل تتجاوزها إىل توخيها يف مستوى هذه الفرص ونوعيتها، 
حتى ينال جميع األردنيني مستويات متقاربة من التعليم تتيح لهم 
التنافس العادل عىل أسس الجدارة والكفاءة الحّقة، ومتكنهم من 

خوض الحياة املهنية بثقة ونجاح ومتيز.

* املصدر: التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع 2001م الوفاء بالعهد وتحقيق الطموحات: التقرير الوطني
* الثاين لألهداف اإلمنائية لأللفية 2005م
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رؤية األردنيني لتراثهم الثقافي غير املادي

أ.د. هاني هياجنه
ممثل األردن في اللجنة الدولية الحكومية التفاقية اليونسكو 2003م بشان 

صون التراث الثقافي غير المادي، ومستشار ومدرب معتمد لدى اليونسكو 

في حقل التراث غير المادي/ جامعة اليرموك

الرتاث كانت  لعام 2003م بشان صون  اليونسكو  اتفاقية 
الثقايف غري املادي الباعث الحثيث للمملكة األردنية 
الحكومي  املستويني  الحساس عىل  املوضوع  بهذا  الهاشمية لالهتامم 
واملدين، من حيث حاميته وتعزيزه، وتوعية الناس بأهميته وتفعيله، 
وبالتايل السعي نحو إدارته بحكمة. ويف واقع األمر أن األردن مل يشهد 
عام  االتفاقية  هذه  املصادقة عىل  تلت  التي  املنرصمة  السنوات  عرب 
صانعي  أوساط  يف  وخاصة  ومؤسسية،  منظمة  فعاليات  أي  2006م 
الباحثني  من  فهناك  الرتاث،  هذا  بتوثيق  يتصل  ما  نقصد  وال  القرار، 
الرتاث،  هذا  أبواب  من  كثري  توثيق  عىل  بجد  عملوا  ممن  األردنيني 
بناءة تعمل عىل  للقيام بخطط  تُتَّخذ كقاعدة  ولكن تلك األعامل مل 
متطلبات  مع  ومتناغامً  متقداً  وجعله  وتفعيله  الرتاث  ذلك  إحياء 
العرص واملكان، مام يضمن بالتايل نقله إىل األجيال القادمة، ويف هذه 
أبعاداً  تأخذ  األردن  يف  املادي  غري  الثقايف  الرتاث  رسالة  بدأت  األيام 
املسح  بني  وقد  واملدين،  الحكومي  املستويني  عىل  جديدة  مؤسسية 
أجري  والذي  األردن  يف  املادي  غري  الثقايف  الرتاث  لوضع  التشخييص 
األردن  أن  اليونسكو1  موقع  نتائجه عىل  خالل سنة 2010م ونرشت 
يتمتع بقدرات مؤسسية ومجتمعية عالية تضمن، لو اتبعت سياسات 
ومن  إيجايب،  نحو  عىل  الرتاث  هذا  استدامة  حكيمة،  وإسرتاتيجيات 
هنا نبعت فكرة القيام بحمالت توعوية منظمة يف هذا املضامر، تحفز 
األردنيني لالهتامم برتاثهم والتغني به، وبذاتيتهم الثقافية، واستكشاف 
القيم الثقافية املكتنزة يف هذا الرتاث، مام يضفي عىل أطياف املجتمع 
جديدة  أوارص  نوجد  أن  خاللها  من  نستطيع  زاهية  ألواناً  األردين 
عىل  وإمنا  الواحدة،  الدولة  يف  املجتمع  أطياف  بني  ليس  للتفاهم، 
يف  تفاصيله  عىل  سنأيت  الذي  التوعية  برنامج  فجاء  الدويل،  املستوى 
زمانه ومكانه لبث الوعي باملخاطر التي تحف برتاث األردنيني العريق 

الضارب بجذوره يف عمق التاريخ وتهدده.

http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/07950-AR.doc  1
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الوطنية  اللجنة  عقدت  فقد  مجتمعة  الذكر  اآلنفة  ولألسباب 
األردنية للرتبية والثقافة والعلوم، ومكتب اليونسكو بعامن وكاتب 
إىل  يهدف  توعوي  برنامج  أول  إقامة  عىل  العزم  السطور  هذه 
املختلفة من  القطاعات  لدى عدد من  املوضوع  بث شجون هذا 
املجتمع األردين، سواء ما كان منها حكومياً أو مدنياً، بحيث يغطي 
املستهدفة  الفئات  فرتاوحت  اململكة،  يف  اإلدارية  املناطق  أغلب 
بني منظامت املجتمع املدين والقطاع اإلعالمي، وأساتذة الجامعات 
من  عدداً  الحملة  هذه  وتضمنت  املناهج،  وواضعي  واملدارس 
فيها  املعروضة  واملادة  أطوالها  تفاوتت  التي  والورش  املحارضات 
تناولتها  التي  النقاط  املستهدف، وكان من أهم  الجمهور  بحسب 
هذه السلسلة من املحارضات والورش التعريف باتفاقية اليونسكو 
الضوء عىل  وإلقاء  املادي،  الثقايف غري  الرتاث  بشأن صون  2003م 
أهمية تضمني الرتاث الثقايف غري املادي يف املناهج املدرسية، وكيفية 
الرتاث  صندوق  يقدمها  التي  الدولية  املساعدات  من  االستفادة 
الثقايف غري املادي لدى اليونسكو، وما الوسائط التي ميكن أن تكون 
حافظة للرتاث الثقايف غري املادي؟ وأهم الفعاليات التي ميكن أن 
تقام يف األردن للمساهمة يف صون هذا الرتاث وإبرازه، والتعريف 
عىل  أيضاً  والورش  املحارضات  من  السلسلة  هذه  ركزت  كام  به. 
دور الرتاث الثقايف غري املادي يف التنمية املستدامة، وطرق تسجيل 
عنارص الرتاث الثقايف غري املادي عىل قامئة الصون العاجل والقامئة 
التمثيلية، واملشاريع التي تعكس مبادئ االتفاقية وأهدافها، وأهمية 
تطبيق االتفاقية لتمكننا من التعرف عىل عنارص الرتاث الثقايف غري 
واملجموعات  املجتمعات  دعم  ورضورة  ووصفها  املادي،وتحليلها 
لضامن إبراز هذا الرتاث، ليصار إىل نقله لألجيال القادمة يف إطار 
الرتاث كعامل أساس يف  بَحَملَِة  التسامح والتعاون، واالهتامم  من 
ضامن استمرار عملية االنتقال، كام ركز الربنامج عىل أهمية التعليم 
بشقيه النظامي وغري النظامي يف بث الرتاث لدى الشباب، وكذلك 
وسائل اإلعالم لتؤدي دوراً كبرياً يف إبرازه، وبني الربنامج أيضا أهمية 

إعداد قوائم الجرد لعنارص الرتاث الثقايف غري املادي، ومكان الرتاث 
الثقافية، ووضع إسرتاتيجية  املمتلكات  املادي يف إطار حامية  غري 
وطنية لصونه، وترشيعات تضمن ملكية عنارص الرتاث غري املادي.

لوحظ أن هذه الحملة ساهمت ولو من ناحية أولية، يف تطوير 
القدرات النظرية يف موضوع اتفاقية اليونسكو، وإىل انخراط عدد 
الرتاث  تعرتي  التي  واملشاكل  بالهموم  األردين  املجتمع  من  كبري 
الثقايف غري املادي يف األردن، وخاصة لدى منظامت املجتمع املدين، 
كام كان لهذه الحملة الدور يف البدء بنقاش عام بني األردنيني حول 
هذا املوضوع، وأسست لحوار بني ممثيل القطاعات واملجموعات 
التعليمي  بالسياق  يتصل  فيام  وخاصة  املستهدفة،  املختلفة 
واالجتامعي لصون الرتاث، وكذلك تعزيز التنوع الثقايف، وطرحت 
التنمية  يف  املادي  غري  الرتاث  أهمية  حول  واستفسارات  أسئلة 
وسائل  يف  املادي”  غري  الثقايف  “الرتاث  عبارة  ووظفت  املستدامة، 
مناقشة  الدولة عىل  يف  القرار  إىل حث صانعي  أدت  كام  اإلعالم، 
املادي،  غري  الرتاث  لصون  إسرتاتيجيات  ووضع  التخطيط  أهمية 
والمست الحملة من خالل النقاشات التي دارت بني املشاركني من 
اإليجابية والسلبية  الجوانب  القطاعات املستهدفة قضية  مختلف 
التي تؤثر عىل التنوع الثقايف وحيوية نقل الرتاث غري املادي عىل 
عملت  الحملة  هذه  بأن  هنا  القول  يفوتنا  وال  الخصوص،  وجه 
األردن لصون  الخرباء واملعنيني يف  التأسيس لشبكة من  أيضاً عىل 
تراثه غري املادي، وأخص هنا منظامت املجتمع املدين، فقد كانت 
مساهمتها واضحة وأساسية يف طرح كثري من األفكار البناءة التي 

تنهض برتاثنا. 

وملا كانت أوىل الفئات املستهدفة القطاع التعليمي يف األردن، 
العملية  انخراط  تام عىل رضورة  إجامع  املشاركني  لدي  كان  فقد 
التعليمية يف األردن يف صون الرتاث الثقايف غري املادي يف األردن من 
بفهم عميل  واملدريس  الجامعي  املستويني  الطلبة عىل  رفد  حيث 
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للرتاث غري املادي، ومبعلومات حول اتفاقية اليونسكو بهذا الشأن، 
وتوجيههم إىل إنتاج وسائل إعالمية متكنهم من إشهار هذا الرتاث، 
حول  النصيحة  الطلبة  إلعطاء  الخرباء  دعوة  إمكانية  عىل  عالوة 
تكوين نشاطات ذات صلة، ووضع مناهج خاصة يقوم أخصائيون 
مبراجعتها وفحص تطبيقاتها يف القاعات الصفية، وإرشاد املعلمني 
حول الطرق الفضىل لتعليم الرتاث غري املادي يف املناهج املدرسية، 
بأعامل  الطلبة  وقيام  الصفية،  الحصص  يف  املامرسني  ومشاركة 
املجموعة،  املادة  حول  املعارض  وإقامة  الرتاث  لتوثيق  ميدانية 
فعالية  أو  مامرسة  ألفضل  تنافسية  لجائزة  نظام  إقامة  وإمكانية 
يقوم بها الطلبة يف هذا املجال لتشجيعهم لتعلم الرتاث من كبار 
الثقايف غري  الرتاث  التي تواجه تعزيز  الصعوبات  السن، ونوقشت 
املادي يف األردن، نحو قلة املصادر املالية والخرباتية التي تعمل عىل 
بناء قدرات عملية للمعلمني واألفراد، ورضورة التوعية بالجوانب 
السلبية واإليجابية للعوملة والتحول االجتامعي، إذ ال بد عند تضمني 
الرتاث يف املناهج املدرسية أن يدرس هذان املنحيان مبوازاتهام. كام 
طرحت أيضا إشكالية إثقال املناهج املدرسية مبواد جديدة، فالرتاث 
اليومية، فعملية تضمينه كنص  بحياتنا  املادي معاش ويتصل  غري 
مكتوب يف املناهج قد يرض بذلك الرتاث، كام جاء عىل لسان أحد 

الرتكيز  املشاركني، فهو ليس مادة تحفظ وتسرتجع، لذا ال بد من 
عىل املنهاج غري املريئ خارج نطاق املنهاج املحدد. 

أما فيام يتصل بقطاع اإلعالم، فمام ال شك فيه أن وسائل اإلعالم 
الحديثة تسهل بشكل كبري نقل الرتاث غري املادي، فقد نوقشت مع 
املعرفة  بناءة كثرية، تضمنت مثالً بث  أفكار  اإلعالميني  جمع من 
بهذا الرتاث، وإقامة الترشيعات لصونه، ورضورة إقامة إسرتاتيجية 
وطنية والعمل عىل مأسسته، ومخاطبة الشباب حول معايري صونه، 
وأهمية إقامة قوائم حرص للرتاث غري املادي، وثالثية التنوع الثقايف 
والرتاث غري املادي، والتنمية املستدامة، كام نوقشت مسائل نحو 
التكنولوجيا اإلعالمية كداعم لوسائل التوعية وإجراءاتها، وأهميتها 
الثقايف،  والتبادل  والرتبوية  والتعليمية  البحثية  الفرص  تسهيل  يف 
بيانات  وقواعد  مصادر  يوفر  أردين  إلكرتوين  موقع  خدمة  وإنشاء 
قد  اإللكرتونية  الرقمية  فالتطبيقات  الجمهور،  ملساهمة  مفتوحة 
للجمهور  الولوج  الشفهي تكون سهلة  للرتاث  تكون واسطة مثىل 

بحيث يغطي ذلك كافة مواقع اململكة.

لها األدوار  َحت  أما رشيحة منظامت املجتمع املدين، فقد ُوضِّ
امللقاة عىل عاتقها يف صون الرتاث األردين الحي، كام بني املحارض 
استشارية،  ألغراض  لبعضها  اليونسكو  اعتامد  إمكانية  يف  أهميتها 



العــــ 22 ــــدد من نرشة أنباء        29 28        العــــ 22 ــــدد من نرشة أنباء

رشيطة أن تكون لديها كفاءة ودراية وخربة مشهود بها يف صون 
أو وطني  ذات طابع محيل  تكون  وأن  املادي؛  الثقايف غري  الرتاث 
نظمها  وتكون  االتفاقية،  روح  مع  أهدافها  تتامىش  وأن  دويل،  أو 
وأن  األهداف؛  هذه  مع  متامشية  الداخلية  لوائحها  أو  األساسية 
املتبادل مع الجامعات واملجموعات،  تتعاون من منطلق االحرتام 
ويعملون  املادي  غري  الثقايف  الرتاث  يبدعون  الذين  األفراد،  ومع 
يف مجاله وينقلونه إىل اآلخرين؛ و أن يكون لديها أعضاء عاملون 
نشطون يشكلون جامعة مرتابطة تحدوها رغبة مشرتكة يف تحقيق 
األهداف التي أنشئت املنظمة من أجلها، وأن يكون قد مىض عىل 
وأن  األقل،  عىل  سنوات  أربع  اعتامدها،  يف  النظر  عند  وجودها، 

تكون قد نفذت أنشطة مالمئة خالل هذه الفرتة.

الجمعيات  هذه  دور  عىل  الضوء  أُلْقي  أخرى  ناحية  ومن 
واملنظامت يف صون الرتاث الثقايف غري املادي وحفظه وتفعيله، ال 
أن يبقى دورها قارصاً عىل بعض الفنون األدائية وحسب، فقد زاد 
بالرتاث  املعني  هنا  واملقصود  األردن،  يف  املدنية  التنظيامت  عدد 
واضحاً  اهتامماً  املادي  غري  الرتاث  صون  توِل  مل  والتي  الشعبي، 
لعدم وجود مؤسسية  قليلة فقط، وذلك  إال يف حاالت  وملموساً، 
تضمن توجيه هذه الجمعيات أو املنظامت لتقوم بتعزيز عمليات 

الصون والحفظ. ويضاف إىل ذلك أن هذه املنظامت ميكنها أن تسهم 
بفاعلية عالية يف طرح األفكار واملبادرات وتطوير منهجيات مالمئة 
نشاطاتها  تكون  وأن  وإحيائه،  وتفعيله  املادي  غري  الرتاث  لصون 
وفعالياتها مكملة للمجتمعات املحلية يف صون الرتاث وذلك عىل 
نحو تشاريك معها. عالوة عىل متكنها من إرشادنا إىل حقول مختلفة 
وعنارص مل نألفها من الرتاث الثقايف غري املادي، وتحليلها ووصفها 
ولعل  املادي،  غري  تراثها  بأهمية  واعية  بالتايل  املجتمعات  لجعل 
من الرضوري أن تنخرط هذه املنظامت يف تسجيل عنارص الرتاث 
اتفاقية  مع  يتفق  مبا  صونها  إىل  ترمي  معايري  وخلق  املادي،  غري 
اليونسكو بهذا الخصوص. ويضاف إىل ما سبق إمكانية تشجيعها 
املجتمعات عىل تنظيم مشاريع تتمكن من خاللها مساعدتهم يف 
يف  يساعد  مام  اليدوية،  الحرف  حقل  يف  وخاصة  الدخل،  تحقيق 
رفع مستوى املعيشة ويحفظ قيمهم الثقافية، وقدرتها عىل تحفيز 
التعاون والتشبيك مع نظرياتها يف نفس املجال بطريقة فاعلة ميكن 
أن تنعكس إيجاباً عىل الرتاث غري املادي ولعلها تستطيع أن تسلك 
طرقاً متكنها من تطوير املجتمعات املحلية بوسائط مختلفة، نحو 
إنشاء مشاريع صغرية مدرة للدخل، وتساعد أعضاءه عىل االنخراط 
مبشاريع تعنى بالرتاث غري املادي وصونه. ومن ناحية أخرى فإن من 
واجب الحكومة أن تتخذ اإلجراءات املناسبة لدعم هذه املنظامت 
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املتصلة  التطوعية  النشاطات  ودعم  التوعية  من حيث  وتطويرها 
بالرتاث غري املادي، مام يجعل تلك املنظامت يف مركز دائرة الدور 
لديه مختصون  لها، وكثري منها  امتداداً  للحكومات، وليس  الداعم 

ومامرسون ال نجدهم يف كثري من األحيان يف القطاع الحكومي.

وألقي الضوء عىل جملة من الصعوبات التي تواجه منظامت 
املجتمع املدين، فأغلبها غري متخصص يف موضوع واحد، كام يدل 
عنوانها عليها أحيانا، مام يقود إىل تشابه املواضيع التي تهتم بها 
الذهنية  الطاقة  إهدار  إىل  ذلك  فيؤدي  مشابهة،  أخرى  منظامت 
وضعف  والبرشية  املادية  اإلمكانات  نقص  إىل  إضافة  واملادية، 
يخصص  فيام  الواضحة  السياسات  ونقص  والتشبيك،  التعاون 
توظيف الرتاث غري املادي يف التنمية املستدامة. وملا كانت كثري من 
هذه املنظامت تركز عىل الشباب، فأعتقد بان هذه فرصة سانحة 
وخاصة  الثقافية  قيمهم  تعزيز  سبيل  يف  املجال  هذا  الستغالل 
الرتاثية منها، رشيطة إيجاد سبل التمويل املناسبة لتأهيلها للقيام 
بدورها املنشود. أما بالنسبة للتوزيع الجغرايف لهذه املنظامت، فال 
بد من إيجاد آلية تضمن التوزيع املتوازن للجمعيات واملنظامت 
عىل  الرتكيز  وليس  الوطن،  أرجاء  عىل  املادي  غري  بالرتاث  املعنية 
الحوارض الرئيسة وحسب، فال بد من االهتامم باملناطق النائية يف 
الثقايف  التنوع  إبراز صورة  الخصوص، ولعل ذلك سيسهم يف  هذا 

الزاهية التي نتمتع بها يف األردن.

املشاركون  طرحها  يف  اشرتك  الورشة  بها  خرجت  نقاط  ومثة 
للرتاث  إنشاء هيئة وطنية حكومية  منها رضورة  الفئات،  من كل 
تعمل عىل ضامن  جديدة  لطرائق  والتخطيط  املادي،  غري  الثقايف 
الحكومية  الهيئات  بني  التعاون  وأهمية  حكيامً،  نقالً  الرتاث  نقل 
قامئة  تحتوي  وطنية  معلومات  قاعدة  وإنشاء  الحكومية،  وغري 
وتشجيع  الرتاث،  وحاميل  املامرسني  أسامء  وكذلك  الوطنية  الجرد 
أما  ثقافية.  مراكز  وإنشاء  الشباب،  بني  وخاصة  التطوعي  العمل 
كانت  فقد  املستدامة،  والتنمية  املادي  الثقايف غري  الرتاث  مسـألة 
فكان  تقريباً،  الفئات  كل  فيها  اشرتكت  التي  املسائل  من  واحدة 
الرتاث  هذا  أن  املشاركني  وبرأي  واضحاً،  للرتاث  االقتصادي  البعد 
اقتصادي  دخل  مصدر  ميثل  كان  إذا  إال  بقائه  أسباب  يضمن  لن 
أن  بّد  فال  اليدوية،  الحرف  حقل  يف  وخاصة  واألفراد،  للجامعات 
نختط إسرتاتيجية قومية وسياسة وطنية واضحة تهدف إىل صون 

العنرص يف سياقه األصيل دون اإلرضار به. 

ولعله  العربية،  املنطقة  نوعه يف  من  األول  الربنامج  يعد هذا 
األردين  املواطن  توعية  إىل  تسعى  أخرى  لنشاطات  فاتحة  يكون 
الثقافية  الحفاظ عىل ذاتيتنا  املادي يف  الثقايف غري  الرتاث  بأهمية 

ومتاسكنا االجتامعي.
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السنة الدولية للكيمياء 2011
the international Year of Chemistry
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أهمية الكيمياء في حياة اإلنسان
بين الماضي والحاضر وتطلعات المستقبل

األستاذ الدكتور سلطان ابو عرابي 

أمين عام اتحاد الجامعات العربية

الجمعية العامة لألمم املتحدة اعتبار عام 2011 م هو العام الدويل للكيمياء، وذلك لألهمية الخاصة لعلم الكيمياء أقرت 
والبيئة  االقتصاد  الكبري يف  وأثرها  اإلنسان وسعادته  تؤديه يف صحة  الذي  والدور  املعارصة،  البرشية  الحضارة  يف 
والصناعة. وقد صادف هذا العام مع مرور الذكرى املئوية لحصول العاملة »ماري كوري« عىل جائزة نوبل اعرتافاً بفضلها عىل تقدم 

الكيمياء باكتشافها عنرصي الراديوم والبولونيوم، وفصلها ملعدن الراديوم، وكذلك دراستها لطبيعة هذا العنرصاملهم ومركباته. 

اختلف مؤرخو العلم حول أصل كلمة كيمياء. فمنهم من ردها إىل الفعل اليوناين “chio” الذي يفيد “السبك والصهر”، ومنهم 
من أعادها إىل كلمتي kmt, chem املرصيتني، ومعناهام “األرض السوداء”، ومنهم من يرى أنها مشتقة من كلمة “كمي العربية أي 
سرت وخفى”. ويعرّف ابن خلدون الكيمياء بأنها )علم ينظر يف املادة التي يتم بها كون الذهب والفضة بالصناعة(، ويرشح العمل 
الذي يوصل إىل ذلك. لقد تأثرت الكيمياء العربية بالخيمياء اليونانية والرسيانية وخاصة بكتب دوسيوس وبلنياس الطولوين الذي وضع 
كتاب )رس الخليقة(. غري أن علوم اليونان والرسيان يف هذا املجال مل تكن ذات قيمة، ألنهم اكتفوا بالفرضيات والتحليالت الفكرية. 
وتلجأ الخيمياء إىل الرؤية الوجدانية يف تعليل الظواهر، وتستخدم فكرة الخوارق يف التفسري، وترتبط بالسحر ومبا يسمى بعلم الصنعة، 

وتسعى إىل تحقيق هدفني هام:

أ – تحويل املعادن الخسيسة كالحديد والنحاس والرصاص إىل معادن رشيفة كالذهب والفضة عن طريق التوصل إىل حجر الفالسفة.

ب – تحضري أكسري الحياة، وهو دواء يراد به عالج كل ما يصيب اإلنسان من آفات وأمراض، ويعمل عىل إطالة الحياة والخلود.

تعود بدايات علم الكيمياء إىل القرن الثالث قبل امليالد، فالحضارات القدمية التي سادت كالً من الصني والهند كانت تعترب املعالجة 
الكيميائية )تغيري املواد بالسوائل الكيميائية( من بني ما يتقنونه مهارة وحذقاً، وأن هذه املعرفة والرباعة انترشتا غرباً يف إمرباطوريتي 
فارس ومرص القدميتني، حيث كان دبغ الجلود وصناعة األصباغ ومستحرضات التجميل من بني الفنون التي مارسها املرصيون. وتعترب 
اإلسكندرية املركز األول للكيمياء القدمية، حيث تأثرت بفلسفة اإلغريق بعد قيام اإلسكندر األكرب بفتح مرص )322ق.م(، والتي جذب 
الكثري من اإلغريق فارتبطت مهارة املرصيني مع نظريات اإلغريق مام أدى إىل ظهور أولئك الذين ميارسون الكيمياء، ونسب  إليها 
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إليها أنها موطن البحث لهذا العلم الذي يحيل املعادن العادية إىل 
معادن مثينة ويعيد الشباب إىل اإلنسان، وتزامن مع ظهور الكيمياء 
الرمزية  كام سيطرت  السحر،  بها  واختلط  التنجيم  القدمية ظهور 

عىل هذه الكيمياء يف العصور الوسطى وأغرقها الغموض.

القرون  يف  تحقق  إنجاز  أهم  للعلم  الكيمياء  إخضاع  وكان 
املزدهرة للمسلمني لدراسة الطبيعة دراسة علمية تطبيقية فاحصة. 
وقد أخضع كل من أتوا بعد عرص ابن حيان من الكيميائيني العرب 
أبحاثهم للتجربة. وباختصار نجد أن الكيمياء مل تصبح علاًم حقيقيًا 
إال بعد أن آل أمرها للمسلمني، وقد خرجوا بها من إطار النظرية 
التجربة واملالحظة واالستنتاج؛ وكان  إىل  اليونان  نقلوها عن  التي 
موها ملن خلفهم  نتاج ذلك ذخرية قيمة مل يحجبوها عن العامل، بل قدَّ
فبنوا عىل أساسها رصح الكيمياء الحديثة، وكان العرب دعامة ذلك 
الرّصح وركيزته. فعندما فتح العرب مرص سنة )642م( وبال ريب 
فقد أسهم أولئك الفاتحون بقدٍر موفور يف تطوير الكيمياء، حيث 
يعتربون أول من اشتغل بالكيمياء كعلم له قواعده وقوانينه، وذلك 
منذ القرن الثاين الهجري، وطبقوا إنتاجهم يف الصيدلية بصفة خاصة. 
وما زال االلتحام بني شتى املفاهيم لعلوم الكيمياء القدمية ينم عن 
اللفظ العريب نفسه مثل )ألوخيمياء( وهو الشكل اإلغريقي الذي 
يطلق عىل مرص. كذلك فإن أصل كلمة “كحول” وهو عريب مبعنى 
بهذه  الغربية  اللغة  إىل  ترجمت  أو  الكلمة  “غول” وغّربت هذه 
الصفة. قال الله تعاىل يف سورة الصافات اآلية )47(: )ال فيها غول 

مرجعاً  العربية  الكيمياء  أصول  واستمرت  ينزفون(.  عنها  هم  وال 

للغرب إبان القرون الوسطى، وانتقلت ترجامت أعاملهم إىل أوروبا 

الفتح  اشتهرت بعد أن وصل  امليالدي والتي  الثاين عرش  القرن  يف 

العريب إىل األندلس سنة )711م( يحمل معه املعارف العربية. ويف 

الجامعات العربية بربشلونة وطليطلة تعلم طالبو العلم من جميع 

أنحاء أوروبا فن الكيمياء.

لقد كان سرب علامء الكيمياء ألغوار تركيب املادة العامل األسايس 
للتطور التكنولوجي الذي تتمتع به البرشية حالياً كام أنه مّكن من 
أن يكون العامل قرية صغرية ميكن التواصل والدخول اىل أي مكان يف 
العامل دون تكبد عناء السفــر. إن تعاون العلامء يف فروع الكيمياء 
والفيزياء والعلوم الحياتية إضافة إىل علوم الرياضيات كان من أهم 
الليزر والرشائح  الحديثة يف مجاالت  اإلنجازات واالخرتاعات  مثاره 
اإللكرتونية التي يصعب عىل العقل البرشي تصديق عدد مكوناتها 
املضغوطة يف مساحات ال تتجاوز عدداً قليالً من املليمرتات إضافة 
واملخصبات  واملبلمرات  الدوائية  الصناعات  يف  الهائل  التقدم  إىل 
بها  اإلحاطة  يصعب  التطبيقات  من  قليل  غري  وعدداً  الزراعية، 
جميعاً يف مقالة واحدة أو حتى بالعديد من املجلدات. فعىل سبيل 
املثال كان لدراسة الرتكيب الذري لبلورة السيلكون وإمكانية إحالل 
الجدول  من  الخامسة  املجموعة  أو  الثالثة  املجموعة  من  ذرات 
الدوري للعنارص أعظم األثر يف إحالل الديود والرتانزستور بدالً من 
الصاممات املفرغة ضخمة الحجم والتي كان يتطلب تشغيلها قدرة 
كهربائية عالية إضافة إىل كمية الحرارة الكبرية الناتجة عن تشغيلها. 
وتجدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل ترصيح أحد مديري رشكة أي يب 
إم يف أواسط القرن املايض والذي اعترب إمكانية تسويق ثالثة أجهزة 
حاسوب يف نفس العام إنجازاً كبرياً لتلك الرشكة. وكان استخدام تلك 
الصاممات السبب يف ضخامة حجم وصعوبة تشغيل تلك األنواع 
ما  إذا  متدنية جداً  كفاءة  ذات  أيضاً  تعترب  والتي  الحواسيب  من 
قورنت بأقل األنواع كفاءة من األجهزة الحديثة. ومن األمثلة املهمة 
يف هذا الصدد بيان دور الكيمياء يف التطورات التكنولوجية الحديثة 
يحوي  الذي  للياقوت،  البلوري  الرتكيب  وفهم  دراسة  خالل  »من 
ذرات من الكروم يف أكسيد األملنيوم« وإسهامه يف اخرتاع أول أنواع 
الليزر يف أواسط القرن املايض والذي بدوره مهد لتطورات متسارعة 
إىل  إضافة  والنيون،  األرغون  مثل  الغازية  الحالة  ليزرات  شملت 
أنواع ليزر الحالة السائلة التي تعتمد أساساً يف عملها عىل الفهم 
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التطورات املتسارعة  الذري والجزيئي. واسهمت  العميق للرتكيب 
وأصبح  الليزر  تكنولوجيا  تطور  يف  والحواسيب  اإللكرتونيات  يف 
أسايس  بشكل  يعتمد  والحواسيب  اإللكرتونيات  تطور  التسارع يف 
الطابعات  يف  التطورات  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  الليزر.  علوم  عىل 

الليزرية امللونة.

الليزر  علوم  تطور  يف  األكرب  الدور  زالت،  وما  الكيمياء،  أدت 
الفاعلة يف تطور علوم الكيمياء  الليزر يف املساهمة  وباملقابل بدأ 
خاصة ما يتعلق مبتابعة حركية التفاعالت الكيميائية فائقة الرسعة. 
وال يخفى عىل الكثري منا مساهمة العلامء العرب يف هذا املجال 
ونخص بالذكر العامل العريب »أحمد زويل« الحائز عىل جائزة نوبل 

يف هذا املجال. 

لقد أحدث اكتشاف الحالة الرابعة للامدة مبا يعرف بالبلورات 
السائلة نقلة نوعية أدت البتكار وحدات إظهار البلورات السائلة 
)LCD( والتي حلت محل وحدات اإلظهار املستخدم فيها أنبوبة 
أشعة املهبط )CRT( ذات الحجم الضخم وثقيلة الوزن إضافة إىل 
القدرة الكهربائية العالية املطلوبة للتشغيل. ويف أحدث االبتكارات 
يف هذا املجال بدأت تظهر حديثاً وحدات إظهار تعتمد ما يسمى 
مركبات  تركيبه  يف  يدخل  للضوء  باعث  ديود  وهو   )OLED(
الباعث الضويئ مبميزات خاصة  النوع من  عضوية. وقد متيز هذا 
من ناحية السطوع وحدة اللون، حيث مكنت من إنتاج وحدات 
إظهار بيانات فائقة الوضوح. كام وأدى التعاون ما بني الصناعات 
مبا  للطي  قابلة  حواسيب  إلنتاج  املبلمرات  وصناعة  اإللكرتونية 

يسمى بالورق اإللكرتوين. 

 أما فيام يخص املجاالت الطبية فقد كان للتعاون ما بني األطباء 
وعلامء الكيمياء األثر األعظم يف إنتاج أدوية أسهمت وما تزال يف 
عالج العديد من األمراض. فقد كان لعمل تفاعالت كيميائية ملحاكاة 
وإنتاج مركبات مثل األسربين والبنسيلني أثر كبري يف التخفيف من 
ذات  األدوية  بعض  إنتاج  تم  املثال  سبيل  فعىل  البرشية.  املعاناة 
الضوئية  الكيمياء  علم  خالل  من  ضوئياًً  عليها  املسيطر  الفاعلية 
التي أسهمت يف عالج بعض أنواع الرسطانات. وقد كان ذلك نتاج 
إىل  إضافة  والضوئية  العضوية  والكيمياء  الليزر  علوم  بني  التعاون 
الليزر  تطبيقات  إىل  اإلشارة كذلك  والجراحة. وميكن  الطب  علوم 
يف عالج بعض األمراض الجلدية املزمنة من خالل استخدام بعض 

املركبات الكيميائية ذات النشاط الضويئ. 

أما يف مجال الزراعة فال يخفى عىل أحد املركبات الكيميائية 
الحقول  حامية  يف  ودورها  الزراعية  الحرشية  باملبيدات  الخاصة 

الزراعية. 

أما فيام يخص أحدث االبتكارات يف القرن الحايل فال بد من 
)الجسيامت  النانوية  الجسيامت  واستخدام  اكتشاف  إىل  اإلشارة 
متناهية الصغر( والتي بدأت تغزو جميع مناحي الحياة املعارصة، 
ولقد  العامل.  يف  البحثية  املراكز  ملعظم  الشاغل  الشغل  وأصبحت 
طور الباحثون بالفعل سلسلة من املنتجات القامئة عىل الجسيامت 
متناهية الصغر، والبعض منها مستخدم فعلياً يف الكثري من مناحي 
الحياة. فقد متت إضافة الجسيامت النانوية إىل بعض مواد التنظيف 

لتحل محل املواد الضارة بالبيئة املستخدمة حالياً.

عن  للتكنولوجيا  سيدين  جامعة  من  بحثي  فريق  أعلن  فقد 
استخدام جسيامت الكربون النانوية يف صناعة أوراق رقيقة تعادل 
يف قوتها عرشة أضعاف مثيلتها من الفوالذ، وأخف بستة أضعاف 
وزنها  وخفة  املادة  هذه  إىل صالبة  وباإلضافة  نفسه.  املعدن  من 
تدويرها. ومن  إعادة  للبيئة، حيث ميكن  بأنها صديق  متتاز  فإنها 
املتعلقة  الصناعات  يف  ثورة  االكتشاف  هذا  يحدث  أن  املتوقع 
بوسائل النقل خاصة الجوية منها وعلوم الفضاء السيام مساهمتها 

يف خفض استهالك الوقود وخفض معدالت التلوث البيئي.

وعىل املستوى املحيل فقد أدت أقسام الكيمياء يف الجامعات 
األردنية املختلفة وبالتعاون مع الجمعية الكيميائية األردنية دوراً 
الكيمياء  لعلوم  والتطبيقي  األكادميي  باملستوى  باالرتقاء  أساسياً 
بها  يتمتع  التي  الطيبة  السمعة  ذلك  عىل  يدل  ومام  األردن.  يف 
الكيميائيون يف األردن واملستوى الرفيع للبحوث املنشورة يف املجالت 
العاملية إضافة إىل رسعة انتشار املجلة األردنية يف الكيمياء حديثة 
مع  وبالتعاون  األردنية  الكيميائية  الجمعية  أسهمت  كام  الظهور. 
أقسام الكيمياء يف الجامعات األردنية يف تنظيم املؤمترات املحلية 
والعاملية التي شارك فيها عدد من أبرز علامء الكيمياء يف العامل، ويف 
هذا الصدد فقد نظم قسم الكيمياء يف جامعة الريموك وبالتعاون 
السادس  الدويل  األردين  املؤمتر  األردنية  الكيميائية  الجمعية  مع 
يف الكيمياء الذي جاء متزامناًً مع اإلعالن عن العام 2011م العام 
الدويل للكيمياء. كام ونظمت جمعية الكيمياء األردنية خالل هذا 
العام املؤمتر األردين الحادي عرش يف الكيمياء والذي أتاح الفرصة 

للكيامئيني يف األردن من مختلف القطاعات لاللتقاء والتحاور. 

وعىل الصعيد الصناعي فقد ازدهرت الصناعات الكيميائية يف 
فعىل  الصناعي،  القطاع  مجمل  يف  متقدماً  مركزاً  واحتلت  األردن 
سبيل املثال ال الحرص املستوى املتقدم الذي احتله قطاع الصناعات 
إىل  منتجاتها  تصدر  أصبحت  والتي  العالية  الجودة  ذات  الدوائية 
عدد من دول العامل، وقد عمدت بعض الرشكات الدوائية األردنية 
والواليات  مثل مرص  العامل  يف  عدة  دول  لها يف  مصانع  إنشاء  إىل 

املتحدة األمريكية.
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ما نسمع عن األمن الغذايئ واملشاكل الناتجة عن ازدياد عدد السكان مام له األثر يف نقصان كثرياً 
حصة الفرد من كمية الغذاء. 

فما األمن الغذائي؟
األمن الغذايئ هو اكتفاء الدولة ذاتياً من حيث املوارد الزراعية أو الحيوانية أو كليهام دون الحاجة إىل 
استرياده من الخارج. وهو يعتمد عىل نسبة زيادة اإلنتاج تباعاً لزيادة عدد السكان املطردة. أما العالقة التي 

تربط األمن الغذايئ بعلم الكيمياء فيمكن استنتاجها من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

هل الغذاء المنتج حاليًا يتماشى مع الزيادة السكانية عالميًا؟ 
بعد االطالع عىل عدد السكان يف العامل والذي يقرب من السبعة مليارات نسمة ومبعدل زيادة يقارب 
)3.5%(. وبسبب تدمري األرايض الزراعية والغابات لتوفري املساكن والبنى التحتية. أضف إىل ذلك هجرة املزارعني 
لألرايض الزراعية الخصبة سعياً وراء تحسني املستوى املعييش وغريه من األسباب. أستطيع أن أقول ال يكفي 

الغذاء املنتج حالياً مع الزيادة السكانية. 

كيف يمكن لعلم الكيمياء بالتأثير اإليجابي أو السلبي على األمن الغذائي؟

ميكن مناقشة هذه النقطة من جوانب مختلفة هي:

1- تطوير الكيامويات املستخدمة يف األسمدة واملبيدات الزراعية والبيطرية:

إن استخدام األسمدة الزراعية التي تحتوي عىل املواد األساسية لنمو النباتات وهي النيرتوجني، والفسفور، 
والبوتاسيوم أسهمت بزيادة قدرة الرتبة عىل تغذية النباتات وبالتايل زيادة املساحات الخرضاء واملنتجة للغذاء 
بأنواعها، فهي تقيض عىل  )الزراعية والبيطرية(  الحرشية  املبيدات  أما استخدام  املنتج  الغذاء  وزيادة جودة 
بيوض الحرشات ويرقاتها، وهي من أهم الوسائل املتبعة لزيادة اإلنتاج الزراعي وبالتايل املحافظة عىل استقرار 

األمن الغذايئ. ومن هذه املركبات:

 Hexachlorobenzene، Chlorpyrifos ،2-)1-Methylpropyl(phenyl methylcarbamate،
 Deltamethrin
.Thiamethoxam، Permethrin، Caffeine

لكن االستخدام املفرط وغري املدروس لهذه املواد الكيميائية، وعدم اتباع التعليامت اإلرشادية والعلمية 
يؤدي إىل نتائج عكسية وسيئة أو ما يعرف بتلوث الرتبة الزراعية وهو الفساد الذى يصيب الرتبة الزراعية فيغري 
من صفاتها وخواصها الطبيعية وتركيبتها الكيميائية أو الحيوية بشكل يجعلها تؤثر سلباً عىل منو النباتات وجودة 
وتفقدها  الزراعية  بالرتبة  اختالطها  إىل  يؤدي  املعدنية  واألسمدة  املبيدات  استخدام  إن سوء  الغذايئ.  املنتج 

خصوبتها، وتقتل البكرتيا املسؤولة عن تحليل املواد العضوية املوجودة بالرتبة وتثبيت عنرص النرتوجني بها.

دور الكيمياء في تحقيق األمن الغذائي
 وإيجاد بدائل للطاقة

الدكتور عامد حامدنة

الجامعة األردنية
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2- انبعاث الغازات السامة مثل ثاين أوكسيد الكربون وأكاسيد الكربيت وغريها:

إن انبعاث الغازات السامة بشكل عام يؤثر سلباً عىل األمن الغذايئ وذلك من خالل ما يأيت من زيادة معامل 
الحموضة )PH( يف مياه البحار واألنهار، وهذا بدوره يعمل عىل ما ييل:

أ- زيادة ذائبية املعادن يف املياه وفقدانها من الرتبة. 
ب- قتل بعض أنواع الطحالب والعوالق التي تتغذى عليها األسامك، وبالتايل موت أو هجرة الرثوة السمكية 

إىل مناطق بعيدة.
ج- تكون املطر الحاميض الذي قد يؤدي إىل قتل النباتات وجعلها عرضة لغزو الحرشات والفطريات.

3- مخلفات الرصف الصحى والصناعى: 
إن جميع أنواع املخلفات )sludge( تحتوى عىل تركيزات عالية من العنارص السامة إال أن املخلفات الناتجة 
الناتجة عن الرصف  عن الرصف الصناعى تحتوى عىل ملوثات غري عضوية برتكيزات أعىل بكثري من املخلفات 
ىف اإلنتاج الزراعى عند اختالط  الصحى. وتعترب عنارص Ni،Zn،Cd،Cu من أهم العنارص التى تسبب مشاكل 
هذه املخلفات مع الرتبة من مصادر مختلفة )املنازل واملصانع واملستشفيات( فالتخلص منها سواء بإلقائها أو 
دفنها قد يؤدى إىل تلوث الرتبة بالعنارص الصغرى والثقيلة، وزيادة سمية النبات والغذاء املنتج أو انتقالها إىل 
املياه الجارية والجوفية. وصول هذه النفايات إىل مجاري األنهار هو العامل الرئييس لقتل الطحالب واألسامك. إن 
املعالجة الكيميائية لهذه املخلفات من خالل تكسري الروابط الكيميائية يف املخلفات العضوية باستخدام عوامل 
 )substrate( النانوي واملثبت عىل مواد حاملة التيتانيوم وأوكسيد الخارصني يف الحجم  مساعدة مثل أوكسيد 
مضافاً له مادة فوق أوكسيد الهيدروجني له األثر اإليجايب يف تحسني نقاوة املياه املستخدمة قبل صبها يف مجاري 
مياه األنهار. أما املخلفات غري العضوية الناتجة عن الصناعة فيمكن ترسيبها باستخدام املواد املرسبة )Alum( يف 
أحواض الرتسيب قبل الوصول إىل مجاري األنهار ومن ثم تحويلها إىل خامات معدنية قابلة للتدوير والستخراج 

املعادن الثقيلة والنادرة.

4- املخلفات والنفايات املنزلية )مكبات النفايات(: 
أصبحت املخلفات العضوية أحد روافد األسمدة الزراعية والطاقة البديلة يف آن واحد من خالل استغالل 
الغازات الناتجة عن عملية التخمر وتحولها إىل سامد طبيعي. بدأ تطبيق هذه الفكرة يف الدول النامية )مثل نيبال 
والهند( وبدعم من املنظامت الدولية. وهي عبارة عن وضع النفايات واملخلفات العضوية يف حفر مغلقة وموصولة 
بأنابيب للسامح للغاز الحيوي املنبعث )CH4( بالخروج واستخدامه كمصدر حراري يف املطبخ والحصول عىل 
املاء الساخن طوال العام. ويف األردن قامت أمانة عامن بتحويل مكب نفايات الرصيفة والغباوي إىل مرشوع 
استثامري إلنتاج الطاقة الكهربائية واألسمدة العضوية عالية الجودة. يتلخص هذا املرشوع مبد أنابيب يف طبقات 
النفايات املدفونة والسامح للغاز الحيوي بالخروج والتجمع ليتم حرقه وتشغيل محطات حرارية لتوليد الطاقة 
الكهربائية، ونتيجة لذلك ساعد عىل التخلص من الغازات املنبعثة والروائح الكريهة بشكل واضح، وأدى إىل زيادة 
القيمة الرشائية لهذه األرايض. بعد النجاح الذي حققته األمانة، تم تبني مشاريع مامثلة يف مناطق مختلفة يف 
اململكة وبآلية متطورة، حيث يتم فرز النفايات إىل مواد عضوية متحللة ومواد غري عضوية، يتم تجميع النفايات 
العضوية يف خزانات تخمر ضخمة بوجود بكترييا التحلل الالهوائية إلنتاج الغاز الحيوي والذي بدوره يستخدم 
يف توليد الطاقة الكهربائية، وبعد اكتامل عملية التخمر تضاف مواد كياموية أخرى مثل الفوسفور والنيرتوجني 

والبوتاسيوم لتصبح أسمدة طبيعية ذات جودة عالية تستخدم يف زيادة إنتاج املحاصيل الزراعية. 

الخالصة:
إن االستخدام السليم واملدروس لعلم الكيمياء يساعد بشكل مبارش وغري مبارش يف زيادة املنتجات الغذائية 
وتحسينها، وإىل خلق توازن بيئي بني املدخالت واملخرجات دون اإلخالل بعنارص البيئة من تربة وماء وهواء. 
أما إذا أيسء استخدامها فإن أرضارها تكون كبرية وغري متوقعة والدمار الناتج عنها قد يحتاج لوقت طويل جداً 

حتى يتم تداركها.
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دأبت جامعة الريموك عىل تنظيم سلسلة من املؤمترات لقد 
وتطبيقاتها  الكيمياء  علوم  يف  املتخصصة  العلمية 
وذلك بالتنسيق مع الجمعية الكيميائية األردنية، ويصادف انعقاد 
املؤمتر الكيميايئ األردين الدويل السادس واملؤمتر الكيميايئ األردين 
الحادي عرش لهذا العام إعالن الجمعية العامة لألمم املتحدة اعتبار 
الكيمياء  علم  بأهمية  احتفاء  للكيمياء  الدويل  العام  2011م  عام 
يف الحضارة البرشية املوجودة وأثرها الكبري عىل االقتصاد والبيئة 
والصناعـــة. وقد صادف هذا العام مرور الذكرى املئوية لحصول 
تقدم  عىل  بفضلها  اعرتافاً  نوبل  جائزة  عىل  كوري  ماري  العاملة 
ملعدن  وفصلها  والبولونيوم،  الراديوم  عنرصي  باكتشافها  الكيمياء 

الراديوم، وكذلك دراستها لطبيعة هذا العنرص املهم ومركباته.

اللقاء  فرص  إيجاد  إىل  املؤمترات  من  السلسلة  هذه  تهدف 
والتحاور بني العلامء والباحثني يف الكيمياء من مختلف دول العامل 
الكيمياء  فروع  يف  واالبتكارات  املستجدات  أحدث  عىل  للتعرف 
أهمية  إظهار  عىل  السنة  هذه  فعاليات  ترتكز  حيث  املختلفة، 
الكيمياء باعتبارها علامً أساسياً ومحورياً لكثري من العلوم األخرى 
هو  وكام  البرشيــة.  الحياة  ظروف  تحسني  أجل  من  ورضورياً 
معروف لدى الجميع كان لسرب علامء الكيمياء ألغوار تركيب املادة 
العامل األسايس للتطور التكنولوجي الذي تتمتع به البرشية حالياً 
يف كافة مناحي الحياة. وال يخفى عىل أحد أن الكيمياء حارضة يف 
حياتنا اليومية بشكل فاعل ومؤثر، فهي يف األطعمة التي نتناولها، 
واملالبس التي نرتديها والطاقة التي نستعملها، والدواء الذي نتعالج 

به من األمراض، وهي علم تنوع املواد وتركيباتها ووظائفها.

بنت  سمية  األمرية  سمو  برعاية  الريموك  جامعة  ترشفت  لقد 
العلمية ألعامل  والجمعية  العلمية  الحسن  مدينة  رئيسة  الحسن 
املؤمتر الكيميايئ األردين الدويل السادس خالل الفرتة 19-21 نيسان 
2011م. وأشادت سموها بانعقاد املؤمتر هذا العام الذي يعد عام 
الكيمياء يف اليونسكو، مشرية إىل أن هذا الحدث يشكل جزءاً مهامً 
يف رفاه  ومساهمتها  الكيمياء  بإنجازات  العاملية  االحتفاالت  من 

البرشية. 

المؤتمر الكيميائي األردني الدولي السادس 
أبرز ما جاء في المؤتمر من أوراق عمل وتوصيات

األستاذ الدكتور إدريس المومني
جامعة اليرموك

)45( دولة عربية  فيه أكرث من  الذي شارك  املؤمتر  أن  ويذكر 
الجامعات  إىل  باإلضافة  وإفريقية  وآسيوية  وأمريكية  وأوروبية 
من  مشاركاً   )250( حوايل  ومبشاركة  والخاصة  الرسمية  األردنية 
االتحاد  رئيسة  الحضور  ضمن  من  وكان  العامل.  دول  مختلف 
نيكوال  الدكتورة   )IUPAC( والتطبيقية  البحتة  للكيمياء  الدويل 
موري ورئيسة جمعية الكيمياء األمريكية )ACS( الدكتورة نانيس 
جاكسون ورئيس اتحاد الكيميائيني العرب الدكتور أحمد الغامدي. 
وناقش الحضور محاور متخصصة يف علم الكيمياء تناولت الكيمياء 
الصناعية والعضوية والتحليلية والبيئية والفيزيائية وغري العضوية 
والصيدالنية وغريها. وفيام ييل ملخص ألهم املواضيع التي طرحت:

أحد . 1 يعد  النانو  علوم  مجال  إن  وتطبيقاتها:  النانو  علوم 
تحضري  من  العلامء  متكن  خالله  من  الذي  الحديثة  املجاالت 
مواد جديدة بأحجام متناهية الصغر. أهم ما مييز هذه املواد 
خصائصها التي تختلف عن خصائص املواد املألوفة لدينا. ويف 
هذا اإلطار، ظهر أيضاً ما يسمى بعلم تكنولوجيا النانو والذي 
يهدف إىل استغالل خصائص هذه املواد يف تطبيقات من شأنها 
تحسني حياة اإلنسان. هذه املواضيع كانت عناوين للعديد من 
طرقاً  البعض  تناول  حيث  املؤمتر  يف  عرضت  التي  املحارضات 
مختلفة لتحضري هذه الجسيامت يف حني تحدث البعض اآلخر 
عن استخدامات هذه املواد يف مجاالت الصحة والبيئة والطاقة 

وغريها. 

العضوية . 2 املركبات  تخليق  إن  العضوية:  املركبات  تخليق 
املواضيع  من  كان  امليادين  من  كثري  يف  واستخدامها  الجديدة 
الرئيسة واألكرث طرحاً يف املؤمتر. ففي الوقت الذي ركز الكثري 
املركبات،  لتحضري هذه  ابتكار طرق جديدة  العلامء عىل  من 
املجاالت  يف  املركبات  هذه  تطبيقات  اآلخر  بعضهم  تناول 
املركبات  لهذه  البيولوجية  اآلثار  ودراسة  املختلفة  الصناعية 
استخدامها  إمكانية  عن  الكشف  بغرض  الحيه،  الكائنات  عىل 

كمركبات ذات قيمة عالجية يف املستقبل. 
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الدراسات البيئية: ففي هذا اإلطار، عرض مجموعة من الباحثني . 3
دراسات متعلقة باملواضيع البيئية املختلفة وسبل الحفاظ عىل 
التالية:  العناوين  ضمن  تقع  الدراسات  هذه  معظم  البيئة. 
وتلوث  العادمة،  املياه  واستخدامات  العادمة،  املياه  معالجة 
وتلوث  البيئة،  عىل  املبيدات  استخدام  وأثر  الجوفية،  املياه 
وأثر  العضوية،  وغري  العضوية  بامللوثات  الهواء  وتلوث  املياه، 

امللوثات عىل صحة اإلنسان.

دراسات . 4 الباحثني  من  مجموعة  عرض  الغذائية:  الصناعات 
الجودة  مراقبة  وطرق  املختلفة  الغذائية  بالصناعات  متعلقة 
من  مجموعة  عرض  اإلطار  هذا  ففي  الصناعات.  هذه  يف 
الزيوت  تحليل  يف  املختلفة  الطيف  طرق  استخدام  الباحثني 
التعرف  النباتية والعسل ومواد غذائية أخرى وذلك من أجل 
عىل جودتها وصالحيتها لالستهالك. ومن املواضيع األخرى التي 
والحافظة وغريها  املثبتة  املواد  تحليل  اإلطار  هذا  طرحت يف 

التي تضاف إىل بعض األغذية وخصوصاً املعلبة منها. 

استخالص . 5 طرق  الباحثني  بعض  عرض  الطبيعية:  املنتجات 
نباتات طبية مختلفة ومن  كثرية من  مركبات عضوية  وتنقية 
ثم تم التعرف عىل هويتها باستخدام الطرق الطيفية املختلفة. 
بعض من هذه املركبات تم اختبارها، وأثبت أنه لديها فعالية 

طبية عالية كمضادات حيوية أو مضادات لألورام الرسطانية.

تطوير طرق تحليل جديدة: عرض مجموعة من الباحثني طرق . 6
تحليل مبتكرة وجديدة لكثري من املواد الكيميائية. ففي هذا 
الوسائل  تنوعت  كام  الدراسات  هذه  أهداف  تنوعت  امليدان 
الباحثني  بعض  األهداف.  هذه  لتحقيق  املستخدمة  واألدوات 
ركز عىل تطوير طرق جديدة لفصل املركبات والكشف عنها يف 
حني عرض بعضهم اآلخر مناذج وتصاميم ألمتتة طرق التحليل 
اتسمت  عام  بشكل  الكلفة.  وخفض  الرسعة  زيادة  أجل  من 
الفائقة. كام عرضت  والدقة  العالية  بالرسعة  الجديدة  الطرق 
عينات  تحليل  يف  الجديدة  الطرق  فيها  استخدمت  مناذج 

صيدالنية وأثرية وبيئية مختلفة. 

املخاطر الكيميائية: املخاطر املتوقعة لكثري من املواد الكيميائية . 7
عناوين  كانت  بنا،  املحيطة  البيئة  أو عىل  اإلنسان  عىل صحة 
لبعض املحارضات يف املؤمتر. ففي هذا اإلطار تحدث مبعوث 
منظمة حظر األسلحة الكياموية عن مخاطر املركبات الكيميائية 
املحارضين عن  بعض  املجال. كام تحدث  املستخدمة يف هذا 
املخاطر الصحية لكثري من املركبات الكيامئية شائعة االستخدام 
وعن كيفية وصولها لجسم اإلنسان واآلثار الصحية املرتتبة يف 

حال زادت مستوياتها عن حدود معينة.

وهناك مواضيع أخرى عرضت ونوقشت يف املؤمتر ال يتسع 
املجال لذكرها جميعها.

وعىل هامش املؤمتر وبالتزامن مع فعالياته فقد تم عقد ورشة 
استمرت  التي  الورشة  هذه  يف  الكيمياء.  قسم  يف  مخربية  عمل 
الدكتورة ليدا شون )عضو اإلتحاد  ألكرث من ثالث ساعات قدمت 
الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية( من هولندا عرضاً مميزاً حول 
طرق تحضري بعض مواد التجميل شائعة االستخدام. حيث ركزت 
وتعرضت  الكيميائية  املواد  مع  التعامل  كيفية  عىل  املحارضة 
كذلك ألنجع السبل يف طرق تدريس الكيمياء العملية. حرض هذه 
الثانوية يف املدرسة  الورشة مجموعات مختلفة من طلبة املرحلة 
النموذجية، وكذلك مجموعات من طلبة السنة الثالثة والرابعة يف 

قسم الكيمياء يف جامعة الريموك. 

فيمكن  املؤمترون،  بها  خرج  التي  بالتوصيات  يتعلق  فيام  أما 
إيجازها فيام ييل:

العام . 1 يف  أي  موعده  يف  القادم  السابع  املؤمتر  عقد  رضورة 
2013م، وذلك ملا اكتسبه هذا املؤمتر من شهره عاملية، حيث 
أكد املشاركون أنهم يرغبون يف القدوم إىل األردن، وذلك نظراً 
لسهولة اإلجراءات والحفاوة والرتحاب التي وجدوها يف األردن 

عىل املستويني الشعبي والرسمي.

كافة . 2 عىل  الكيمياء  علامء  بني  التواصل  استمرار  رضورة 
تبادل  بفكرة  الباحثني  من  الكثري  رحب  حيث  املستويات، 
الزيارات بني أعضاء الهيئات التدريسية وطلبة الدراسات العليا 
والتي يتوقع أن متكن الباحثني يف الدول النامية من االطالع عىل 
تجارب الدول األخرى، وكذلك متكنهم من إجراء بعض تجاربهم 

باستخدام أحدث األجهزة العلمية.

رضورة الحث عىل حظر استخدام أو تصنيع األسلحة الكياموية . 3
مخاطر  من  األسلحة  هذه  تشكله  ملا  العاملي  املستوى  عىل 

جسيمة.

رضورة الحفاظ عىل البيئة والتقنني يف استخدام املواد الكياموية. . 4

باملشاريع . 5 الخاصة  العلمي  البحث  مخصصات  زيادة  رضورة 
الريادية وتسهيل عملية الرصف وخصوصاً يف الدول النامية.

املتخصصة . 6 العلمية  يف املؤمترات  املشاركة  عىل  الباحثني  تشجيع 

خارج البالد والتي تعترب الجانب األساس الطالع الباحثني عىل آخر 

ما تم التوصل إليه يف العامل. 
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 العلماء العرب 

وجائزة نوبل في الكيمياء
دانا عمران

اللجنة الوطنية األردنية

العامل أحمد زويل/ مرصي الجنسية امللقب بكبري العلامء العرب عىل جائزة نوبل حصل 

يف الكيمياء عام 1999م، وذلك عن اخرتاعه كامريا لتحليل الطيف تعمل برسعة 

الليزر،  الكيميائية باستخدامها  للتفاعالت  ثانية )Femtosecond Spectroscopy( ودراسته  الفمتو 

ليصبح بذلك أول عامل مرصي وعريب يفوز بجائزة نوبل يف الكيمياء، وليدخل العامل كله يف زمن جديد 

التفاعل  أثناء  الجزيئات  داخل  الذرات  مراقبة حركة  من  لتمكنه  تدركه  أن  تتوقع  البرشية  تكن  مل 

الكيميايئ عن طريق تقنية الليزر الرسيع. وقد أعربت األكادميية السويدية امللكية للعلوم أنه قد تم 

تكريم د. زويل نتيجة للثورة الهائلة يف العلوم الكيميائية من خالل أبحاثه الرائدة يف مجال ردود 

الفعل الكيميائية واستخدام أشعة الليزر، حيث أدت أبحاثه إىل ميالد ما يسمى بكيمياء الفمتو ثانية 

واستخدام آالت التصوير الفائقة الرسعة ملراقبة التفاعالت الكيميائية برسعة الفمتو ثانية. وقد أكدت 

األكادميية السويدية يف حيثيات منحها الجائزة ألحمد زويل أن هذا االكتشاف قد أحدث ثورة يف علم 

الكيمياء ويف العلوم املرتبطة به، إذ إن األبحاث التي قام بها تسمح لنا بأن نفهم ونتنبأ بالتفاعالت 

املهمة.

نشأته وتعليمه
ولد العامل أحمد حسن زويل يف 26 فرباير 1946م مبدينة دمنهور، ويف سن 4 سنوات انتقل مع أرسته إىل 

مدينة دسوق التابعة ملحافظة كفر الشيخ حيث نشأ وتلقى تعليمه األسايس. التحق بكلية العلوم بجامعة 

اإلسكندرية بعد حصوله عىل الثانوية العامة وحصل عىل بكالوريوس العلوم بامتياز مع مرتبة الرشف عام 

1967م يف الكيمياء، وعمل معيداً بالكلية ثم حصل عىل درجة املاجستري عن بحث يف علم الضوء.

بنسلفانيا  جامعة  من  الدكتوراه  عىل  وحصل  دراسية  منحة  يف  األمريكية  املتحدة  الواليات  إىل  سافر 

يف علوم الليزر. ثم عمل باحثاً يف جامعة كاليفورنيا، بركيل )1974 - 1976(م. ثم انتقل للعمل يف معهد 

كاليفورنيا للتكنولوجيا )كالتك( منذ 1976م، وهو من أكرب الجامعات العلمية يف أمريكا. حصل يف 1982م 

عىل الجنسية األمريكية.

تدرج يف املناصب العلمية الدراسية داخل جامعة كالتك إىل أن أصبح أستاذاً رئيسياً لعلم الكيمياء بها، 

وهو أعىل منصب علمي جامعي يف أمريكا خلفاً للينوس باولنغ الذي حصل عىل جائزة نوبل مرتني، األوىل 

يف الكيمياء والثانية يف السالم العاملي.



العــــ 22 ــــدد من نرشة أنباء        41 40        العــــ 22 ــــدد من نرشة أنباء

الجوائز والتكرميات

حصل الدكتور أحمد زويل عىل العديد من األوسمة والنياشني والجوائز العاملية ألبحاثه الرائدة يف علوم الليزر 

وعلم الفيمتو الذي حاز بسببه عىل 31 جائزة دولية منها:

جائزة وولش األمريكية. 	 

جائزة امللك فيصل العاملية يف العلوم. 	 

جائزة هوكست األملانية. 	 

جائزة االمتياز باسم ليوناردو دا فينيش. 	 

جائزة باك وتيني من نيويورك. 	 

جائزة امللك فيصل يف العلوم والفيزياء سنة 1989م. 	 

جائزة وولف يف الكيمياء لعام 1993م. 	 

جائزة نوبل للكيمياء إلنجازاته يف نفس املجال سنة 1999م. 	 

جائزة وزارة الطاقة األمريكية السنوية يف الكيمياء. 	 

جائزة كارس من جامعة زيورخ، يف الكيمياء والطبيعة، وهي أكرب جائزة علمية سويرسية. 	 

إنجازاته
مقاالت تفصيلية: فيمتو ثانية و كيمياء الفيمتو	 

ابتكر الدكتور أحمد زويل نظام تصوير رسيع للغاية 	 

القدرة عىل رصد حركة  له  الليزر  باستخدام  يعمل 

الجزيئات عند نشوئها وعند التحام بعضها ببعض. 

والوحدة الزمنية التي تلتقط فيها الصورة هي فيمتو 

ثانية، وهو جزء من مليون مليار جزء من الثانية.

العلمية 	  علمياً يف املجالت  أكرث من 350 بحثاً  نرش 

العاملية املتخصصة مثل مجلة ساينس ومجلة نيترش. 

التي 	  املتحدة  بالواليات  الرشف  قامئة  اسمه يف  ورد 

النهضة  يف  ساهمت  التي  الشخصيات  أهم  تضم 

األمريكية. وجاء اسمه رقم 18 من بني 29 شخصية 

بارزة باعتباره أهم علامء الليزر يف الواليات املتحدة 

األمريكية. 

منشوراته
رحلة عرب الزمن.. الطريق إىل نوبل. 	 

عرص العلم: وقد تم إصدراه سنة 2005م.	 

الزمن: وقد تم إصداره يف سنة 2007م.	 

املنشورة 	  زويل  الدكتور  مؤلفات  آخر  وهو  الحضارات:  حوار 

بالعربية، وذلك يف سنة 2007م.

التصوير امليكروسكويب اإللكرتوين رباعي األبعاد	 
 :)4D Electron Microscopy: Imaging in Space and Time(  
الدراسة املجهرية  كتاب باإلنجليزية عن استخدام املجهر اإللكرتوين يف 
العلمية  باألدوات  األبعاد كثرية مقارنة  رباعية  للحصول عىل معلومات 

األخرى.

)باإلنجليزية: 	  الطب  إىل  الذرات  من   - الفيزيايئ  األحياء  علم 

كتاب   :)Physical Biology: From Atoms to Medicine

الكيميايئ  باإلنجليزية عن أحدث الطرق واملفاهيم يف السلوك 

والحيوي. 

املصدر: ويكيبيديا، املوسوعة الحرة

ملحق شباب الدستور
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2011م السنة الدولية للغابات
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مقدمة

أعلنت األمم املتحدة عام 2011م السنة العاملية للحفاظ عىل 

الغابات، وذلك بهدف زيادة الوعي العام وااللتزام بالحفاظ عىل 

هذه الرثوة العظيمة عىل كوكبنا. ويركز شعار الحملة »الغابة 

من أجل الناس« عىل األهمية الكبرية للغابات ملستقبل كوكب 

األرض والبرشية. 

أهمية الغابات

أهمية  لها  لكن  أخرض  غطاء  كونها  عىل  الغابات  تقترص  ال 

تقوم  كام  أيضاً،  واستجاممية  بل  وصناعية  اقتصادية  كبرية 

الغابات بدور مهم يف حامية الرتبة ومنع إنجرافها وتآكلها، كام 

تحمي الغابات ينابيع املياه، وتحافظ عىل استقرار الجبال، ولكن 

األهمية الكبرية للغابات تكمن يف قدرتها عىل امتصاص ماليني 

األمتار املكعبة من ثاين أكسيد الكربون من جو الكرة األرضية 

وإطالق األكسجني بديالً عنه الذي يعترب إكسري الحياة للعنرص 

البرشي ولجميع الكائنات الحية عىل سطح الكرة األرضية.

تعترب الغابات أهم موطن طبيعي للتنوع الحيوي عىل سطح 

أنواع  إثنان من كل ثالثة  الغابات  يعيش يف  إذ  الكرة األرضية، 

سواء كانت من النباتات أو الحيوانات التي سجلها العلامء، لذا 

تكون  الحيوي  التنوع  لحامية  خطط  وأي  إسرتاتيجية  أي  فإن 

فاقدة للمعنى إذا مل تركز عىل حامية الغابات واستدامتها.

الغابات .... تهديد مستمر 

وعىل الرغم من أهمية الغابات، فام زالت التقارير تشري إىل 

أنها تتعرض إىل تدهور مستمر، حيث تدل اإلحصائيات أن نسبة 

الغابات رئة األرض
األستاذ يحي خالد

مدير عام الجمعية امللكية لحامية الطبيعة

الغابات التى تعرضت للتدهور قد وصلت إىل نصف مساحتها 

لألمم  تقارير  )حسب  األخرية.  عقود  الثالث  خالل  وخاصة 

املتحدة( وبالرغم من إدراك معظم دول العامل ألهمية الغابات 

إال أن سياسات هذه الدول يف االستغالل غري املستدام للغابات 

وتحويل مساحات شاسعة منها إىل مشاريع زراعية وحرضية زاد 

يف استفحال مشاكل الغابات وتفاقمها.

وضع الغابات يف الدول املتقدمة

وإن  املتقدمة،  الدول  ىف  للغابات  اإلجاملية  املساحة  تزداد 

كان ذلك ببطء، لكنها ىف ازدياد، وعىل الجانب اآلخر ما زالت 

من  الغابات  تعاين  حيث  أوروبا  يف  وخاصة  متدهورة  حالتها 

تلوث الهواء، والتقلبات الجوية والجفاف. وخالل العرشين عاماً 

األخرية خرست أوروبا الوسطى والرشقية ما يقارب من 100.000 

هكتار من الغابات، وكانت كندا صاحبة النصيب األكرب ىف عملية 

التدهور هذه، فقد وصلت نسبتها إىل 40% من مساحة الغابات 

ىف بعض مقاطعاتها.

وضع الغابات يف الدول النامية 

مستمر،  تدهور  من  النامية  الدول  معظم  يف  الغابات  تعاين 

الغابات  حامية  عن  الدول  هذه  تعجز  األحيان  من  كثري  ففي 

وتأمني مواطنيها مبقومات حياتية مام يدفع كثري من الرشكات 

واملواطنني الستخدام الغابات من أجل تامني أساسيات الحياة، 

ويف كثري من األحيان متنح الحكومات الرتاخيص للرشكات بقطع 

الغابات وتحويل أراضيها إىل مشاريع استثامرية غري مستدامة، 

وتتلخص أسباب تدهور الغابات يف البلدان النامية فيام يأيت: 
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حرائق الغابات.	 

قطع أنواع عديدة من النباتات واألشجار.	 

االعتامد عىل خشب األشجار يف كثري من الصناعات.	 

رعي املاشية عىل الرثوة الغابية.	 
انتشار اآلفات وأمراض الغابات.	 

العامل  دول  معظم  يف  الطبيعية  الغابات  تناقص  من  بالرغم 
إال أن هناك تزايداً كبرياً يف الغابات املزروعة يف الدول املتقدمة 
الطبيعية  األهمية  أن  من  وبالرغم  سواء،  حد  عىل  والنامية 
للغابات املزروعة أقل بكثري من الغابات الطبيعية إال أنها تقوم 
بدور مهم ىف تخفيف الضغط عىل الغابات الطبيعية إضافة إىل 

استخدام الغابات املزروعة يف العديد من الصناعات التنموية.

الغابات يف األردن

كانت الغابات الطبيعية تغطي مساحات شاسعة من األردن 
دليل عىل  لألردن وخري  الرشقي  الشامل  األزرق يف  تصل حتى 
الحدود  قرب  الرويشد  منطقة  يف  البطم  أشجار  بقايا  ذلك 
العراقية، ونظراً لكثري من التهديدات تقلصت مساحة الغابات 

إىل أقل من 1% من مساحة اململكة األردنية الهاشمية. 

متيز الغابات وتنوعها يف األردن: 

ال بد من القول إن الغابات يف بلدنا تعترب قليلة جداً نسبة إىل 
مساحة اململكة، وهي تواجه تهديدات عدة، وما يعنينا هنا أن 
كلمة غابة بالنسبة لنا تعني نظاماً بيئياً وموئالً متوازناً أو شبه 
متوازن بغض النظر عن املساحة، ولألسف فال يوجد أي نظام 
بيئي غابوي متوازن يف األردن، وذلك بسبب الدور املدمر الذي 

مارسه اإلنسان لفرتات طويلة مام جعل فرتة التعايف طويلة.

أنواع الغابات:
هناك خمسة أمناط غابوية يف األردن وهي:

من  عدد  يف  األردن  يف  تتوزع  التي  الفينيقي  العرعر  غابات 
املناطق منها الشوبك واألجزاء الجنوبية وجبل مسعدة ومنطقة 
وجودها  واملدهش  النقب،  رأس  ومنطقة  البرتا  يف  زمان  طيبة 

الرتابية  الجيوب  يف  تنمو  حيث  رم  منطقة  يف  الجبال  قمم  يف 
مئات  إىل  بعضها  أعامر  ويصل  القمم،  هذه  يف  املوجودة 
السنوات، وجدير بالذكر أن الغابات املوجودة لدينا تعترب الحد 

الشاميل الرشقي للتوزيع العاملي لهذه الغابات.

لهذا  التهديدات  من  نوعني  هناك  فإن  العرعر  يخص  وفيام 
املوت  بظاهرة  يسمى  فيام  يتمثل  أولها  النباتات  من  النوع 
الفيض،  إىل  لونها  ويتحول  النبات  قمم  متوت  الرتاجعي، حيث 
ثم ينتقل هذا املوت ببطء إىل باقي أجزاء النبتة حتى يصل إىل 
الجذور فتموت متاماً ولذلك يحصل أحياناً إىل أن نشاهد نبتة 
نصفها العلوي ميت لونه فيض ونصفها السفيل حي. أما املشكلة 

الثانية فتتمثل يف أنه ال يوجد تجدد طبيعي لهذا النوع.

متمثلة يف  الخرضة، وهي  دائم  البلوط  أو  السنديان  غابات 
عدد من املناطق سواء بشكل نقي أو غري نقي أي مختلط مع 
بعض األنواع األخرى، فعىل سبيل املثال فإن السنديان موجود 
يف الشوبك ويف ضانا ودابوق ووادي الصفصاف ونجده شامالً يف 
جرش وخاصة يف املناطق املرتفعة منها كمنطقة الهواية ومنطقة 
سوف، أما أهم مناطق هذا النوع فهي منطقة عجلون، حيث 
تتميز املنطقة بتواجد نظام السنديان النقي فيها، باإلضافة إىل 
املناطق املرتفعة من محمية دبني، وتأيت أهمية هذا النوع من 

الغابات أنه يعترب الحد الجنويب العاملي النتشارها.

منطقة  يف  أسايس  بشكل  املوجودة  الحلبي  الصنوبر  غابات 
محمية غابات دبني باإلضافة إىل التجمعات الثانوية يف عجلون، 
الصنوبر  غابات  وتتمتع  وزي.  والفحيص  وماحص،  وسوف، 
الحلبي املنترشة يف األردن بأنها الحد الرشقي والجنويب العاملي 
النتشاره. وجدير بالذكر أن الهدف من إنشاء محمية دبني كان 
الحلبي، كام أن أغلبية مشاريع  الصنوبر  املحافظة عىل غابات 
حيث  النمو  رسيع  كونه  الحلبي  الصنوبر  تستخدم  التحريج 
املدى  ناجح عىل  إنباته تصل إىل 100% وبالتايل فهو  إن نسبة 

القريب مع أن هناك تخوفاً من فشله عىل املدى البعيد.

الوطنية  الشجرة  تعترب  العقايب:  البلوط  أو  امللول  غابات 
لألردن، وهو أحد أنواع السنديان متساقط األوراق وله متثيل يف 
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عدد من مناطق اململكة يف لواء بني كنانة، وعجلون، وجرش، 
األردن  خارج  أما  السري،  وادي  ومنطقة  والعالوك،  واملصطبة، 
فيوجد يف سوريا، ولبنان وجنوب تركيا ولكن بكثافات قليلة قد 
إىل )%60(  الكثافة  األردن فتصل  أما يف   )%5( أحياناً  تتعدى  ال 

وأحياناً إىل )%70(.

غابات السيال: املوجودة يف وادي عربة وتعترب ممثالً للنمط 
االستوايئ، وأفضل متثيل له يف األردن يف منطقة قطر التي تقع 
عىل بعد 50 كم شامل مدينة العقبة، وتأيت أهمية هذا النوع يف 
أن أصوله إفريقية ترسبت لنا أثناء تشكل الصدع الكبري أو حفرة 
معها  جلبت  بل  وحدها  تأت  مل  أنها  بالذكر  وجدير  االنهدام، 
الذي  العفري  الغزال  ذلك  عىل  مثال  وخري  الحيوانية  حاشيتها 
يعرف بأصوله اإلفريقية، ولألسف فإن أعداده يف تناقص مستمر 
بسبب التهديدات التي يواجهها. واألهمية العاملية لهذا النمط 
تأيت يف أن ما هو موجود عندنا منها يعترب الحد الشاميل العاملي 
بل ميكن القول إن أكرث شجرة متطرفة نحو الشامل موجودة يف 
الزارة يف منطقة املياه الساخنة بالقرب من البحر امليت، وهو 
الجمعية  أسستها  التي  الطبيعية  املحميات  سلسلة  يف  ممثل 
ممثالً يف  أنه سيكون  كام  الغربية من محمية ضانا  األجزاء  يف 

محمية قطر املقرتحة.

مشاكل الغابات يف األردن
 تعاين الغابات يف األردن من عدة مشاكل أهمها:

مستدامة:  غري  تنموية  مشاريع  إىل  الغابات  أرايض  تحويل   -

املساحات  من  العديد  حّول  حيث  األخرية  السنوات  خالل 

لبناء  أو  الطرق  أو لشق  تنموية  إىل مشاريع  الغابات  داخل 

فقدان  إىل  أدى  زراعية مام  أو مشاريع  تحتية  وبنية  مرافق 

مساحات كبرية من الغابات.

الغابات عىل مساحات ليست  الغابات: أتت حرائق  - حرائق 

الصنوبرية ألنها تحتوي عىل مواد  الغابات  بالقليلة، وخاصة 

والسيطرة  حرائقها  مكافحة  يجعل  مام  االشتعال  يف  تساعد 

عليها عملية صعبة. 

- الرعي الجائر: أدى الرعي الجائر إىل فقدان الكثري من الغابات 

يف  طبيعياً  تنمو  التي  الجديدة  النموات  املاشية  تأكل  حيث 

الغابات كام تهدد املاشية مشاريع التحريج الصغرية.

- مشكلة التحطيب: حيث يقوم بعض األشخاص باالعتداء عىل 

األشجار بقطعها لغايات االستخدام املنزيل أو لغايات االتجار 

التي  القانونية  االحتياطات  من  الرغم  عىل  وذلك  بأخشابها، 

مشكلة  تعترب  زالت  ال  أنها  إال  االعتداءات،  هذه  ملنع  تتخذ 

كبرية خاصة يف املناطق الجنوبية األكرث جفافاً يف األردن.

إن  حيث  الغابات:  حدود  داخل  الفردية  امللكيات  مشكلة   -

أغلب الغابات لدينا خاصة الغابات االصطناعية هي مساحات 

متقطعة، وأغلب أصحاب هذه امللكيات يقومون باستغاللها 

كمزارع سواء لزراعة األشجار املثمرة أو كمزارع دواجن، كام 

التقليم ومن  بقايا  أو  التالفة  بالتخلص من األشجار  يقومون 

الدواجن النافقة عن طريق حرقها مام يسبب يف أحيان كثرية 

الحرائق التي تأيت عىل كثري من األشجار.

ال يخفى عىل أحد أن مساحة الغابات يف األردن قليلة جداً 
سواء  عليه،  الحفاظ  يجب  كنز  منها  متوفر  هو  ما  يجعل  مام 
كانت طبيعية أو صناعية وخاصًة الطبيعية منها، حيث إنها ذات 
أهمية حيوية يف النظام البيئي، وقد قامت وزارة الزراعة ممثلة 
مبديرية الحراج وعدد من الوزارات ومؤسسات املجتمع املدين 
بإعادة التشجري للكثري من املساحات مام حَد من تراجع مساحة 
الغابات، وحالياً يوجد يف األردن حوايل 460 ألف دونم غابات 
حراج إصطناعي وحوايل 378 ألف دونم غابات طبيعية، وحوايل 
نسبة  تصبح  وبذلك  خاصة،  ملكيات  غابات  دونم  ألف   60
)0.9%( من مجمل مساحة  اململكة حوايل  الغابات يف  مساحة 

اململكة.

من  بينها  التوازن  من  حالة  خلق  يجب  عوامل  ثالثة  هناك 
القوانني  تنفيذ  وهي:  الحامية،  سبل  أفضل  إىل  الوصول  أجل 
وتتمثل يف العقوبة، وعامل الوعي عن طريق توعية الناس فيام 
يتعلق بحامية البيئة، والعامل األخري هو الحوافز التي تتمثل يف 
مشاريع التنمية املستدامة، والتوازن بني هذه العوامل يؤدي إىل 

الحامية يف حني أن إهامل أحدها  التكامل يف برامج  حالة من 

يؤدي بالرضورة إىل خلق حالة من اإلرباك يف حامية الغابات.

الجهد  لتنظيم  املعنية  الجهات  لجميع  دعوة  هذه  وأخرياً 

العاملي واستغالل السنة العاملية للغابات، وذلك من أجل توحيد 

جهود الجميع من أجل الحفاظ عىل غاباتنا من كل ما يتهددها.
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مقدمــــــــــة

تعترب الغابات أحد األنظمة البيئية الرئيسة عىل األرض وهي 

وتؤدي  اليابسة.  مساحة  مجموع  من   )%30( حوايل  تغطي 

الغابات دوراً مهامً يف التوازن البيئي عىل األرض حيث تساعد 

الجو من خالل دخوله  الكربون يف  ثاين أكسيد  يف ضبط كمية 

وتساعد  العضوية.  املادة  وتكوين  الضويئ  التمثيل  عملية  يف 

من  الحامية  وتوفر  وصونها  املياه  إمدادات  تنقية  يف  الغابات 

بدور مهم يف  تنهض  أنها  األرايض. كام  الرتبة وتدهور  انجراف 

تلطيف املناخ والحد من ظاهرة االحرتار العاملي من خالل إزالة 

الرئيسة.  الدفيئة  الغازات  من  وهو  الكربون،  أكسيد  ثاين  غاز 

ونظراً ألهمية الغابات فقد قررت الجمعية العامة لالمم املتحدة 

للغابات”  الدولية  السنة )2011م( هي “السنة  أن تكون هذه 

لتوجيه مزيد من االهتامم نحو الغابات عىل املستوى العاملي.

دور الغابات 
في التنمية المستدامة ومحاربة الفقر

د. خلدون القضاة

مدير كريس اليونسكو للدراسات الصحراوية

جامعة الريموك

ومن األفكار املطروحة هذا العام للنقاش حول الغابات هي 

فكرة”الناس والغابات” والهدف من هذه الفكرة هو أن تشمل 

دور الناس يف إدارة غابات العامل وصيانتها وتنميتها املستدامة. 

أهمية الغابات ودورها يف محاربة الفقر

يعتمد املاليني حول العامل عىل الغابات يف توفري الدواء ومواد 

البناء والوقود والدخل والغذاء. وتشري تقديرات املنظمة الدولية 

شخص  مليون   )500( نحو  أن  إىل  )الفاو(  والزراعة  لالغذية 

يعيشون يف الغابات أو بالقرب منها؛ وتشكل الغابات يف بعض 

كانت،  أينام  الغابات  لكن  لهم.  الوحيد  الغذاء  املناطق مصدر 

توفر عىل نحو منتظم جزءاً مكمالً لوجبات اإلنسان؛ لذلك فان 

الغابات تساهم إىل حد كبري يف األمن الغذايئ العاملي إذ تقوم 

بدور مهم يف ضامن اإلنتاج الزراعي املستدام.
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ويقول مدير شعبة املوارد الحرجية يف منظمة الغذاء العاملي، 

الحاجي سيني: “إن استمرار الغابات يشكل يف الحقيقة ضامناً 

لبقاء النوع البرشي. إذ توفر عدداً كبرياً من املنتجات والخدمات 

املختلفة وتؤدي الكثري من الوظائف املهمة”.

املناقشات  بارزة يف  املناخ يحتل مكانة  تغري  فإن  نعلم  وكام 

الدولية، وللغابات دور خاص تؤدية يف االستجابة العاملية لهذا 

التغيري، حيث تؤدي الغابات دوراً مهامً يف الحد من تغري املناخ، 

فإن  الكربون  من  هائلة  كميات  تختزن  الغابات  أن  إىل  ونظراً 

إزالتها أو تحويلها إىل استعامل آخر يؤدي إىل إعادة إطالق هذه 

الكميات املختزنة من الكربون يف الجو، ويف تقدير الخبرية مينيه 

لويشن ويلكيه منسق دراسة “تعميم املوارد الحرجية يف العامل” 

فإن انخفاض نسبة إزالة الغابات وغرس غابات جديدة ساعدا 

من  الكربونية  لالنبعاثات  الكيل  العاملي  املستوى  تقليص  عىل 

الغابات. 

ومن املواضيع التي تساهم يف رفد ورفع مستوى دخل الفرد 

يف مجتمعات الغابات موضوع املعرفة التقليدية للغابات؛ وهي 

عبارة عن املعرفة والخربة املكتسبة عرب القرون ويجري تكيفها 

البيئة وتنتقل شفهياً من جيل  الثقافة املحلية وحسب  حسب 

إىل جيل.

املنتجات  تطوير  يف  مركزياً  دوراً  التقليدية  املعرفة  وتؤدي 

واألعشاب  والبذور،  الصيدلية،  الصناعات  ذلك  يف  مبا  التجارية 

التسويق  وكذلك  والبستنه  التجميل  ومستحرضات  الطبيعية 

املعرفة  من  مستمد  هو  الغابات  منتجات  من  للكثري  التجاري 

مستوى  عىل  االقتصادي  الكساد  من  الرغم  وعىل  التقليديـة. 

العامل، ما زالت مبيعات األعشاب واملرشوبات الوظيفية ومنتجات 

العناية الشخصية وأدوات التجميل التي متثل املعرفة التقليدية 

أحد مكوناتها مبا يف ذلك أكرث املنتجات مبيعاً عىل مدار السنة 

من قبيل نخيل الدوم )Saw Palmetto( ونبات شوك الحليب 

)milk thistle( والجنكو )gingko( والعوسج )goji( والجنسنج 

 )acai( والكاي   )devil’s claw( الشيطان  ومخلب   )ginseng(

سنة  ويف   .)echinacee( والردبكيه   )elderberry( والبلسان 

يف  الردبكية  ومن  العوسج  من  اإليرادات  قيمة  بلغت  2008م 

الواليات املتحدة وحدها أكرث من )170( مليون دوالر و)120( 

مليون دوالر عىل الرتتيب )Miloughny، 2009م(.

من  قاطنيها  حياة  يف  للغابات  التقليدية  املعرفة  وتساهم 

الناحية الطبية، فعىل سبيل املثال، يوفر الطب التقليدي الرعاية 

الصحية األولية للكثريين من سكان العامل ويقدر أن )80 %(عىل 

األقل من السكان يف بعض بلدان إفريقيا يعتمدون عىل الطب 

التقليدي فيام يتعلق برعايتهم الصحية األولية )منظمة الصحة 

العاملية، 2008م( .

وضع الغابات يف األردن

تعترب األردن والتي تقع عىل الطرف الشاميل الغريب لصحراء 

إىل شبه جاف وتشغل  مناخ جاف  ذات  العربية  الجزيرة  شبه 

مساحة  من   )%1( تتجاوز  ال  جداً  محدودة  مساحة  الغابات 

األردن. 
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تبلغ مساحة األرايض الحرجية املسجلة)1.320.000( دونم . مساحة الحراج 

دونم.  ألف   )470( االصطناعي  الحراج  ومساحة  دونم  ألف   )400( الطبيعي 

وتشكل مساحة األرايض املطورة إىل حراج )300( ألف دونم. وتشكل األرايض 

الحكومية املغطاة باألشجار الحرجية مساحة )871 ( ألف دونم وبنسبة أقل 

من )1%( من مساحة اململكة. 

وتتكون أشجار الغابات يف األردن من غابات السندبان وتشكل حوايل )200( 

ألف دونم، وغابات امللول )34( ألف دونم، وغابات العرر )77( ألف دونم، 

وغابات الصنوبر الحلبي )11( ألف دونم، وغابات الزيتون الربي )30( ألف دونم، وغابات مختلفة )4( اآلف دونم. 

برامج  وتشجيع  الزراعية،  األرايض  رقعة  زيادة  عىل  والشعبية  الرسمية  الجهات  من  كثري  مع  بالتنسيق  الزراعة  وزارة  وتعمل 

التشجري يف املناطق شبه الجافة التي تساعد كميات األمطار الساقطة يف دميومة تلك األشجار، وبالتايل زيادة الرقعة الخرضاء.

وبالرغم من أن مناطق الغابات يف األردن محدودة جداً إال أنها تتعرض لالعتداءات بالقطع والرعي الجائر خصوصاً يف اآلونة 

األخرية عندما ارتفعت أسعار الوقود عاملياً حيث يلجأ كثري ممن يقطنون يف املناطق الحرجية أو بالقرب منها إىل االعتامد عىل 

األخشاب كوقود لتدفئة املنازل خالل فصل الشتاء. 

إن غابات املناطق شبه الرطبة – شبه الجافة هي غابات تتواجد يف نظام بيئي هش ورسعة تجدد الغابات بطيء خصوصاً مع 

التغريات املناخية التي أصبح يشهدها العامل. حيث نالحظ تناقصاً يف كميات األمطار، وزيادة يف فرتات الجفاف التي قد تهدد كثري 

من املناطق الحرجية خاصة يف املناطق الهامشية. 

وتعترب املناطق الحرجية يف األردن ذات أهمية بيئية كبرية حيث تساعد يف التقليل من حدة الجفاف واعتدال الجو يف املناطق 

التي توجد فيها؛ لذلك فإنها تعترب مناطق ترفيهية لكثري من الناس سواء من داخل األردن أو من خارجه، لذلك فإان هذة املناطق 

اإلخالل  إىل  االستثامر  بحيث اليؤدي هذا  إيجايب ومستدام  استثمرت بشكل  ما  إذا  لقاطينها  استثامرية  توفر فرصاً  قد  الحرجية 

بالتوازن البيئي القائم يف تلك املناطق.

وبالرغم من محدودية املناطق الحرجية يف األردن إال أن التنوع الحيوي كبري فيها، حيث توجد الكثري من النباتات الطبية التي 

تدخل يف الصناعات الطبية ويف العالج الطبيعي باألعشاب مام يوفر دخالً إضافياً ملن يعملون يف هذا املجال.

 وأخرياً بقي أن نقول إن الغابات هي رئة العامل، واملحافظة عليها رضورة ملحة للحفاظ عىل التوازن البيئي عىل هذا الكوكب 

الذي عليه نعيش. 

قامئة املراجع:
1 . http://www.worldbiomes.com/biomes_forest.htm accessed 10/4/2011

2 .http://www.moa.gov.jo موقع وزارة الزراعة األردنية

منظمة األغذية والزراعة تقرير حالة الغابات يف العامل 2011م. . 3

4 . http://www.fao.org/docrep/013/i2000a/i2000a00.htm
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الغابات وأثرها على البيئة
الدكتور صالح الرشع

الجمعية األردنية ملكافحة التصحر وتنمية البادية
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والتنوع للغابات  الحياة،  استمرار  يف  بالغة  أهمية 

مهامً  مصدراً  تشكل  كونها  البيولوجي، 

للموارد الجينية لألحياء، وتشتمل عىل نظام بيئي متكامل، يشكل 

منهجاً واضحاً يف التعايش بني مكونات هذا النظام، يتجىل يف العيش 

والتكامل وتبادل املنفعة من أجل استمرار الحياة بني املجموعات 

مبصادر  الغابة  بيئة  يف  الطبيعية  واملوارد  الرتبة  متد  التي  الحية، 

الغذاء واملأوى والعيش الدائم.

وتعترب الغابات من املوارد املتجددة املهمة، التي تعمل كمستودع 

األنواع  البيئة مبصادر  تزويد  مهم يف  بدور  وتقوم  الورايث،  للتباين 

الحية واملنتجات الخشبية، وتشكل موئالً آمناً لألحياء الربية، وهي 

تعترب نظاماً بيئياً متكامالً، تظهر يف كافة أشكال ومظاهر الحياة من 

فيها من موارد  إنسان وشجر وطري ونبات وحيوان وأعشاب، وما 

وثروات طبيعية من مياه وأنهار وينابيع وصخور ومعادن ومراعي، 

بل ذهب االعتقاد إىل أن الغابات هي مصفاة أو رئة الكرة األرضية 

األحياء،  من  للعديد  املوئل  وهي  هوائها،  تنقية  عىل  تعمل  التي 

وهي مصدر الرثوات الطبيعية، واملوطن الذي يحمي ويثبت الرتبة 

ويحسن املناخ املحيل.

ومن الناحية االقتصادية فإن الغابات توفر األخشاب التي تستغل 

يف كافة املناشط واالحتياجات الصناعية والزراعية واملنزلية، وتوفر 

للشفاء  تستعمل  التي  الطبية  النباتات  توفر  الوقود، كام  أخشاب 

من كثري من األمراض، أو تشكل أساساً لرتكيب العديد من األدوية 

البكترييا  أنواع  بعض  قتل  عىل  الغابات  تعمل  كام  والعالجات، 

الضارة.

لإلنبعاثات  الغابات مهم كمرشحات  فإن دور  ناحية أخرى  من 

من الغازات السامة الناتجة عن مختلف النشاطات البرشية، ألنها 

تعمل عىل الحد من آثار ثاين أوكسيد الكربون يف الغالف الجوي، 

األرضية،  الكرة  حرارة  درجة  ارتفاع  من  الحد  يف  تساعد  وبالتايل 

وتعمل عىل تلطيف الجو وزيادة نسبة الرطوبة يف الهواء املحيط، 

وتزيد من كميات هطول األمطار عىل سطح األرض فتزيد بذلك من 

نسبة املياه السطحية والجوفية. 

الغابات يف العامل:
الغابات تغطي يف  للبيئة أن  تشري تقارير برنامج األمم املتحدة 

الوقت الراهن مساحة )3625( مليون هكتار أي ما يعادل )%27.7( 

من مساحة الكرة األرضية أو من مساحة اليابسة الخالية من الجليد 

موزعة عىل النحو اآليت :

	 الغابات تشمل  الغابات  هذه  مساحة  من   %4.25

الشاملية.

	 2.21% غابات معتدلة

	 4.53% غابات استوائية

ويجرى توزيعها اإلقليمي عىل النحو اآليت:

	إفريقيا: فيها حوايل )700( مليون هكتار غابات استوائية

	 ،استوائية غابات  هكتار  )820(مليون  حوايل  فيها  أمريكا: 

وحوايل )300( مليون هكتار غابات معتدلة 

	 آسيا فيها حوايل )300( مليون هكتار غابات استوائية، وحوايل

)200( مليون هكتار غابات معتدلة 

	 أوروبا واإلتحاد السوفيتي: فيهام حوايل )200( مليون هكتار

غابات معتدلة، وحوايل )900( مليون هكتار غابات شاملية

ونستطيع إجامل ذلك يف اآليت:

	% 25 غابات شاملية )920( مليون هكتار، وتشكل

	%21 غابات معتدلة )5.767( مليون هكتار،وتشكل

	%54 غابات استوائية )937( مليون هكتار، وتشكل

مغطاة  هكتار  مليون   )650( هناك  الغابات،  تلك  جانب  وإىل 

بأنواع أخرى من النباتات الخشبية والشجريات والنباتات الخشبية 

الثانوية.

يقدر املخزون الكيل من األخشاب املوجودة يف الغابات يف العامل 

بنحو )315( مليار مرت مكعب من األخشاب حسب بيانات منظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.

 )6( بنحو  األخشاب  هذه  حجم  يف  السنوية  الزيادة  وتقدر 

مليارات مرت مكعب، حيث يجب أن ال يتجاوز االستهالك السنوي 

من هذه األخشاب مقدار الزيادة السنوية يف حجم األخشاب .

وقدرت هذه املصادر حجم االستهالك الكيل للعامل من األخشاب 

املستديرة )2972( مليون مرت مكعب منها :

	.%6.51 1535( مليون مرت مكعب ألغراض الصناعة، أي بنسبة(

	%8.48 1437( مليون مرت مكعب أخشاب الوقود، أي بنسبة(
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السنوية يف حجم  الزيادة  معظم هذه  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

األخشاب يقع يف الغابات الشاملية التي يصعب الوصول إليها يف 

اآلالسكا وكندا واالتحاد السوفيتي، مام يؤدي إىل زيادة الضغط عىل 

املوارد الحرجية واإلفراط يف استغالل هذه املوارد يف أقاليم معينة 

مثل جنوب رشق آسيا وأمريكا الالتينية وغريها. وتشري التوقعات 

إىل أن العرض من األخشاب املستديرة ألغراض الصناعة لن يلبي 

الطلب العاملي اعتباراً من العام )2010(م

أهمية الغابات:

النحو  ومنافعها عىل  فوائدها  من  انطالقاً  الغابات  أهمية  وتأيت 

اآليت:

فوائد الغابات:

1- فوائد اقتصادية:

يف  األخشاب  مبنتجات  البرشية  املجتمعات  الغابات  متد 

استعامالتها املختلفة، حيث تعترب األخشاب املصدر الرئييس للعديد 

من الصناعات واالستعامالت ملختلف املناشط الصناعية، والزراعية، 

والحرفية واالستعامالت املنزلية وصناعة السفن وغريها .

ملا  والطهي  التدفئة  ألغراض  للطاقة  الرئييس  املصدر  تعترب  كام 

أخشاب  وفرت  وقد  العامل،  يف  نسمة  مليون   )2000( عىل  يزيد 

الوقود وفحم الحطب مبعدل )17%( من االستهالك الكيل للطاقة 

بعض  يف  للطاقة  الرئييس  املصدر  تعترب  وهي  النامية،  البلدان  يف 

البلدان النامية .

مرت   )%45( مبتوسط  سنوياً  يستهلك  فرد  كل  أن  األرقام  وتشري 

مكعب من خشب الوقود والفحم يف الدول النامية، وقد يرتفع هذا 

الرقم اىل )5.2( مرت مكعب يف بعض املناطق الريفية، وغري ذلك من 

االستعامالت مثل صناعة الورق والبناء واألثاث وغريها.

2- فوائد صحية :

والسامة  العادمة  الغازات  من  الهواء  تنقية  عىل  تعمل  حيث 

وخاصة الرصاص والكربون، وتعمل عىل تنقية الهواء املكثف من 

أو  البرشية  املناشط  عن  الناتجة  وامللوثات  الغبار  أشكال  كافة 

وزيادة  األرضية،  الكرة  رئة  الغابات  تعترب  وبذلك  الطبيعة،  بفعل 

يف االهتامم بتأثري هذه الغابات عىل صحة البرش بشكل مبارش أو 

غري مبارش، فقد اعترب مؤمتر قمة األرض الذي عقد يف الربازيل عام 

الغابات، أينام وجدت،  البيئة والتنمية،  1992م، )قمة رايو( حول 

ملكاً للبرشية قاطبة، إذ من املعروف أن أشجار الغابات هذه تقوم 

الغازات  من  وغريها  والكاديوم  والرصاص  الكربون  غاز  بامتصاص 

تنقية  عىل  تعمل  وهي  البرشية،  املناشط  مختلف  عن  الناتجة 

الهواء، كام تطلق غاز األكسجني إىل الهواء املحيط، وقد أقرت خالل 

يهم  طبيعي  كمصدر  الغابات  مبادئ حفظ  املذكور  األرض  مؤمتر 

بل  كانت،  أينام  وتنميتها  عليها  الحفاظ  ويجب  البرشية،  الحياة 

تعدى ذلك إىل مطالبة بعض الدول بعدم قطع غاباتها ألنها ملك 

للبرشية وتهم صحة البرشية جمعاء .
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3- فوائد البيئة وآثارها:

الوراثية  الجينية  للموارد  مهامً  حيوياً  مصدراً  الغابات  تعترب   -1

النظام  وتكامل  الورايث،  للتباين  ومستودعاً  السالالت،  وحفظ 

البيئي.

2- تشكل الغابات مؤالً آمناً لكثري من مكونات النظام البيئي الحبة 

والحرشات،  والحيوانية،  النباتية،  الربية  واألحياء  الطيور،  مثل 

والديدان واألحياء الدقيقة النافعة.

واألعشاب  النباتات  من  لكثري  مهامً  مصدراً  الغابات  تعترب   -3

التي  واألدوية  العالجات  من  لكثري  أساساً  تعترب  التي  الطبية 

تستعمل للشفاء من عدة أمراض.

4- توفر الغابات الغذاء لكثري من املجتمعات البرشية والكائنات 

الحية ومثارها وجذورها وأوراقها الحية وامليتة عبارة عن غذاء 

والفطر  كالبكترييا  الصغرية  والكائنات  والحيوان  لإلنسان 

النبات  يجتذب  كام  العسل.  إلنتاج  ومصدراً  والحرشات، 

املتحلل جيوشاً من الكائنات الحية التي تعمل عىل تفتيت 

والبكترييا  والعناكب  والنمل  والخنافس  كالديدان  الرتبة 

للطيور  غذائياً  مصدراً  تشكل  بدورها  وهذه  وغريها، 

والزواحف وبعض الثديات مشكلة بذلك تكامالً يف النظام 

البيئي. 

انجرافها،  ومنع  الرتبة  تثبيت  عىل  األشجار  تعمل جذور   -5

خاصة يف املناطق الجبلية، بنسبة )75%( مقارنة بالسفوح 

غري املشجرة، حيث تقدر كمية األتربة املنجرفة بـ 2-7 طن 

تربة⁄ لكل دونم سنوياً يف األرايض املنحدرة غري املشجرة.

الكونية،  الحرارة  درجة  تخفيف  يف  فاعل  دور  للغابات   -6

الكرة  حرارة  درجة  ارتفاع  من  الحد  يف  تساعد  وبالتايل 

الرطوبة  الجو وزيادة نسبة  األرضية، وتعمل عىل تلطيف 

الغابات يف تكشف سطح  الهواء املحيط، إذ تؤثر إزالة  يف 

األرض، مام يزيد يف قدرتها عىل عكس الضوء عىل املستوى 

أوكسيد  ثاين  إطالق  إىل  الغابات  إزالة  أدت  فقد  العاملي، 

يف  الجنة  غازات  أو  االحرتاري  االحتباس  وغازات  الكربون 

الجو، وهناك تقرير يشري إىل أن قطع الغابات وإزالتها هي 

ثاين  من   )%33-26( الكربون  نسبة  يف  االرتفاع  يف  السبب 

أوكسيد الكربون، والذي يطلق يف الجو سنوياً، وإىل زيادة 

ترتاوح بني )38-42%( من غاز امليثان وبني )25-30%( من 

أوكسيد النيرتوز.

األمطار،  نسبة هطول  زيادة  عىل  الغابات  أشجار  تعمل   -7

وفروعها  أوراقها  بني  السحب  تكثيف  عىل  تعمل  حيث 

وسيقانها، مام يرفع نسبة األمطار الساقطة، وبذلك تعمل 

عىل تغذية املياه الجوفية ومياه الينابيع.

8- تقوم الغابات بكرس حدة األمطار الساقطة، وتعمل عىل 

ترسيبها إىل أعامق الرتبة مام يزيد يف كمية وحجم املياه 

التي  القنوات  طريق  عن  وفري،  بشكل  وتغذيتها  الجوفية 
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تفتحها الجذور يف الصخور، كام تعمل عىل تغذية الينابيع 
والسيول وغريها.

الصخرية  الطبقات  بتفتيت  النباتات  أشجار  تقوم جذور   -9
وتحويلها إىل تربة، مام يزيد يف إثراء طبقات الرتبة.

10- تعترب الغابات، وخاصة مصدات الريح حزاماً واقياً حول 
الغبار  من  حاميتها  عىل  وتعمل  القريبة،  والقرى  املدن 
واحداً  أن هكتاراً  تبني  الرملية، حيث  والعواصف  واألتربة 

من أشجار الصنوبر تصد 30-35 طناً من الغبار سنوياً.

والبلوط  السنديان  مثل  األوراق  عريضة  األشجار  أما   -11
وغريها فتصد 48 طناً من الغبار لكل هكتار سنوياً.

12- تعترب الغابات حزاماً واقياً يف وجه زحف الصحراء.

الفاكهة  أشجار  الريح  ومصدات  الغابات  تحمي   -13
واملزروعات من اآلثار املدمرة كالريح والعواصف الرملية.

الحرجية  املناطق  داخل  الجو  بتلطيف  الغابات  تقوم   -14
وحولها فتلطف الجو صيفاً وشتاءاً.

الساطعة،  الشمس  أشعة  من  الرتبة  الغابات  تحمي   -15
وبذلك تخفض من نسبة التبخر بشكل كبري، ومتنع تشكل 

السيول الجارفة التي تجرف الرتبة.

عن  الناتج  والضجيج  الصخب  الغابات  أشجار  متتص   -16
النشاطات الصناعية وحركة الطائرات والقطارات ووسائط 

النقل املختلفة.

الحيونات  من  لكثري  والحامية  الظل  الغابات  توفر   -17

والنباتات الظلية التي تعيش تحت طبقات الغابات العالية.

4- فوائد ترفيهية وسياحية: 

للتنزه  وأماكن  واالستجامم،  للراحة  مراكز  الغابات  تشكل 

واالصطياف ملا تحويه من مناظر خالبة وثروات طبيعية جميلة 

الربية،  واألحياء  الغزالن  ترتع يف ساحاتها  نقية، حيث  وأجواء 

ويخلد  األسامك،  مياهها  يف  وتسبح  الطيور،  سامئها  يف  وتطري 

الناس فيها إىل تغريد الطيور، وحفيف األشجار، وخرير املياه، 

ويرشبون من مياهها العذبة، ويتمتعون بهواء نقي مائة باملائة.

وبذلك فإن فوائد الغابات وأثرها يف البيئة ال ميكن حرصها يف 

سطور أو صفحات، وهي ثروة وطنية يجب حاميتها وصيانتها 

املحلية  املستويات  كافة  املتاحة وعىل  الوسائل  بكل  وتنميتها 

واإلقليمية والدولية.

وضع الغابات يف األردن:

تدل كثري من الدالئل عىل أن أجزاء كبرية من األرايض األردنية 

تعرضت  لكنها  الحرجية،  والشجريات  باألشجار  مغطاة  كانت 

ألشكال عديدة من القطع واإلبادة واالقتالع. 

األردن  يف  الحرجية  املناطق  مساحة  أن  إىل  األرقام  وتشري 

تبلغ حوايل )3.1-5.1( مليون دونم. عليها أشجار أوعارية، وال 

نسبة  وهي  األردن،  مساحة  من   %1 الغابات  مساحة  تتعدى 

الغابات يف األردن، حيث  متدنية تظهر أهمية رعاية وحامية 

جهود  بذل  يجب  لذا   ،)%20( العاملية  الغابات  نسبة  تعترب 

مكثفة لرفع هذه النسبة إىل حد قريب من النسب العاملية. 

ويجري توزيعها عىل النحو اآليت:
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غابات طبيعية:

	غابات حكومية: )354( ألف دونم

	غابات مملوكة )47( الف دونم

ويجري توزيعها بحسب النوع عىل النحو اآليت:

ألف   )50( الخرضة:  مستدمية  األوراق  عريضة  غابات  أ- 

ألف  و)59(  الشامل  يف  دونم  ألف   )19( منها  دونم، 

دونم يف الجنوب.

أهم األنواع فيها:

	)quercus coccifera( السنديان

	)quercus aegilops( امللول

	)pistacia atlantica( البطم

	)ceratonia siliqua( الخروب

	  )arbutus andrachne( القيقب

ب- غابات عريضة األوراق متساقطة: وتبلغ مساحتها )42( 

ألف دونم، توجد يف املناطق الشاملية، وهي بشكل رئيس: 

	)q. aegilops( غابات امللول

أنواع ثانوية:

	 )styrex officinalis( العبهر

	)pistacia atlantica( البطم

	)ceratonia siliqua( الخروب

ج- غابات مخروطية: وتغطي مساحة )87( ألف دونم عىل 

النحو اآليت:

	 )pinus الشامل  يف  الحلبي  بالصنوبر  مغطاة  دونم  ألف 

halepensis(

	 الجنوب يف  العرعر  بأشجار  مغطاة  دونم  ألف   )77(

.)juniperus Phoenicia(

املناطق الشاملية، تتكون من  د- تغطي )30( ألف دونم يف 

نوعني رئيسيني هام الصنوبر الحلبي والسنديان، إضافة إىل 

أنواع مرافقة مثل:

	)arbutus andrachne( القيقب

	 )pistacia palestina( البطم الفلسطيني

	)pyrus syriacus( األجاص الربي

	)olea euraoea( غابات الزيتون الربي

وتغطي هذه مساحة )1000( دونم يف بلدة برما يف محافظة 

جرش.

ھ- غابات اصطناعية:

والربوتيا،  الحلبي،  الصنوبر  من  رئيس  بشكل  وتتكون 

حوايل  مساحتها  وتبلغ   )acacia cyanophella( واألكاسيا 

)400( ألف دونم. 
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فوز األردن في تسجيل محمية 

الموجب كمحمية محيط حيوي

 نعيمة الحسبان

اللجنة الوطنية األردنية

التي يعترب  املميزة  الفعاليات  ضمن  من  حيوي  محيط  كمحمية  املوجب  وادي  محمية  ترشيح 
دأبت اللجنة الوطنية األردنية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي 
اإلقليمية  الجهود  وحشد  لتنفيذه  التعاون  عىل  عامن  اليونسكو/  ومكتب  الطبيعة  لحامية  امللكية  والجمعية 

والدولية لتحقيقه وإلبراز حضور األردن يف كافة املحافل الدولية .

ويف هذا الصدد مل تدخر وزارة البيئة والجمعية امللكية لحامية الطبيعة جهداً للعمل عىل تسجيل محمية 
كافة  يف  املوجب  محمية  ملف  متابعة  خالل  من  الحيوي  املحيط  ملحميات  الدولية  الشبكة  ضمن  املوجب 
االجتامعات للجنة االستشارية الدولية لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي إىل أن تكللت هذه الجهود بالنجاح، 
إىل  2011/6/28م  الفرتة  أملانيا خالل  يف  عقدت  التي  والعرشين  الثالثة  دورتها  يف  اللجنة  بإعالن هذه  وذلك 

2011/7/1م فوز األردن بتسجيل محمية املوجب كمحمية محيط حيوي ضمن 18 موقعاً جديداً.

املوقع

تقع محمية املوجب عىل بعد حوايل 90 كم من مدينة عامن كحد فاصل بني محافظتي مأدبا والكرك، وتعترب 
أخفض بقعة عىل سطح الكرة األرضية كونها تصب يف البحر امليت، ومتتاز بتشكيلها الصخري الفريد، ووادي 

املوجب يجري بني سيق صخري وردي ينخفض إىل 410م تحت سطح البحر.

أهميتها:

تعترب مكاناً طبيعيا فريداً حيث يوجد بها أكرث من 300 نوع من النباتات الطبيعية و150 نوعاً من الطيور 
والحيوانات الربية، كام توفر املناطق الجبلية البعيدة عن األنشطة البرشية أماكن عيش للعديد من الحيوانات 
والنباتات املهددة باالنقراض باإلضافة إىل كونها منطقة سياحة بيئية مميزة يرتادها الكثري من السياح ليامرسوا 

هواياتهم كامليش والسباحة يف نهر املوجب وتسلق الصخور ونزول الشالالت. 

ومن الجدير ذكره أن الجمعية امللكية لحامية الطبيعة ترشف عىل محمية املوجب، وتعترب الجمعية عضواً 
بارزاَ يف اللجنة الوطنية لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي )MAB( حيث قامت بالتعاون مع اللجنة الوطنية 
األردنية برتشيح محمية املوجب لتكون محمية محيط حيوي بتاريخ 2010/9/19م ومن ثم متابعة امللف مع 

منظمة اليونسكو.

ويف هذا اإلطار متثل محميات املحيط الحيوي مناطق يتم تحديدها مبوجب برنامج اإلنسان واملحيط الحيوي 
لتكون أماكن تتيح اختيار مختلف أساليب اإلدارة املتكاملة للموارد األرضية والساحلية والبحرية وموارد املياه 
العذبة والتنوع البيولوجي، وبالتايل تعترب مبثابة مواقع الختيار طرق التنمية املستدامة، ولكون محمية املوجب 
لربنامج  األردنية  الوطنية  اللجنة  رئيس  البيئة  وزير  معايل  ترشيحها من  املوافقة عىل  تم  الرشوط  تلبي هذه 
اإلنسان واملحيط الحيوي )MAB( وقد تم حشد وطلب الدعم من الدول األعضاء لرتشيح املحمية كمحمية 

محيط حيوي من جميع املؤسسات الوطنية املعنية.



اليوم الخامس والعرشين من شهر يونيو/ حزيران من عام 2011، يف 

لليونسكو موافقتها وباإلجامع عىل  العاملي  الرتاث  لجنة  أعلنت 

ضم وادي رم لالئحة الرتاث العاملي كموقع مختلط طبيعي وثقايف ليصبح 

الشام  وبالد  العربية  الجزيرة  منطقة  وثقايف يف  مختلط طبيعي  موقع  أول 

ورابع موقع أردين عىل هذه الالئحة ليلحق بسابقاته الثالث وهي البرتا وأم 

الرصاص وقصري عمرة.

وقد جاء تسجيل هذا املوقع بجهود الوفد األردين يف اجتامعات الدورة 

)35( للجنة الرتاث العاملي التي عقدت يف مقر اليونسكو يف باريس خالل 

الدول  من  اللجنة  أعضاء  مع  الوثيق  وبالتعاون  من2011/6/29-19  الفرتة 

العربية والصديقة من محبي وادي رم والرتاث األردين. وضم الوفد األردين 

األردنية  اململكة  سفرية  قعوار/  دينا  السيدة  سعادة  االجتامعات  لهذه 

الهاشمية يف باريس- املندوب األردين الدائم لدى اليونسكو واآلنسة توجان 

برمامت/ أمني رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم والدكتور 

معاوية إبراهيم/ ممثل األردن يف لجنة الرتاث العاملي واملهندس عبد الله 

العبادي/ عضو لجنة الرتاث العاملي واآلثاري عبد السميع أبو دية والدكتور 

باسم  والسيد  الخارجية  وزارة  ممثيل  النرب/  سامر  والسيد  الكيالين  وصفي 

أبو  السيد طارق  الوفد  يف  العامة. كام شارك  اآلثار  دائرة  ممثل  املحاميد/ 

الهوى املرشف عىل إعداد ملف منطقة وادي رم واآلنسة ميساء شحاتيت/ 

.)USAID( مديرة برنامج تطوير املواقع يف مرشوع سياحة

نتيجة جهود  العاملي  الرتاث  الئحة  رم عىل  وادي  موقع  تسجيل  وجاء 

مشرتكة من اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم “التي عقدت 

اجتامعات عدة بهذا الشأن”، ووزارة البيئة ووزارة السياحة واآلثار وسلطة 

منطقة العقبة االقتصادية الخاصة واملجتمع املحيل لوادي رم. وجاء إعداد 

.)USAID( امللف بدعم ومتويل من مرشوع سياحة

إدراج موقع وادي رم على الئحة التراث العاملي

نارص سدر 

اللجنة الوطنية األردنية

العاملي  الرتاث  الئحة  عىل  رم  وادي  موقع  تسجيل  أهمية  إن 

تشكيالت  من  املوقع  يضمه  ملا  والطبيعية  الثقافية  الناحية  من  تأيت 

جيولوجية ومناظر خالبة ورسومات صخرية فريدة متتد عرب العصور 

ونقوش نبطية ومثودية وغريها، إضافة إىل مواقع أثرية للعرص الحجري 

النبطي  العهد  إىل  تعود  التي  تلك  األثرية  املعامل  أبرز  الحديث. ومن 

والتي تجسد القيمة االستثنائية العاملية لوادي رم طبقاً للمعايري الثالث 

وسيسهم  1972م.  لعام  العاملي  الرتاث  التفاقية  والسابع  والخامس 

إدراج املوقع عىل الئحة الرتاث العاملي يف زيادة عدد السياح لألردن 

مام يعزز مكانته السياحية واألثرية.

ومن الجدير بالذكر أن جاللة امللك الحسني بن طالل - طيب الله 

ثراه –أصطحب رائد الفضاء الكولونيل جيمس ايروين عام 1975م يف 

الجاللة: “إن هذا  رحلة بطائرة عمودية إىل وادي رم، وقال لصاحب 

املنظر وهذه الطبيعة والتضاريس هي األقرب يف كوكبنا ملا رأيته عىل 

القمر”، ليصبح وادي رم منذ ذلك الوقت معروفاً بوادي القمر.

الرتاث  اتفاقية  تنفيذ  العاملي املسؤولة عن  الرتاث  يذكر أن لجنة 

يف  األعضاء  الدول  تنتخبهم  دولة،   )21( عن  ممثلني  تضم  العاملي 

اليونسكو ملدة أربع سنوات، وهي يف كل عام تضيف مواقع جديدة 

إىل قامئة الرتاث العاملي.

عاملية  قيمة  تعد ذات  )936( موقعاً  العاملي  الرتاث  قامئة  وتضم 

استثنائية من بينها )725( مواقع ثقافية و)183( طبيعية، و)28( موقعاً 

مختلطاً تعود لـ)151( دولة من الدول األعضاء يف منظمة اليونسكو، 

فيام وقعت )187( دولة عىل اتفاقية الرتاث العاملي.
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