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الكَِتاِب: َهذا  لُِقراِء  ِحكَمة 
جمموعٍة  عن  عبارة  ليست  الدنيا  احلياة  هذه  يف  اإلنسان  ذكريات   (
هي  بل  املؤلفات....  حتى  أو  الصفحاِت  أو  األسطِر  أو  الكلامِت  من 
عدٍد  بتكرار  وانتهت  واستمرت  بدأت  جدًا،  طويلٍة  كفاٍح  قصُة  ُتثُل 
تعلَم منها  التي  النجاحاِت واإلخفاقاِت والتناقضاِت،  غرِي حمدوٍد من 
عقول  يف  الذهنية  صاحبها  صورِة  تشكيِل  إىل  بالتايل  وأدت  الكثري، 

اآلخرين(.       
                       أ.د. جودت أمحد سعادة املساعيد
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اإهداء
- إىل من يرى يف الذكرياِت مرآَة اإلنساِن التي تعكس حقيقَة الشخصيات.

- إىل من يعشق قراءة الذكريات، ليستفيد من التجارب واخلربات.
- إىل من يؤمن بتوثيق الذكريات، لتحفظ أجزاًء من مسرية احلياة. 

- إىل من يقوم بنرش الذكريات، ليتعلم الناس وسائل حتقيق الذات. 
- إىل من جيعل من كتابة الذكريات، وسيلًة لزيادة االبداع واالنجازات.

- إىل مجيع هؤالء أهدي كتايب:)الرتبية والتعليم العايل: ذكريات(.

أ.د. جودت أمحد سعادة املساعيد
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يَدُة: الِذكَري�ُت وق�ئٌع َوَخّي�ُل*  َق�سِ

َوطِــّواُل ِقَصاُرهــا  للِذكَرّيــاِت 
َوجَمَــاُل َتَُصــٌص  بِالرتبيــات 
ــاُل ــَن  ِمَث ــَدت  لِلَداِرِس ــى َغ َحَت
ــاُل ــُل َمَق ــًا والَدلِي ــاَرت َدلِي َص
َكــي َيســَتِفيَد األهــُل  واألطفــاُل
َوِرَجــاُل نَِســاؤُهْم   لِلَباِحثِــَن 
ــاُل ــَم َمنّ ــايِف  َونِع ــِم الَش َكالَبلَس
َنحــَو الَتَطــُوِر والنُُفــوُس َدالُل
َبيــارُق جَمــٍد  يف الُعــا أبَطــاُل
َمــآُل احلَيــاِة  يِف  التميــز  َنحــَو 
والُســؤاُل َجــّواٌب   ُيِعــِزُزُه 
َوَمــاُل َمصَلَحــٌة  األعــاَمِل  ويف 
ــاُل ــا أم ــّدرِس َتدَعُمَه وَط ال ُشُ
ــاُل ــرزُق احلَ ــاَس وال ُتغــذي النَ
ــجاُل ــوالٌت  ِس ــدارِس ج وللم
ُتَطــاُل أدواٌر  األمــراض  ويف 
ومــآُل موقــٌع  األعــامِر   ويف 
َضــاَع الَشــَباُب ِبــا وَضــاَع مَجَــاُل
َوَخَيــاُل َوَقاِئــٌع    للِذكَرَيــاُت 

ــاُل        َمَضــِت الُســنُوُن وباِلِســنِِن مَجَ
       َخُســوَن  َعاَمــًا  ِخــرَبًة  فِعِلَيــًة
ــًة ــاِرِف   َقلَع ــا   لِلَمَع ــا   َبنَينَ        فِيَه
        َوِبَــا  َنرَشَنــا للُبُحــوِث قضيــٌة
ــوِف َمَواِقٌع ــُدُروُس َففي الُصُف       أَما ال
        َواجلاِمَعــاُت   َمَهــاَرٌة   َوَمنَــاَرٌة
       َوَمراِكــُز الَتدِريــِب َكــم َكانــت َلُم
ــًة ــت خَط ــاِل  َباَت ــُة األطَف        َوِرَعاَي
        َيرُقــوَن َدوَمــًا يف الُصُفــوِف كأَنُم
      َينُهــوَن َمَدِرَســة البـِـاِد بُِجهِدهــم
      يف اجلَاِمَعــاِت َلُم ُطُمــوٌح َواِضٌح
َوطِــٌب         فهندَســٌة    َوصيَدلــٌة   
ُتَراِعــي َتربِّيــٌة  الَقاَعــاِت         ويف 
ِمــَاٌح َخــرَياٌت  الِزَراَعــِة          ويف 
ــرٍن ــُف ق ــاٍت نص ــا جامع          خدمن
نائبــاٍت فينــا   الُعمــُر            وزاَد   
ــراٍك ــا ِح ــوِت بِ ــنَا يف الُبي         َجلس
       آٍه مــن األزَمــان َكــم  هــي  َصعبٌة
       لكــَن َدرَســًا يف احلَّيــاِة ُمَرافِــٌق

   ِشعُر: أ.د. جودت أمحد سعادة  
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يستذكُر  الُعمر،  من  السبعينات  منتصف  يف  والشاعر  القصيدة  هذه  كتابة  تت   *
ُيال  كي  الدؤوب،  العمل  من  يزيد  أو  قرٍن  نصف  مدى  عىل  جهوٍد  من  به  قام  ما  فيها 
الِسُن إىل هذا  به  إنساٍن يمتد  يمُر با كل  التقاعد، وهي حالة إجتامعيُة ُعمرية  بعدها إىل 
يتم  أنشطته يف ذكرياٍت كثرية احللقات، كي  توثيق  أكثر، ويعمل عىل  أو  الزمن  احلد من 
اآلخرين  أجل  من  ذلك  وقبل  بل  فحسب،  أجله  من  ليس  مكتوبًة  اجلهود  هذه  حفظ 

اليومية.  الذين قد يستفيدون منها يف حياهتم 
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ال�سرية الذاتية ل�س�حب الذكري�ت
اأ.د. جودت اأحمد �سع�دة امل�س�عيد 

من  ● اجلغرافيا  يف  البكالوريوس  درجة  عىل  حصل 
عىل  األول  وكان  1968م،  عام  االسكندرية  جامعة 

الدفعة.
عام  ● األردنية  اجلامعة  من  الرتبية  ماجستري  عىل  حصل 

من  البرشية  اجلغرافيا  يف  آخر  وماجستري  1973م، 
 Kansas University األمريكية  كانساس  جامعة 
)املناهج  الرتبية  يف  الفلسفة  ودكتوراة  1978م،  عام 
كانساس  جامعة  من   ،1980 عام  التدريس(  وطرق 

. Honor  List  ذاهتا، مع الوضع يف لوحة الرشف بدرجة الدكتوراة
َنرَشَ  نحو خسن كتابًا جامعيًا وتربويًا متخصصًا، من دوِر نرٍش مرموقٍة يف عدد من   ●

العربية.  األقطار 
يف  ● حُمََكمٍة  وأجنبيٍة  عربيٍة  علميٍة  جماٍت  يف  أبحاث  وخسة  مائة  من  اكثر  بنرش  قام 

والكويت  وقطر  والسعودية  وفلسطن  ُعامن  وسلطنة  ومرص  والكويت  األردن 
املتحدة  والواليات  واملغرب  وتونس  املتحدة  العربية  واإلمارات  ولبنان  والبحرين 

األمريكية. 
اجلامعات  ● من  عدٍد  يف  التدريس  وطرق  للمناهج  أستاذًا  عامًا  وأربعن  إثنن  عمل 

مسقط،  يف  قابوس  السلطان  وجامعة  الرياض،  يف  سعود  امللك  جامعة  مثل  العربية 
والزيتونة  والبلقاء  الريموك  وجامعات  فلسطن،  يف  الوطنية  النجاح  وجامعة 
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واإلرساء والرشق األوسط يف األردن، كام خدم معلاًم باملرحلة الثانوية األردنية مدة 
خس سنوات.

ومدير  ● الرتبية،  قسم  رئيس  مثل  عديدة،  جامعيٍة  وأكاديمية  إدارية  مناصَب  تقلَد 
مركز البحوث الرتبوية يف جامعة الريموك، ورئيس قسم املناهج وطرق التدريس يف 
اجلامعة،  مكتبة  مدير  ثم  العليا،  الدراسات  قسم  ورئيس  قابوس،  السلطان  جامعة 
املناهج  قسم  رئيس  ثم  بفلسطن،  الوطنية  النجاح  جامعة  يف  الرتبية  كلية  عميد  ثم 
وعميد  اإلنسانية،  العلوم  كلية  عميد  ثم  اإلرساء،  جامعة  يف  التدريس  وأساليب 
األوسط  الرشق  جامعة  يف  متعاقبة  فرتاٍت  عىل  الرتبية  كلية  وعميد  العلمي،  البحث 

األردنية .
جائزة  ● وعىل   ،1985 عام  الريموك  جامعة  من  العلمي(  البحث  )جائزة  عىل  حصل 

.1986 )العلامء العرب الشبان( من مؤسسة شومان العلمية املرموقة عام 
2017م . ● حاز عىل  وسام ُصناع التغيري والريادة عىل مستوى الوطن العريب لعام 
يف  ● امُلَحكمة  العلمية  للمجات  املقدمة  والدراسات  البحوث  مئات  بتحكيم  قام 

العربية. املنطقة 
أستاذ  ● رتبة  اىل  العربية  اجلامعات  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  من  الكثري  برتقية  قام 

مشارك  ورتبة أستاذ.
من  ● العديد  يف  الدكتوراة  وأطروحات  املاجستري  رسائل  من  املئات  وناقش  أشَف 

املختلفة. العربية  اجلامعات 
أصبح عضو هيئة حترير  أو عضو هيئة استشارية لعدد من املجات العلمية املحكمة  ●

العربية.
وضع خططًا  دقيقة لكٍل من برامج  البكالوريوس، واملاجستري، والدكتوراة، للعديد  ●

العربية.  اجلامعات  من 
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واملرشفن  ● واملديرين  للمعلمن  التدريبية  والدورات  العلمية  الندوات  مئات  عقَد 
الرتبوين واجلغرافين يف عدة أقطار عربية.

التطوير الرتبوية والتعليمية والثقافية يف عدد من املجتمعات املحلية  ● إشرتك يف جلان 
املتنوعة. العربية 

َنَظم  ● إذ  والسياسية،  واالجتامعية  والثقافية  العلمية  املوضوعات  يف  الشعر  يقرض 
ويف  العربية  الصحف  من  عدد  يف  بعضها  نرش  قصيدة،  ستن  من  أكثر  اآلن  حتى 

املختلفة. العلمية  واملؤلفات  الكتب  مقدمة 
أمورًا  ● تناولت  خمتلفة،  عربيٍة  صحٍف  يف  متنوعة  مقالة  وخسن  مائة  من  أكثر  نرش 

معظمها. يف  تربوية 
نحو  ● مدى  العايل،عىل  والتعليم  الرتبية  ميدان  يف  ذكرياته  من  وتسعن  واحدًا  نرش 

نصف قرن من اخلدمة فيهام، وذلك عىل شكل حلقات يف الصحف األردنية املرموقة، 
والتي تّم مجعها يف النهاية عىل شكل كتاب حتت عنوان: )ذكريايت يف الرتبية والتعليم 

العايل(. 
صفحة،  ● ألف  وعرشين  خسٍة  من  بأكثر  ُيقدر  الذي  والثقايف  العلمي  إنتاجه  مجيع 

من  وأكثر  التخصصية،  والرتبوية  اجلامعية  املؤلفات  من  خسن  نحو  من  واملكون 
وواحٍد  حُمََكمة،  ودولية  عربية  علمية  جمات  يف  املنشورة  األبحاث  من  وأربعة  مائة 
وتسعن حلقة من الذكريات خال خدمة نحو نصف قرٍن يف الرتبية والتعليم العايل، 
والقصائد  املتنوعة،  الصحفية  واملقاالت  مستقل،  كتاٍب  يف  مجيعها  صدرت  والتي 
عن  زادت  التي  املطولة  التفصيلية  الذاتية  والسرية  الستن،  عن  زادت  التي  الشعرية 

املوقع اآليت:)منتديات ديرابان(:  السبعن صفحة، كلها موجودة عىل 
http://www.deraban.com/muntada/vb/index.php      

      أو عىل املوقع الشخيص للدكتور عبداهلل بن صالح املقبل عىل الرابط اآليت: 
https://www.almekbel.net/index.php
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العبارات   Google اجلوجل  عىل  الكتابة  بمجرد  بسهولة  إليها  الوصول  ويمكن 
اآلتية:

)1(: مؤلفات أ.د. جودت أمحد سعادة، وذلك عىل الرابط اآليت:
http://www.deraban.com/muntada/vb/forumdisplay.php?f=175

أو عىل موقع د. عبداهلل بن صالح املقبل، عىل الرابط اآليت:
https://www.almekbel.net/content.php?action=s&id=49

)2(: أبحاث أ.د. جودت أمحد سعادة، وذلك عىل الرابط اآليت:
http://www.deraban.com/muntada/vb/forumdisplay.php?f=180

أو عىل موقع د. عبداهلل بن صالح املقبل، عىل الرابط اآليت: 
https://www.almekbel.net/content.php?action=s&id=50

أو عىل موقع د. عبداهلل بن صالح املقبل، عىل الرابط اآليت: 
عىل  وذلك  العايل،  والتعليم  الرتبية  يف  سعادة  أمحد  جودت  أ.د.  ذكريات   :)3(

الرابط اآليت:
http://www.deraban.com/muntada/vb/forumdisplay.php?f=182

أو عىل موقع د. عبداهلل بن صالح املقبل، عىل الرابط اآليت: 
https://www.almekbel.net/content.php?action=s&id=51

عىل  وذلك  سعادة،  أمحد  جودت  الدكتور  لألستاذ  التفصيلية  الذاتية  السرية   :)4(
الرابط اآليت:

http://www.deraban.com/muntada/vb/showthread.php?t=12043

)5( ديوان ِشعر أ.د. جودت أمحد سعادة، وذلك عىل الرابط اآليت:
http://www.deraban.com/muntada/vb/forumdisplay.php?f=186
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أو عىل موقع د. عبداهلل بن صالح املقبل، عىل الرابط اآليت:  
https://www.almekbel.net/content.php?action=s&id=52

والتعلم  ● التعاوين،  والتعلم  النشط،  التعلم  والتأليفية:  البحثية  اهتامماتِه  جماالت 
تنظيمها  حيث  من  املدرسية  واملناهج  االجتامعية،  الدراسات  وتربية  اخلربايت، 
التفكري  ومهارات  واحلديثة،  القديمة  التدريس  وطرق  وتطويرها،  وتطيطها 
املعريف،  وراء  ما  والتفكري  الناقد،  والتفكري  اإلبداعي  التفكري  رأسها  وعىل  بأنواعها 

واملوهبة واإلبداع والتفوق، ومهارات اخلرائط اجلغرافية والتارخيية.
)موقع  ● عنوان:  حتت   Google اجلوجل  صفحات  عىل  خاص  الكرتوين  موقع  له 

http://jwdat.com. وله حساب خاص عىل  أ.د. جودت امحد سعادة املساعيد( 
@JAWDATMASSA التويرت:  

●     profjawdat@yahoo.com:الربيد اإللكرتوين اخلاص به هو
jawdatmassa@gmail.com :و                                                      
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مقدمة الكت�ب
يرص غالبية الناس الذين يمتد بم العمر إىل فرتاٍت متأخرة من الزمن، عىل رواية 
وأحفادهم  أبنائهم  إىل  وذكريات،  وخربات  ومواقف  وجتارب  أحداٍث  من  به  مروا  ما 
وطابم وجريانم وأصدقائهم، وذلك  بطريقٍة شفويٍة عىل نمط القصص أو احلكايات 
هؤالء  مثل  قصد  ويكون  آلخر.  وقٍت  من  طرحها  يف  تتلف  قد  والتي  الشيقة،  الشعبية 
الناس إظهار جمال النجاحات التي حققها مثل أصحاب هذه الذكريات، وكيفية تغلبهم 
السابقة. الطويلة  التي اعرتضتهم يف سنوات حياهتم  الكثرية  العقبات والصعوبات  عىل 

وذلك  هؤالء،  جانب  من  الذكريات  هذه  رواية  ملثل  آخر  سبب  هناك  يكون  وقد 
ويتمثل  املختلفة،  الشخصية  الروايات  أو  القصص  أو  باحلواديث  يسمى  ما  طريق  عن 
هذا يف جمرد حتقيق التسلية ملن يرغب من الناس يف سامع بعض جوانب التاريخ الشخيص 
املحلين. ومع كل  قادهتم  أو من  الناس  الوظيفية من عامة  أو  املهنية  ملن نجح يف حياته 
عامة،  بصورٍة  وأمهيًة  ودقًة  باغًة  األكثر  يظل  كتابيًا  الذكريات  تلك  توثيق  فإن  هذا، 
الذكريات،  بقراءة مثل هذه  املهتمن  إليها بسهولٍة ويرٍس من جانب  الرجوع  ألنه يمكن 
والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية  واألوضاع  الظروف  طبيعة  إىل  التعرف  بدف 
حتليلها  عىل  والعمل  الذكريات،  صاحب  حياة  خال  املجتمع  يف  السائدة  والثقافية 

وتقييمها. ونقدها 

حلقٍة  وتسعن  واحٍد  عىل  تشتمل  التي  الطويلة،  الذكريات  هذه  املؤلف  ويضع 
حارضًا  وتقييمها  حتليلها  عىل  والقائمن  الذكريات  قراءة  عشاق  ترصف  حتت  مستقلٍة، 
أحداٌث  فيها  حصلت  الزمن،  من  ونيٍف  عقوٍد  سبعة  تتضمن  وهي  سيام  ال  ومستقبًا، 
العريب  الشعب  العامل، وعىل رأسها  والشعوب يف  األمم  العديد من  ِجسام غريت مصري 
بصورٍة  الرتبوية  األحوال  طبيعة  ذاته  الوقت  يف  تعكس  أنا  كام  اخلليج.  إىل  املحيط  من 

عامة، والتعليم العايل منها عىل وجه اخلصوص يف عدٍد من األقطار العربية.
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قام صاحبها ومؤلف  فقد  الذكريات،  والناقد لذه  القارئ واملحلل  وتسهيًا عىل 
منها جمموعة من  باٍب  ينضوي حتت كل  رئيسية،  أبواٍب  بتقسيمه إىل عرشة  الكتاب  هذا 
وال  تسلسلها  يف  املرتابطة  بأنا  تتصف  ولكنها  طبيعتها  يف  املستقلة  الذكريات  حلقات 
حتت  أو  باٍب  كل  يف  تقل  أو  عددها  يف  احللقات  هذه  وتزيد  الزمنية.  الناحية  من  سيام 
الباب أو تلك الوظيفة أو املهمة أو  كل عنواٍن كبري، وذلك بقدر أمهية ذلك العنوان أو 

التي تدور حولا هذه الذكريات.  الزمنية  احلقبة 

وااللتحاق  األوىل  التدريس  ذكريات  حول  الكتاب  من  األول  الباب  ويدور 
بربنامج الدبلوم واملاجستري يف اجلامعة األردنية. واشتمل هذا الباب عىل أربع حلقات، 
وعنوان  الثانوية،  املدارس  يف  األوىل  التدريسية  الذكريات  األوىل:  احللقة  عنوان  وكان 
يف  الرتبية  ماجستري  ذكريات  الثالثة:  وعنوان  الرتبية،  دبلوم  دراسة  ذكريات  الثانية: 

املاجستري. لرسالة  الدقيق واملناسب  الرابعة: االختيار  اجلامعة األردنية، وعنوان 

سعود  امللك  جامعة  يف  والعمل  التدريس  ذكريات  تناول  فقد  الثاين  الباب  أما 
بالرياض، وبمجموع أربع حلقات أيضًا من اخلامسة وحتى الثامنة. وكان عنوان احللقة 
األوىل  السنن  ذكريات  والسادسة:  سعود،  امللك  بجامعة  التدريس  ذكريات  اخلامسة: 
بالسعودية،  األمية  حمو  محات  يف  العمل  ذكريات  والسابعة:  اجلامعي،  التدريس  يف 

والثامنة: ذكريات محات حمو األمية يف منطقة اجلوف السعودية.

وركز الباب الثالث عىل ذكريات دراسة املاجستري والدكتوراة يف جامعة كانساس 
عنوان  وكان  العرشين.  وحتى  التاسعة  من  حلقة،  عرشة  اثنتي  وبمجموع  األمريكية، 
الشهور  والعاشة:  أمريكا،  يف  الدراسة  أجل  من  السفر  ذكريات  التاسعة:  احللقة 
جامعة  من  الدراسية  املنحة  قصة  عرشة:  واحلادية  الدكتوراة،  لدراسة  األوىل  الصعبة 
عرشة:  والثالثة  الثانية،  املاجستري  دراسة  مع  صعبة  ذكريات  عرشة:  والثانية  الريموك، 
امليداين يف  التدريب  الروكي األمريكية، والرابعة عرشة: ذكريات  رحلة علمية إىل جبال 
أمريكا، واخلامسة عرشة: اجتياز الدكتوراة مع دوٍرمشجٍع للمرشف، والسادسة عرشة: 
والسابعة  األردن،  يف  تدريسها  وطرائق  اجلغرافيا  تطويرمناهج  عن  الدكتوراه  أطروحة 
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زيارة  عرشة:  والثامنة  األمريكية،  الواليات  يف  الرتفيهية  الرحات  ذكريات  عرشة: 
األمريكية،  احلياة  إجيابية  عن  قصص  عرشة:  والتاسعة  األبيض،  والبيت  املتحدة  األمم 

والعرشون: ذكريات سلبية من احلياة األمريكية.

التي  التدريس والعمل يف جامعة الريموك األردنية  الرابع بذكريات  الباب  واهتم 
وحتى  والعرشين  احلادية  من  حلقة،  عرشة  خس  وبمجموع  سنوات،  لعرش  امتدت 
التدريس  ذكريات  أوىل  والعرشون:  احلادية  احللقة  عنوان  وكان  والثاثن.  اخلامسة 
واملؤلفات  للبحوث  األولية  الذكريات  والعرشون:  والثانية  الريموك،  جامعة  يف 
الرتبية يف جامعة الريموك، والرابعة  اجلامعية، والثالثة والعرشون: ذكريات رئاسة قسم 
تطبيق  ذكريات  والعرشون:  واخلامسة  الريموكي،  املجتمع  خدمة  ذكريات  والعرشون: 
يف  الرتبوية  األنشطة  ذكريات  والعرشون:  والسادسة  الريموك،  جامعة  ماجستري  رسائل 
الريموك،  جلامعة  الرشقي  اإلسكان  ذكريات  والعرشون:  والسابعة  الريموك،   جامعة 
والتاسعة والعرشون:  الريموك،  العملية يف جامعة  الرتبية  والثامنة والعرشون: ذكريات 
قصص  والثاثون:  َعامن،  ومدينة  الريموك  جامعة  بن  األسبوعي  الرتحال  ذكريات 
اجلوائز  عىل  احلصول  قصص  والثاثون:  واحلادية  الريموك،  أيام   امليدانية  األبحاث 
والثالثة  الريموك،  جامعة  أيام  الرتويية  الرحات  قصص  والثاثون:  والثانية  العلمية، 
والثاثون: قصص  والرابعة  احلُُصن،   بلدة  الريموك يف  والثاثون: قصة إسكان جامعة 
عروض التعين يف جامعاٍت عربيٍة خمتلفة، واخلامسة والثاثون: االنتاج العلمي للرتقية 

إىل األستاذية يف جامعة الريموك.        

قابوس  السلطان  بجامعة  والعمل  التدريس  ذكريات  اخلامس  الباب  وتناول   
تبدأ  حلقة،  عرشين  وبمجموع  كاملة،  سنوات  لعرش  امتدت  التي  ُعامن،  سلطنة  يف 
السادسة  احللقة  عنوان  وكان  واخلمسن.  اخلامسة  يف  وتنتهي  والثاثن  السادسة  من 
ذكريات  والثاثون:  والسابعة  قابوس،  السلطان  جامعة  إىل  االنتقال  قصة  والثاثون:  
الرتبية  برنامج  والثاثون:  والثامنة  قابوس،  السلطان  بجامعة  للعمل  األوىل  األسابيع 
الرتبية  ماجستري  إنشاء  قصة  والثاثون:  والتاسعة  قابوس،  السلطان  بجامعة  العملية 
واحلادية  قابوس،  السلطان  جامعة  حرم  وصف  واألربعون:  قابوس،  السلطان  بجامعة 
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واألربعون:  والثانية  قابوس،  السلطان  بجامعة  املناهج  قسم  ذكريات  واألربعون: 
ذكريات  واألربعون:  والثالثة  قابوس،  السلطان  بجامعة  التدريس  معامل  ذكريات 
ِذكرياُت  واألربعون:  والرابعة  قابوس،  السلطان  بجامعة  التعليم  تكنولوجيا  معارض 
األسواِق الشعبية للَسَمِك الُعامين، واخلامسة واألربعون: ذكريات َحَداِئِق َمسَقط الَغنّاء، 
والسابعة  الُعاَمنية،   ُصوِر  ملَِدينِة  َجاِمعي  أستاٍذ  زيارِة  ذكرياُت  واألربعون:  والسادسة 
والثامنة  قابوس،  السلطان  جامعة  من  لألستاذية  الثانية  الرتقية  قصة  واألربعون: 
قصص  واألربعون:  والتاسعة  املرتفعات،  زيارة  عند  الذكريات  حاوة  واألربعون: 
الِقاِع  يف  َجاِمعٍي  ُأسَتاٍذ  ِذكَرياُت  واخلمسون:  اإلمارات،  دولة  إىل  الرحات  ذكريات 
والثانية  الُعاَمنيِة،  األفاِج  نَِظاِم  عبقريِة  مع  ذكرياٌت  واخلمسون:  واحلادية  الُعاَمنِّية،  
واخلمسون: ذكريات خدمة املجتمع الُعامين، والثالثة واخلمسون: أهم ذكريات اإلنجاز 
بجامعة السلطان قابوس، والرابعة واخلمسون: قصة حادث مأساوي ألردنين بجامعة 
ِمَن  َعقديِن  بعد  ُعاَمن  لِسلطنِة  َشوٍق  ِزَياَرُة  واخلمسون:  واخلامسة  قابوس،   السلطان 

الَزَمان.  

ودار الباب السادس من الكتاب حول ذكريات التدريس والعمل بجامعة النجاح 
من  حلقة،  عرشة  سبع  بلغ  احللقات  من  وبمجموع  بفلسطن،  نابلس  مدينة  يف  الوطنية 
واخلمسون:  السادسة  احللقة  عنوان  وكان  والسبعن.  الثانية  وحتى  واخلمسن  السادسة 
األسابيع  ذكريات  واخلمسون:  والسابعة  بنابلس،  الوطنية  النجاح  جامعة  إىل  االنتقال 
بجامعة  الرتبية  كلية  تطوير  قصة  واخلمسون:  والثامنة  النجاح،  بجامعة  للعمل  األوىل 
ذكريات  والستون:  األقىص،  انتفاضة  اندالع  ذكريات  واخلمسون:  والتاسعة  النجاح،  
إدارة املكتبات بجامعة النجاح، واحلادية والستون: ذكريات تدريب العاملن يف الرتبية 
بالضفة الغربية،  والثانية والستون: ذكريات تأليف كتب الرتبية الوطنية لطلبة فلسطن، 
مدينة   والستون:  والرابعة  النجاح،  بجامعة  الرتبية  كلية  عامدة  إدارة  والستون:  والثالثة 
نابلس وانتفاضة األقىص،  واخلامسة والستون: شاهد عيان عىل اقتحام قوات االحتال  
أمنية  األقىص:  رحاب  يف  والستون:  والسادسة  األقىص،   انتفاضة  خال  نابلس  ملدينة 
والستون:  والثامنة  علمي،  مؤتر  يف  األقىص  انتفاضة  آثار  والستون:  والسابعة  تتحقق،  
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جامعة  والستون:  والتاسعة  األقىص،  انتفاضة  عن  الرتبوية  البحوث  كتابة  ذكريات 
العلمي  واإلنتاج  النجاح  جامعة  والسبعون:  واالجتياح،  احلصار  ظل  يف  النجاح 
والثانية  األقىص،  انتفاضة  خال  نابلسية  قصص  والسبعون:  واحلادية  والفكري، 

النجاح.         جامعة  مغادرة  والسبعون: 

من  بكٍل  والعمل  التدريس  ذكريات  موضوع  الكتاب  من  السابع  الباب  وعالج   
احللقة  مها:  وبحلقتن  األردن،  يف  اخلاصة  اإلرساء  وجامعة  التطبيقية  البلقاء  جامعة 
واحللقة  التطبيقية،  البلقاء  جامعة  رحاب  يف  عنوان:  حتت  وكانت  والسبعون  الثالثة 

الرابعة والسبعون وكانت بعنوان: العمل يف جامعة اإلرساء اخلاصة.

الرشق  جامعة  يف  والعمل  التدريس  ذكريات  حول  ركز  فقد  الثامن  الباب  أما 
األوسط األردنية، وبمجموع عرش حلقات مستقلة، من اخلامسة والسبعن وحتى الرابعة 
الدراسات  جامعة  إىل  االنتقال  والسبعون:  اخلامسة  احللقة  عنوان  كان  وقد  والثامنن. 
العليا األردنية )جامعة الرشق األوسط(،  والسادسة والسبعون: وضع حجر األساس 
ملباين جامعة الدراسات العليا األردنية )جامعة الرشق األوسط(، والسابعة والسبعون: 
بدايات األنشطة األكاديمية بجامعة الدراسات العليا األردنية )جامعة الرشق األوسط(، 
)جامعة  األردنية  العليا  الدراسات  جلامعة  الدائم  املقر  إىل  االنتقال  والسبعون:  والثامنة 
األردنية  العليا  الدراسات  جامعة  مسمى  تغيري  والسبعون:  والتاسعة  األوسط(،  الرشق 
اإلنسانية  العلوم  كلية  عامدة  مسؤولية  إستام  والثامنون:  األوسط،  الرشق  جامعة  إىل 
الرشق  جامعة  يف  الرتبية  كلية  ظهور  والثامنون:  واحلادية  األوسط،  الرشق  بجامعة 
جامعة  يف  العلمي  البحث  عامدة  إدارة  والثامنون:  والثانية  لا،  عميدًا  وتعييني  األوسط 
بجامعة  املختلفة  األكاديمية  اللجان  يف  العمل  والثامنون:  والثالثة  األوسط،  الرشق 
عميل  خال  والثقايف  والفكري  العلمي  إنتاجي  والثامنون:  والرابعة  األوسط،  الرشق 

بجامعة الرشق األوسط.

التقاعد،  عىل  اإلحالة  زمن  العلمية  بالذكريات  الكتاب  من  التاسع  الباب  واهتم 
عنوان  وكان  والثامنن.  السابعة  وحتى  والثامنن  اخلامسة  من  مستقلة،  حلقات  وبثاث 
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الُعمر،  من  السبعن  سن  بلوغي  بعد  التقاعد  إىل  اإلحالة  والثامنون:  اخلامسة  احللقة 
الرتبوية،  االجتامعية  للدراسات  العريب  امللتقى  إنشاء  قصة  والثامنون:  والسادسة 

التقاعد.  العلمي والفكري والثقايف خال فرتة  اإلنتاج  الثامنون:  والسابعة 

بالباب العاش الذي دار حول موضوع األصل العائيل لصاحب  واخُتتم الكتاب 
حلقاٍت  وبأربع  البكالوريوس،  لدرجة  ودراسته  املدرسية  وحياته  وطفولته  الذكريات 
الثامنة  احللقة  عنوان  وكان  والتسعن.  احلادية  وحتى  والثامنن  الثامنة  من  مستقلة: 
صاحب  طفولة  الثامنون:  والتاسعة  الذكريات،  لصاحب  العائلية  األصول  والثامنون: 
قصة  والتسعون:  واحلادية  الذكريات،  لصاحب  املدرسية  احلياة  والتسعون:  الذكريات، 

الذكريات. لصاحب  البكالوريوس  مرحلة 

طفولته  يف  املؤلف  با  مّر  كثرية  ذكرياٍت  تناول  قد  الكتاب  هذا  فإن  وباختصار، 
وصباه وشبابه ونضجه وكهولته، أحب أن يوثقها للتاريخ، وملن يرغب يف االطاع عىل 
من  قرٍن  نصف  مدى  عىل  با  قام  وما  والتعليم  الرتبية  عامل  يف  املتخصصن  أحد  كتبه  ما 
اجلهد والعطاء يف املدارس واملعاهد واجلامعات من جهة، ويف ميادين البحوث امليدانية 
والتأليف والثقافة والفكر واإلبداع. ومع ذلك، فإن هذا الكتاب يبقى من عمل البرش،  
وخيضع للصواب واخلطأ، ال سيام وأن املؤلف يفتح صدره لانتقادات البناءة واملسؤولة 

خس  حس  جس  من أجل عملية التطوير أو التحسن يف الطبعات القادمة. قال تعاىل: نتٱ
مت، صدق اهلل العظيم، واهلل ويل التوفيق. مصجض  خص  حص  مس 

                                                                       املؤلف

                                 أ.د. جودت أمحد سعادة املساعيد                



الباب الأول

ذكريات التدري�س الأوىل واللتحاق بربنامج
الدبلوم واملاج�ستري يف اجلامعة الأردنية

 احللقة الأوىل: الذكريات التعليمية الأوىل 
 احللقة الثانية: وا�ستمرت ذكريات دبلوم الرتبية 

 احللقة الثالثة: ماج�ستري الرتبية.. ذكريات احلنني واملحبة يف رحاب اجلامعة الأردنية 
 احللقة الرابعة: الختيار الدقيق واملنا�سب لر�سالة املاج�ستري
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الباب الأول
ذكريات التدري�س الأوىل واللتحاق بربنامج

الدبلوم واملاج�ستري يف اجلامعة الأردنية
http://www.alrai.com/article/752155.html                   

           صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   
                  تاريخ النرش: االحد: 2015/10/18- العدد: )16401(

احللقة الأوىل: الذكريات التعليمية الأوىل 
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد   

هبا  عصفت  مهام  واألذهان،  القلوب  يف  حارضة  لإلنسان،  الرتبوية  اخلربات  تبقى 
الظروف واألحداث، ومهام تعاقبت عليها السنون واأليام. فام زلت أتذكر الشهور األوىل 
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لعميل معلاًم للتاريخ واجلغرافيا يف املدارس الثانوية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم األردنية، 
قبل ما يقارب النصف قرٍن من الزمان. وكانت املعلومات اجلامعية بامدة اجلغرافيا، والتي 
فيه  كانت  الذي  الوقت  زالت راسخة كالصخر، يف  ما  األول،  الرتتيب  فيها عىل  حصلت 
احلامسة عىل أشدها ملامرسة مهنة التدريس منذ اللحظة األوىل للدخول اىل احلجرة الدراسية، 
دون تردد أو خوف من الفشل، يف ضوء مرحلة الشباب املاسية التي كنت أمُر هبا يف ذلك 

الوقت .
عىل  اعتامدًا  الدروس،  من  درس  لكل  العميق  التحضري  من  نوٌع  ذلك،  رافق  وقد 
األوىل  الستة  الشهور  يف  سيام  وال  أحد،  من  أرشاٍف  أو  توجيٍه  دون  الشخيص،  اجتهادي 
من تلك اخلربة، مستخدمًا خالهلا ما هو متوفر يف املدرسة من اخلرائط اجلغرافية والتارخيية 
رغم قلتها، وحماوالً رسم الكثري مما تتطلبه املوضوعات املدرسية املتنوعة، مستغاًل املواهب 
والطاقات اإلبداعية الكامنة لدى الكثريين من طلبة هذه املرحلة، والذين كانت تنقصهم 

أساليب التعزيز العديدة، والتي حتوهلم إىل عنارص أساسية يف بيئة التعلم النشط املطلوبة.
ولكن مما أثار دهشتي واستغرايب يف تلك املرحلة املبكرة من اخلدمة يف سلك الرتبية 
احلامس  من  نوعًا  اعتربوه  ما  عىل  املعلمني،  قدامى  من  زمالئي  بعض  هتكم  هو  والتعليم، 
الزائد من جانبي، لن جيلب لصاحبه سوى املتاعب األكيدة والوقوع يف األخطاء العديدة، 
ناسني أو متناسني بأن اإلنسان يتعلم من إخفاقاته أكثر مما يستفيد من نجاحاته، يف الكثري من 
املواقف الرتبوية واحلياتية. بل وكلام أردُت اللجوء إىل بعضهم لالستشارة أو لالستفسارعن 

بعض األمور، وجدت قلياًل من التعاون، وكثريًا من التعليق والصدود.
من  املعلمني  بعض  يوصل  قد  ما  إىل  يوصلني  ومل  َعُضدي،  يف  َيُفّت  مل  ذلك  أن  إال 
اإلحباط واالستسالم، بل كان يمثل يف احلقيقة نوعًا من التحدي، الذي يتطلب الصمود 
احلقيقي، ليس من أجل احلفاظ عىل السمعة العلمية والتدريسية بني الطلبة واألقران واإلدارة 
املدرسية فحسب، بل وقبل ذلك، للرغبة الصادقة يف احلرص عىل البقاء يف املهنة التي اخرتهتا 
بنفيس، دون ضغوط من أحد، ألهنا كانت تلبي اهتامماٍت يف نفيس بأن أكون يومًا ما معلاًم 
ناجحًا، ال سيام بعد أن قرأت يف صحيفة )اجلهاد( األردنية، وأنا طالب يف املرحلة الثانوية يف 
أوائل الستينيات من القرن املايض، أن رئيس غينيا األسبق )امحد سيكوتوري( عندما سألوه 
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عن أفضل مهنة مارسها من بني املهن السبع التي عايشها فعليًا، بام فيها رئاسة اجلمهورية 
قال: إهنا مهنة املعلم، ألهنا حترص عىل تربية النشء الصالح والنافع لنفسه وأهله وبلده.

وقد ساهم يف هذا الصمود رغم املثبطات العديدة، بعض التشجيع الذي كنت ألقاه 
من مدير املدرسة وأحد املعلمني، ولكن العامل األهم، جاء من السمعة الطيبة التي انترشت 
بني الطلبة، وانتقلت أصداؤها فيام بعد اىل املعلمني، ليس يف املدرسة التي أعمل هبا فقط، 
بل ويف املدارس األخرى القريبة، وإىل مديرية الرتبية والتعليم التي تتبع هلا املدرسة، والتي 
جلأت اىل الطلب مني  تقديم بعض الدروس النموذجية أمام معلمي الدراسات االجتامعية 

ومعلامهتا من وقٍت آلخر.
ونظرًا ألنني الحظُت حاجتي املاسة إىل التعمق يف األمور الرتبوية منذ األيام األوىل 
لعملية التدريس، فقد أخربين أحد األصدقاء بافتتاح أول برنامج درايس يف اجلامعة األردنية 
بطريقة  فيه  للتسجيل  أهرع  جعلني  مما  الرتبية،  بدبلوم  يسمى  البكالوريوس  درجة  بعد 
منتظمة، حيث ينتهي دوام عميل يف املدرسة حوايل الثانية بعد الظهر، يف الوقت الذي يبدأ 

دوام برنامج دبلوم الرتبية، من الرابعة عرصأ وحتى السابعة مساءأ، وبشكٍل يومي.
يمثل  املئة،  بلغوا نحو ثلث  الدبلوم، والذين  الدفعة من  اللقاء مع طلبة تلك  وكان 
الدخول يف عاملٍ معريف واجتامعي جديد للغاية بالنسبة يل، حيث كان معظمهم من املعلمني 
ساهم  مما  التعليمية،  املناطق  ومديري  النفسيني  واملرشدين  الرتبويني  واملرشفني  واملديرين 
وتعدد وجهات  واآلراء،  األفكار  اخلربات، وتالقح  تبادل  من  االستفادة  كبرية يف  بدرجٍة 
النظر، والذي يمثل يف الواقع النمو املهني احلقيقي للمعلم  .                                                                                      

ليس يف  الرتبية،  دبلوم  بربنامج  امللتحقني  بني  أشده  التنافس عىل  أجد  مرة،  وألول 
األنشطة والواجبات واالختبارات فحسب، بل وقبل ذلك يف عامل املهنة الواسع، وما حيويه 
من معلومات وتطورات، وما يقتضيه ذلك من طرٍح للمشكالت والصعوبات والتصدي 
يف  ترتك  الثرية،  املناقشات  وكانت  وخربات.  وآراء  أفكار  من  الدارسون  يمتلكه  بام  هلا، 
النفس الكثري من العادات والقيم واالجتاهات املرغوب فيها، مثل اإلصغاء اإلجيايب لكل ما 
يدور من حوارات بناءة، وحتليلها، والعمل عىل نقدها، باالتفاق أو االختالف يف األفكار أو 
اآلراء، مع طرح املربرات املنطقية وراء كل ذلك. هذا ناهيك عن تطبيق األنشطة اجلامعية، 
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التي تؤدي إىل احرتام آراء اآلخرين، وتكامل املعلومات وتوظيفها عن طريق ربطها بالواقع 
الرتبوي األردين إجيابًا أو سلبًا.

كوهنا  رغم  والتي  الثانوية،  املدارس  يف  ملعلم  األوىل  التعليمية  الذكريات  إهنا  نعم، 
شخصيًة إىل حٍد كبري، إال أهنا توثُق لبعض حاالت الوضع الرتبوي قبل نحو نصف قرٍن، 
ملن يريد التذكر من اجليل السابق، وملن يرنو إىل دراسة تلك األيام، أو يأخذ منها العربة من 
           profjawdat@yahoo.com   jawdatmassa@gmail.com .األجيال الصاعدة



35

            http://alrai.com/article/744913.html 
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

            تاريخ النرش: االحد: 2015/10/25- العدد: )16408(

احللقة الثانية: وا�ستمرت ذكريات دبلوم الرتبية          
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد   

كانت اخلطة من وراء التحاقي بربنامج دبلوم الرتبية يف اجلامعة األردنية عام 1968، 
كمعلم للدراسات االجتامعية، تتمثل يف رضورة االستفادة القصوى من األفكار الرتبوية 
املقروءة من الكتب املعتمدة، واملراجع العديدة املطلوبة ملقررات ذلك الربنامج، أو االنتفاع 
احلقيقي من اآلراء واخلربات املطروحة من جانب عدد من أساتذة الرتبية الكرام من أردنيني 
ذلك  كل  مرموقة.  أمريكية  جامعات  من  واملعرفة  العلم  هنلوا  الذين  مرموقني،  ومرصيني 
جاء من أجل التعويض عن النقص الذي كنت أشعُر به  يف هذا اجلانب الرتبوي بعامة، ويف 
اجلغرافيا،  بكالوريوس  وقتها  أمحل  وأنا كنت  منه عىل وجه اخلصوص، ال سيام  التعليمي 
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ذلك التخصص املعريف، الذي كان خيلو متامًا من أي جرعٍة تربوية حيتاج إليها من يرغب 
يف اإللتحاق بمهنة الرتبية والتعليم. هذا ناهيك عن قلة التوجيه واإلرشاف من ذوي اخلربة 
خالل  من  حتى  أو  فيها،  أعمل  كنت  التي  املدرسة  داخل  من  سواء  والتعليمية،  الرتبوية 
املنطقة التعليمية التابعة هلا، ال سيام وأن أي معلم مبتدئ، يظل بحاجٍة ماسٍة ملن يأخذ بيده 
التي  املشكالت  العديد من  يتغلب عىل  بنجاٍح من جهة، ولكي  تربويًا، حتى يشق طريقه 

تواجهُه أسبوعيًا من جهٍة ثانية.                           
وما أن دخلُت بشكٍل جاٍد يف صلب هذا الربنامج، وال سيام توضيح جوانب العملية 
التعلم، وكيفية  مبادئ  بالغة األمهية مثل  تعرفُت إىل موضوعات  التعلمية، حتى  التعليمية 
تنويرًا  املبتدئ  املعلم  ازداد ذلك  الدراسية، حتى  الطلبة داخل احلجرة  السليم مع  التعامل 
املستقلة  تقوم عىل تكوين شخصيتهم  تنشئَة  الطلبة  تنشئة هؤالء  لواء  بعدها  رافعًا  تربويًا، 
العديد  يف  رأهيم  وإبداء  السابرة،  األسئلة  طرح  عىل  تدريبهم  طريق  عن  وذلك  واملفكرة، 
املتنوعة،  املوضوعات اجلغرافية والتارخيية  تركز عليها  التي  القضايا اجلدلية والقيمية،  من 
التي جيب أن يكون هلم دوٌر مهٌم يف مناقشة  بإيدهيم ملواجهة املشكالت احلياتية،  واألخذ 
املبادرة مستقباًل، حللها بشكل منفرد أحيانا، وبطريقة  أبعادها حاليًا، متهيدًا الستالم زمام 
مجاعية أحيانًا أخرى، وذلك حسب طبيعة كل مشكلٍة عىل حدة، ويف ضوء الظروف التي 

تتحكم هبا.   
يف  يطمح   ٍ كدارس  يل  بالنسبة  فشيئًا  شيئًا  الرتبية  دبلوم  برنامج  إجيابيات  وازدادت 
بأنواع االختبارات املدرسية من مقالية وموضوعية،  تَم اإلملام  االستفادة، وال سيام عندما 
وخصائص كل نوع، وأنامطه املختلفة، مع مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة كلام فكر املعلم 
أن  الرضوري  من  يصبح  بحيث  شفوية،  أو  حتريرية  كانت  سواٌء  األسئلة  هذه  صياغة  يف 
تشتمل عىل ثالثة مستويات من السهولة والصعوبة وهي: أسئلة جييب عنها معظم الطلبة 
)إن مل يكن ُجُلُهم(، وأسئلة جييب عنها املتوسطون واألقوياء منهم، وأسئلة ال جييب عنها 

إال الراسخون يف العلم من بينهم.     
القوة  نقاط  بني  من  الرتبوية،  العملية  خالل  التعليم  تكنولوجيا  استخدام  ويبقى 
األساس التي أضافت للمعلم املبتدئ ُبعدًا ُميِسًا لعملية التدريس، يف الوقت الذي كانت 
متثُل فيه بالنسبة للطلبة، جماالً حمببًا للرتكيز والتشويق يف وقٍت واحد، بدالً من جلوء املعلم 
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إىل اإللقاء املستمر للمعلومات دون وسيلة تعليمية مثرية لالنتباه، مما يساهم بقوة يف حدوث 
الرشود الذهني للمتعلم، وقلة تركيزه عىل ما ُيطرُح من معارف ومعلومات وبيانات، أو ما 
يدور من أنشطة أو مناقشات أو حوارات، بل وربام يثري هذا الطالب شارد الذهن، بسبب 
اإللقاء املتواصل دون استخدام الوسائل التعليمية املناسبة، العديد من املشكالت ليس مع 

أقرانه فحسب، بل ومع املعلم قبل ذلك.        
عىل  شجعتنا  التي  البحثية،  املشاريع  من  الرتبية  دبلوم  مرحلة  خالل  أنجزنا  وكم 
متر  كانت  التي  األردنية،  اجلامعة  مكتبة  من  سيام  وال  املتنوعة،  املعرفة  مصادر  اىل  الرجوع 
وقتها يف مرحلة تطوير أساسية. ومما زاد يف األمهية الرتبوية والعلمية لتلك املشاريع البحثية، 
قيام كل دارس ٍ يف ذلك الربنامج، بتقديم بحثه أمام زمالئه، مستخدمًا الوسائل التعليمية 
املعروفة يف ذلك الوقت، والتي اقترصت يف معظمها عىل اللوحات التوضيحية، والرسوم، 
واألشكال، واخلرائط، عىل أن يعقب ذلك فتح املجال واسعًا لالستفسارات، والتعليقات، 

واإلضافات، واملناقشات الثرية، من جانب أستاذ املادة وبقية الدارسني.
ومل تقترص تلك األنشطة عىل املشاريع البحثية الفردية فقط، بل تعدهتا إىل املشاريع 
من  الفصول  من  عدٍد  برتمجة  القيام  الدارسني  من  تتطلب  كانت  التي  سيام  وال  اجلامعية، 
وثيقًا  ارتباطًا  وترتبط  األمهية،  بالغة  موضوعات  تتناول  التي  األجنبية،  الكتب  أمهات 
بني  الرتمجة  مهام  توزيع  فريق  من كل  يستوجب  هذا  املدروسة. وكان  املقررات  بمحتوى 
أفراده، ثم توزيع نسٍخ من كل ترمجة عىل أعضاء املجموعة، يتبعه لقاٌء واحٌد أو أكثر بينهم، 
وذلك ملناقشة املادة التي متت ترمجتها، ثم توزيع األدوار لكيفية طرحها أمام أستاذهم من 

ناحية، وبقية الدارسني يف برنامج دبلوم الرتبية من ناحيٍة ثانية.
وكم كنا نالحظ وبالتجربة امليدانية، تطبيق أساتذة برنامج دبلوم الرتبية لألفكار التي 
يطرحوهنا يف حمارضاهتم املتنوعة، عىل أسئلة االختبارات التي نقدمها حتت إرشافهم الدقيق. 
Objective Questions وال سيام من  فهذه األسئلة متنوعة يف أنامطها، فمنها املوضوعية 
 Essay Multiple Choice Questions، ومنها األسئلة املقالية  نوع االختيار من متعدد 
Role Play Questions، أو ما يسمى باألسئلة  Questions ، ومنها أسئلة لعب الدور  
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Open Ended Questions ، والتي تركز عىل مواقف تربوية أو تعليمية  النهاية  مفتوحة 
تتطلب حلوالً لبعض املواقف أو املشكالت املدرسية احلقيقية.

التي  املهمة  احلياتية  املفاصل  من  مفصاًل  الرتبية،  دبلوم  مرحلة  تبقى  باختصار، 
مررت هبا، والتي صقلت يف نفيس اجلانبني املعريف واخلربايت، بالكثري من اآلراء واألفكار 
اخرتهتا،  التي  والتعليم  الرتبية  مهنة  والتي جعلت من  فيها،  املرغوب  والقيم  واالجتاهات 
عماًل استمتع به وافتخر من جهة، ومسارًا أتابع من خالله مشواري التايل للحصول عىل 
درجة املاجستري يف الرتبية من جهٍة أخرى، وهذا ما سيكون جمال حديثنا القادم بإذن اهلل.                    

              profjawdat@yahoo.com
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      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   
                 تاريخ النرش: االحد: 2015/11/1- العدد: )16415(

احللقة الثالثة: ماج�ستري الرتبية.. ذكريات احلنني واملحبة يف رحاب  
                              اجلامعة الأردنية 

بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد   

دراستهم  مهمة  من  الرتبية  دبلوم  لربنامج  الدارسني  من  املائة  ثلث  انتهى  أن  وما 
لاللتحاق  منهم  مخسٍة  أعىل  استدعاء  تّم  حتى  بذلك،  رسمية  شهادة  عىل  وحصوهلم  له،  
بربنامج املاجستري يف الرتبية من اجلامعة األردنية، والذي حدث خالل الفصل األول من 
نوعيًة جديدًة  انعطافًة  يمثُل  الربنامج  التحاقي هبذا  1971/1970م. وكان  اجلامعي  العام 
يف حيايت الشخصية واألكاديمية معًا. ورغم فرحتي الغامرة هبذا القبول، إال أنه كان هناك 
ما يؤملني ويؤمل كل مواطن رشيف، تلك احلوادث املؤسفة التي سيطرت عىل الساحة أيامها 
من اشتباكات مسلحة بني األخوة، ألقت بظالهلا عىل مسار احلياة بني الناس، وعىل رأسها 
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احلياة األكاديمية. فقد كان من الصعوبة بمكان عند اخلروج من قاعة املحارضات يف اجلامعة 
األردنية بعد السابعة لياًل خالل فصل الشتاء، أن أجد وسيلة نقٍل عامٍة أو خاصٍة، تنقلني اىل 

أقىص غرب مدينة صويلح.
وقد كنت أتلهُف لرؤية ضوء أي سيارة تأيت من بعيد، ليزداد األمل عندي من توفري 
ما ال يقل عن ساعٍة ونصف من السري عىل األقدام، وسط حالٍة من الربد الشديد تارة، ومن 
الدامس  الظالم  يف  أسري  كنت  األوقات  معظم  ولكن  أخرى.  تارًة  الغزيرة  األمطار  اهنامر 
ويف هدوء تام، نظرًا النكفاء الناس يف بيوهتم. وليتها كانت األمور تقف عند هذا احلد، فام 
أن تطأ قدماّي  مدينة صويلح ذات الشوارع اخلالية، حتى خيرج يل من هذه الزاوية أو تلك 
من يصوب السالح يف وجهي، ويوجه أسئلة عديدة للتأكد من رس مروري يف هذا الوقت، 
وطبيعة املهمة التي أقوم هبا. وكان بعضهم ممن يقتنع باهلدف العلمي ورسالته، يرسل معي 
أحدهم ملساعديت يف قطع مسافة املنطقة التي يسيطر عليها، ثم تتكرر هذه احلالة املؤملة مع 
هذا الطرف أو ذاك لربهاٍت متعاقبة من الوقت.                             .                                         

كيلومرتين  مسافة  لياًل  اهلل  رمحها  العجوز  والديت  سري  فأكثر،  أكثر  يؤملني  ما  وكان 
وسط الظالم الدامس والوحل الكثيف، حيث مل تكن هناك طرق معبدة فرعية وقتها تصل 
إىل ذلك  الوصول  الوالدة، هو  احلَُمر. وكان هدف  مثلث  بمنطقة  فيها  نعيش  التي  املنطقة 
املثلث واملناداة كلام مرت بضع دقائق لعيل أسمع صوهتا وتطمئن. وكم كانت تنتظر طويال 
حلني وصويل، وكم كانت تعاين من اخلوف والقلق والتعب وهي تنتظريف شدة الربد، ولكن 
ما أن أسمع صوهتا وأرد عليها حتى تنسى كل أمل، كي تتلقفني بحضنها الدافئ، ثم تبكي 

بحرقة ألنني عدُت اليها.  
الفصل  ذلك  تأجيل  قررُت  واخلطرة،  واملخيفة  املؤملة  املواقف  تلك  تكررت  وملا 
الدرايس حفاظًا عىل نفيس أوالً، ورمحًة بتلك األم الرؤوم التي كنت أشعر بأهنا متوت وحتيى 
مرات عديدة كل أسبوع يمر يف دراسة مقررات املاجستري ثانيًا وأخريًا، وذلك يف ظل مثل 
عن  أتابع  كنت  أنني  إال  الدراسة،  عن  املؤقت  انقطاعي  ورغم  االستثنائية.  الظروف  هذه 
كثب ما يدور يف ذلك الربنامج من بعض األخوة، مستعدًا يف الوقت ذاته الستئناف الدراسة 

بحامسٍة عاليٍة يف الفصل الثاين. 
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وبالفعل بدأ الفصل الدرايس الثاين بعد منتصف شهر شباط )فرباير( من عام 1971م، 
حيث أخذ النهار يزداد طوالً يف وقته، وبدأ األمن واالستقرار يعودان تدرجييًا، وأصبح اجلو 
الدرايس اجلامعي مالئاًم لياًل وهنارًا، وعدُت اىل قاعات الدراسة من جديد، بعد استعداٍد 
املخطط طرحها  باملقررات  املتعلقة  املوضوعات  املؤجل، حول بعض  الفصل  مسبٍق طيلة 
فيه. وظهر ذلك جليًا يف املناقشات واحلوارات واملشاركات من جانبي، والتي كانت مقترصة 

مع أربعة دارسني آخرين وأستاذهم يف كل مقرر من هذه املقررات.     
يف  عنه  متامًا  الرتبية  ماجستري  برنامج  يف  والتعلمي  التعليمي  الوضع  اختلف  وقد 
برنامج الدبلوم، يف أن الوقت املخصص لكل دارس من الدارسني، قد ازداد أضعاف املرات 
بل وكنا نجلس كثريًا يف مكتبه  أستاذهم،  أمام  أن اجلميع  إذ  الوضع سابقا،  عام كان عليه 
وقت  ستخدامها  أجل  من  امللونة،  واألقالم  والسبورة،  املرحية،  باملقاعد  واملزود  الواسع 
احلاجة من جانب الطرفني. وكان ال يستطيع أي واحٍد منا أن يتجنب املشاركة الفعلية يف 
تلك املناقشات بحجة وجود أربعة أو مخسة أشخاص يتصدرون احلوارات من بني ما يزيد 

عن الثالثني دارسًا يف حالة برنامج دبلوم الرتبية. 
وكانت الواجبات املسبقة هي السائدة هنا، حيث يتم توزيع الفصول من كتٍب أجنبية 
عىل الدارسني اخلمسة بشكٍل فردي هذه املرة، وحتديد احلصص التي يقدمون فيها عروضًا 
Presentations أمام املجموعة وأستاذها، مسبوقًة بمقدمًة نظريٍة من أستاذ املقرر  شفوية 
حول كل موضوع من هذه املوضوعات. ويكون كل طالب قد قام بتصوير املادة ست نسخ، 
للجميع  تتاح  حتى  األقل،  عىل  واحٍد  بأسبوٍع  للواجب  عرضِه  موعد  قبل  بتوزيعها  يقوم 
الفرصة لقراءهتا بعمق، ووضع املالحظات واالستفسارات عليها، متهيدًا إللقائها عىل من 
يأيت دوره يف التقديم. وقد ساهَم ذلك بقوة يف تعزيز مهارات التفكري الناقد والتي تتمثل يف 
التفسري والتحليل والتقييم واالستدالل والتنبؤ والتنظيم، عالوة عىل تشجيعها عىل مهارات 

التفكري االبداعي كالطالقة واملرونة واألصالة والتوضيح. 
ُيعلُق  املادة عىل إعطاء مقدمة عن املوضوع فحسب، بل وكان  ومل يقف دور أستاذ 
أيضًا عىل كثري من املعلومات التي يقدمها صاحب الواجب األكاديمي، بل وعىل األسئلة 
تلك،  أو  النقطة  هذه  حول  األربعة  الزمالء  يطرجها  كان  التي  العديدة  االستفسارات  أو 
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التي  النظر،  تبادل وجهات  يتم من خالهلا  ندوًة علميًة حقيقية،  بحيث كانت احلصة متثل 
كانت االستفادة منها كبريًة حتى لو كانت متعارضة، ألهنا كانت تتيح لكل دارٍس أن يدافع 
عن وجهة نظرِه باملعارف واملعلومات التي يمتلكها، وباألدلة والرباهني واألمثلة الرتبوية 

وامليدانية التي يعيشها يف الوضع الرتبوي واملدريس احلقيقي.  
وقبل  مقرراته،  دراسة  خالل  ساعدين  قد  الرتبية،  ماجستري  برنامج  فإن  باختصار، 
إىل  فحسب،  واملعلومات  للمعارف  ناقاًل  أكون  أن  مرحلة  من  االنتقال  يف  الرسالة،  كتابة 
مرحلة أن أصبح فيها أيضًا حملاًل ومفسًا ومقياًم وناقدًا هلا، وساعيًا إىل أن أكون مبدعًا إىل 
حٍد كبري يف اختيار موضوع رسالة املاجستري، ويف كتابته حسب األصول، وهذا ما سيأيت 

احلديث عنه الحقًا بإذن اهلل.  

jawdatmassa@gmail.com   /   profjawdat@yahoo.com  
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http://alrai.com/article/747815.html                   
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

                 تاريخ النرش: االحد: 2015/11/8- العدد: )16422(

احللقة الرابعة: الختيار الدقيق واملنا�سب لر�سالة املاج�ستري
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد   

الرتبوية  العلوم  كلية  يف  املاجستري  مقررات  دراسة  هناية  فرتة  خالل  تفكريي  كان 
باجلامعة األردنية، ينصُب بدرجٍة أساس عىل أمرين مهمني، يتمثُل األول منهام، يف اختيار 
املوضوع الدقيق واملناسب لرسالة املاجستري، يف حني يتمثل الثاين يف اختيار األستاذ املرشف 
عىل تلك الرسالة، ممن ستكون له البصامت الواضحة يف التوجيه واإلرشاف الالزمني هلذه 
املهمة العلمية املنشودة. وقد قمُت باالتصال الشخيص باألساتذة الذين كانت هلم مجيعًا أياٍد 
بيضاء يف تعليمنا وإكسابنا للكثري من املعارف واملهارات واالجتاهات املرغوب فيها، خالل  

تدريسهم لنا جمموعة من املقررات املطلوبة.                       .
أفكاٍر  من  لدّي  ما  بطرح  أقوم  ذاك،  أو  األستاذ  هبذا  فيها  ألتقي  مرة  كل  يف  وكنُت 
القّيمة بالرضا من عدمه تارًة،  وعناويَن مقرتحٍة لرسالة املاجستري، كي أسمع املالحظات 
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وبالتصويب أو التعديل أو اقرتاح البديل للعناوين األولية تارًة أخرى. وقد وجدُت ضالتي 
املنشودة يف هناية املطاف، يف األستاذ الدكتور عبدالرمحن عدس)رمحُه اهلل( رئيس قسم الرتبية 
وعلم النفس يف ذاك الوقت، كي يوجهني إىل موضوٍع كان يعتربُه بالغ األمهية، ألنه يشغل 
بال أولياء األمور بصورة عامة، وبال املسؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم، ووزارة الصناعة 
عىل وجه اخلصوص، وهو التعليم الثانوي الصناعي، وما يعانيه من مشكالت مجة، وال سيام 
من نواحي املناهج، وطرق التدريس، ومدى كفاءة املعلمني، والتدريب امليداين، وغريها من 

أمور عديدة هتم هذا النوع املهم من أنواع التعليم املهني.
املبارشة بكتابة خمطط الرسالة، عمدُت إىل زيارة املكتبات املعروفة يف األردن  وقبل 
وقتها، وعىل رأسها مكتبة اجلامعة األردنية، ومكتبة أمانة العاصمة، ومكتبة التوثيق الرتبوي 
بوزارة الرتبية والتعليم، حيث مل تكن الشبكة العنكبوتية معروفًة آنذاك . ولكنني مع األسف 
بزياراٍت  القيام  البتة. وحينها قررُت  كافية  قليلٍة هنا وهناك مل تكن  مل أجد سوى شذراٍت 
رئيس  من  رسمٍي  خطاٍب  عىل  حصلُت  حيث  املجاورة،  العربية  الدول  بعض  إىل  علميٍة 
القسم واملرشف عىل رسالتي موجهٍة إىل من هيمه األمر بتسهيل مهمة الباحث يف احلصول 

عىل املعلومات والبيانات ذات الصلة بموضوع الرسالة.   
وقد استثمرُت ما يقوم به بعض األقارب من العمل عىل خطوط النقل بني عامن وبغداد 
1972م، كي ُأحقق هديف للوصول إىل مصادر املعرفٍة  ودمشق وبريوت خالل صيف عام 
اجلديدة. وتوجهُت أوالً اىل بريوت، حيث مكثُت فيها يومني كاملني، قضيُت معظمها يف 
مكتبة اجلامعة األمريكية، مستفيدًا مما فيها من مراجع أجنبية شافية، مسافرًا بعدها إىل جامعة 
دمشق ليوٍم واحٍد، حاصاًل عىل معلومات ال بأس هبا. ولكن بعدها بأياٍم معدودة، كانت 

الزيارة الناجحة جدًا إىل العاصمة العراقية بغداد، والتي فاقت كل التوقعات. 
فقد زرُت كلية الرتبية يف جامعة بغداد، كي أجد أساتذة أجالء رحبوا يب أيام ترحيب، 
اجلامعة  زيارة  عيّل  واقرتحوا  العالقة،  ذات  املاجستري  رسائل  بعض  بعناوين  وزودوين 
الذي  الراوي،  مسارع  أ.د.  هو  ومشهور  خمرضم  تربوي  يرأسها  كان  التي  املستنرصية، 
ظفرُت معُه  بلقاٍء قصري ولكنه مفيد جدًا، أهداين خالله كتابني له عن التعليم الصناعي، 
ومثلهام باإلنجليزية ملشاهري املتخصصني يف هذا املجال. عالوًة عىل ذلك، فقد زودين بأسامء 
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لقائي هبم أن أحصل منهم عىل  بعد  املهني، استطعت  التعليم  وعناوين مسؤولني كبار يف 
املزيد من النرشات التخصصية، ثم عنوان أحد الوزراء السابقني املهتم جدًا يف هذا املجال، 
والذي ال حيرضين لألسف إسمه اآلن، والتي كانت مقابلته لطيفة جدًا، دار خالهلا حواٌر 
التي طرحها، خامتًا  القيمة  األفكار  أكتب  أن  استأذنته خالله  املوضوع،  علمي هادف عن 

حديثُه بإهدائي أربعة كتب أجنبية عن املوضوع. 
وبعد أسبوٍع كامٍل يف عاصمة الرشيد، جتولُت خالهلا يف ميادينها الواسعة، وأسواقها 
الكبرية، ومكتباهتا اخلالدة وعىل رأسها مكتبة املتنبي، وشممُت نسيم دجلة العليل يف ليله 
حُتسب  ما  غالبًا  كانت  زهيدة  بأسعار  اللذيذة  واللحوم  العنربي  التمن  وأكلت  الساحر، 
بالفلسات وليس بالدنانري، واشرتيت من الكتب واهلدايا اليشء الكثري، ألنني كنُت أضمن 

بأن العودة إىل مدينة عامن ستكون مع قريبي هذا أو ذاك.
 وما أن أخذت ِقسطًا من الراحة، حتى قابلُت أستاذي املرشف، ووضعتُه يف الصورة 
لكل ما بذلتُه من مجع املراجع واملعلومات ذات الصلة يف األقطار العربية الثالثة، وأطلعتُه 
عىل عينٍة منها. وقد رُسَ كثريًا رمحُه اهلل هلذه األخبار، وطلب مني رسعة إنجاز خمطط الرسالة، 

مع تزويدي شفويًا بالتوجيهات الالزمة. 
ومل يكد يمر أسبوع حتى قمت بتسليم ذلك املخطط، الذي متت مناقشته يف اجتامع 
التي  واإلضافات  التعديالت  ببعض  القيام  بعد  عليه،  واملوافقة  األكاديمي،  القسم  جملس 

تزيدُه دقًة وقوة.
وأعقَب ذلك تطويُر ثالث أدوات للدراسة، متثلت األوىل يف مقابلة مع القائمني عىل 
التعليم الصناعي يف وزارة الرتبية والتعليم ويف املدارس الصناعية ذاهتا، وبمجموع )32( 
سؤاالً،  بينام كانت األداة الثانية عبارة عن استبانٍة موجهة إىل طالب الصف الثالث الثانوي 
الصناعي، ومكونة من )74( سؤاالً، ضمن )13( حمورًا هي: أسباب التحاق الطالب بالتعليم 
وطرق  املقرر،  املدريس  املنهج  ومشكالت  املعلمني،  مع  الطالب  ومشكالت  الصناعي، 
التدريب  ومشكالت  املدريس،  الدوام  ومشكالت  تنفيذها،  ومشكالت  املتبعة  التدريس 
ومشكالت  املرافقة،  األنشطة  ومشكالت  الداخيل،  القسم  طالب  ومشكالت  العميل، 
بعد  العمل  التفكري يف  الصناعي، ومشكالت االمتحانات، ومشكالت  التخصص  اختيار 
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للمعلمني،  موجهة  استبانٍة  يف  فتمثلت  الثالثة  األداة  أما  التحسني.  ومقرتحات  التخرج، 
ومؤلفة من )75( سؤاالً، موزعة عىل )17( حمورًا هي: املؤهالت العلمية واخلدمة والرغبة 
يف التدريس، ومشكالت الدوام املدريس، ومشكالت صالحية املدرسة للتعليم الصناعي، 
خالل  للطالب  العميل  التدريب  ومشكالت  للطالب،  الفني  واملستوى  القبول  ورشوط 
املعلم يف ذلك،  املناهج ومشاركة  التدريس، وتطوير  املناهج وطرق  الصيف، ومشكالت 
الرواتب وظروف  الطلبة، ومشكالت  الطلبة، ومشكالت إرشاد  التفاعل مع  ومشكالت 
العمل، ومشكالت األسس املعتمدة يف منح الشهادات، ومشكالت املدة الدراسية املقررة، 
ومشكالت حرية احلركة يف العمل، ومشكالت االمتحانات املدرسية والوزارية، ومشكلة 

الدورات التدريبية، ومشكالت معلمي القسم الداخيل، ومقرتحات التحسني.       
وقد تم تطبيق األدوات الثالث، ومجع البيانات، ثم حتليلها وتفسريها، وإكامل فصول 
الرسالة، وعرضها فصاًل تلو اآلخر عىل األستاذ املرشف، وإجراء التعديالت التي يطلبها، 
ثم حتديد موعد املناقشة واجتيازها، والقيام بالتعديالت املطلوبة من جلنة املناقشة، وتسليم 
النسخ املطلوبة من الرسالة، وحضور حفل التخرج برعاية جاللة املغفور له بإذن اهلل امللك 
من  بعدها  انتقلُت  حيث  متامًا،  خمتلفة  أخرى  ذكريات  فهناك  وبعدها،  طالل.  بن  احلسني 

التعليم يف املدارس الثانوية، اىل التعليم اجلامعي.

jawdatmassa@gmail.com   /   profjawdat@yahoo.com
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http://www.alrai.com/article/749234.html                   
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

                  تاريخ النرش: االحد: 2015/11/8- العدد: )16429(

احللقة اخلام�سة:   ذكريات التدري�س بجامعة  امللك �سعود
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد   

كانت كلية الرتبية التابعة جلامعة امللك سعود يف الرياض، عند التحاقي هبا للتدريس 
يف خريف عام 1973، تقع يف حي النارصية، يف حني كانت الكليات األخرى موزعة يف أحياء 
ومناطق متفرقة، يف الوقت الذي كانت فيه إدارة اجلامعة تقع يف شارع الستني بمنطقة امللز، 



50

للكليات  انتقاهلا بشكٍل موحد، كي حتتل مساحات شاسعة، وبمواقع متقاربة  وذلك قبل 
مجيعًا.   وكان مبنى كلية الرتبية يمثل جزءًا من قرٍص قديٍم فخم، ملحٌق به الكثري من القاعات 
العلمية  األقسام  توزيع  تَم  وقد  صغري.  مسجٍد  اىل  إضافًة  الواسعة،  والساحات  والغرف 
الطابق  التدريس  وطرق  املناهج  قسم  نصيب  كان  بحيث  الثالث،  الطبقات  عىل  الرئيسية 
محلة  من  التدريس،  هيئة  أعضاء  من  املائة  ربع  نحو  وقتها  القسم  هلذا  ينتمي  وكان  الثاين. 
الدكتوراة يف املناهج وطرق التدريس كأساتذة مواد فقط، ومن محلة املاجستريفيها، كمرشيف 
السعوديني،  وتشمل  متنوعة،  فكانت  املدرسني،  هؤالء  جنسيات  عن  أما  عملية.  تربيٍة 
القسم وقتها  رئيس  والعراقيني، والسوريني، وكان  والسودانيني،  واملرصيني، واألردنيني، 
بالشخصية  يتصف  كان  الذي  الكبري،  السودان  من  الباقر  حممد  كامل  أ.د.  املرحوم  هو 

االعتبارية والعلمية املتميزة، والذي أصبح فيام بعد رئيسًا جلامعة أم درمان اإلسالمية.
من  املتنوع  العدد  هذا  ومع  عريقة،  جامعة  يف  بالتدريس  أقوم  حيايت  يف  مرة  وألول 
أعضاء هيئة التدريس. وكان هذا يمثل فائدًة عظيمة بالنسبة يل، وذلك نظرًا لتنوع اخلربات 
العلمية والتدريسية واإلدارية هلؤالء مجيعًا، والذين جاءوا من بيئاٍت تربوية شتى، مما أضاف 
للبيئة الرتبوية السعودية زمخًا كبريًا. وقد انعكس ذلك بشكٍل واضح خالل اجتامعات القسم 
الكثرية، وما يطرح فيها من مشكالت، وما يتبادل فيها اجلميع من آراء وأفكار ووجهات 

نظر، تؤدي إىل التعمق يف األمور بشكٍل ملفٍت للنظر.
ومن بني أفضل املآثر العلمية التي حُتسُب لذكريايت يف قسم املناهج وطرق التدريس، 
إسبوعية، وملدة ساعتني عىل األقل، حيرضها مجيع أعضاء    Seminar ندوٍة علمية  وجود 
هيئة التدريس يف القسم ليل كل ثالثاء، وال جيوز الغياب عنها إال بعذٍر قاهٍر. إذ كان عىل كل 
عضو يف القسم أن خيتار موضوعًا تربويًا يعرضه عىل احلضور يف إحدى ليايل تلك الندوة، 
وجُتمع العناوين كلها وتعرض عىل املجلس يف إحدى إجتامعاته األوىل للعام الدرايس، ويتم 
بتواريخ  جدولتها  ويتم  تعتمد،  ثم  التشابه،  أو  التكرار  من  نوٌع  فيها  كان  إن  بعضها  تغيري 

حمددة، وتوزع عىل اجلميع كوثيقٍة رسمية يتم االلتزام هبا بدقٍة متناهية.
الندوة أو حلقة السمينار مفيدة جدًا للجميع، وبخاصٍة يل كشاٍب  وكم كانت هذه 
الدكتوراة،  درجة  عىل  باحلصول  األكاديمي  وضعه  حتسني  إىل  يرنو  العمر،  مقتبل  يف 
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مثل  جدًا  عريقٍة  وعربيٍة  أجنبيٍة  جامعات  من  خترجوا  أساتذة  وجود  ذلك  صادف  حيث 
Sorbonne، يف  ٍ Cambridge يف بريطانيا، والسوربون  Oxford، وكمربيدج  أوكسفورد 
 ،Berkeley وبريكيل ،Johns Hopkins وجونز هوبكنز ،Columbia فرنسا، وكولومبيا
شمس،  وعني  والقاهرة،  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف   Stanford وستانفورد 
واالسكندرية يف مرص العربية. وهذا ما جعل هذه اخللفيات العلمية والرتبوية تتامزج معًا، 
الطالب  مصلحة  فيه  ملا  استثناء،  بال  اجلميع  عىل  الفائدة  ومعممًة  بعضًا،  بعضها  مكملًة 

والكلية واجلامعة يف هناية املطاف.
وكانت هناك جلنٌة للندوات يف القسم يرأسها أحد األساتذة الكبار، وحلسن حظي أن 
وافق رئيس القسم عىل أن أكون أحد أعضاء هذه اللجنة، للقيام ببعض األعامل التنسيقية 
والتنظيمية التي يكلفني هبا رئيس اللجنة. وكان كل هديف أن أتعلم املزيد من مهارات البحث 
العلمي، متهيدًا لتحقيق أميل باحلصول عىل درجة الدكتوراة فيام بعد. وكان كل عضو هيئة 
تدريس يقرتب موعد إلقاء بحثِه أو موضوعِه، يقوم بعمل ملخٍص له يف بضع صفحات، 
وتصويرها بعدد أعضاء جملس القسم قبل املوعد بإسبوع عىل األقل، حتى يتمكن اجلميع 
من قراءتِه بعمق، ووضع األسئلة أو املالحظات عليه، متهيدًا لطرحها وقت العرض. وما أن 
يأيت الوقت املحدد للندوة، حتى يأخذ اجلميع أماكنهم، ويقوم رئيس جلنة الندوات بتقديم 
املحارض،  معطيًا نبذًة عنه، وبضع كلامت عن موضوعه، ويأذن له باحلديث عن املوضوع أو 
البحث الرتبوي الذي أعدُه جيدًا، تاركًا املجال لآلخرين لإلصغاء اإلجيايب لكل ما يقال، 
وكتابة مالحظات إضافية لتلك التي كتبوها أصاًل عىل ملخص البحث الذي استلموه من 

قبل ، وذلك يف ضوء التفصيالت اجلديدة التي يقدمها. 
بإدارة  الندوات  رئيس جلنة  يقوم  إلقاء موضوعه، حتى  من  املحارض  ينتهي  أن  وما 
النقاش، فاحتًا املجال للجميع لإلستفسار، أو التعقيب، أو اإلضافة، أو االتفاق يف الرأي، 
جانب  من  وقتها  احلديثة  الرتبوية  األفكار  بطرح  استمتع  كنُت  وكم  فيه.  االختالف  أو 
من  الكثري  مستخدمني  الرتبية،  علامء  لكبار  واملنسوبة  األساتذة،  من  الطويلة  اخلربة  ذوي 
املصطلحات األجنبية التي كانت ترسخ يف ذهني. وتدور بعد ذلك مناقشات ثريًة وممتعة 
بني اجلميع، ال نشعر كيف انتهى الوقت املخصص للندوة. وكان يتم تعديل البحث يف ضوء 
املناقشات، ويعيد املحارض طباعته من جديد، ويسلمه لرئيس القسم كوثيقة علمية رسمية 
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حُتَسُب له كنشاط أكاديمي مرغوب فيه. وكان دوري يف تقديم البحث يف تلك الندوة قد 
مجيعًا  القسم  جملس  أعضاء  استأذنت  وقد  الفائدة.  من  قسٍط  أكرب  أنال  حتى  متأخرًا،  جاء 
من قبل، أن يدور موضوع التقديم عندي حول العنوان املقرتح لرسالة الدكتوراة التي آمل 

تقديمها، وقد رحبوا مجيعًا بذلك.
وقبيل موعد اإللقاء املخصص يل، كنت قد انتهيُت من كتابة املخطط املقرتح لرسالة 
أعضاء  من  املئة  ربع  وتوزيعها عىل  بتصوير مجيع صفحاته،  اخلاصة يب، وقمُت  الدكتوراة 
املالحظات  مجيع  من  استفدُت  أنني  وبام  بإسبوعني.  ذلك  قبل  القسم  يف  التدريس  هيئة 
من  الكثري  جتنب  حاولت  فقد  السابقني،  للمحارضين  وجهْت  التي  الكثرية  واالنتقادات 
اهلفوات، والتمسك بالكثري من إرشادات األساتذة الكبار، سواء يف كتابة خطوات بحث 
الدكتوراة املقرتح، أو يف طريقة إلقائه، وباستخدام أفضل الوسائل التعليمية املتاحة وقتها. 
وكم كنُت سعيدًا للغاية من التغذية الراجعة احلقيقية التي حصلت عليها من اجلميع، بحيث 
اخلدمات  ومن  للقبول.  مرشحًا  بشهادهتم  املخطط  ليصبح  موجودًا،  كان  ما  إىل  أضيفت 
اجلليلة التي قدمها يل بعض األساتذة املرصيني األجالء، أن أخذوا نسخًا معهم من خمطط 
التايل  الدرايس  العام  بداية  ليعودوا يف  البكالوريوس واملاجستري،  الدكتوراة، ومن شهاديت 

ومعهم قبول من جامعة عني شمس. 
ورغم حصويل عىل قبول يف برنامج الدكتوراة يف املناهج وطرق التدريس من جامعة 
عني شمس املرصية، إال أنني كنت أمتنى إكامل الدكتوراة يف إحدى اجلامعات األمريكية، 
لكثرة ما رأيت من خرجيي اجلامعات األوروبية واألمريكية من استخدام اللغة االنجليزية 
يف مناقشاهتم وطروحاهتم العلمية الكثرية. وشاءت األقدار أن احلظ يساعدين ماليًا لتحقيق 
هذا احللم، عن طريق ترشيحي رئيسًا حلملة حمو األمية يف الصحاري السعودية لنحو شهرين 
ونصف يف صيفني متتاليني، وبثالثة رواتب لكل شهر، مع األكل والرشب واملصاريف، مما 
بعدها  سافرُت  املتواصل،  العمل  من  ثالث  سنواٍت  طوال  املال  من  مبلغ  بتوفري  يل  سمح 
 Kansas إىل الواليات املتحدة، والتحقُت بربنامج الدكتوراة يف جامعة كانساس األمريكية
University. ونظرًا ألمهية ذكريات محالت حمو األمية وطرافتها وفائدة اخلربة فيها، فسوف 

jawdatmassa@gmail.com .تكون احللقة القادمة بإذن اهلل عنها
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http://www.alrai.com/article/753555.html                   
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

                تاريخ النرش: االحد: 2015/11/29- العدد: )16443(

احللقة ال�ساد�سة:   ذكريات ال�سنني الأوىل يف التدري�س اجلامعي
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد      

للتدريس اجلامعي بالنسبة يل قصًة غريبة مل تكن يف احلسبان. فام أن استلمُت شهادة 
1973م، حتى بدأُت  املاجستري يف الرتبية من اجلامعة األردنية يف أوائل شهر متوز من عام 
العليا أو اجلامعات داخل األردن أو خارجه. ويف  املعاهد  للتدريس يف  أبحُث عن وظيفة 
إحدى أيام شهر آب )أغسطس( من العام نفسه، ذهبُت إىل حمل التجليد للرسائل اجلامعية 
يف وسط مدينة عامن، لتجليد نسختني إضافتني لالحتفاظ هبام، بعد العمل عىل تصديق عدة 
نسخ من شهادات البكالوريوس واملاجستري إحتياطًا ألي طلب. وبعد أن انتهيُت من مهمة 
التجليد، جاءتني فكرة املرورعىل امللحقية الثقافية السعودية يف جبل احلسني، لالستفسار عام 

إذا كانت هناك فرصة للعمل الذي أرغب فيه.    
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كانت  إذا  عام  بالسؤال  اجلالسة  السكرترية  بادرُت  حتى  الباب،  من  دخلُت  أن  وما 
هناك إعالنات عن وظائف يف اجلامعات أو املعاهد العليا السعودية، فردْت عىل استفساري 
يف  وماجستري  اجلغرافيا  يف  بكالوريوس  فأجبتها  شهادات،  من  حتمل  وماذا  قائلًة،  بمثلِه 
الداخل بشكٍل مثري للدهشة، وما هي إال  الرتبية. فام وجدهتا إال وقد هرعْت مهرولًة إىل 
هنيهة من الوقت حتى طلبت مني الدخول فورًا إىل ثالثة أشخاص، كان أحدهم هو أ.د. 
احلضور  رحب  وقد  آنذاك.  الرياض  يف  سعود  امللك  جامعة  رئيس  نائب  ماليباري،  سامل 
حتمل  بأنك  صحيح  هل  مستغربًا،  باالستفسار  ماليباري  د.  وبدأ  بأنفسهم،  وعرفوين  يب، 
الورقي  املظروف  فتحُت  ثم  باإلجياب،  فأجبته  الرتبية؟  وماجستري  اجلغرافيا  بكالوريوس 
اليوم بتصديق نسٍخ من هذه الشهادات،  وقلت له، ها هي اإلثباتات، حيث قمُت صباح 
عام  مرص  يف  البكالوريس  يف  الدفعة  عىل  األول  كنُت  بأنني  توضح  وثيقًة  بينها  من  وكان 
له،  فقلت  بدوهنا،  أم  برسالة  املاجستري  هل  يل  فقال  وطالبة.  طالبًا   )286( بني  1968من 
حلسن احلظ فإن هاتني النسختني اللتني أمحلهام قد قمُت بتجليدمها للتو، فتناول هو النسخة 

األوىل، يف حني أخذ النسخة الثانية زميله اآلخر، وقاما بتصفحهام هبدوء.   
وما أن انتهيا من عملية التصفح، حتى قاما بتوجيه العديد من األسئلة عن املواد التي 
درستها يف مرحلة املاجستري، وعن مراحل كتابة الرسالة العلمية، وعن خربيت يف التدريس، 
الرتبية  طالب  عىل  لإلرشاف  ختصصك  إىل  احلاجة  بأمس  نحن  بالقول:  بعدها  ٌأفاجأ  كي 
العملية املتخصصني يف الدراسات االجتامعية يف جامعة امللك سعود يف الرياض، وقد كنا 
نبحث عن شخٍص بمؤهالتك منذ يومني، ونرشنا يف الصحف األردنية عن ذلك من بني 
ختصصات جامعية أخرى، وظننا للوهلة األوىل بأنك قد قرأت اإلعالن، ولكنني أوضحت 
هلم بأن قدومي كان حمض صدفة، ومل أقرأ تلك اإلعالنات أبدًا. وقام د. ماليباري باحلديث 
عن بنود العقد والراتب والسكن وتذاكر السفر وغري ذلك. ولكنني قلُت هلم أنا معلم تابع 
لوزارة الرتبية والتعليم األردنية، وال أستطيع اخلروج من البالد بدون موافقتها، فقيل يل: 

أرسع للحصول عىل املوافقة قبل سفرنا بعد يومني إىل القاهرة. 
وذهبُت مهروالً إىل مبنى وزارة الرتبية والتعليم يف العبديل، ومعي وثيقة بخط يد نائب 
مكتب  إىل  فورًا  وتوجهُت  لتخصيص.  بحاجٍة  بأهنم  وتوقيعه،  سعود  امللك  جامعة  رئيس 
وكيل الوزارة آنذاك األستاذ حكمت الساكت رمحه اهلل، الذي اتصل  مدير شؤون املوظفني 
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بكالوريوس  حيمل  أحد  اململكة  يف  يوجد  كان  إن  وسأله  كف،  أبو  يوسف  األستاذ  وقتها 
مربوك،   : فقال  فقط،  سعادة  امحد  جودت  إنه  نعم  فقال  معًا،  الرتبية  وماجستري  اجلغرافيا 
الثقافية  ووافق عىل طلبي، ونادى املعنيني بذلك، وطلَب منهم إعداد خطاب اىل امللحقية 
بأن  وأبلغه  ماليباري،  سامل  بالدكتور  اهلاتفي  باالتصال  اهلل  رمحه  وقام  باملوافقة،  السعودية 
اخلطاب الرسمي يف طريقه إليه، مما دعاه إىل انتظاري بعد ساعات الدوام، كي نوقع العقد 
مع خطاٍب الستكامل إجراءات التأشرية، وأخرى للطريان السعودي يف حال احلصول عىل 
التأشرية، والتي متت قي وقٍت قصري، سافرت بعدها دون العائلة لاللتحاق بعميل اجلديد يف 

جامعة امللك سعود بالرياض.
حرب  اندلعْت  فقط،  بأسبوٍع  السعودية  الرياض  مدينة  قدماّي  وطأت  أن  وبعد 
السادس من أكتوبر)ترشين أول( من عام 1973، بني اجليشني املرصي والسوري من جهة، 
األردين  اجليش  من  األربعني  اللواء  تدخل  تبعها  ثانية،  جهٍة  من  الصهيوين  العدو  وجيش 
الباسل من أجل مؤازرة إخوانه السوريني يف هضبة اجلوالن. وكم كانت ردود الفعل مرشفة 
جدًا لدى أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية بجامعة امللك سعود، ويف غريها من الكليات 
الراتب  ربع  وختصيص  الفورية،  التربعات  بجمع  فبدأوا  اجلامعة.  لتلك  التابعة  العديدة 

جلميع املوظفني، وملدة شهرين متتابعني لصالح املجهود احلريب العريب.                          
الرتبية،  كلية  يف  الدراسة  انتظمْت  حتى  وجيزة،  بفرتٍة  بعدها  القتال  توقف  أن  وما 
االجتامعية،  الدراسات  تدريس  طرق  مها:  الدراسية  املقررات  من  إثنني  بتعليم  وقمُت 
لطلبة هذا  العملية  الرتبية  برنامج  إىل اإلرشاف عىل  باإلضافة  وتأهيلهم،  املعلمني  وإعداد 
ثالثة  وملدة  الرياض،  ملدينة  العليا  األساسية  أو  املتوسطة  املدارس  يف  وذلك  التخصص، 
املدارس املحددة  املتعاونني يف  باملعلمني  أيام يف األسبوع، يقوم الطالب خالهلا باالتصال 
هلم، كي يعملوا عىل حتضري الدروس حتت إرشايف شخصيًا، وقبل إلقائها عىل طالب تلك 
السلبية  أو  اإلجيابية  املالحظات  تسجيل  أجل  من  زمالئهم،  بعض  مع  بوجودي  املدارس 
خالل عملية التدريس الطاليب، يعقبها يف هناية الدوام، لقاء جيمعني بالطلبة مجيعًا ملناقشة 
القوة من أجل تدعيمها، وجوانب الضعف  نقاط  لتوضيح  به كل منهم عىل حدة،  قام  ما 
النظر  النقد، واحرتام وجهات  من أجل جتنبها أو التخلص منها، مشجعًا إياهم عىل تقبل 



56

األخرى التي تؤدي إىل حتسني عملية التدريس لدهيم، حتى يؤدوا املهمة يف املرات القادمة 
بشكٍل أفضل. 

أما عن األنشطة واخلربات الرتبوية األخرى يف تلك اجلامعة، فللحديث بقية.                                                        

profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com
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http://www.alrai.com/article/753555.html                   
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

       تاريخ النرش: االحد: 2015/12/6- العدد: )16450(

احللقة ال�سابعة:   ذكريات العمل يف حمالت حمو الأمية بال�سعودية
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد                                                

كان عميل حمارضًا يف قسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية يف جامعة امللك سعود 
بالرياض، وأنا يف هناية العرشينيات من عمري، يمثل جماالً واسعًا للنشاط والتعلم بالنسبة 
يل، أكثر من كونِه نشاطًا تدريسيًا رسميًا، ال سيام وأنا كنت أصغر أعضاء هيئة التدريس يف 
باستمرار،  يراودين  الدكتوراة  درجة  عىل  احلصول  حلُم  وكان  خربًة.  وأقلهم  سنًا،  القسم 
مما جعلني ُأقيُم سلسلة عالقاٍت متميزة مع اجلميع، وبخاصة األساتذة املرموقني من ذوي 
اخلربة الطويلة، إضافة إىل رئيس القسم، ورئيس جلنة الندوات، بل ورؤساء اللجان املختلفة 

يف ذلك القسم بل ويف الكلية. 
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وكانت أخبار هذه األنشطة تصل إىل عميد الكلية تباعًا، والذي فاجأين يف أحد األيام 
إىل مكتبِه، وقال  باستدعاٍء رسيٍع يل  بإسبوعني،  1973/1974م  اجلامعي  العام  قبيل هناية 
يل: أستاذ جودت، لقد استلمُت خطابًا من وكيل وزارة املعارف سمو األمري خالد بن فهد 
هلذا  اخلرجيني  الرتبية  كلية  طالب  من  عرشين  من  فريق  بتشكيل  الكلية  يطالب  خالد،  بن 
العام، كي يلتحقوا بحمالت حمو األمية التي تشكلها وزارة املعارف السعودية، مع تعيني 
مرشٍف عام عليهم من جانب أحد مدريس الكلية. وقد وقع اختياري عليك مرشفًا عامًا 
املنورة، وذلك يف  املدينة  التابعة لوالية  النخل  ينبع  عىل تلك احلملة ملحو األمية يف منطقة 
ضوء مسموعاتك الطيبة، وأنشطتك الواضحة، ولعلمي بأنك تواٌق لدعم وضعك املادي 
من أجل السفر للخارج واحلصول عىل درجة الدكتوراة يف الرتبية، ال سيام وأنك ستحصل 
عىل راتٍب مضاعف لكل شهٍر من شهور العمل الصيفي، إضافًة إىل راتب عملك يف الكلية، 
ومصاريف األكل والرشب والسيارات واخليم والقدور وأربعة من الطباخني خلدمة أفراد 

احلملة.
ومل أتردد يف املوافقة عىل ذلك العرض املغري، الذي سُيعجُل من سفري للدراسة يف 
اخلارج. وبدأُت بعدها باإلعالن للطالب املتوقع خترجهم عن هذه احلملة، بعد أن زودين 
العميد بالرشوط، وباملكافآت التي تدفع هلم، وبطول املدة التي سيمكثوهنا، وباملهام التي 
متجهًة  الرياض،  السعودية  العاصمة  من  احلملة  وتسري  العدد،  بعدها  ليكتمل  سيؤدوهنا، 
عليه  الرسول  مدينة  يف  القصرية  االسرتاحة  وبعد  القصيم.  منطقة  عرب  املنورة  املدينة  نحو 
السالم، والصالة يف مسجدِه الرشيف، اتصلُت باملسؤولني يف مديرية الرتبية والتعليم هناك، 
لوزارة  التابعة  األمية  نلحق بحملة حمو  الدليل كي  معنا  انتظارنا، وارسلوا  كانوا يف  الذين 

املعارف السعودية آنذاك، والتي انطلقت قبلنا بيومني.
وتوجه الَركُب اىل ميناء ينبع عىل البحر األمحر، حيث تناولنا وجبة طعام الغداء من 
بأن  الدليل  لنا خالهلا  املتخصصة، أوضح  املطاعم  الشهي املشوي واملقيل يف أحد  السمك 
وجهتنا ليس بلدة ينبع النخل التي تبعد مسافة )70( كيلومرتا عن ميناء ينبع، وإنام منطقة 
وادي العيص، التي تبعد عنه نحو )150( كيلومرتًا، يف منطقٍة صحراويٍة جافة، وهي من 
ضمن املناطق التي كانت متر هبا قوافل أبو سفيان يف رحلتها بني بالد الشام واحلجاز. وما 
أن بدأنا بالسري نحو اهلدف، حتى أدركنا مدى وعورة الطريق التي كانت يف معظمها آنذاك 
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صحراويًة متامًا ومتر بني أوديٍة متعرجة وجباٍل بركانية مبعثرة هنا وهناك، مما زاد من وقت 
املسري، يف حر الصيف الالفح، وبدرجات حرارٍة تفوق اخلمسني.

من  الكلمة  حتملُه  ما  بكِل  صحراويًة  واحًة  متثل  التي  العيص،  قرية  وصلنا  أن  وما 
إىل  بعدها  لريافقوننا  السعودية،  املعارف  وزارة  من  احلملة  أعضاء  استقبلنا  حتى  معنى، 
القرية يف  بوجوه  باالتصال  وبدأنا  األمية.  مقرًا حلملة حمو  التي اختذت  املتوسطة،  املدرسة 
مسجدها، وتشجيعهم عىل التحاق األميني منهم بالفصول الدراسية الليلية املخصصة هلذه 
املهمة. إضافًة إىل ذلك، فقد أعلنُت شخصيًا أمام احلضور، بأن طلبة كلية الرتبية بجامعة 
امللك سعود اخلرجيني هم من ختصصات خمتلفة مثل: تدريس الرياضيات، وتدريس العلوم، 
العربية،  اللغة  وتدريس  االسالمية،  الرتبية  وتدريس  االجتامعية،  الدراسات  وتدريس 
املدرسة هنارًا من  القرية يف صفوف  استقبال طلبة  اللغة اإلنجليزية، وأنه يمكن  وتدريس 
أجل التقوية يف خمتلف التخصصات، وذلك حتى يزيد تأثري احلملة إجيابيًا بالعمل هنارًا مع 

طلبة املدارس، ولياًل مع كبار السن ملحو أميتهم.                                                    .
السعودية املشرتكني يف  املعارف  بنحو ثالثني من معلمي وزارة  وكم كان اختالطنا 
هبا  يتمسك  التي  نسبيًا  القديمة  الرتبوية  األفكار  أنصار  بني  املناقشة  حيث  مفيدًا،  احلملة 
العرشون،  الطالب  عليها  تربى  التي  آنذاك،  احلديثة  الرتبوية  األفكار  وأنصار  املعلمون، 
الذين خترجوا من كلية الرتبية بجامعة امللك سعود بالرياض، ممن اشرتكوا يف احلملة. وكان 
اللييل  والتدريس  املدارس،  طالب  لتقوية  النهاري  التدريس  بني  يوزع  الغالب  يف  الوقت 
لتعليم كبار السن، والباقي مناقشات تربوية، ودردشات متنوعة، والتفكري يف عمل رحالت 
مجاعية خالل عطلة هناية األسبوع. وقد امتد األمر إىل التفكري يف أنشطٍة ثقافية، متثلت يف 

عمل لوحة حائط عن حمو األمية، طرحت فيها موضوعاٍت تربويٍة من اجلانبني.
وقد حظيت احلملة بزيارة العديد من املسؤولني يف مديريات الرتبية والتعليم املجاورة، 
وما ظهر خالهلا من كرٍم عريٍب أصيٍل من أهل املنطقة الصحراوية، الذين يتسابقون يف إكرام 
يتجاوزعددهم  الذين  األمية  املشرتكني يف محالت حمو  املسؤولني، بل ومجيع  الضيوف من 
اخلمسني. وكان اللقاء يف الواقع عبارة عن ندوة حقيقية بني الضيوف واملضيفني، إذ يستفس 
املسؤولون من أهل القرية عن مدى فاعلية أو فائدة محالت حمو األمية يف قريتهم والتجمعات 
البدوية املجاورة. وكم كانت األجوبة مثلجًة للصدر، عندما أكد وجوه القرية عىل أن الفائدة 
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مل تقترص عىل كبار السن، بل امتدت إىل طالب املدارس من حيث التقوية العلمية، أو معاجلة 
الطلبة املكملني يف بعض املواد الدراسية. هذا باإلضافة إىل عرض أهل القرية ملطالبهم أمام 
جديدة،  ثانوية  مدرسة  بناء  أو  املتوسطة،  للمدرسة  االستيعابية  القدرة  بزيادة  املسؤولني، 
حتى يتجنب الطالب مشكلة التسب املتوقع من املدارس، يف ضوء التنقل اليومي مسافات 
ليست بالقصرية إىل البلدات البعيدة نسبيًا، نظرًا لعدم وجود مدرسٍة ثانويٍة يف منطقة العيص 
آنذاك.  ويف الوقت نفسِه كان سؤال املسؤولني إىل العاملني يف محالت حمو األمية حول ما إذا 
كانت هناك بعض الصعوبات أو العقبات التي حتول دون إمتام مهام احلملة عىل أكمل وجه، 

وتذليل بعض العراقيل التي كانت تظهر أحيانًا. 
التقيُت  مثمرة،  إضافية  خربًة  متثُل  األمية،  حمو  محلة  مع  جتربتي  احلقيقة  يف  وكانت 
وقمنا  خمرضمني،  معلمني  عىل  وتعرفنا  املجال،  هذا  يف  طويلة  سنوات  هلم  من  مع  خالهلا 
بزيارة مواقع وقرى عربية سعودية عديدة مل يكن أمامي فرصة زيارهتا مطلقًا لوال برنامج حمو 
األمية، مما جعلني ُأقدر كثريًا األشخاص الذين يبذلون جهودًا جبارة لتنوير عقول األميني 
بنور العلم واملعرفة، سواٌء ممن يضعون الكتب املتخصصة يف هذا املجال، أو ممن يقومون 
بتدريس هذه الفئة، التي حتتاج بحٍق إىل خدماٍت جليلٍة لتنوير عقوهلا، واألكثرتقديرًا يكون 
ملن يقوم بالسفر إىل األماكن النائية حتى يتيح الفرصة ملن حرمهم الزمان واملكان، من نعمة 
قراءة القرآن. وحلسن حظي أن نجاح محلة حمو األمية لذلك العام، شجع القائمني عىل كلية 
وكان  قادم  صيف  يف  جديدة  حلملٍة  ترشيحي  عىل  بالرياض  سعود  امللك  بجامعة  الرتبية 

صيف )1975/1974( والذي له حكاية أخرى، ورواية جديدة.                                        

jawdatmassa@gmail.com   /   profjawdat@yahoo.com
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http://www.alrai.com/article/756326.html                   
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

                  تاريخ النرش: االحد: 2015/12/13- العدد: )16457(

احللقة الثامنة : ذكريات حمالت حمو الأمية يف اجلوف ال�سعودية
 بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

ما أن أهنيُت بنجاٍح محلة حمو األمية األوىل التي ُعقدْت يف منطقة العيص التابعة للمدينة 
املنورة، حتى زادت عالقتي مع وزارة املعارف السعودية، إذ متت زيارات متتالية من جانبي 
إىل املسؤولني عن هذه احلمالت بشكٍل شهري، بناًء عىل طلبهم يف الغالب، وذلك لتقييم 
احلملة األوىل، واستعدادًا وختطيطًا للحملة التالية يف الصيف املقبل. وقد تدخل عامٌل آخر 
من  الشكاوي  من  هناك جمموعًة  كانت   إذ  املعارف،  وزارة  مع  العالقة  متانة هذه  من  زاد 
لطلبة  التاريخ واجلغرافيا  األمورعن ضخامة حجم كتب  واملعلمني وأولياء  الطلبة  جانب 
الصفني الثامن والتاسع، وتم تشكيل جلنة مشرتكة من بعض املرشفني الرتبويني يف الوزارة، 
وعدٍد من املتخصصني يف ميدان الدراسات االجتامعية بكلية الرتبية يف جامعة امللك سعود 

بالرياض، وكنت حلسِن احلظ من بينهم بحكم التخصص.    
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وُعقدْت اجتامعات متتالية لتقييم كتب التاريخ واجلغرافيا، بعد دراسٍة سابرٍة هلا من 
العلمية،  والشفافية  بالعمق  اتصفت  مناقشات  من  خالهلا  دار  وما  اللجنة،  أعضاء  جانب 
تبعتها يف كل اجتامع حتديد نقاط التوافق عىل جوانب الضعف يف هذين الكتابني، واقرتاح 
توثيق ذلك يف حمارض اجتامعاٍت  املشكلة، مع  تنفيذها لعالج  للعمل عىل  توصياٍت حمددة 
رسمية، ُترفع نسخٌة منها إىل املعنيني بوزارة املعارف، يف حني ُترسُل نسخٌة ثانية إىل عميد 
كلية الرتبية باجلامعة. وتأكيدًا عىل نجاح هذه اجلهود، تم اختاذ جمموعة من القرارات الرسمية 
بتعديل هذين الكتابني يف ضوء مالحظات اللجنة املشرتكة، اعتبارًا من بداية العام الدرايس 

1975/1974م.

وما أن أطّل شهر آذار )مارس( من عام 1975، حتى وصل خطاٌب جديٌد من وزارة 
املعارف السعودية، إىل عميد كلية الرتبية، يطلب منه تشكيل فريٍق جديٍد من الطالب املتوقع 
خترجهم، مع قائد للحملة من بني أعضاء هيئة التدريس. وملا كان العميد يعرف اتصااليت 
بوزارة  الفريق املختص  املتواصلة مع  املستمرة بشأن ملف محالت حمو األمية، واجتامعايت 
املعارف، فقد أصدر قرارًا جديدًا بتكليفي باملهمة ذاهتا، ولكن يف املكان الذي حتدده وزارة 
يف  السعودي  املجتمع  حاجة  درسنا  قد  السابقة،  املشرتكة  اجتامعاتنا  خالل  وكنا  املعارف. 
البادية الشاملية من منطقة اجلوف، بالقرب من احلدود األردنية، واستقر الرأي أن تكون محلة 
وزارة املعارف منفصلة هذه املرة عن محلة اجلامعة، مما زاد من احتياطاتنا هذه املرة لضامن 
نجاح محلة اجلامعة، مع جتنب اهلفوات التي وقعت يف العام املايض والتمسك باإلجيابيات 

التي أنجزْت.
لذا، فقد طلبُت خطيًا من عميد الكلية، تزويدنا بسيارة حتوي جهاز السلكي، حتى 
نتصل يف حاالت الطوارئ يف هذه الصحاري مرتامية األطراف، والتي ال ختلو من املخاطر 
والقدور  اخليم  مع  جنب  إىل  جنبًا  مياه،  وصهريج  طبيب  ختصيص  إىل  إضافة  العديدة، 
والطباخني. واجتهنا بعدها صوب مدينة سكاكا عاصمة منطقة اجلوف عرب الدمام، ورفحا، 
وعرعر. وكان عميد الكلية قد محلني رسالة مكتومة من سمو األمري خالد بن فهد بن خالد، 
وكيل وزارة املعارف وقتها، إىل أمري منطقة اجلوف الشيخ عبد الرمحن السديري. وعندما 
بتحديد منطقة  قاموا  فيها،  والتعليم  الرتبية  والتقينا بمسؤويل مديرية  وصلنا مدينة سكاكا 
عملنا يف قرية خوعة وجوارها، يف داخل الصحراء وعىل ُبعِد ستني كيلو مرتًا من سكاكا.    
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وأبلغُت مدير الرتبية والتعليم يف سكاكا بأنني أمحل رسالة شخصية من سمو وكيل 
وزارة املعارف إىل أمري منطقة اجلوف الشيخ عبد الرمحن السديري، وأريدك أن ترسل معي 
شخصًا يوصلني إىل مبنى اإلمارة، فتّم ذلك. ولكن ما أن وصلُت إىل ذلك املبنى، فوجئُت 
باملئات من املواطنني السعوديني داخل ردهات اإلمارة وخارجها، فقلُت يف نفيس، ال يمكن 
يل مقابلة الشيخ السديري اليوم، يف ظل هذه الطوابري الطويلة من الناس. وتقدمُت إىل أحد 
األشخاص الذين يقومون بتنظيم املراجعني، وسلمتُه خطابًا من سمو األمري خالد بن فهد 
بن خالد، وكيل وزارة املعارف. وما هي إال برهة قصرية من الوقت حتى عاد ذاك الشخص 

واقرتب مني قائاًل: الشيخ السديري يريدك فورًا.
وعندما دخلُت مكتبه الفخم، استقبلني بحرارٍة شديدٍة قائاًل: نحن نشعر باالعتزاز 
إمكانيات اإلمارة حتت ترصف احلملة، حتى  لتنفيذ تعليامت سمو األمري، ومجيع  والفخر 
نضمن العمل عىل إنجاحها، وسيتم االتصال بشيوخ منطقة خوعة، لتحقيق التعاون التام 
معكم، وتسهيل مهمتكم،  وخصص لنا أحد األدالء للسري مع قافلتنا للوصول اىل املكان 
كثرية  الصحراء  يف  السيارات  خطوط  وأن  معبدة،  غري  الطرق  وأن  سيام  ال  املستهدف، 
ومتداخلة وال تعرف ماذا ختتار، إال إذا كنت من أبناء املنطقة. وأضاف الشيخ السديري، 

سأخصص لكم صهرجيًا من املاء لتزويد احلملة كل أسبوع، وأنني سأزور املنطقة قريبًا.
أفراد احلملة بجهوٍد جبارٍة يف سبيل تسوية  املنطقة املحددة، وقام مجيع  ووصلنا إىل 
األرض، ونصب اخليم عليها، ورفع سارية العلم، وتوزيع مستلزمات احلملة وترتيبها وعىل 
رأسها املصابيح البرتولية العديدة التي أحرضناها معنا، ودهن جمموعة من احلجارة باللون 
األبيض، ووضعها حول املخيم كمنظٍر مجايل واضح، وذلك يف بطن واٍد عريض حتيُط به 
الكثبان الرملية من اليمني واليسار، حيث تتوزع عليها بيوت الشعر للمواطنني السعوديني 
احلملة.  معسكر  من  مرت  ألف  ُبعد  عىل  ذاهتا  القرية  مساكن  تقع  حني  يف  البادية،  أهل  من 
وتوجهنا إىل مسجد القرية عند إقامة الصلوات، واجتمعنا بشيوخ القرية، الذين أبدوا تعاونًا 

واضحًا، وبدأ كبار السن يتهافتون لياًل لاللتحاق بالدروس املخطط هلا.
ويف صبيحة أحد األيام، الحظنا وجود بيت جديد من الشعر يبعد نحو نصف كيلو 
تناول  مرت، وقد خرج منه أحد األشخاص متوجهًا إىل معسكر احلملة، وأبلغني برضورة 
املحدد،  الوقت  توجهنا يف  وبالفعل  اجلمعة.  بعد صالة  السديري  الشيخ  مع  الغداء  طعام 
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وطالب  بجهودنا،  أشاد  حيث  القرية،  شيوخ  من  عدد  ومعه  السديري،  الشيخ  واستقبلنا 
أربعة  مدى  وعىل  ظهرًا  ترتى  الوالئم  بدأت  وبعدها  معنا.  الدائم  بالتعاون  املنطقة  وجوه 
توجيهية، ودعوة ألبناء  بكلمة  السديري  الشيخ  املنطقة، ختمها  أيام لدى عدٍد من شيوخ 
املنطقة وما جاورها مساء اجلمعة لتناول طعام العشاء يف أحد املناطق الفسيحة جدًا، حيث 
يف  رأيت  ولقد  الكهربائية.  للمولدات  الكاشفة  األنوار  حتت  الكرايس،  آالف  إحضار  تّم 
تلك الليلة أضخم وليمة شاهدهتا يف حيايت، حرضها اآلالف من الناس، الذين خطَب فيهم 
الشيخ عبدالرمحن السديري بلغٍة رصينة، وأشعاٍر رائعة ملدة تقارب الساعة، عمل خالهلا 
مؤكدًا  فيها،  األمن واالستقرار  البالد، واحلفاظ عىل  بناء  للعمل عىل  توجيه احلضور  عىل 
عىل أن لكل مواطن حقوق، ولكن عليه واجبات، بعدها انفَض اجلمع، واستمر عملنا يف 
احلملة حتى هنايتها بنجاح واستمتاع مع أهل البادية األصالء، حيث ما أن تنتهي دروس 
حمو األمية، حتى تبدأ السهرة الطويلة عند هذا الشيخ أو ذاك، مقرونة بالقصص الطريفة، 
عام،  من  بأقل  بعدها  قررُت  ُتنسى،  ال  مجيلة  ذكريات  بذلك  فكانت  الصادقة.  واألشعار 
للدراسة،  بعدها  وغادرُت  للدكتوراة،  قبوٍل  عىل  للحصول  األمريكية  اجلامعات  مراسلة 

وهلذا كله ذكرياٌت أخرى حتتاج إىل حلقاٍت جديدة.

jawdatmassa@gmail.com   /   profjawdat@yahoo.com
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احللقة التا�سعة: ذكريات ال�سفر من اأجل الدرا�سة  يف اأمريكا
 بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

امللك سعود  بجامعة  الرتبية  كلية  الفعيل يف  التدريس  الرابعة من  السنة  أهنيُت  أن  ما 
بالرياض يف شهر متوز)يوليو( من عام )1976(، والعمل يف محالت حمو األمية التابعة لوزارة 
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وعام   )1974( لعام  الصيف  فصول  من  فصلني  خالل  شهور  خلمسة  السعودية  املعارف 
)1975(، وحصويل عىل عدة قبوالت لدراسة الدكتوراة من سبع جامعاٍت أمريكية مشهورة، 
وجتميعي ملبلٍغ مناسٍب من املال طيلة سنوات العمل األربع، حتى قررت السفر يف أوائل شهر 
آب )أغسطس( من عام 1976م إىل جامعة كانساس Kansas University األمريكية. وقد 
تّم ذلك بعد العودة إىل األردن من السعودية، للجلوس إسبوعني مع األهل يف مدينة صويلح 

غرب العاصمة عامن، قبل وداعهم واالنطالق إىل االلتحاق بربنامج الدكتوراة.
أما عن الس من وراء اختيار جامعة كانساس للدراسة فيها من بني سبع جامعات 
أمريكية، فيعود إىل جمموعٍة من العوامل متت دراستها بعمق يف ضوء املعلومات التفصيلية 
كلية  ضخامة  يف  العوامل  هذه  أول  ويتمثل  السبع،  اجلامعات  عن  عليها  حصلت  التي 
الرتبية، وتنوع براجمها للدراسات العليا، وال سيام برنامج مناهج وطرق تدريس الدراسات 
االجتامعية وهو جمال ختصيص الدقيق، وحداثة املواد الدراسية الرتبوية املطروحة يف ذلك 
الربنامج آنذاك، وكثرة التسهيالت التي توفرها جامعة ضخمة يلتحق هبا نحو مخسني ألفا 
من الطلبة من خمتلف أرجاء العامل، ووجود عدة مراكز تربوية تتبع الكلية ذاهتا، ووجود جالية 
يف جامعة كانساس من معظم األقطار العربية وال سيام من املبعوثني من جامعة امللك سعود 
بالرياض لدراسة الدكتوراة، ووجودها يف منطقٍة زراعية خصبة وغري مزدمحة جدًا بالسكان 
أقل، ووجود اجلامعة يف والية كانساس  احلياة  الكربى، مما جيعل تكاليف  املليونية  كاملدن 
 التي تقع يف وسط خريطة الواليات املتحدة متامًا، حيث تسمى عندهم يف العادة بقلب البالد
بالسفر يف خمتلف االجتاهات عند حضور  Heart of the U.S.A، مما يسمح يل مستقباًل 
املؤمترات أو اللقاءات أو الندوات العلمية املتعددة، أو حتى للقيام بالزيارات والرحالت 

الرتفيهية والسياحية.

وغادرُت مطار عامن الدويل يف 8 – 8 – 1976، متوجهًا إىل مطار كانساس سيتي، عرب 
مطار شيكاجو، ومعي زوجتي وثالثة أبناء صغار هم خلدون وإهياب ورائد، دارت حول 
سفرهم معي من عدمه العديد من اآلراء ووجهات النظر املتعارضة. إذ نصحني الكثريون 
برتكهم يف األردن من أجل التخفيف من التكاليف، وعدم االنشغال بمتاعب أرسة مؤلفة 
من مخسة أشخاص، واالختالط بشكٍل أفضل مع احلياة األمريكية. وبعد دراسٍة مستفيضٍة، 
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قررُت اصطحاهبم معي ألسباٍب دينيٍة واجتامعيٍة بل وحتى إقتصادية أيضًا، ملا توفره الزوجة 
واألبناء من استقراٍر نفيس ودرايس وخدمايت يندر مثيلُه يف بيئٍة خمتلفٍة يف كل يشء تقريبًا عن 

بيئتنا العربية اإلسالمية.

وما أن وطأت قدماّي أرض مدينة لورنس Lawrence، مركز جامعة كانساس، حتى 
امللك  الذي كان يمر بمكتبي يف جامعة  السعوديني يف تلك اجلامعة،  الطلبة  بأحد  اتصلُت 
سعود بمدينة الرياض خالل إجازاته اجلامعية، ويشجعني عىل الدراسة يف اجلامعة املبعوث 
اليها، وبخاصٍة عندما علَم برغبتي يف إكامل دراستي يف إحدى اجلامعات األمريكية، وهو 
الطالب عبدالوهاب السامعيل)رمحه اهلل( ، الذي استقبلني أيام استقبال، وأوجد يل سكنًا يف 
منطقٍة قريبة نسبيًا من سكناه، وأكمل معي األوراق الرسمية التي تطلبها اجلامعة، وأرسلني 
إىل مراكز امتحان التوفل TOEFL، وامتحان أل GRE، واللذين انتهيت منهام يف األسبوع 
األول ذاته، واجتزهتام وهلل احلمد باملستوى الذي تويص به اجلامعة، وقمُت بعدها بتسجيل 

أول )12( ساعة معتمدة للدكتوراة.
الدكتوراة، والتي كانت عن مادة )ختطيط  برنامج  أتذكر احلصة األوىل يف  وما زلُت 
املناهج وتطويرها Curriculum Planning and Development(، والتي التحق هبا نحو 
خطٍة  بموجب  التدريس،  يف  فلسفته  املادة  أستاذ  وزع  وكيف  الدكتوراة،  طلبة  من  ثالثني 
مكتوبٍة وموزعٍة عىل طول أشهر الفصل الدرايس األربعة، ابتداءًا من أهداف ذلك املساق، 
وانتقاالً إىل عناوين موضوعاتِه املتعددة، واألنشطة املطلوب من الدارسني القيام هبا داخل 
احلجرة الدراسية، أو يف املنزل، أو يف املكتبة، وبشكٍل فردي أو مجاعي، ومنتهيًة تلك اخلطة 
بأساليب تقويم الدارسني هلذا املساق وأوزاهنا املئوية، وحتديد مواعيد االختبارات، أو تقديم 
البحوث، أواألنشطة والواجبات األخرى، مع طرح املراجع الكثرية التي جيب عىل الدارس 

اللجوء اليها واالستفادة منها لتحقيق أهداف تلك املادة.
وما أن تَم توزيع اخلطة من جانب أستاذ املادة، وتوضيح مضامينها املتنوعة ومتطلباهتا 
املتعددة، حتى طلب من الدارسني أن يقدم كل واحٍد منهم نفسه يف نصف دقيقة. وقد الحظُت 
من خالل هذه احلركة، عدم وجود أي طالٍب عريب معي، مما يلزمني بتكوين صداقات مع 
بعض الطلبة األمريكيني، الذين كان يغلب عىل معظمهم التقدم يف السن من جهة، واخلربة 
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يف التدريس أو اإلدرة التعليمية عىل مستوى املدارس أو املعاهد أو اجلامعات من جهٍة ثانية. 
وهذا يف الواقع سيكون يف صاحلي من الناحية الدراسية، حيث ستزداد لغتي االنجليزية قوًة، 
وسيتم التعرف جيدًا من جانبي عىل طريقة تفكري هؤالء الطلبة وكيفية التعامل معهم سواء 

يف هذا املقرر أو يف غريه من املقررات القادمة.
وطالَب  املوضوع،  عن  عميقٍة  نظريٍة  خلفيٍة  إعطاء  إىل  بعد،  فيام  املادة  استاذ  وانتقل 
اجلميع باالستعداد يف النصف الثاين للحصة، لتكوين جمموعات صغرية ملناقشة ما تَم طرحُه 
أدركُت  عندها  املساق.  هلذا  الدارسني  خلربات  الثري  بالتنوع  جيدًا  وربطِه  معلومات،   من 
الثانوية  املدارس  يف  كمعلٍم  السابقة  خربايت  ضوء  يف  يتم  سوف  اآلخرين  مع  التفاعل  بأن 
األمية  حمو  محالت  بعض  عىل  ومرشٍف  السعودية،  اجلامعات  إحدى  يف  وحمارٍض  األردنية، 

السعودية.
وبالفعل، ما أن ُعدنا من اسرتاحة الربع ساعة ملا بني جزئي احلصة، حتى تّم تقسيم 
الصف إىل مخس جمموعات، حصل خالهلا توزيع أستاذ املادة لعدٍد من املهام املحددة لكل 
جلنة، مع مطالبة أفراد كل جمموعة بالنقاش الفعال لتحقيق هذه املهام، وربط كل نقطٍة منها 
بنوع اخلربة أو اخلربات التي مَر هبا أعضاء املجموعة مهام كانت بسيطة، ومدى تأثريها عىل 

املادة املدروسة. 
وقد تعلمُت من احلصة األوىل لربنامج الدكتوراة يف جامعة كانساس األمريكية، العديد 
من القيم واالجتاهات املرغوب فيها، مثل اجلدية يف العمل منذ اللحظة األوىل لبداية الفصل 
الدرايس من جانب أستاذ املادة والدارسني عىل حٍد سواء، وتوزيع خطة املساق الدرايس عىل 
اجلميع ومناقشتها بوضوح، والبداية القوية لطرح اخللفية النظرية للموضوع األول املوجود 
يف تلك اخلطة، وربط ما ُيطرح من حقائق ومعلومات يف احلصة بخربات الدارسني املتنوعة 
ومعلوماهتم السابقة، واعتامد أسلوب املجموعات الصغرية إلثراء النقاش وتبادل األفكار 
واآلراء يف جو تعاوين مثمر، والتدريب عىل احرتام وجهات نظر اآلخرين حتى لو اختلفت 
مع وجهات نظرك الشخصية، والتدريب عىل مهارة اإلصغاء اإلجيايب ملا يقوله أستاذ املادة أو 
الزمالء يف املجموعة، والعمل عىل حتليل كل ذلك والتعليق عليه، والتدريب عىل عملية صنع 
القرارات بني أفراد املجموعة بعد اختيار األفضل منها، وإدراك الدارس بأن عليه دورًا نشطًا 
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جيب أن يؤديه. ومثل هذه االجتاهات والقيم، من املفروض أن يتم ترسيخها خالل عملية 
التعليم،  ذلك  أهداف  تتحقق  حتى  وإخالص،  وأمانٍة  دقٍة  بكل  العريب  اجلامعي   التدريس 
الذي  اجلامعي  للدارس  واحد،  وقٍت  يف  والفاعلة  والقيادية  الناقدة  الشخصية  تكوين   يف 

نريد.                                             

 jawdatmassa@gmail.com   /   profjawdat@yahoo.com 
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      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

                   تاريخ النرش: االحد: 2015/12/27- العدد: )16471(

احللقة العا�سرة: ال�سهور ال�سعبة الأوىل لدرا�سة الدكتوراة  
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد  

وكأي فرٍد يف هذا الكون، يغادر وطنُه وبيئتُه وجمتمعُه الذي احتضنُه سنواٍت وسنوات، 
وانتقل إىل بيئٍة اجتامعيٍة وثقافيٍة وقيميٍة خمتلفٍة يف كل يشٍء تقريبًا ، فإنه ال بد أن يواجه الكثري 
من الصعوبات، ويتعثر باملزيد من العراقيل، ويتهيب من كل خطوٍة خيطوها، ويصنع الكثري 
أو أخذ رأي صديٍق، أو االستعانة  القرارات السيعة والبطيئة، دون استشارة قريٍب،  من 
بالكثري من املؤسسات ذات الصلة، والتي يعرف أماكنها والعاملني فيها، ويزورها متى شاء، 
دون إذٍن أو ميعاد، كي يتم استقباله بالرتحاب، ويعود أدراجُه مسورًا حتى لو مل حيقق مجيع 
أهدافه. يف الوقت الذي ال يستطيع يف البيئة اجلديدة أن يلتقي أحدًا، أو يزورُه، أو يذهب إىل 
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مؤسسٍة تعليميٍة أوثقافية أو اجتامعية أو اقتصاديٍة، بدون ترتيباٍت مسبقٍة ومواعيد انتظار قد 
تطول، بحيث تفسد عىل صاحبها الغرض من تلك الزيارة أو اللقاء.

لوجودي  األوىل  الشهور  يف  واجهتها   التي  التنظيمية  األمور  هذه  أن  يل  تبدو  وقد 
يف  متثل  كربى،  عقباٍت  واعتربهتا   1976 عام   خريف  يف  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 
بشكٍل واضح  تكن سائدة  مل  املتحرضة، ولكنها  املجتمعات  أمورًا حياتية عادية يف  الواقع 
يف جمتمعاتنا العربية آنذاك، مما جعلها غريبة علينا. كام قد يكون لتأصل العادات والتقاليد 
العربية يف سهولة التواصل واللقاء باآلخرين بطريقة أخوية أو عشائرية أو دينية أو عروبية 
عفوية وميسة، سببًا يف الضيق مما وجدناُه من صعوبة التداخل مع اآلخرين. هذا ناهيَك عن 
الدارس  اللغوية والثقافية والفكرية واالجتامعية والسياسية والسيكولوجية، بني  احلواجز 

العريب وزميله األمريكي. 
وتزداد التعقيدات أمام الدارس العريب يف العادة، لو كانت زوجته وأطفاله بصحبته 
هناك، حيث االختالط بالعائالت األمريكية يظل دون احلد األدنى بكثري، وذلك العتبارات 
عديدة، مما يدفعه جديًا إلقامة عالقات وثيقة مع عائالت العرب من الطلبة أو املهاجرين، 
وذلك هربًا من العزلة القاتلة بني العائالت األمريكية من جهة، وتعويضًا عن اجلو العائيل 
التي  الصعبة  املشكلة  أنا يف هذه  الوطن األم من جهٍة أخرى. وبينام  الذي تركه يف  احلنون 
فبينام  الصدفة.  طريق  عن  يأيت  بالفرج  إذا  العائيل،  النفيس  والقلق  التوتر  حدة  من  زادت 
كنُت يومًا أحتدث مع الربوفيسور John Guenther  املرشد األكاديمي اخلاص يب، والذي 
أرشف فيام بعد عىل أطروحتي للدكتوراة، وبينام أنا أشكو له من عزلة الزوجة واألطفال، 
بإحدى  ويتصل  مكتبه  هاتف  يمسك  به  إذا  للمدرسة،  القانونية  السن  دون  كانوا  الذين 
Head  Start، وهي عبارة عن حضانة وروضة خريية  التي يطلق عليها إسم  املؤسسات 
لذوي الدخل املحدود، تقدم خدماهتا جمانًا لألطفال. وقد حدد معهم موعدًا لزيارة بعض 
املسؤولني ملنزيل، لالطالع عن كثب عىل وضع األطفال الثالثة. ونصحني برضورة التعاون 
معهم، مع إبالغه بأي مشكلة قد حتول دون التحاق األطفال باحلضانة والروضه. فشكرته 

كثريًا وعدت مسعًا إىل البيت كي أنقل اخلرب السعيد إىل عائلتي.
وتوددوا  األطفال  مع  والتقوا  أشخاص  ثالثة  من  الوفد  وصل  املحدد،  اليوم  ويف 
إليهم بكلامٍت وأحاديث لطيفة، إال أن األطفال لألسف الشديد مل يتقبلوهم، وهربوا نحو 
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مبدأ  يرفضون  ربام  بأهنم  قلقي  من  زاد  ما  وهذا  من كالمهم،  يفهموا شيئًا  مل  أمهم، ألهنم 
التحاق األطفال الثالثة باحلضانة والروضة، وتبقى مشكلة عزلتهم قائمة. وبينام كنُت أقوم 
والشاي  اللذيذة  العربية  املعجنات  من  اخلفيفة  باملأكوالت  الوفد  هذا  بإكرام  والزوجة  أنا 
يل:  قالوا  أن  إىل  ومتواصل،  خافت  بصوٍت  احلديث  أطراف  يتبادلون  نجدهم  والقهوة، 
أحدًا  يقبلون  ال  ثم  اإلنجليزية،  اللغة  جييدون  ال  أطفالك  أن  وهي  صعبة،  لديك  املشكلة 
يف  املجاين  بالعمل  زوجتك  تتطوع  أن  يف  ويتمثل  عندك،  هو  فاحلُل  ذلك  ومع  أمهم،  غري 
احلضانة والروضة كي تكون بجانب أطفاهلا حتى نشعر بتكيفهم التام، عىل أن تقوم احلافلة 
يوميًا بنقلهم صباحًا وتعيدهم بعد الظهر، فوافقُت فورًا دون تردد، وأصبح األطفال بعد 
عدة شهور يتحدثون االنجليزية بسعة، وعاشت والدهتم يف جو مدريس مع أبنائها لفصٍل 
درايس كامل، حتى تعودوا عىل مثل هذه األجواء، وانتقلوا شيئًا فشيئًا اىل املدارس احلكومية 

مع تقدمهم يف السن. 
واألطفال  الزوجة  لدى  واالجتامعية  والعائلية  النفسية  األمور  تتحسن  مل  وهنا 
الدكتوراة، وال  برنامج  الدراسية يف  أيضًا عىل مسرييت  التحسن  هذا  انعكس  بل  فحسب، 
سيام بعد تقديم امتحانات منتصف الفصل للمواد األربع التي سجلتها، والتي كانت وهلل 
احلمد ممتازة، إضافًة إىل تقديم أربعة عروٍض شفويٍة أمام الطلبة من جانبي ملوضوعاٍت ذات 
عالقٍة وثيقٍة بتلك املواد، والتعزيز الذي ظهر من أساتذة املواد والطلبة امللتحقني هبا، والتي 
األمريكية.  اجلامعات  يف  الدراسة  أجواء  مع  جانبي  من  الطبيعي  شبه  التأقلم  يف  سامهت 
ومما ساعد يف حتقيق هذا اهلدف بسعة، كثرة الواجبات الصفية واملنزلية التي كان يطلبها 
املتعددة مع  اللقاءات  التي عززت من  البحثية اجلامعية،  بينها املشاريع  أساتذة املواد، ومن 
أفراد املجموعة داخل اجلامعة ويف غري أوقات احلصص الرسمية، وذلك لتبادل اآلراء حول 

جوانب تلك املشاريع، يف ضوء االلتزام الدقيق بمواعيد تقديمها ألساتذة املواد.
ال  حيث  األمريكية،  اجلامعات  يف  العليا  الدراسات  برامج  الواقع  يف  يميز  ما  وهذا 
يكاد خيلو اللقاء األسبوعي للطلبة مع أستاذ املادة، من قراءة كتاٍب ما أو عدة فصوٍل منه 
عىل األقل، أو تقديم عرٍض شفهي فردي أو مجاعي لقضيٍة ما، أو تسليم بحٍث قصري حول 
معضلٍة معينة وتوزيع ملخٍص له عىل الزمالء، أو تطبيق نظام أسلوٍب من أساليب التعلم 
 Guentherالفعالة. ومن أكثر ما أعجبني من هذه األساليب ما أطلق عليه بروفيسور جنثر
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طلبة  تقسيم  يف  يتمثل  والذي   ،  Court Technique املحكمة   تقنية  أو  أسلوب  وقتها:  
الدكتوراة املسجلني ملادة )ختطيط املناهج وتطويرها(، إىل مخس جمموعاٍت صغريٍة، أعطى 
لكل جمموعة منها رقاًم من )1 – 5(، ووزع عددًا  من املهام ذات الصلة بموضوعات املادة 
لكل  مقرٍر  اختيار  بعد  بفاعلية،  أعضائها  بني  فيام  املهام  تلك  مناقشة  منها  وطلب  عليها، 

جمموعة، كي يكتب ما يتفق عليه األعضاء يف ورقة خاصة استعدادًا للخطوة التالية.
وبالفعل، ما أن انتهت املجموعات من مناقشاهتا للمهام املحددة، وتدوين ما توصلْت 
إليه من قرارات أو حلول، حتى قال أستاذ املادة : دعنا نفرتض وضع املجموعة األوىل يف 
قفص االهتام جمازيًا وكأننا يف حمكمة رسمية، ونطلب من مقررها قراءة ما توصلت إليه تلك 
املجموعة، عىل أن تصغي بقية املجموعات لذلك، وتوجه استفساراٍت متنوعة، عىل أن يرد 
املجموعة األوىل، حتى يطلب  مناقشة  تنتهي عملية  أن  املجموعة األوىل عليها. وما  أفراد 
بالورقة حلني  االستفسارات واالحتفاظ  تلك  قراراهتم يف ضوء  إعادة صياغة  أفرادها  من 
انتهاء املجموعات األخرى. ويتم الطلب من املجموعة الثانية بعد ذلك أن تتصور نفسها 
ُكِلَفْت هبا أمام  التي  إليه من حلول للقضايا  جمازيًا يف قفص االهتام، وتعرض ما توصلت 
بقية املجموعات، عىل أن تقوم بالرد عىل استفسارات أعضاء املجموعات األخرى، وتعمل 
اخلطوات ذاهتا التي أتبعتها املجموعة األوىل، وهكذا بالنسبة لبقية املجموعات.         وما أن 
انتهت آخر جمموعة من عملها، حتى طلب من أحد مقرري اللجان الذهاب اىل سكرترية 

رئيس القسم لتصوير األوراق اخلمس بعدد الطلبة وتوزيعها عليهم للالستفادة منها.

مثل هذا األسلوب الشيق للتدريس الذي اتبعه بروفيسور جنثر Guenther، مل يسهم 
واجتاهات  مهارات  الدارسني  يكسب  ومل  فحسب،  عميق  بشكٍل  الدراسية  املادة  فهم  يف 
عديدة مرغوب فيها فقط، وإنام عالوًة عىل هذا وذاك، زرع يف نفس هذا الدارس األردين 
تنوعت  مهام  اآلخرين،  مع  التفاعل  النفسية يف  والراحة  باالطمئنان  الشعور  العريب، روح 
خلفياهتم أو تعددت لغاهتم، أو اختلفت أنامط حياهتم، ألننا يف الواقع نعيش دومَا يف عامل 

صغري، مهام ترامت أطرافه، ومهام توسعت بحاره وحميطاته. 

                 jawdatmassa@gmail.com    /   profjawdat@yahoo.com
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احللقة احلادية  ع�سرة: ق�سة املنحة الدرا�سية من جامعة الريموك       
بقلم أ.د. جودت أمحد املساعيد 

كانساس جامعة  يف  الدكتوراة  لربنامج  األول  الدرايس  الفصل  من  انتهيُت  أن  ما 
1977، حتى شعرُت بالراحِة النفسيِة  Kansas   األمريكية يف شهر  كانون الثاين  من عام 
من النتائج املتميزة التي وفقني اهلل يف احلصول عليها. ومع ذلك، فقد انتابني القلق الشديد 
من  زيادة التكاليف املادية للمعيشة اليومية يف تلك البلدان من جهة، وبسبب ارتفاع الرسوم 
اجلامعية وأثامن الكتب املقررة باستمرار من جهٍة ثانية. ونظرًا ألن املبالغ املالية التي أحرضهتا 
من وراء العمل املتواصل ملدة ثالث سنوات يف اململكة العربية السعودية، قد بدأْت تنقص 
بشكٍل ملحوظ، فقد فكرُت مليًا بالعمل داخل جامعة كانساس أو خارجها، كي أستطيع 
االستمرار يف الدراسة، ال سيام وأن ظروف العائلة يف األردن وقتها ال تسمح بالدعم املادي 
ملسرييت األكاديمية، علاًم بأنني مل أكن أخطط البتة للقيام بالعمل أثناء الدراسة، إليامين العميق 
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بأن مثل هذا القرار سيكون عىل حساب الدراسة من ناحية، وربام ينعكس سلبًا عىل احلياة 
العائلية املؤلفة من مخسة أفراد من ناحية أخرى.

    وبدأُت فورًا بتقديم الطلباِت هنا وهناك، لعيل أبدأ العمل متفرغًا خالل الصيف 
وأرحيية.  كله، من أجل تسجيل فصل اخلريف للعام اجلامعي الثاين 1978/1977 بكل ُيْسٍ
متامًا  سينطبُق  السفُن،  تشتهي  ال  بام  الرياح  )جتري  الشاعر:  قول  بأن  أتوقع  أكن  مل  ولكن 
هبا  يلتحُق  جامعٍة  يف  لوضعي  املشاهبة  احلاالت  مئات  لوجود  إال   ليشء  ال  حالتي(،  عىل 
أكثر من مخسني ألف طالب وطالبة، ومن خمتلف دول العامل. ومما زاد الطني بلة يف تراجع 
الوضع املادي وارتفاع نسبة القلق اإلجباري، استعدادنا الستقبال مولود جديد، مما سيزيد 
من النفقات العائلية. وبالفعل جاءت اإلبنة األوىل)ريم( يف تلك الظروف الصعبة، ويأيت 
رزق املولودة معها كام يقولون، وبرتتيٍب من اهلل عز وجل. فبينام كان يف زيارتنا جمموعة من 
الطلبة السعوديني وعائالهتم الكريمة للتهنئة بالقادم اجلديد، إذ يذكر أحدهم أنه كان قبل 
عدة أيام يف زيارة بعض األصدقاء السعوديني امللتحقني بجامعة ميزوري األمريكية، وأنه قد 

التقى صدفًة ببعض املبعوثني من جامعة جديدة يف األردن إسمها )الريموك(.
فقلُت له هل حتمل أرقام هواتفهم، ولكن حركات رأسه يمنَة ويسًة أفادت بالرفض، 
فأفاد  السعوديني معك،  بالقول: وهل هواتف أصدقائك  احلديَث ُمسعًا  تابعُت  ولكنني 
باإلجياب، مما أنعش األمال عندي يف االستفسارعن تلك اجلامعة التي عندما غادرُت األردن 
بتاريخ 1976/8/8 مل تفتح أبواهبا للطلبة، وألن الكثريين من املغرتبني وأنا من بينهم،  مل 
يسمعوا عنها من قبل. ورجوُت الضيف أن يستخدم هاتف منزيل لالتصال بأحد زمالئه 
السعوديني، ويستفس منه عن رقم هاتف أحد الطلبة األردنيني املبعوثني. وهذا ما جرى 
بالفعل، حيث حصلنا عىل رقم هاتف أحدهم، قمُت باالتصال معه بعد توديع الضيوف 
مبارشًة، وتأكدُت من دقة الكالم، وأن هناك محلًة ابتعاث يرموكية يف خمتلف التخصصات، 
فشكرتُه عىل ما أفادين به من معلومات قيمة عن الرصح العلمي األردين اجلديد، ودعوته 

لزيارة جامعة كانساس يف أي خطِة لديه للقيام برحلٍة قادمة.
وقبل أن أخلَد اىل النوم، مسكُت ورقًة عاديًة وبدأهتا )بسم اهلل الرمحن الرحيم( إىل 
أوضحُت  عمره(،  يف  اهلل  )أطال  بدران   عدان  أ.د.  آنذاك  الريموك  جامعة  رئيس  عطوفة 
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التخرج،  بعد  الريموك  جامعة  يف  والعمل  األردن،  وطني  بخدمة  احلقيقية  رغبتي  فيها  له 
وجيز،  وقٍت  غري  يمِض  ومل  الدكتوراة.  برنامج  إلكامل  دراسية  منحٍة  إىل  املاسة  وحاجتي 
وإذا بالرد من عطوفتِه بأنه قد قرأ الرسالة باهتامٍم كبري، ولكن ال بد من إثبات األقوال من 
ما  إىل  باإلضافة  املاجستري،  وشهادة  البكالوريوس  شهادة  عن  الرسمية  بالوثائق  جانبي 
إنجازها مع  تّم  التي  املواد  الدكتوراة يف جامعة كانساس، وبأسامء  التحاقي بربنامج  يؤكد 
التقديرات فيها. ويف اليوم التايل، هرولُت مسعًا إىل مكتب الربيد، إلرسال مغلف حيوي ما 

طلبه رئيس جامعة الريموك من شهاداٍت ووثائق.
وما هي سوى فرتة تقارب األسابيع الثالثة، حتى استلمُت خطابًا من رئيس اجلامعة 
مقرونًا بموافقة جملس أمنائها برئاسة دولة رئيس الوزراء وقتها مرض باشا بدران، )أطال اهلل 
يف عمره(، باملوافقة عىل تزويدي بمنحٍة دراسيٍة كاملة إلمتام برنامج الدكتوراة، والعمل بعد 
التخرج يف جامعة الريموك بضعف مدة االبتعاث عىل األقل، وذلك بعد تعبئة عدٍد من النامذج 
السفري األردين يف واشنطن، معايل عبداهلل صالح وزير خارجية  تامة، وتصديقها من  بدقٍة 
تكليف األهل  ثم  الريموك،  إىل جامعة  املمتاز  بالربيد  اهلل(، وإعادهتا  األردن األسبق )رمحه 
بالبحِث عن شخٍص يكفلني بمبلغ مخسة عرش ألف ديناٍر، عىل أن يتم ذلك عىل وجه السعة.
الفتية،  اجلامعة  هذه  من  الدراسية  املنحة  عىل  العلمية  املوافقة  هذه  وراء  أن  وأعتقد 
ناشئة وبحاجٍة إىل  يتمثل أوهلا يف كون اجلامعة  جمموعة من األسباب األكاديمية املحضة، 
املناهج  ختصص  وأن  منهم،  واحدًا  وكنُت  آنذاك،  قلًة  كانوا  الذين  املاجستري  محلة  ابتعاث 
وطرق التدريس)فرع الدراسات اإلجتامعية( مل يكن وقتها متوفرًا يف اجلامعة من بني أعضاء 
هيئة التدريس بقسم الرتبية، وأن وجود شاب أردين حاصل عىل قبول رسمي من جامعة 
أمريكية كبرية ومعروفة، واجتيازه االختبارات املطلوبة للقبول، ثم وجوده داخل الواليات 
املتحدة دون حاجٍة اىل تذاكر سفر، وهو مستقر متامًا يف السكن، وأنه قد أهنى عامًا جامعيًا 
كاماًل وبتفوق، كلها عوامل شجعْت عىل صنع قرار الرتشيح للمنحة الدراسية، دون تدخٍل 
عىل  وحرصهم  القرار  أصحاب  وحكمة  وجل،  عز  اهلل  توفيق  غري   كان،  طرٍف  أٍي  من 

مصلحة هذا الرصح العلمي الشامخ.
جامعة  مع  مراسالت  من  يدور  بام  يعلمون  ال  األردن  يف  واألهل  حصل،  هذا  كل 
)رمحه  بوالدي  واتصلُت  اخلصوص،  هبذا  الرسمية  األوراق  اكملُت  عندما  إال  الريموك 
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اهلل(، أخربُه بالتفاصيل الدقيقة لكل ما تّم فعاًل، مع رضورة البحث عن كفيل بأرسع وقٍت 
ممكن،والذي فرح كثريًا جدًا وقال ال تقلق األجاويد كثريون. وما هي سوى فرتٍة وجيزة 
ضمن  البعثة،  راتب  باستالم  احلمد  وهلل  وبدأُت  املطلوبة،  األمور  مجيع  انتهت  حتى  نسبيًا 
برنامج  ضمن  اآلخرين،  املبتعثني  كبقية  وضعي  تتطلب  التي  الدقيقة،  االبتعاث  رشوط 
مبتعث،  لكل  األكاديمي  املسار  من  للتأكد  بأول  أوالً  الريموك  جامعة  من  احلثيثة  املتابعة 
وذلك عن طريق إرسال اجلامعة نسخًة من النتائج الفصلية إىل جامعة الريموك، والرد عىل 
اجلامعة  تلك  العلمي يف  البحث  تأيت من وقٍت آلخر من عامدة  التي كانت  االستفسارات 

الرائدة. 
وكم كان حلصويل عىل تلك املنحة الدراسية، األثراإلجيايب الكبري من الناحيتني املادية 
واملعنوية يف وقٍت واحد، مما ساهم يف زيادة الرتكيز عىل املقررات اجلامعية التي أقوم بتسجيلها 
من فصٍل درايٍس إىل آخر، من أجل احلفاظ عىل املستوى األكاديمي الرفيع الذي كنُت قد 
اتصال  يثلج صدري كثريًا بعد ذلك،  الرتاكمي اجلامعي. ومما كان  املعدل  اليه يف  وصلُت 
املسؤولني يف جامعة الريموك، كلام زار أحدهم الواليات املتحدة، من أجل االطمئنان عن 
أحوايل أوالً، وللثناء عىل التفوق العلمي ثانيًا، إضافًة إىل بعض خطابات املتابعة من عامدة 
البحث العلمي وما فيها من تشجيع، مما زاد من احلامسة يف نفيس برضورة االستمرار يف ذلك 

التميز الذي حتتاجه هذه اجلامعة الفتية، التي تتابع مبعوثيها عن كثب أينام كانوا.
باختصار شديد، إن عملية تسجيل ذكريات احلياة بحلوها وُمرها، يف داخل البالد 
النجاحات  الصعاب، يف  أو وقت  الدراسة، يف املسات  أو يف  العمل  أو يف االغرتاب، يف 
الكثريين، ال ليشٍء إال  القراءة من جانب  أو مع اإلخفاقات، تظُل مثاَر تشويٍق ملن يعشق 
تكرار  جتنب  يتم   حتى  واملستقبل،  للحارض  والِعرَباملستفادة  الدروس  منها  الناس  ليأخذ 
اخلرباٍت السلبية، وحماولة إعادة التجارب اإلجيابية املفيدة، إذا ما هتيأت الظروف املالئمة 
هلا من جديد، يف وقٍت يبقى اجلميع بحاجٍة ماسٍة اىل االتعاظ مما يفرزُه دوالب الزمن، من 
جمريات أحداٍث متداخلٍة تؤثر فينا دائاًم ونؤثر فيها أحيانًا، شئنا أم أبينا، ألن هذا الدوالب 

لن يتوقف، متامًا كام هو الزمان، وما نحن إال صحائف ذكرياٍت ُتطوى يف هذا أو ذاك.

jawdatmassa@gmail.com  /  profjawdat@yahoo.com
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http://www.alrai.com/article/760387.html                   
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

       تاريخ النرش: االحد: 2016/1/10- العدد: )16475(

احللقة الثانية ع�سرة: ذكريات �سعبة مع  درا�سة املاج�ستري  الثانية       
بقلم أ.د. جودت أمحد املساعيد 

اللتحاقي  الثانية  السنة  منتصف  يف  واألكاديمية  املادية  األوضاع  استقرت  أن  ما 
بربنامج الدكتوراة يف جامعة كانساس Kansas األمريكية، بعد حصويل عىل منحٍة دراسيٍة 
املرشف  يل  أوضح  حتى  الدكتوراة،  برنامج  إلكامل  األردنية  الريموك  جامعة  من  كريمٍة 
وبعد  الثالثة،  السنة  بداية  مع  بأنه   ،John   Guenther الربوفيسور جون جنثر  األكاديمي 
Major، وهو مناهج  أن تّم قطُع شوٍط جيٍد للغاية يف دراسة مقررات التخصص الرئييس 
دراسة  وهو  آخر  مهٍم  رشٍط  حتقيق  من  بد  ال  فإنه  االجتامعية،  الدراسات  تدريس  وطرق 
مقررات التخصص الفرعي Minor، والذي تقوم فيه اجلامعة أصاًل بإعطاء احلرية الكاملة 
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لطالب الدكتوراة الختيار أي ختصص فيها تسمح به التعليامت واألنظمة، من أجل دراسة 
اثنتي عرشة ساعة معتمدة والنجاح فيها حسب األصول، برشط أن تكون هذه املقررات من 

خارج الكلية التي ينتمي اليها الطالب، وهي بالنسبة يل هنا، تعني خارج كلية الرتبية.
جدًا  جيد  بتقدير  اجلغرافيا  يف  البكالوريوس  درجة  األصل  يف  أمحُل  كنُت  أنني  وبام 
لطلبة  بتدريسِه  املعريف قد أستمتعُت  املجال  1968، وملا كان هذا  الدفعة عام  واألول عىل 
قمُت  أيضًا  أنني  وبام  ملدة مخس سنوات،  فيها  معلاًم  عند خدمتي  األردنية  الثانوية  املرحلة 
بتعليم مناهج اجلغرافيا وطرق تدريسها ملدة ثالث سنوات، عندما كنُت حمارضًا يف جامعة 
امللك سعود بالرياض يف الفرتة من 1973-1976، فقد قررُت أن يكون التخصص الفرعي 
األنسب يل هو ميدان اجلغرافيا، ملا قد يفيد ذلك كثريأ يف دعم ختصيص الرئييس، إذ تعترب 

اجلغرافيا جماالً ُمهاًم من املجاالت املتعددة للدراسات االجتامعية.
التفكريالعميق مع نفيس حول ما قاله  انفردُت هبا يف  التي  الليايل  ولكن ويف إحدى 
األستاذ املرشف بالنسبة اىل التخصص الفرعي، فقد وردتني فكرة متعبة جدًا ولكنها مفيدة 
أن أضيَف  يمكن يل  أنه  تقريبًا، وهي  الليلة  تلك  للغاية، سيطرْت عىل تالبيب عقيل طيلة 
إحدى وعرشين ساعًة معتمدًة من مقررات الدراسات العليا يف اجلغرافيا إىل اإلثنتي عرشة 
ساعة املطلوبة أصاًل مني لتحقيق رشط التخصص الفرعي، كي أحصل عىل ماجستري آخر 
يف اجلغرافيا من جامعة كانساس األمريكية، غري ماجستري الرتبية الذي حصلُت عليه من 

اجلامعة األردنية عام 1973.
مبكرًا  اجلامعة  إىل  للذهاب  باالستعداد  بدأُت  التايل، حتى  اليوم  انبلج فجر  أن  وما 
ملقابلة األستاذ املرشف، الذي أعرفه متامًا بأنه من املحبني لتشجيع طالبه عىل اكتساب املزيد 
من املعارف اجلديدة، إذ كنُت أالحظ أنه ما أن يتم طرح أي مقرٍر جديٍد له صلة بتخصيص 
الدقيق، حتى يطلب مني التسجيل فيه، رغم كوين أحيانًا عىل وشك إمتام املتطلبات اإلجبارية 
هذا،  اقرتاحي  يقبل  لن  بأنه  الشديد  القلق  انتابني  فقد  ذلك،  ومع  للربنامج.  واالختيارية 
خشية التأثري عىل برنامج الدكتوراة يف الرتبية. وكان من املعروف عن ذلك املرشف تواجدُه 
يف مكتبِه مبكرًا. وما أن قرعُت باب مكتبه حتى قال: قدومَك مبكرًا للغاية يا جودت، يعني 
وجود مشكلة. قلت له نعم، حيث مل أذق من طعم النوم إال القليل، وأنا أفكر يف احلصول 

عىل ماجستري آخر يف اجلغرافيا، وأخشى من معارضتك لذلك. 



82

فاستغرب جدًا من االقرتاح قائاًل: ولكنك طالب دكتوراة، وهذا سيؤثر عىل مسريتك 
من  أنت  قائاًل:  استطردُت  ولكنني  للرد،  األمر  بداية  يف  قلياٍل  ترددُت  عندها  األكاديمية. 
مني كلام  للطلبة، وأنت من تطلب  وامليول واالهتاممات  احلاجات  مراعاة  علمتنا رضورة 
ظهرت مادة تربوية حديثة ومفيدة أن أسجل فيها لتقوية اجلانبني املعريف والرتبوي، فام الذي 
يف  األكاديمية  مسريتك  عىل  اخلشية  قائاًل  فرد  إليه؟  توجهنا  عام  اجلديد  طرحي  يف  خيتلف 
برنامج الدكتوراة، ومع ذلك ال مانع عندي من تنفيذ مقرتحك، عىل أن تتحمل املسؤولية 
الكاملة يف حال التأخري، ألن عليَك إنجاز برنامج الدكتوراة يف املدة املحددة، وألن ماجستري 
اجلغرافيا يتبع كلية اآلداب البعيدة نسبيًا عن كلية الرتبية يف موقعها، حيث تتوزع اجلامعة 
يبقى  فيها  التدريس  هيئة  أعضاء  مع  تواصلنا  وألن  كبرية،  وبمساحاٍت  عديدٍة  تالٍل  عىل 

حمدودًا إذا ما قيس بام هو عليه يف كلية الرتبية.
القبول  مبارشًة صوَب عامدة  بعدها  املطاف، واجتهُت  موافقتِه يف هناية  فشكرُتُه عىل 
والتسجيل يف اجلامعة، لالستفسار عن كيفية التسجيل يف برنامج ماجستري اجلغرافيا، جنبًا 
إىل جنب مع برنامج دكتوراة الرتبية، فطلبوا مني تعبئة بعض النامذج من أجل تكوين ملٍف 
اسبوع  بعد  بمراجعته  أقوم  أن  عىل  اآلداب،  بكلية  اجلغرافيا  قسم  رئيس  إىل  يوجه  جديٍد 
لتحديد مرشٍف أكاديمي آخر، ألهنم اعتربوين شخصني يف جامعة واحدة حلني إهناء أحد 

الربناجمني.
أمنيتي  حتقيق  نحو  األوىل  اخلطوة  إنجاز  بسبب  املعنوي  باالنتعاش  شعوري  ورغم 
باحلصول عىل ماجستري اجلغرافيا، إال أن القلق عاد يراودين من جديد، عندما علمُت بأن 
ترتيب قسم اجلغرافيا يف جامعة كانساس، بني أقسام اجلغرافيا يف اجلامعات األمريكية قاطبًة 
هو الرابع آنذاك، أي أن التعقيدات والصعوبات متوقعة جدًا. باإلضافة إال أن رئيس القسم 
قد أبلغني أن املاجستري عن طريق االمتحان الشامل يكون بإمتام )36( ساعة معتمدة، أي 
ُقُدمًا نحو  بزيادة ثالث ساعات عن ماجستري الرسالة. ومع ذلك، فقد عزمُت عىل السرِي 
الفصل  أن اقرتب موعد تسجيل  املرسوم مهام كلف األمر من متاعب. وما  حتقيق اهلدف 
الدرايس اجلديد حتى جاءتني فكرة متعبًة أخرى، وهي رضورة إهناء ماجستري اجلغرافيا يف 
فصلني دراسيني فقط، مع ختصيص الفصلني القادمني لتحقيق هذا الغرض،  ودون تسجيل 
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مواد  مجيعها  معتمدة  ساعة  عرشة  ثامين  تسجيل  سوى  مني  كان  فام  معها.  تربوية  مادة  أي 
جغرافية.

للغاية بجانب ما حدث معي فجأًة، عندما  تبقى هينًة  الصعوبات واآلالم  كل هذه 
HACK، عميد الدراسات العليا يف اجلامعة، يطلب  استلمُت خطابًا عاجاًل من أ.د. هاك 
مني مراجعته فورًا، وذلك قبيل منتصف الفصل الدرايس، ودون إبداء أي توضيح لطبيعة 
إذ  الشديد،  باهلجوم  بدء  السكرترية، حتى  التنسيٍق مع  بعد  أن دخلُت مكتبِه  السبب. وما 
)18( ساعة معتمدة  أنت جمنون كي تسجل  الواحد: )هل  باحلرف  قال  ما  أتذكر  زلُت  ما 
يف فصٍل واحد بربنامج دراسات عليا، علاًم بأنه ممنوع عىل األجنبي تسجيل أكثر من )12( 
ساعة، وحتى األمريكي ال جيوز أن يسجل أكثر من )15( ساعة معتمدة يف ظروف استثنائية. 
الفصل  من  الثاين  اجلزء  يف  ألننا  عليه،  هي  ما  عىل  األمور  تبقى  كي  رجوته  وقد 
الشفوية  البحثية  املشاريع  من  وعدد  الفصل،  منتصف  امتحانات  فعاًل  وقدمُت  الدرايس، 
والتحريرية، ولكنه مل يكرتث بذلك وقال هذا خطأ منك وأنت تتحمله. فقلت له: هل هناك 
من استثناءات ضمن لوائح وأنظمة اجلامعة،ألنني سأدفع رسوم تسجيل الساعات املعتمدة 
جلامعة  االبتعاث  تعليامت  حسب  االنسحاب،  موعد  انتهاء  بعد  منها  انسحبُت  إذا  الست 
الريموك، فقال هناك استثناء واحد، ولكنني ال أظن أنه ينطبق عليك. فقلُت وما هو سيدي: 
قال احلصول عىل )4( من )4( يف املعدل الرتاكمي. فانفرجْت رسيريت وقلت له وأنا مسور 
جدًا: لطفًا أنظر إىل ملفي، فقد أهنيُت )48( ساعة معتمدة هبذا التقدير. وعندما تأكد من 
امللف قام واهلل وصافحني بحرارٍة قائاًل: مربوك عليك، وبامكانك االستمرار يف هذا العبء 
الدرايس الثقيل هلذا الفصل، فقلُت فورًا: وهل يمكنني تكرار ذلك يف الفصل القادم، قال 

إذا حافظَت عىل هذا الرشط. 
رجعُت بعدها منتعشًا إىل البيت، بعد معاناٍة نفسيٍة قاسية، وعند بداية الفصل الدرايس 
الشامل،  لإلمتحان  هنايتِه  يف  وتقدمُت  أخرى،  معتمدة  ساعة  بتسجيل)18(  قمُت  التايل، 
وحصلُت وهلل احلمد عىل شهادة ماجستري أخرى يف اجلغرافيا هذه املرة غري ماجستري الرتبية، 
كي أعود بعدها إىل إكامل املطلوب من برنامج الدكتوراة يف الرتبية. وبالفعل، كم كان هلذه 
تربوية  بحوث  وإجراء  كتٍب جغرافية عديدة،  تأليف  كبرٌي يف  أثٌر  اجلديدة  العلمية  الدرجة 
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اإلنسان  يضعه  هدٍف  أي  فإن  وباختصار،  الحقًا.  عنها  احلديث  سيأيت  متنوعة  جغرافية 
ُنصَب عينيه، فام عليه سوى االستعداد التام لتحقيقه، وحماولة تذليل العقبات التي تعرتضه 
بشتى الوسائل والُسُبل املرشوعة، مع االستعانة دومًا بقدرة اهلل وعونه وتوفيقه.... إنه نِْعَم 

املوىل، ونِْعَم النصري.         

                   jawdatmassa@gmail.com   /    profjawdat@yahoo.com
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احللقة الثالثة ع�سرة: رحلة علمية اإىل جبال الروكي الأمريكية
بقلم أ.د. جودت أمحد املساعيد 

كان من بني الرشوط الصعبة للحصول عىل ماجستري اجلغرافيا من جامعة كانساس، 
التي كانت تتبوأ املركز الرابع من بني اجلامعات األمريكية يف هذا التخصص، باإلضافة إىل 
إهناء )36( ساعة معتمدة بتقدير جيد جدًا عىل األقل، أن يمر الطالب بفرتة تدريب ميداين 
يف جبال الروكي األمريكية ملدة شهٍر كامٍل يف فصل الصيف، ينجز خالهلا عددًا من املهام 
الطبيعية والنباتية  العملية، تطبيقًا ملا متْت دراسته من موضوعات سابقة يف جمال اجلغرافيا 
واملهارات  املعارف  من  لكٍل  الدارسني  اكتساب  من  التأكد  أجل  من  وذلك  والبرشية، 

واالجتاهات املرغوب فيها.
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وعند انتهاء فصل الربيع لعام 1978، وبعد خروج نتائج بقية مواد برنامج ماجستري 
الربوفيسور  امليداين  اجلغرايف  الربنامج  عىل  املرشف  من  رسميًة  رسالًة  وصلتني  اجلغرافيا، 
بالدارسني،  فيها عىل رضورة حضور االجتامع اخلاص  Short Ridge  يؤكد  شورتريدج 
املطلوب منهم القيام بالتدريب امليداين يف جبال الروكي. ويف ذلك االجتامع املحدد، أوضح 
خالل  التجارب  من  العديد  إىل  منوهًا  التدريب،  لربنامج  العلمية  األهداف  مجيع  املرشف 
السنوات السابقة من إجيابيات وسلبيات، وحمددًا جلميع االستعدادات الواجب أخذها يف 
احلسبان من جانب كل متدرب، وال سيام من حيث املالبس امليدانية، واألحذية الرياضية 
بحذٍر  املرور  مع  الوعرة،  اجلبال  لتسلق  والتهيؤ  بالرحالة،  اخلاصة  الظهر  وحقائب  املرنة، 
شديِد من بني أشجار الغابات الكثيفة، وإمكانية التعرض ألشعة الشمس لفرتة طويلة، مما 
يستدعي إستعامل أنواٍع حمددة من الكريامت الواقية من أشعة الشمس، باإلضافة إىل القدرة 

السيعة عىل كتابة التقارير امليدانية الفورية أوالً بأول .
وانطلقت احلافلة يف الوقت املحدد، وكانت تقل تسعة عرش دارسًا ودارسة، باإلضافة 
إىل  املرشف العام عىل الرحلة، كي تبدأ اخلطوة األوىل من مسافة السبعامية كيلومرت املطلوب 
قطعها يف االجتاه الواحد. وبينام نحن يف منتصف املسافة تقريبًا، حدث ما كنا نخشاه.  فمن 
املعروف أن الواليات الواقعة يف الوسط واجلنوب من قارة أمريكا الشاملية، تشتهر خالل 
فجأًة  السامء  تغطت  حيث  املدمرة،   Tornado التورنيدو  أعاصري  بحدوث  الصيف  فصل 
بسحٍب سوداء داكنة، إىل درجة أن النهار حتول إىل ما يشبه الليل، واهنمرت األمطار بغزارٍة 
شديدٍة، وكنا نرى األعاصري اللولبية أوالُقمعية من بعيد، فأدركنا مجيعًا أهنا قد تكون هنايتنا، 
حيث توجد احلافلة يف منطقٍة زراعية شاسعة ال وجود للمباين التي يمكن أن نحتمي هبا، 
مع توقف حركة السري متامًا، وعدم معرفة اإلجتاه الدقيق ملسار تلك األعاصري، مما استدعى 
املتواصل عىل  العام دون حركة، والرتكيز  الشارع  احلافلة يف  بقاء  االتفاق من اجلميع عىل 
احلالة  هذه  عن  متالحقٍة  نرشاٍت  من  تصدره  وما  العديدة،  املحلية  اإلذاعة  حمطات  متابعة 

اخلطرة من طقس األعاصري املميتة.
ينظر  والكل  فائدة،  دون  العاصف  اجلو  تغري  رهَن  احلافلة،  داخل  وبقينا كاألرسى 
يمنًة ويسًة، خشية توالد إعصاٍر جديٍد هنا أوهناك، يقذف بنا بعيدًا دون هوادة يف مهب 
كان  الذي  الوقت  ويف  احلجر.  حتى  أو  الشجر  أو  البرش  ترحم  ال  والتي  املزجمرة،  الرياح 
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نفيس  وبني  بيني  أمتتم  كنت  املجهول،  مصرينا  حول  يتجادلون  األمريكان  الدارسون  فيه 
مثل  يف  املسلم  اإلنسان  ُيطلُقها  التي  واألدعية  أحفظها،  التي  الكريم  القرآن  آيات  بجميع 
هذه املواقف الصعبة، لعل اهلل سبحانُه وتعاىل أن يلطف بمصرينا املجهول.وبعد مرور ما 
يزيد قلياًل عن الساعة يف هذا اجلو القاتم، بدأت األمطار تقُل غزارًة، والرياُح ختُف قوًة، 
ومدى الرؤيا يزيد وضوحًا، وظهرت بوادر مرور سيارات املغامرين من السائقني املرتبطني 
بمواعيد حمددة لتوصيل ركاهبم أو تسليم بضائعهم، مما رفع من مستوى معنوياتنا، وساعدنا 
عىل إصدار قراٍر مجاعي جديد باالستمرار يف الرحلة صوب والية كلورادو، بعد ربع ساعٍة 
من استمرار حتسن األجواء، وبرشط عدم إصدار حتذيرات جديدة من اإلذاعات املحلية. 

وبالفعل، حتركْت احلافلة وسط تصفيٍق حاٍد من اجلميع.
بقليل  الليل  منتصف  وقبيل  يرام،  ما  خري  عىل  هدفها  إىل  بعد  فيام  الرحلة  وسارْت 
أعلن مرشف احلملة قرب الوصول إىل مركز التدريب امليداين التابع لقسم اجلغرافيا بجامعة 
كانساس بني جبال الروكي يف والية كلورادو، كي يستعد اجلميع لنقل األمتعة وترتيبها يف 
الغرف املخصصة للدارسني. وما هي سوى نصف ساعة من الوقت، حتى كانت احلافلة 
وسط ذلك املركز، قام املرشف بعدها بتوزيع الدارسني عىل الغرف املتوفرة، وبمعدل أربعة 
دارسني يف كل غرفة، مع إتاحة الفرصة ملن يرغب يف أن يكون العدد أقل يف هذه الغرف أن 
يامرس حقه يف ذلك،  يف ظل توفر املزيد منها، مع األخذ باحلسبان وجود ثالث دارسات 
تم وضعهن يف سكن اإلناث الذي يبعد نحو مائتي مرت عن سكن الذكور. وما أن طرحنا 
بأجسادنا عىل األرِسِة املرحية، حتى أخذنا َنُغُط يف نوٍم عميق، بعد أكثر من عرش ساعات من 
السفر امُلضني، والذي اقرتَن بظروٍف استثنائية مليئٍة بالرعِب واخلوف عىل املسار واملصري. 
واالستعداد  النوم  من  بالنهوض  اجلميع  ليطالب  املرشف  جاء  قلياًل  املتأخر  الصباح  ويف 
لالستحامم، ومن بعدها الذهاب لتناول طعام اإلفطار. وفجأة حصل يشء أذهلني، إذ قام 
الطلبة الثالثة اآلخرين معي ومجيعهم من األمريكيني، بخلع مالبسهم متامًا وأخذ املناشف 
بتلك  ملتفني  بعدها  وعادوا  ُعراًة،  وهم  االستحامم  ألماكن  مجاعي  بشكٍل  واجتهوا  معهم 
املناشف، ليقوموا بارتداء مالبس نظيفة أمام بعضهم بعضًا دون حرج. فعرفت بعدها أن 
عىل  العام  املرشف  من  الطلب  إىل  دفعني  مما  األمريكان،  لدى  عاديًا  شيئًا  يعترب  األمر  هذا 

احلملة، أن أنتقل إىل غرفٍة أسكن فيها لوحدي طيلة فرتة التدريب .
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وذهبُت لوحدي إىل مكان االستحامم، بعد أن تأكدت بأن اجلميع قد انتهى من هذه 
من  احلافلة،  إىل  التوجه  اجلميع  من  املرشف  طلب  حتى  غرفتي  إىل  عدُت  أن  وما  املهمة، 
لتجهيز  تتعاقد معها اجلامعة سنويًا  الذهاب مسافة ثالثة كيلومرتات إىل منزل عائلة  أجل 
ثالث وجبات يوميًا للدارسني. وما أن وصلنا حتى استقبلتنا تلك العائلة برتحاٍب شديٍد، 
ليطرحوا بعدها طعام الفطور عىل طاوالت خمصصة لذلك، كي أفاجأ من جديد بأن مجيع 
األطعمة التي تّم حتضريها ألفراد احلملة، فيها مشتقات من حلم اخلنزير، مما دفعني لالعتذار 
عن تناوهلا موضحًا السبب، فترصف املرشف مع رب العائلة املضيفة بسعة، عندما علم 
اجلميع بأنني مسلم، إذ تم إحضار البيض واجلبنة والنقانق املكونة من حلم البقر، وتناولُت 
الوجبة مع اآلخرين بشكٍل عادي، وتَم ترتيب الوجبات اخلاصة يب فيام بعد من جاين تلك 
املأكل واملرشب  يؤكد احرتام معتقدات اآلخرين من حيث  العائلة عىل هذا األساس، مما 

وامللبس واملسكن.

                   prof.almassaeed@gmail.com  /  profjawdat@yahoo.com
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احللقة الرابعة  ع�سرة: ذكريات التدريب امليداين يف اأمريكا     
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد   

»Great Canyon« هنر »أركنساس« يف منطقة اخلانق العظيم

ما أن استقرت محلة التدريب امليداين، املؤلفة من عرشين دارسًا مع أستاذهم، يف مركز 
كانساس جلامعة   والتابع  االرتفاع،  شاهقة  األمريكية  الروكي  جبال  بني  الواقع  التدريب 
فورًا  بدأْت  حتى   ،1978 عام  من  )أغسطس(  آب  شهر  خالل   ،  Kansas University
عملية التطبيق الفعيل للزيارات امليدانية اليومية التي قام بالتخطيط الدقيق هلا املرشف العام 

.Short Ridge عىل الربنامج التدريبي امليداين الربوفيسور شورتريدج
من  ملجموعٍة  احلملة  عىل  املرشف  األستاذ  توزيع  ميدانية،  زيارة  كل  قبل  يتم  وكان 
األوراق العلمية املفيدة ذات الصلة برحلة الغد، مع الطلب من اجلميع حضور إجتامع بني 
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الدارسني وأستاذهم يف قاعة املركز، لوضعهم يف تفصيالت مهام الغد املوكلة لكل واحٍد 
منهم كأعامٍل فردية، يف الوقت الذي تتحدد فيه أيضًا أنشطة أخرى توزع عىل املجموعات 
التي يتم تشكيلها يف كل مرٍة بطريقٍة خمتلفة، حتى يتبادل الدارسون املناشط واملسؤوليات 
النقاش عىل مرصاعيه، من  التوضيح، فتح  بينهم بشكٍل دوري. ويعقب كل عمليات  فيام 
أجل طرح استفسارات من جانب الدارسني، والرد عليها من طرف األستاذ املرشف عىل 

احلملة، حتى تتكون لدى اجلميع فكرًة واضحًة لكل ما ينبغي القيام به يف صباح الغد.
وأذكر من بني أهم اجلوالت امليدانية اجلغرافية التي تّم تنفيذها يف هذا الصدد، تلك 
وبشكٍل  لتنفيذها  اإلنطالق  أجل  من  هلا،  اجليد  االستعداد  اجلميع  من  املطلوب  كان  التي 
مبكٍر جدًا يف صباح اليوم التايل، والتي تتمثل يف تسلق ممرات اجلبال صعودًا  إىل منطقة القبة 
اجلليدية ملرتفعات جبال الروكي األمريكية العالية، بحيث يتم تتبع سري هذه املمرات من 
للغاية.  متعبة  ليست خطرة، رغم كوهنا  بأهنا  املرشف  األستاذ  لدى  مناطق معروفة  خالل 
وكان املطلوب من اجلميع مالحظة كل يشء من حولنا، سواء من حيث نوع النباتات التي 
بدأت كشجريات صغرية، ثم متوسطة الطول، ثم عمالقة من شجر الرشبني األمحر شاهقة 
تنعدم  النباتات كي تتضاءل يف كثافتها وتقرص يف طوهلا، حتى  االرتفاع، والتي تعود هذه 
متامًا عند القبة اجلليدية، باستثاء انتشار الورود واألزهار اجلميلة جدًا يف ألواهنا الزاهية، ويف 

أشكاهلا املنوعة. 

وصحيح أننا انطلقنا من منطقة ترتفع بنحو )1500( مرتًا عن سطح البحر، إال أنه 
كان املطلوب منا الوصول إىل مناطق اجلليد يف شهر آب)أغسطس( عىل ارتفاع نحو أربعة 
يتوسطنا  دائرية  حلقة  يف  جلسنا  الوقت  من  ساعة  ملدة  صعودًا  رسنا  كلام  وكنا  مرت.  آالف 
املجموعة  أفراد  قام  التي  املوجزة  املالحظات  طرح  عملية  تتم  كي  املرشف،  األستاذ 
بمشاهدهتا وتدوينها يف مذكراهتم، عن أنواع الرتبة السائدة، وأنشطة التعرية املائية واهلوائية 
التي حتدث هلا، إىل طبيعة الصخور املوجودة من رسوبية أو نارية أو متحولة، إىل نوع احلياة 
الربية املنترشة من القوارض، إىل السناجب، إىل الذئاب والثعالب، اىل الطيور فائقة التنوع 
املتوفرة مثل بعض مزارع  البرشية  الدببة والضباع أحيانًا، إىل طبيعة األنشطة  واجلامل، إىل 
التفاح ، وبعض مناطق رعاية األبقار، باإلضافة إىل مراكز قطع األشجار وصنع األثاث، 
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وغري ذلك. وكان حيدث يف الواقع ما يشبه الندوة العلمية املصغرة يف كل مرة نرتاح فيها، 
ونتناول ما يف جعبتنا من مأكوالت خفيفة ومرشوبات غازية.

وكم كنا نشاهد ما قامت به األقوام السابقة من ترك بصامهتا عىل الصخور والكهوف 
واملغارات، من رسوٍم وأشكاٍل ومتاثيل وبناء مساكن منحوتٍة داخل هذه الصخور، إضافًة 
إىل جهود املستوطنني األوائل لقارة أمريكا الشاملية بعد حركة الكشوف اجلغرافية التي تلت 
عرص وصول كريستوفر كولومبوس هلذه القارة الكبرية، من البحث عن الذهب يف اجلبل 
هذا أو ذاك، إىل شق طرق السكك احلديدية التي قطعت القارة من شامهلا إىل جنوهبا، ومن 
رشقها إىل غرهبا، كي تساهم يف ازدهار الواليات املتحدة بعد استقالهلا عام 1776م عىل يد 

جورج واشنطن، وقبل اخرتاع السيارات بنحو مائٍة وعرشين عامًا. 
وقبيل عرص ذلك اليوم الذي انطلقنا فيه، بدأت األشجار يف االنحسار شيئًا فشيئَا، 
املجردة  العني  رؤية  ورأينا  املتنوعة،  القطبية  والطحالب  الغناء  الزهور  تلك  ظهرت  حتى 
احللبات اجلليدية هنا وهناك، مع وجود عدد من هواة التزلج يف أشد شهور الصيف حرارة. 
وكان املنظر من حولنا يأخذ باأللباب من سحر مجال الطبيعة الربانية، مع وجود نسيم عليل 
يميل إىل الربودة املرغوب فيها خالل تلك الفرتة من السنة، مما فتح احلديث عىل مرصاعيه 
بمد  القيام  وعىل  جهة،  من  واحليوان  النبات  عىل  التأثري  يف  ودورها  اجلليدية  التعرية  عن 
ورؤية  بالنقاش  استمتاع  جلسة  وبعد  ثانية.  جهٍة  من  الالحمدودة  املياه  بمصادر  اإلنسان 
الطبيعة النرضة، ُعدنا أدراجنا نحو مركز التدريب، ونحن نعلم أن النزول أسهل بكثرٍي من 
الصعود، مع وجود بعض املحاذير أحيانًا، إىل أن وصلنا الساعة التاسعة قبيل املساء، وما 
الشاملية،  القطبية  الدائرة  من  نسبيًا  املنطقة  لقرب  وذلك  الغروب،  تصارع  الشمس  زالت 

حيث تزداد فرتة النهار عىل الليل بشكٍل واضح يف هذا الوقت من السنة.
هنر  مع  السري  نسياهنا،  يصعب  التي  األخرى  امليدانية  العلمية  الرحالت  ومن 
Great Canyon ، حيث الوضع خمتلف  Arkansas يف منطقة اخلانق العظيم  أركنساس  
النهر  بجانب  السري  املجموعة،  أفراد  من  األمر  يتطلب  إذ  اجلليدية،  القبة  رحلة  عن  متامًا 
الكبري يف حفر خانق عميق جدًا عىل مدى  املنبع، ونشاطه  الواضحة قرب  املزجمر لسعته 
ماليني السنني ، إذا ما قورن بأي هنٍر آخر يف العامل. وكنا نسري بسعٍة أفضل وجهٍد أقل، 
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مما كان عليه احلال يف رحلة تسلق اجلبال السابقة. ويف الوقت ذاته، كنا نالحظ بدقٍة عالية 
القريب،  املنبع  من  املتدفقة  الصافية  املياه  حيث  النهر  جمرى  يف  واحلىص  احلجارة  حركات 
عىل  الضفاف  وضيق  نسبيًا،  السيع  النهر  جريان  حيدثها  التي  املزعجة  الضوضاء  وحيث 
جانبيه، وهي من الصفات الطبيعية املعروفة ألهنار العامل يف مرحلٍة يسميها علامء جغرافية 

.Youth Stage أشكال سطح بمرحلة الشباب
ورغم أن متاعب رحلة اجلبال كانت أكثر، إال أن وجود النسيم العليل يف عز الصيف 
كان يشعرنا بالراحة واالنتعاش، بعكس الرحلة صوب منبع هنر أركنساس، حيث كنا نسري 
عىل حواف ذلك النهر، الذي يقع بني حائطني مرتفعني جدًا ، يصالن إىل نحو ثالثامئة مرت 
الرحالة تسري يف منتصف  للتفكري كيف أن جمموعًة من  العنان  لكٍل حائط منهام، مما يرتك 
شهر آب)أغسطس( بني هذين احلائطني الشاهقني، ويف منطقة غري مكشوفة للهواء العليل، 
املئوية، وبخاصٍة كلام اقرتب  ارتفاع درجات احلرارة إىل أعتاب األربعينيات  مما يؤدي إىل 

النهار من منتصفه. 
ومع ذلك، فإن احلُكم عىل ما فعلُه ذلك النهر من التعرية الشديدة يف الصخور عىل 
والتفسري.  والتأمل  للدراسة  مدعاًة  حولنا  اخلالبة  املناظر  من  جيعل  السنني،  ماليني  مدى 
انفَك يتحدث عن  وهذا ما كان يشجعنا عليه األستاذ املرشف عىل تلك احلملة، الذي ما 
النهر، موجهًا أحيانًا بعض األسئلة  الطبيعية أو تلك، مما نشاهده من أنشطة  هذه الظاهرة 
إلينا، وجميبًا عن بعض األسئلة من طرفنا، مع الرتكيز عىل املجروفات التي حيملها النهر من 
حجارة صغرية، إىل احلىص األصغر حجاًم واألخف وزنًا، إىل الذرات الدقيقة التي نجمت 

عن تصادم احلىص واحلجارة مع بعضها يف جمرى النهر.
وكانت هناية الرحلة رائعة، بكل ما حتمله الكلمة من معنى، حيث الوصول إىل أدنى 
عمٍق ملجرى النهر، حيث تم إنشاء اجلس املعلق عليه، والذي يعترب من بني أعىل اجلسور 
املعلقة يف العامل، واملسمى بجس اخلانق امللكي Royal Gorge Bridge . وقد تطلب هذا 
منا الصعود من ذلك الوادي السحيق، إىل اجلس الذي يعلوه بشكٍل ملفٍت للنظر، وذلك 
عن طريق سالمل حديدية بمئات الدرجات، كي نأخذ بعدها صورًا تذكارية، ونعود أدراجنا 
نحو مركز التدريب، كي نكتب لياًل تقريرًا علميًا عن مشاهداتنا ومالحظاتنا، وملخصًا ملا 
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دار من حوارات ومناقشات مفيدة للجميع، كي توضع يف ملف أعامل املادة لكل طالب عىل 
حدة.

هلذا كله، فإن رسالة التدريب امليداين تبقى سامية للغاية، يف ترمجة املعلومات النظرية 
الصعب  من  ويصبح  الذاكرة  يف  ترسخ  حتى  واقعية،  خربات  إىل  سابقا  اكتساهبا  تّم  التي 
فيها  املرغوب  واملهارات  واالجتاهات  العادات  من  الكثري  اكتساب  إىل  باإلضافة  نسياهنا، 
من جانب الدارسني، السيام من حيث االنخراط يف العمل اجلامعي، واحرتام آراء اآلخرين 
وتقدير وجهات نظرهم، واالستفادة مما يطرحونه من أفكاٍر وخرباٍت تؤكد متامًا عىل تطبيق 

أفكاراملفكر املعروف  ابن خلدون وأقوالُه اخلالدة، بأن اإلنسان مديٌن بالطبع.

jawdatmassa@gmail.com   /   profjawdat@yahoo.com     
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            صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

                 تاريخ النرش: االحد: 2016/1/31- العدد: )16506(

احللقة اخلام�سة ع�سرة: اجتياز الدكتوراة، مع دوٍر م�سجٍع للم�سرف 
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد   

كانساس  بجامعة  اآلداب  كلية  يف  اجلغرافيا  ماجستري  برنامج  من  انتهيُت  أن  ما 
كانت  )حيث  الثانية  املاجستري  شهادة  عىل  وحصويل  األمريكية،   Kansas University
من  ثانيًة،  الرتبية  كلية  ُعْدُت مسعًا صوب  األردنية(، حتى  اجلامعة  من  الرتبية  األوىل يف 
إرشاف  حتت   ،  Ph.D. in Education الرتبية  يف  الفلسفة  دكتوراة  برنامج  متابعة  أجل 
الربوفيسور جون جنثر Guenther John، بعد أن قطعُت مشوارًا طوياًل يف متطلبات ذلك 

الربنامج اإلجبارية واالختيارية. 
ماجستري  برنامج  يف  بمسرييت  بأول  أوالً  املرشف  األستاذ  أضُع  ذلك  قبل  وكنُت 
اجلغرافيا، فام أن انتهيُت منه حتى هنأين بحرارٍة عىل هذا اإلنجاز، الذي مل يتوقع مني إهناَءُه 
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يف أقل من سنة، طالبًا مني حماولة إمتام املقررات الرتبوية املتبقية، استعدادًا لالمتحان الشامل 
التحريري والشفوي للدكتوراة.

املرور  الدكتوراة، مع  املطلوبة مني لربنامج  املقررات  وبالفعل، قمُت بتسجيل آخر 
االمتحان  متطلبات  عن  منه  لالستفسار  املرشف،  األستاذ  مكتب  صوب  آلخر  وقٍت  من 

الشامل، ألخذ ذلك يف احلسبان طيلة الفصل الدرايس، لتنظيم األمور استعدادًا لتقديمه.
ومن بني أبرز املالحظات يف دراستي للفصل األخري من تلك املقررات، أنني سجلُت 
مادتني منهام عىل شكل دراسة فردية Individual Study، حيث قمُت بتأجيل اختيار هذا 

النوع من املقررات آلخر فصٍل للمقررات املطلوبة ألهداٍف أكاديميٍة رصفة.

والثانية مع   ،Guenther الربوفيسور جنثر  للامدة األوىل مع املرشف  وكان تسجييل 
واللذان  الوقت،  الدقيق يف ذلك  التخصص  ، ومها من عاملقة   Shield الربوفيسور شيلد 
وللجنة  جهة،  من  الشامل  االمتحان  للجنة  اخلمسة  األسامء  بني  من  تأكيد  بكل  سيكونا 
مناقشة أطروحة الدكتوراة من جهٍة ثانية. وهذا ما جيعل من توجيهاهتام وإرشاداهتام يف هاتني 

املادتني أمورًا جوهريًة ومهمة للغاية بالنسبة يل.
ومما أثار إعجايب الشديد بعد ذلك، التنسيق القوي بني األستاذين الكبريين معي يف 
هاتني املادتني. فمن املعروف أن مادة )دراسة فردية( متثُل مادًة تتم فيها مقابلة واحدة أو أكثر 
ُتثاُر فيها من جانب ذلك األستاذ  أسبوعيًا وطيلة الفصل الدرايس بني الطالب واألستاذ، 
موضوعات ختصصية نظرية وبحثية دقيقة، مع طرح واجبات ومهامت عديدة ينبغي القياُم 
أن جاء  فام  بكل معانيه.  بينهام  الدقيق  التنسيق  الطالب. وهنا وجدُت ذلك  هبا من جانب 
Guenther ، حتى طلَب مني مراجعة مجيع الدراسات  اللقاء األول مع الربوفيسور جنثر 
الدقيق  التخصص  يف  مشهورتني  حمكمتني  جملتني  يف  نرشها  تّم  التي  والتجريبية  امليدانية 
 The Social اإلجتامعية(  و)الدراسات   ،Social Education اإلجتامعية(  )الرتبية  مها: 
Studies يف األربعني عامًا األخرية )1979 -1950(، وعمل مرشوع بحثي كبري، يوضح 
والتوجهات  ِحدة،  عىل  الفرتة  تلك  من  سنوات  عرش  كل  يف  الدراسات  هذه  خصائص 
الرتبوية السائدة Educational Trends التي أكدت عليها تلك البحوث، وأثرها يف تطوير 
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مع  األربع  الزمنية  الفرتات  مقارنة  مع  تدريسها،  وطرائق  اإلجتامعية  الدراسات  مناهج 
بعضها، موضحًا أوجه الشبه ونقاط االختالف بينهام.

شبكة  وجود  لعدم  نظرًا  عنه،  انبثقت  التي  املتاعب  وكثرة  املرشوع  ضخامة  ورغم 
اإلنرتنت آنذاك، وما تطلب ذلك من الرجوع إىل األعداد السابقة للمجلتني وقراءة حمتوياهتا، 
إال أن الفائدة العلمية التي حصلُت عليها ال تقدر بثمن. فقد اطلعُت عىل بحوٍث قيمة جدًا 
كتبها جهابذة التخصص وقتها، مما ساعدين كثريًا عىل كتابة أطروحة الدكتوراة فيام بعد. هذا 
باإلضافًة إىل ما أفادين هذا كثريًا يف االمتحان الشامل للدكتوراه بشقيه التحريري والشفوي.

زميله  بأقل من مطالب  الثانية  املادة  Shield يف  الربوفيسور شيلد  تكن مطالب  ومل 
الضخمة جدًا، وإىل  اجلامعة  مكتبة  إىل  بالرجوع  كلفني  إذ   ،Guenther الربوفيسور جنثر 
مكتبة كلية الرتبية أيضًا، لتحديد الكتب الرتبوية املتخصصة يف الدراسات االجتامعية خالل 
العرشة  واختيار  نرشها،  تواريخ  حسب  أوالً  حتديدها  يتم  بحيث  املاضية،  عامًا  األربعني 
يتم  أن  عىل  املادة،  أستاذ  مع  باإلتفاق  وذلك  األربعة،  العقود  من  عقٍد  كل  يف  منها  األهم 
كتابًا  تسعني  بنحو  قائمة  ومعي  أسبوع  بعد  إليه  ُعدُت  وبالفعل  فقط.  أسبوع  خالل  ذلك 
متخصصًا، كي يتم اختيار األربعني األكثر أمهية من وجهة نظره. ويف هناية اللقاء فوجئُت 
بالربوفيسور شيلد يقول: عليك يا جودت قراءة أربعة كتٍب كل أسبوع ومراجعتي للمناقشة 
التفصيلية عن موضوعاهتا، عىل أن يبدأ ذلك اعتبارًا من األسبوع القادم، بعد أن قام بتحديد 

األربعة كتٍب األوىل من بينها.
الثالث  املواد  مطالب  وأن  خاصة  للغاية،  قلقًا  كنُت  البيت،  إىل  رجعُت  وعندما 
األخرى التي سجلتها كانت عديدة ومتنوعة، مما شجعني عىل تفعيل دور املكتب الدرايس 
اخلاص يب يف داخل املكتبة املركزيةCubicle ، والذي كان يوزع عىل طلبة الدكتوراة حلجز 
الليل متامًا، مما ساعدين  اليوم وحتى منتصف  املقررات داخله طيلة  الكتب فيه، ومراجعة 
يوجد  كان  وأنه  سيام  ال  فاعلية،  بكل  املطلوبة  البحثية  املشاريع  وكتابة  اهلادئة  القراءة  عىل 
املنافسة  عز  )5–8( سنوات، ويف  بني  أعامرهم  ترتاوح  ذكور  أطفال  ثالثة  وقتها  البيت  يف 
الشديدة بينهم يف النشاط واحليوية والشقاوة الربيئة. ومع ذلك، حاولُت تلبية تلك املطالب 
املتعددة للمواد بكل ما أوتيُت من عزيمة، فقمُت بقراءة الكتاب األول صفحًة تلو أخرى، 
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مع كتابة املالحظات وامللخصات هنا وهناك، إىل أن جاء موعد اللقاء مع أستاذ املادة ومل أقرأ 
سوى كتابًا ونصف فقط وبشق األنفس.

األربعة،  الكتب  حول  سؤال  أي  بطرِح   Shield شيلد  الربوفيسور  يبدأ  أن  وقبل 
أبديُت له اعتذاري الشديد بأنني بذلُت كل جهٍد مستطاٍع لقراءة الكتب األربعة، ولكنني مل 
أمتكن، ثم عرضُت عليه حالة الكتاب األول ونصف الكتاب الثاين، وما عليهام من خطوط 
كان  ألنه  منه،  أتوقعها  مل  هسترييٍة  ضحكٍة  يف  يغرُق  أجدُه  كي  وملخصات،  ومالحظات 
قال: ومن  بعدها حتى  نفسه  متالك  أن  وما  العمر.  من  السبعينيات  أوائل  وقورًا جدًا ويف 
طلَب منك أن تفعل هذا، ألن ما فعلته، وكأنك تقرأ كتابًا مقررًا ملادٍة دراسيٍة، ويتطلب منك 
تقديُم امتحاٍن حتريرٍي فيه، وأن كل ما هو مطلوب منك يف حالة املراجعة، هو أخذ فكرة عن 
موضوعات الكتاب، عن طريق قراءة املقدمة العامة له بعمق، واملرور بعدها عىل حمتوياتِه، 
ثم القيام بتصفح فصوله هبدوء، قارئًا مقدمة كل فصل منها، واالنتقال إىل العناوين الفرعية 
له، فإن كانت لديك فكرة سابقة عن هذه العناوين بحكم قراءاتك الكثرية من قبل، فليس 
هناك من مربر لقراءة املعلومات التابعة هلا، بل تنتقل مبارشًة إىل غريها، وهكذا دواليك، 
إال أن تنتهي من هذا الفصل، مع الرتكيز عىل امللخص املوجود يف هنايتِه ،والقفز بعدها إىل 
التوجيه األكاديمي اجلديد واملفيد،  الكتاب. فسرُت جدًا من هذا  تنتهي من  غريه، حتى 
الكتاب  موضوعات  بمناقشة  بدأنا  عندها  القادمة.  املرات  يف  املطلوب  بإمتام  له  وتعهدُت 
األول ونصف الثاين بكل أرحيية. وأكملُت يف املرات التالية مراجعة بقية األربعني كتابًا عىل 

مدى الفصل الدرايس كام تَم التخطيط له.
كبرية،  بدرجٍة  املعريف  رصيدي  زيادة  إىل  أدت  إذ  مّجة،  املادة  هذه  فوائد  كانت  وكم 
وذلك  السابقة،  املقررة  املواد  يف  عديدة  كتٍب  من  قبل  من  قرأته  قد  كنُت  ما  إىل  إضافًة 
نتيجة اإلملام باألفكار املطروحة يف هذه الكتب من وجهات نظر متنوعة للكثري من عاملقة 
الدراسات اإلجتامعية آنذاك. هذا ناهيك عن أمهيتها يف إنعاش الذاكرة باملزيد من املعلومات 
التي تسهل من عملية النجاح يف االمتحان الشامل، حيث ما أن انتهى ذلك الفصل، حتى 
تقدمُت رسميًا لذلك االمتحان، الذي شعرُت بميزة االستعداد املسبق نظريًا وبحثيًا. وأذكر 
الثالثاء واخلميس، وملدة ثامين  التحريري هلذا االمتحان قد امتد عىل مدى يومي  أن اجلزء 
ساعات يوميًا، من الثامنة صباحًا وحتى الثانية عرشة ظهرًا، ومن الواحدة بعد الظهر حتى 
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مفتوحة  األسئلة  لعمق  نظرًا  وذاك،  هذا  عن  زيادة  الوقت  يمتد  كان  وكم  مساًء.  اخلامسة 
بلجنتِه  الشامل  االمتحان  من  الشفوي  اجلزء  موعد  حتديد  تم  إسبوعني،  وبعد  النهاية. 
اخلامسية، والذي امتد ألربع ساعات ونيف، ودار حول ما متْت كتابته من أفكار يف أوراق 
االمتحان التحريري. وكان توفيق املوىل عز وجل قد ساهم باجتيازي لالمتحان بقسميه، 
وهو ما توَج انتهاء مواد الدكتوراة ومطالبها العديدة، ومل يبَق سوى كتابة األطروحة، وهي 

ما سيتم إعطاؤها االهتامم الذي تستحق يف حلقٍة منفردٍة قادمة بإذن اهلل.   

jawdatmassa@gmail.com   /   profjawdat@yahoo.com 
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               صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

                  تاريخ النرش: االحد: 2016/2/7- العدد: )16513(

احللقة ال�ساد�سة  ع�سرة:اأطروحة الدكتوراه عن تطويرمناهج اجلغرافيا  
                                                وطرائق تدري�سها يف الأردن

بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد   

 Kansas كانساس  جامعة  يف  الدكتوراة  لربنامج  الشامل  االمتحان  أجتزُت  أن  ما 
عملية  بتسيع  بدأُت  حتى   ،1979 عام  صيف  يف  والشفوي  التحريري  بشقيه  األمريكية 
اختيار موضوع أطروحة الدكتوراة، وذلك بالتنسيق الدقيق مع األستاذ املرشف الربوفيسور 
Guenther. وكنُت خالل الفصول الدراسية القليلة السابقة، أغتنم فرصة مناقشايت  جنثر 
إىل  ُأتطرق  كي  الشامل،  االمتحان  حول  أو  معه،  أسجلها  التي  الدراسية  املواد  حول  معه 
املوضوع املناسب ألطروحة الدكتوراة. وكان كلام قمُت بالتلميح لعنوان األطروحة، أوكلام 
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سألته عام إذا كانت لديه اقرتاحات يف هذا الصدد، يؤكد يل بأن أصل املوضوع أو العنوان 
فعاًل  الباحث  ذلك  يشعر  وأن  فرضًا،  عليه  ُيفرض  وال  نفسه،  الباحث  من  ينبع  أن  ينبغي 
وأنه  عنها،  املتعمقة  القراءة  من  بد  ال  وأنه  تناوهلا،  يف  يرغب  التي  البحث  مشكلة  بوجود 
يتوقع بالفعل أن املشكلة التي خيتارها عنوانًا ألطروحته، جيب أن تكون ذات قيمة معرفية 

واجتامعية وتربوية واضحة.
ويف ضوء التطورات العلمية الكبرية آنذاك يف جمال مناهج اجلغرافيا وطرائق تدريسها، 
ونظرًا ألن مرشوع الربنامج الرتبوي اجلغرايف اجلديد الذي ظهر يف الواليات املتحدة وقتها، 
قد شد انتباه الباحثني واملؤلفني واملتخصصني، فقد فكرُت مليًا بالرتكيز عىل موضوع قريب 

من ذلك املرشوع. 
حول  يدور  كي  األطروحة  عنوان  اختيار  يف  رغبتي  املرشف  عىل  طرحُت  أن  وما 
املبدأ.  حيث  من  عليه  شجعني  حتى  األردن،  يف  تدريسها  وطرائق  اجلغرافيا  تطويرمناهج 
فشعرُت بعدها باالرتياح الشديد، كي أعمل عىل سد أبواب التفكري يف عناوين أو موضوعات 
أخرى، والرتكيز عىل هذا املوضوع بالذات. كام اتفقنا عىل رضورة اللقاء للمناقشة من وقٍت 
آلخر، كلام جتمعت لدّي بعض األفكار واملعلومات والدراسات ذات العالقة، وذلك يف 

أوقات اإلرشاف املحددة من جانبه. 
نظري  إطاٍر  عىل  احلصول  استطعُت  طويلة،  وليايل  أيامًا  املكتبة  إىل  وبالرجوع 
األستاذ  أن عرضته عىل  ما  بحيث  األطروحة،  بكتابة خمطط  للبدء  كافية  ودراسات سابقة 
املرشف وتناقشنا به، حتى طلب مني رسعة كتابة املخطط حسب األصول املرعية، وتسليمه 
عليه  أدخل  حيث  يديه،  بني  املخطط  كان  أيام  أسبوعني  غضون  ويف  بعمق.  يقرأُه  كي  له 
العديد من التعديالت واملقرتحات واإلضافات، التي زادتُه دقًة وقوة، بحيث ما أن قمُت هبا 
يف املرة التالية، حتى قّل عدد املالحظات، وطلَب مني بعد ذلك تعديلها بدقٍة تامٍة وتقديم 
وبعد  املحدد،  املوعد  ويف  بمناقشته.  املكلفة  اللجنة  عىل  لتوزيعها  املخطط  من  نسٍخ  مخس 
تقديمي خمترصا عن الدراسة، بدأْت املناقشة من األساتذة اخلمسة، الذين كانت لتعليقاهتم 
ومالحظاهتم واقرتاحاهتم، األثر اإلجيايب الكبري واملفيد جدًا لتقوية خمطط األطروحة. وما 
أن انتهيُت من تعديل ذلك املخطط يف ضوء مطالب اللجنة، وتسليم النسخ املطلوبة لألستاذ 
أدوات  إلعداد  بعدها  أتفرُغ  كي  الكلية،  يف  الرسمي  طابعه  املخطُط  أخذ  حتى  املرشف، 
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الدراسة املهة التي شملت أداتني مها: استبانة تّم تصميمها من أجل احلصول عىل معلوماٍت 
عن جوانب الرتبية اجلغرافية يف املرحلة الثانوية األردنية، يتم توزيعها عىل معلمي هذه املادة. 
أما أداة البحث الثانية، فتمثلت يف أداة لتطوير معايريالربنامج املرغوب فيه للرتبية اجلغرافية 
يف املرحلة الثانوية بصورٍة عامة ويف أي مكاٍن يف العامل، وذلك عن طريق البحث عن اإلطار 
النظري والدراسات السابقة ذات العالقة باألهداف واملحتوى واألنشطة وطرائق التدريس 

والتقويم لذلك الربنامج. 
وقد استخدم الباحث حكمُه الشخيص الختيار فقرات املعايري من بني الفقرات التي 
حصلت عىل تأييٍد قوي أو اتفاٍق من غالبية املتخصصني يف ميدان الرتبية اجلغرافية والدراسات 
االجتامعية. كام عمل الباحث عىل اقرتاح القسم األكرب من فقرات املعايري للربنامج املرغوب 
فيه والتي كانت مرشوطًة بموافقة اللجنة املرشفة عىل أطروحة الدكتوراة. وبام أنه مل يسبق 
وضع معايري تتعلق بالربنامج الرتبوي اجلغرايف يف املرحلة الثانوية، فقد كانت هذه املعايري 
هي األوىل عامليًا عىل حد علم الباحث واللجنة املرشفة عىل األطروحة. وقد حصلُت فعاًل 

عىل شهادٍة من جامعة كانساس األمريكية تفيد بذلك.
من  جمموعة  عىل  بتوزيعها  قمُت  حتى  الدراسة،  أدوات  إعداد  انجزُت  أن  وما 
كانساس  والية  يف  الرتبويني  واملرشفني  الدكتوراة  وطلبة  اجلامعة  أساتذة  من  املتخصصني 
للتأكد من الصدق الظاهري هلاتني األداتني، وبعدها تم حساب ثباهتام  األمريكية، وذلك 
باألساليب اإلحصائية املالئمة. عندها أصبحت الظروف مهيئة للسفر إىل األردن لتطبيق 
أدوات الدراسة. وكنُت قد أبلغُت إدارة جامعة الريموك أوالً بأول باألنشطة العلمية التي 
عىل  لتطبيقها  الوطن  إىل  بالعودة  والنية  األطروحة،  أدوات  لكتابة  بالنسبة  اليها  وصلُت 

معلمي اجلغرافيا ومعلامهتا يف املرحلة الثانوية األردنية.

 ،1979 عام  من  الثاين)نوفمرب(  ترشين  شهر  منتصف  يف  عامن  إىل  بالفعل  وعدُت 
التقيُت بعدها مبارشة برئيس جامعة الريموك للسالم عليه ووضعه يف صورة ما وصل إليه 
مشوار أطروحة الدكتوراة، طالبًا منُه خطاب تسهيل مهمة من أجل تطبيق أدوات الدراسة 
عىل معلمي اجلغرافيا ومعلامهتا يف املدارس الثانوية األردنية، يكون موجهًا إىل وزارة الرتبية 
والتعليم. وما أن محلُت اخلطاب وتوجهُت به إىل الوزارة، حتى حصلُت عىل اخلطاب املنشود 
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وذلك  أتوقعها،  مل  جدًا  سارة  بمفاجأٍة  بعدها  ُأفاجأ  كي  والتعليم،  الرتبية  وزير  معايل  من 
خالل لقائي برئيس قسم اإلرشاف الرتبوي وقتها، الذي طلبُت االجتامع معه لتنظيم عملية 
توزيع أدوات البحث عىل املدارس الثانوية، ليؤكد يل بأن مجيع معلمي اجلغرافيا ومعلامهتا 
يف املدارس الثانوية األردنية، سيكون هلم لقاء مجاعي كبري، األول ملحافظات الشامل ومقره 
يف مدينة إربد يف يوم حمدد، وآخر يف حمافظات الوسط واجلنوب ومكان عقدِه يف العاصمة 
عامن، يف أسبوٍع آخر وبحضور رسمي رفيع من مسؤويل الوزارة، وبإمكانك كباحث إما أن 
تبدأ أوالً أو يف هناية اللقائني. فقلُت له أنا حريص عىل أن أبدأ أوالً، كي أضمن استجابة 
أكرب عدد ممكن من احلضور. وتم ترتيب اللقائني، مع اإلشارة يف جدول احلفل إىل لقاء مع 
مبعوث جلامعة الريموك يف إحدى اجلامعات األمريكية. وتّم بالفعل توزيع األدوات مرة 
يف عامن والثانية يف إربد، كي أجد أن اجلميع بال استثناء قد قاموا باالستجابة لالستبانة، مما 

جعل عينة الدراسة تشمل جمتمع الدراسة بأرسه، مما جعل النتائج أكثر صدقًا ودقًة.
وقد ُعدُت بعدها إىل جامعة كانساس األمريكية يف أوائل شهر كانون أول )ديسمرب( 
الصورة  يف   Guenther جنثر  الربوفيسور  املرشف  األستاذ  بوضع  ألقوم   ،1979 عام  من 
مني  يطلب  كي  األردن،  يف  وجودي  رافقت  التي  واألكاديمية  العلمية  التطورات  بجميع 
رسعة العمل عىل حتليل النتائج وتفسريها، وعرض األطروحة فصاًل تلو آخر عليه، حتى 
يتم التمكن من إهنائها يف الوقت املناسب، وعرضها عىل اللجان الرسمية املتخصصة، متهيدًا 

لتحديد املوعد املحدد ملناقشتها.
وعملُت حينئٍذ عىل إعادة كتابة الفصول الثالثة األوىل لألطروحة التي شملها املخطط 
اخلاص هبا، وذلك يف ضوء ما وقع حتت يدي من أفكار ومعلومات جديدة، ثم االنتقال بعدها 
إىل الفصل الرابع حيث نتائج الدراسة، وأخريا تفسري تلك النتائج والتوصيات يف الفصل 
أصبحت   ،1980 عام  من  )مارس(  آذار  شهر  من  األول  النصف  ويف  واألخري.  اخلامس 
األطروحة جاهزًة للمناقشة، بعد القيام بجميع التعديالت التي طالب هبا األستاذ املرشف 
أوالً بأول، كي يتم حتديد تاريخ الثالث من شهر نيسان)أبريل( موعدًا للمناقشة، بعد توزيع 
مخس نسٍخ عىل أعضاء اللجنة. ويف التاريخ املحدد، متت املناقشة ملدة ثالث ساعات ونيف، 
أعقبها خلوة لألعضاء ثم إعالن النتيجة، كي خُتتتُم بسؤاٍل من األستاذ املرشف، بأن اللجنة 
تطلب من الباحث تزويدها بإسم وعنوان مؤسستني أو جهتني يف األردن تستفيد من نتائج 
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أطروحة الدكتوراة، فخطر عىل بايل فورًا جامعة الريموك األردنية التي حصلُت عىل منحة 
الدكتوراة منها، ثم وزارة الرتبية والتعليم األردنية التي طبقُت أدوات البحث يف مدارسها 

الثانوية، حيُث زودهتم بالعنوانني قبل مغادريت قاعة املناقشة. 
وقد اكتشفُت فيام، أن السبب وراء ذلك كان إرسال خطاٍب موحد إىل معايل وزير 
الرتبية والتعليم، وإىل عطوفة رئيس جامعة الريموك، حول أمهية أطروحة الدكتوراة للرتبية 
يف األردن، ألهنا عملت عىل وضع أول معايري عاملية لتطوير الرتبية اجلغرافية، والتي يمكن 
 ، Honor List الباحثني واملتخصصني منها، إضافًة إىل وضعي يف لوحة الرشف  استفادة 
حلصويل عيل تقدير ممتاز يف مجيع املواد الرتبوية التي درستها بدون استثناء. وكان هذا من 
بني األسباب التي جعلت رئيس جامعة الريموك أن يطلب مني عند عوديت هنائيا لألردن 
وزياريت له بتزويده بأربع نسٍخ من أطروحة الدكتوراة، كي يتم عرضها عىل حمكمني خيتارهم 
جملس البحث العلمي يف اجلامعة، والذي كلفني بعدها برضورة ترمجتها عىل شكل كتاٍب 
بالفعل. أي أن كتابة أطروحة  العربية ونرشها عىل حساب اجلامعة، وهذا ما تم  اللغة  إىل 
الدكتوراة ومناقشتها كانت هلا إجيابيات عديدة، تتمثل يف احلصول عىل شهادة الدكتوراة، 
العربية،  إىل  ترمجتها  بعد  تربوي  كتاٍب  إىل  األطروحة  وحتويل  الرشف،  لوحة  يف  والوضع 
الطويلة وذكريايت  أما عن خربايت  العلم واألصالة واإلبداع.  للتدريس يف يرموك  والعودة 
الكثرية يف تلك اجلامعة العريقة فلها حكايات وروايات أخرى حتتاج إىل حلقات وحلقات.

jawdatmassa@gmail.com  /  profjawdat@yahoo.com     
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               صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

                   تاريخ النرش: االحد: 2016/2/21- العدد: )16527(

احللقة ال�سابعة  ع�سرة: ذكريات الرحالت الرتفيهية يف الوليات الأمريكية          
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد  

تبقى األموُر الرتفيهية رضورية جدًا يف حياة اإلنسان، مهام تغريت الظروف، أوتتابعت 
األزمان، وذلك من أجل أن جيدد املرُء نشاطُه وحيويتُه من جهة، وحتى يامرس حقه الطبيعي 
يف االستمتاع احلالل من جهٍة ثانية، وبكل ما ُيتاح له من فرص تذوق مجال الطبيعة، وعظمة 
ما شيده اإلنسان من معامل حضاريٍة قديمٍة أو حديثٍة ُيشاُر إليها بالبنان. ورغم ما يتوفر يف 
الواليات املتحدة األمريكية من عرشات اآلالف من األماكن واملناطق واملواقع التي تنرشُح 
والعائلية  املادية  العوامل  أو  الظروف  أن  إال  األخاذ،  بجامهلا  واالستمتاع  لزيارهتا  النفس 
واألكاديمية معًا، قد حتالفت بقوٍة كي حتول دون حتقيق ذلك النسبة لوضعي، وتقرص تلك 

الزيارات عىل األماكن القريبة يف الغالب.
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فبالنسبة للظروف املادية، كان اجلزء األول من نفقات الدراسة عىل حسايب اخلاص، 
هنا  ترفيهية  رحالت  بتنظيم  يل  يسمح  ال  مما  الريموك،  جامعة  منحة  عىل  أحصل  أن  قبل 
أوهناك، تكون بال شك عىل حساب املدخرات املخصصة للحصول عىل شهادة الدكتوراة. 
أما عن األسباب العائلية، فإن أي أرسة مؤلفة من ستة أفراد كأرسيت مثاًل، تتطلب مصاريف 
من  ذلك  يتبع  وما  بالسيارة،  حتى  أو  بالطائرة  التنقل  يتطلب  ترفيهي  مرشوع  ألي  كبرية 
العوامل  ألقت  حني  يف  التنفيذ،  عملية  دون  حيول  مما  وغريها،  والفنادق  املطاعم  تكاليف 
عىل  احلصوَل  قررُت  عندما  وذلك  هبا،  القيام  دون  للحؤول  الكثيفة  بظالهلا  األكاديمية 
عليه  حصلُت  الذي  الرتبية  ماجستري  إىل  إضافة  كانساس،  جامعة  من  اجلغرافيا  ماجستري 
باحِلِل  الغالب  يسمح يف  ثقياًل ال  األكاديمي  العبء  مما جعل  األردنية،  اجلامعة  من  سابقًا 

والرتحال من أجل الرفاه.
التدريبي  الربنامج  األوىل من خالل رحلة  الذهبية  الفرصة  فقد جاءت  ذلك،  ومع 
أنه باإلضافًة  برنامج ماجستري اجلغرافيا، حيث  الروكي، كأحد متطلبات  امليداين يف جبال 
فإن  سابقًا،  خاصة  حلقة  يف  أوضحُت  كام  الرحلة،  لتلك  العميمة  األكاديمية  الفوائد  إىل 
تأخذ  مناطَق وظواهَر طبيعية  ُتنسى، عن طريق مشاهدة  كثرية ال  ترفيهية  مزايا  هلا كذلك 
باأللباب جلامهلا، ومدنًا وقرًى متعددة فيها معامل مرموقة. ورغم كل ذلك، فقد كانت تلك 
املتعة الرتفيهية فردية الطابع، دون مشاركة أفراد األرسة، نظرًا لطابعها األكاديمي التدريبي.
أطروحة  ناقشُت  أن  بعد  حانت  فقد  احلقيقية،  باملاسية  أصفها  التي  الفرصة  أما 
الدكتوراة يف الثالث من شهر نيسان)أبريل( من عام 1980،حيث أنه بعد قيامي بالتعديالت 
وتسليم النسخ املطلوبة، كان ال بد من االنتظار حتى احلادي والعرشين من شهر أيار)مايو( 
التاسع والعرشين منه إىل  حلضور حفل التخرج واستالم الشهادة وتصديقها، والعودة يف 
جامعة الريموك األردنية. لذا، فهناك نحو أربعني يومًا من الوقت الكايف للتخطيط الدقيق 
بعد   ،Station Wagon الطويلة  الشفرولية  بسيارة  عائلية  الستغالهلا عىل شكل رحالت 
أردنيني  أصدقاء  زيارة  أجل  من  وذلك  لألطفال،  اخللف  من  اإلسفنجي  بالفرش  هتيئتها 
األمريكية من وقٍت  الواليات  يزورونني يف والية كانساس من خمتلف  كانوا  وسعوديني، 
آلخر، ويطالبونني برد هذه الزيارات، وكنت أعتذر دومًا عن حتقيقها ألسباٍب خمتلفة، إىل 

أن جاء وقتها متامًا.
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وكانت أوىل هذه الزيارات إىل مدينة شيكاجو املليونية، حيث استقبلنا شاب أردين 
الشقة  أخىل  الذي  نبيل عويس،  املرحوم  لنا يف ضواحي عامن، وهو  السابقني  اجلريان  من 
متامًا وسلمنا املفتاح ملدة أسبوٍع كامٍل ألنه كان أعزبًا، كي ينتقل للمبيت مع أصدقائِه. ومل 
بالصعود إىل أعىل  يقف عند هذا احلد، بل قام بعمل جدول زياراٍت متعددٍة بدأناها أوالً 
العامل  األوىل يف  السحاب  ناطحة  واملتمثل يف  املدينة  تلك  الزوار يف  يصله  أن  يمكن  موقع 
آنذاك املسمى )برج سريزSears Tower(. وما زلُت أتذكر عندما دخلنا يف ذلك املصعد 
لشدة  باألمل  وشعورنا  أذاننا  إغالق  إىل  أدى  مذهلة  بقوٍة  صعد  حيث  الضخم،  الكهربائي 

رسعتِه، وذلك للوصول إىل الطابق )111(. 
وما أن جتولنا يف رُشفة تلك الناطحة والدوران فيها من كل االجتاهات، حتى رأينا 
كيف أن السحاب يالمسنا يف أواخر فصل الربيع، وكيف أن السيارات يف الشوارع تشبه 
العمالق،  الربج  بجانب هذا  تبدو كاألقزام  العامرات األخرى  أن  املتحرك، وكيف  النمل 
وكيف أن بحرية متشجان تبدو أمامنا كلؤلؤة زرقاء بمياهها الساحرة. وقد تبع ذلك زيارة 
املتحف العلمي الضخم، حيث رأى األطفال أمورًا رائعة عىل الطبيعة، كان أمهها نموذج 
لنا  كانت  كام  املتواصلة.  ودقاته  املتنوعة  وظائفه  لريوا  فيه  يدخلون  اإلنسان  لقلب  كبري 
جوالت ممتعة يف احلوض املائي الضخم لألسامك Aquarium، وهو األكرب يف العامل، تلتها 

رحلًة بحريًة يف بحرية متشجان ذاهتا، وجوالت متعددة يف املدينة ومعاملها املتنوعة.
واجتهنا بعدها عرب والية إنديانا، لزيارة أحد األصدقاء السعوديني من املدينة املنورة، 
وامللتحق بجامعة والية متشجان يف مدينة إيست النسنج East Lancing، واسمه عدنان 
الرشيف، وكان يدرس معنا سابقًا يف جامعة كانساس، وتربطنا به عالقة عائلية طيبة للغاية، 
قبل أن ينتقل اىل متشجان. وقد استقبلنا بحفاوة بالغة كعادة السعوديني األكارم، حيث قمنا 
األعىل  يف  املتحرك  برجها  إىل  والصعود  الضخمة،  الصناعية  ديرتويت  مدينة  يف  بالتجوال 
حيث اجللسة املطلة عىل احلدود الكندية مرتامية األطراف ذات الغابات اخلرضاء والورود 

زاهية األلوان، إضافًة إىل زيارة عدد من معامل املدينة والوالية.
إىل  بالسيارة  التوجه  متشجان،  والية  بعد  الرحالت  قائمة  يف  التالية  اخلطة  وكانت 
 Niagara أعجوبة من أعاجيب املناظر الطبيعية اخلالبة يف العامل، أال وهي شالالت نياجارا
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أوهايو وبنسلفانيا،  أن عربنا واليتي  بعد  نيويورك،  بفالوBuffalo بوالية  Falls يف مدينة 
الدقيقة  التفصيالت  وعليها  الوقود  حمطات  من  نأخذها  كنا  التي  اخلرائط  عىل  معتمدين 
لشبكات الطرق يف كل والية نتوجه إليها، ال سيام وأن األجهزة اإللكرتونية احلديثة لتوجيه 
مسار السيارة Sailor ، مل تكن معروفة وقتها، مما جعلنا نقع كثريًا يف متاهات الضياع يف هذا 

الشارع أو ذاك، وال سيام داخل املدن.
وبعد جهٍد جهيد، وصلنا مدينة بافلو قبيل العارشة صباحًا، وليس لدينا هذه املرة أي 
صديق نعرفه من قبل. وبينام نحن يف السوق نبحث عن فندق مناسب وقريب من الشالالت، 
سمعتني سيدة أمريكية عجوز ذات أصول لبنانية، أحتدُث مع زوجتي بالعربية فقالت أهاًل 
واهلدايا  والتحف  الصور  لبيع  الصغري  متجرها  إىل  ودخلنا  صوهتا،  انتباهي  فشد  وسهاًل، 
يف  لنا  فاتصلت  مالئم،  فندق  عن  سألتها  ثم  أوالً،  نفيس  بتقديم  وقمُت  الشالالت.  عن 
واحد منها، حيث ذهبنا لنرتاح عدة ساعات، بعد أن اتفقنا مع تلك السيدة بتسليمنا ألناٍس 
تعرفهم لعمل جولة شيقة يف منطقة الشالالت. واجتهنا عرصًا نحو املفاجأة الكربى، وال 
سيام عندما وصلنا إىل ذلك املبنى الضخم، املرشف عىل ذاك اهلدير اهلائل من املياه الرقراقة، 
التي تنهال من فوق تلك اجلروف املتعددة، والشاهقة االرتفاع، كي تظهر كالثلج األبيض 
املتناثر هنا وهناك، مع وجود عرشات إن مل يكن مئات األلوف من السياح والزائرين عىل 
اجلانبني األمريكي والكندي، إذ يمثل هنر السنت لورنس الذي تعترب شالالت نياجارا جزءًا 

ال يتجزأ منه، أحد احلدود التي تفصل البلدين عن بعضهام.
واملهابط  املصاعد  ذات  الضخمة  العامرة  تلك  أسفل  من  النهرية  الرحلة  وكانت 
العديدة، بواسطة القوارب التي تنقل الزوار إىل مساقط الشالالت، هي الرحلة اخلرافة بكل 
معانيها احلقيقية. فام أن صعدنا إىل القارب حتى تسلمنا أغطيًة بالستيكية خفيفة حلاميتنا من 
الالحمدودة  املياه  لكميات  املخيف  السقوط  من  والصادرة  بكثافة،  املتساقط  الرذاذ  زخات 
كلام  وكنا  الكيلومرتين،  تقارب  مسافًة  رويدًا  رويدًا  القارب  هبذا  ورسنا  النهر.  أسفل  إىل 
نقرتب من موقع سقوط الشالالت اهلائلة، يزداد الرذاذ قوة، ويأخذ القارب بالتأرجح يمنًة 
ويسًة، وإىل األعىل وإىل األدنى، بفعل ارتفاع موجات النهر بسبب ذلك السقوط املدوي. 
وكلام اقرتبنا أكثر من ذاك الشالل املسمى بحذوة احلصان Horseshoe Falls عىل اجلانب 
نتيجة االنقالب يف  احلياة  القارب، خوفًا عىل  املتكدسني يف  أولئك  ازداد رصاخ  الكندي، 
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قبل  اجلسدي  والتمزق  بل  املوت غرقًا فحسب،  ليس مصريها  رهيبة  مائية  دواماٍت  أتون 
ذلك. وما أن يزداد الرصاخ من اجلميع تقريبًا، حتى ُيذعَن الُربان ملطلبهم، ويقفل عائدًا من 

حيث أتى.
ولكن جولة الشالالت مل تتوقف عند هذا احلد، حيث القيام بالسري عىل األقدام من 
اخليالية عىل شالل حذوة  إىل اإلطاللة  األمريكية، حتي نصل  األرايض  آخر يف  إىل  شالل 
وبعدها  تنسى.  ال  التي  التذكارية  الصور  آخذين  النهر،  من  الكندية  الضفة  عىل  احلصان 
ننتظر حتى حلول الظالم، كي تبدأ األضواء الضخمة املثبتة عىل اجلانب الكندي، واملسلطة 
مبارشًة عىل الشالالت يف إطالق أشعتها بجميع األلوان، كي تعطي هذه الشالالت منظرًا 
ساحرًا بكل ما حتمله الكلمة من معنى. ويف اليوم التايل كانت لنا رحلة يف حافلة صغرية مع 
زوار آخرين، للوصول إىل نقطة هنرية واسعة جدًا يتحول النهر يف االجتاه املعاكس وفوقها 
منه  الكندية  الضفة  اىل  للنهر  األمريكية  الضفة  من  الناس  ينقل   Telepherique تلفريك  
والعودة ثانية، فوق مشاهد طبيعية تأخذ باأللباب، ليس ملناظر النهر املزجمر ودوامات مياهه 
املخيفة فحسب، بل وأيضا لتلك األرايض التي ال جتد للون الرتبة احلمراء جماالً إال للزهور، 
األلوان،  لبقية  إضافة  واألعشاب،  الغابات  حيث  حرج،  وال  فحدث  األخرض  اللون  أما 
حيث الورود والرياحني بأنواعها. وهنا، فإنني ال أقوم بعمل دعاية هلذه الدولة أو تلك، بل 
ربام تدفعتني خلفيتي اجلغرافية بشقيها الطبيعي والبرشي إىل وصف األمور عىل حقيقتها، 
هذا ناهيك عن أن الكثريين من الُقراء ربام زاروها، أو شاهدوا مناظرها يف القنوات الفضائية 

املختلفة، أو من خالل الشبكة العنكبوتية الالحمدودة يف معلوماهتا.
يف  وردت  التي  الزيارات  هذه  عند  تتوقف  مل  الرتفيهية  الرحالت  فإن  ذلك،  ومع 
من  بد  ال  عديدة،  أخرى  واليات  ويف  جديدة  وأماكن  مدٍن  إىل  استمرت  بل  احللقة،  هذه 
رسد ذكرياهتا اجلميلة يف حلقة أو ربام حلقات مديدة، حتى ننقلها من ذكريات العقل الذي 
خيتزهنا، والذي سينتهي عمله إن عاجاًل أم آجاًل، إىل ذكريات التاريخ الذي ال يتوقف حلظًة 
واحدة عن استقبال عاجلها وآجلها، ألنه يف الواقع، ال يمثل سوى ذكريات اإلنسان، عىل 
مر العصور واألزمان، ماضيًا وحارضًا، ويف القادم من القرون والسنني واأليام.                          

jawdatmassa@gmail.com    /   profjawdat@yahoo.com
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احللقة الثامنة ع�سرة: زيارة الأمم املتحدة والبيت الأبي�س      
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد  

األمريكية  احلدود  عىل   Niagara Falls نياجارا  شالالت  زيارة  من  انتهيُت  أن  ما 
الكندية يف أقىص شامل والية نيويورك يف شهر أيار)مايو( من عام 1980، كام تّم توضيح ذلك 
يف احللقة السابقة، حتى اجتهُت بالسيارة مبارشًة مع عائلتي جنوبًا نحو املدينة األوىل ليس 
يف الواليات املتحدة األمريكية فحسب، بل وأيضًا يف العامل أمجع، أال وهي مدينة نيويورك، 
الضخمة جدًا يف عدد سكاهنا، ومارد املال واألعامل، وأسطورة العمران والسياسة، حيث 
هبا ناطحات السحاب العديدة، واملنظامت الدولية الشهرية، التي تتحكم باستقرار الكون، 
األمن وجملس  املتحدة،  األمم  هيئة  رأسها  وعىل  عامليًا،  األشهر  املؤسسات  طريق   عن 

الدويل.
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واأللوان  باألجناس  جدًا  املزدمحة  املدينة  هذه  يف  الشديد  احلياة  صخب  ورغم 
واألعراق واألديان والثقافات املختلفة، إال أنني صممُت عىل خوض جتربة صعبة تتمثل 
يف السياقة بسياريت اخلاصة وألول مرة داخل منطقة مركز املدينة C.B.D. Area ، معتمدًا 
عىل اخلرائط التي حصلُت عليها من حمطات الوقود. ولكن هذه التجربة كانت قاسية للغاية، 
حيث أثارت مسرييت البطيئة نسبيًا يف شوارع مل أعهدها من قبل غضَب واشمئزاَز السائقني 
الضغط  من خلفي، جعلت بعضهم يستخدم ما هو مكروه جدًا يف احلياة األمريكية وهو 
عىل املنبه أو الزامور. وكم كنت أضطُر مرغاًم إىل التوقف أحيانًا يف أماكن احلافالت بشكٍل 
يافطًة تشري اىل  بتجاوز سياريت، إىل أن وجدُت فجأة  للغاضبني  الفرصة  أتيح  مؤقت، كي 

االجتاه نحو مباين األمم املتحدة، فانعطفُت فورًا نحوها. 
وما هي إال هنيهات من الوقت حتى اقرتبُت منها، ودخلُت مرآبًا باألجرة للسيارات، 
كي أمحُد اهلل عىل الوصول إىل هنايٍة سعيدة، وذلك باخلروج من هذه الورطة، التي علمتني 
درسًا فيام بعد، برضورة وضع السيارة يف مكاٍن آمٍن أوالً، ثم  التجوال يف املواقع املرغوبة، 

عن طريق خدمة التكيس املأجور. 
مائتي مرت  أننا عىل مسافة نحو  املرآب،  العائلة من  وأفراد  بعد خروجي  ومل أصدق 
من ذلك املبنى األممي الذي يدعى هيئة األمم املتحدة، والذي كنت أمتنى زيارته يف يوٍم من 
األيام، بعد أن كنُت أرشُح الكثري من املعلومات عنه لطالب املرحلة الثانوية األردنية يف هناية 
الستينيات من القرن العرشين، عندما كنُت معلاًم للدراسات االجتامعية، كي أجد نفيس وقد 
حققُت ذلك احللم يف أوائل الثامنينيات. وكانت أيامها عملية الدخول اىل األماكن احلساسة 
كناطحات السحاب الشاهقة، وهيئة األمم املتحدة وحتى البيت األبيض، حيث مقر الرئيس 
األمريكي يف واشنطن، متثل عملية سهلة والناس يقفون بالطوابري للدخول الرسمي إليها 
مع أدالء سياحيني. ولكن ال أعرف إن كانت قد بقيت تلك التعليامت او الرتتيبات يف ضوء 
فيام  والعراق  أفغانستان  احتالل  وبداية   ،2001 بنيويورك عام  العاملي  التجارة  اهنيار مركز 

بعد. 
وما زلت أتذكر عملية التطواف Touring داخل مبنى هيئة األمم املتحدة مع أطفايل 
وزوجتي ضمن جمموعة من السياح من دوٍل خمتلفة، وصوالً إىل قاعة جملس األمن الدويل، 
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حيث يتم صنع أخطر القرارات الدولية زمن احلرب أو السالم. وكم كان هذا الشخص أو 
ذاك من تلك املجموعة، جيلس عىل مقاعد هذه الدولة العظمى أو تلك، ويأخذ باخلطابة 
أمام احلضور، كي حُياكي ما يتم يف أرض الواقع، بينام عدسات التصوير الشخصية ال هتدأ 
من أجل تسجيل هذه اللحظات الثمينة والنادرة التي يمر فيها من ساعدهم احلظ للوصول 

إىل هذا املكان.
ونغادر موقع األمم املتحدة ويف أذهاننا زيارة إلحدى ناطحات السحاب املشهورة 
جدًا آنذاك، وهي مبنى إمبري ستيت Empire State ، التي تتألف من )102( طابق، وكانت 
الدخول يف سباٍق حمموٍم  الوقت، قبل  العامل لفرتٍة غري قصرية من  أعىل ناطحة سحاب يف 
بني الدول يف خمتلف القارات، لبناء املبنى األعىل واألضخم يف العامل. وكم كان منظر مدينة 
النواظري  باستخدام  سواء  الشاهق،  املبنى  هذا  فوق  املشاهدة  قاعة  من  ساحرًا  نيويورك 

املتوفرة، أو عن طريق النظر بالعني املجردة. 
البارز جدًا يف مدينة نيويورك بعد األمم املتحدة يظل مبنى  وبام أن املوقع السياحي 
إذ  التايل،  اليوم  يف  له  زيارٍة  تنظيم  من  بد  ال  كان  فقد   ،Statue of Liberty احلرية  متثال 
توجهنا إىل رصيٍف بحري خمصص لركوب الزوار داخل قوارب كبرية نسبيًا حلمل أكرب عدٍد 
منهم، متجهني عرب خليج نيويوك نحو ذلك التمثال اجلميل القابع يف جزيرة احلرية، والذي 
يرتفع لثالثٍة وتسعني مرتًا عىٍل قاعدٍة صخريٍة تقارب اخلمسني مرتًا، والذي يمثل صورة 
إمرأة فالحة ختلصت من العبودية، وحتمل بيدها اليمنى مشعل احلرية، بينام حتمل يف اليسى 
كتابًا ُحِفَر فيه تاريخ الرابع من متوز )يوليو( من عام 1776، وهو عيد االستقالل األمريكي، 
وكان هذا التمثال عبارة عن هدية من مجهورية فرنسا إىل الواليات املتحدة األمريكية بمناسبة 
مرور مائة عام عىل االستقالل األمريكي عن بريطانيا. وكانت لتلك اجلولة بال شك األثر 
الطيب يف نفوس اجلميع، وال سيام األطفال، الذين يتعلمون معنى احلرية، وأمهية الصداقة 

واالحرتام بني الدول. 
وكانت الرحلة الرتفيهية التالية بعد االنتهاء من زيارة العاصمة االقتصادية واألممية  
نيويورك، تتمثل يف التوجه بالسيارة مبارشة نحو العاصمة السياسية واشنطن، بعد املرور يف 
مدينة فيالدلفيا الصاخبة، والتجوال يف بعض أحيائها. وكانت الرغبة األوىل يف الزيارة هي 
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مشاهدة البيت األبيض، حيث مقر الرئيس األمريكي وقتها كارتر Carter. وبالفعل توجهنا 
إىل حميط ذلك املقر، كي نجد املئات من الناس من خمتلف اجلنسيات يف طوابري طويلة، من 
إىل  الداخلني  تقسيم  يتم  حتى  الرئيسية،  األبواب  من  نقرتب  أن  وما  إليه.  الدخول  أجل 
جمموعات صغرية نسبيًا يرافق كل منها الدليل السياحي، الذي يتوىل مهمة الرشح لألقسام 
يظنون  الناس  وكان  متميز.  عمراين  وتصميٍم  حُتٍف  من  فيها  وما  األبيض  للبيت  الداخلية 
وقتها بأنه يمكن مالقاة الرئيس األمريكي والسالم عليه، أو حتى جمرد مشاهدته عن ُبعد. 
ولكن الذي حدث، هو أن جزءًا من البيت األبيض فقط هو املسموح بزيارة الناس له، بينام 
يوجد الرئيس والطاقم الذي يساعده يف احلكم يف اجلزء اآلخر من املبنى، خُيطط للسياسة 
الداخلية واخلارجية للبالد ويتابعهام بانتظام. وال أعرف إن كانت تلك الزيارات املسموحة 

للبيت األبيض قد بقيت مستمرة حتى اليوم، أم أهنا ُألغيت لدواعي أمنية.
البيت األبيض، عن وجود أماكن  أمام  الطابور  بالناس يف  وقد علمنا من احتكاكنا 
باملتحف  بدأنا  حيث  املختلفة،  املتاحف  أمهها  ومن  الزيارة،  تستحق  واشنطن  يف  أخرى 
الطبيعي الضخم، الذي يمثل مدرسة فكرية كبرية يتعلم منها الصغار والكبار أشياء كثرية 
سوى  عليه  فام  أكثر،  االستفادة  يف  يرغب  ومن  متامًا.  الواقع  أرض  وعىل  املخلوقات  عن 
بعد  انتقلنا  ثم  متوفرة.  الراحة  وأماكن  املطاعم  أن  سيام  ال  أراد،  إن  بطولِه  اليوم  رصف 
ذلك إىل متحف الطريان، الذي يبني التطور اهلائل يف عامل الطريان منذ أيام األخوين رايت  
Wright Brothers، وحتى وقت الزيارة )1980(، وذلك عن طريق عرض نامذج حقيقية 
بعدها،  وما  الثانية  العاملية  احلرب  وأثناء  األوىل،  العاملية  احلرب  خالل  املقاتلة  للطائرات 
 ،Capitol Building منتقلني يف فرتة ما بعد الظهر إىل ال املهم جدًا وهو مبنى الكابيتول 
أو ما يسمى بالكونجرسCongress ، حيث جمليس الشيوخ والنواب، حيث اجلولة املمتعة  
والتعليمية التي ال تنسى يف ذلك املبنى الضخم الذي يعلو ألكثر قلياًل من مائتي وعرشين 
مرتًا )أي ما يقارب الثامنني طابقًا يف حال ناطحة السحاب(، والتي تدور يف قاعاته املناقشات 
حامية الوطيس بني أعضاء الكونجرس من ديمقراطيني ومجهوريني من أجل الترشيعات أو 

صناعة القرارات الداخلية واخلارجية.
وقد أهنينا زيارتنا للعاصمة األمريكية واشنطن، بالذهاب إىل املسجد الكبري والصالة 
وكنتاكي،  فرجينيا،  واليات  عرب  كانساس،  والية  إىل  عائدين  املنطقة  وداع  ثم  عرصًا،  فيه 
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طبيعية  أمريكية  ومواقع  واليات  يف  التجوال  من  يومًا  عرشين  بعد  وميزوري،  وإلينوي، 
وبرشية خمتلفة. وقد ختمنا جدول الزيارات الرتفيهية بالسفر جوًا إىل والية فلوريدا لزيارة 
صديقنا السعودي أمحد باخمرمة، الذي كان جارًا لنا ونحن ندرس سويًا يف جامعة كانساس، 
من  العديد  بزيارة  خالهلا  قمنا  لطيفًا  إسبوعًا  العائلتان  أمضت  حيث  فلوريدا،  إىل  وانتقل 
التخرج  حفل  حلضور  كانساس  جامعة  إىل  ثانية  بعدها  عدنا  اجلميلة،  السياحية  األماكن 
اجلامعة  يف  للعمل  الوطن  أرض  إىل  عائدين  للسفر  واحلجز  الدكتوراة،  شهادة  واستالم 
العتيدة، التي حصلُت منها عىل بعثٍة للدراسة يف اخلارج وهي الريموك، ذلك اإلسم اخلالد 

تارخيًا وعلاًم.
إن هذه الزيارات الرتفيهية العائلية، والتي قمُت هبا استغالالً لفرتة االنتظار ما بني 
الواقع  يف  كانت  يومًا،  ألربعني  امتدت  والتي  التخرج  وحفل  الدكتوراة  أطروحة  مناقشة 
مكافأًة يل وللزوجة واألطفال األربعة، عىل الصرب والكفاح وعدم ضياع الوقت للرحالت 
واجلوالت إال يف الوقت املناسب، وبعد أن تَم حتقيق األهداف الرئيسة املرسومة وهلل احلمد، 
ثم  األوىل،  املاجستري  يشبه  وبتخصٍص ال  ثانية  ماجستري  واملتمثلة يف احلصول عىل شهادة 
األكاديمي  العمل  من  سنواٍت  أربع  نودع  وحتى  الدكتوراة،  شهادة  عىل  أيضًا  احلصول 
وعائليًا، حتى  نفسيًا  املرغوب  الرتفيهي  العمل  من  تقريبًا  بشهٍر  تتوجيه  تّم  الذي  الرصف، 
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      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

       تاريخ النرش: االحد: 2016/2/28- العدد: )16534(

احللقة التا�سعة ع�سرة: ق�س�س عن اإيجابية احلياة الأمريكية
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد

ال ختلو أُي حياٍة حيياها اإلنسان من مباهِج ُحلوها ومآيس ُمِرها، فام بالَك إذا كانت 
هذه احلياة تشمل جماميع حالوات أيام األفراد ومراراهتم يف وقٍت واحد. وهذا ما يمكن أن 
يطلق عليه أحيانًا باإلجيابيات والسلبيات للحياة بني أفراد شعٍب من الشعوب أو أمٍة من 
األمم. ونظرًا ألنني عشُت ما يقارب األربع سنوات بني أفراد الشعب األمريكي يف مهمٍة 
أكاديميٍة للحصول عىل درجتي املاجستري والدكتوراة، إال أنني ما زلت أتذكر العديد من 
اإلجيابيات ومثلها من السلبيات، التي إن أوردهتا هنا للقارئ الكريم فال يعني أهنا اجيابية 
باملطلق، أو سلبيًة بالتأكيد، ألهنا حتمل يف طّياهتا نسبًة ال بأس هبا من احلكم الشخيص، الذي 

ينطلق يف األصل من مبادئ وقيٍم دينيٍة واجتامعيٍة وأخالقيٍة وعلمية أؤمن هبا .
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وتتمثل أوىل هذه اإلجيابيات يف تقدير مطالب املهنة من جانب األمريكيني، وإعطائها 
يستمر  فمثاًل،  اخلاص.  أو  العام  القطاع  يف  سواٌء  واملسؤولية،  وااللتزام  اجلهد  من  حقها 
دوام العمل يف املؤسسات والوزارات والرشكات األمريكية يف الغالب من الثامنة صباحًا 
ما  اخلفيفة. ولكن  الوجبات  وتناول  للراحة  مع وقٍت حمدود  املساء،  قبيل  اخلامسة  وحتى 
كان يدهشني أنك لو ذهبت ملراجعة أي موظف يف متام الساعة اخلامسة إال عرش دقائق قبيل 
امتعاظ  أو جييب عن أسئلتَك دون  الدوام، لوجدته عىل رأس عمله، ويلبي طلبك  انتهاء 
أو حماولة التأجيل لليوم التايل. وكم الحظُت ولألسف الشديد عكس ذلك يف العديد من 
األقطار العربية التي عشُت فيها أستاذًا جامعيًا. كام أن مكان العمل ووقتِه يظل للمهنة فقط، 
فال وقت للمجامالت أوالضيافات، وال مكان الرتشاف األرشبة الساخنة أو الباردة، وال 
جيوز تبادل أطراف األحاديث الشخصية ألوقات قد تقرص أو تطول، ألن اجلميع يعلم أن 
املساَءلة أو املحاسبة Accountability هي واجٌب أو مبدأ أخالقي ينطبق يف املقام األول 

عىل رئيس العمل قبل انطباقه عىل املرؤوسني.
بأنواعها  االستثامرات  تشجيع  أمريكا،  يف  للحياة  األخرى  اإلجيابية  النقاط  ومن 
لصالح الفرد واجلامعة والدولة معًا. وللداللة عىل قوة هذه النقطة وأمهيتها، أرسد عليكم 
يف  احلالقة  كريس  عىل  جالسًا  كنُت  فبينام  بالفعل.  معي  حدثت  التي  احلقيقية  القصة  هذه 
مكان قريب نسبيًا من جامعة كانساس Kansas التي كنُت أدرس فيها، وعندما بدأ احلالق 
باستخدام املقص بمهارٍة عالية، بادر بالدردشة اللطيفة معي، كعادة معظم احلالقني حول 
العامل، يف تبادل أطراف احلديث مع زبائنهم بغرض التسلية والفضول معًا. وبعد استفسارِه 
عن جنسيتي ومهنتي وبعض األمور األخرى، طرح سؤاالً ظننُت أنه يمتحنني لسبٍب ما، إذ 
قال: )ما األمور التي تعجبَك يف احلياة األمريكية؟(.  وعندما ذكرُت له عددًا منها، ضحَك 
معلقًا: يبدو أنك قد أمهلَت أكثرها قوًة وأمهيًة، فقلُت وما هي؟  فقال: تستطيع أن تصبح 
أنظمة  بفاعليٍة، وقمَت باستغالل  إذا ما استخدمَت عقلَك  مليونريًا يف وقٍت قصرٍي نسبيًا، 
أننا  يعرُف  وهو  قائاًل  أردف  ثم  عالية.  ودرايٍة  مناسب  بذكاٍء  االستثامر  تشجيع  وقوانني 
لوحدنا: أنا حاليًا رجل مليونري، أمتلك معرض بيع األثاث املنزيل املجاور هلذا الصالون، 
ويل ستة حمالت أخرى مماثلُة يف هذه املدينة وبعض البلدات األخرى. وقد ُصعقُت من كالمِه 
طالبًا منه وقف عملية قص الشعر لربهٍة من الوقت، ونزلُت من عىل كريس احلالقة حمملقًا به 
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ومتحدثًا بصوٍت مرتفٍع قلياًل مع استغراٍب شديٍد مما سمعت، كي ُأعقب بقويل: وما الذي 
جيعلك يف هذه املهنة املتعبة لتحصد ثالثة دوالرات عىل رأس الفرد )كام كان سائدًا آنذاك(، 
فزاد يف قهقهتِه، وبربوِد أعصاٍب غري معهودة رد قائاًل: أنا فقط أتسىل يف هوايٍة أعشقها منذ 
زمن. فقلُت يف نفيس: أي شخص أنت يا من ترتك حمالتك يديرها اآلخرون كي تكسب 
الُعجاب من  دراهم معدودة، ولكنها ُسنة اهلل يف خلقه، كي جيعلني أرى وأسمع العجب 

القصص والروايات.
ويف ضوء الصدمة من قصة هذا الرجل نسيُت للحظٍة من الوقت أن أسأله عن كيفية 
استغالله للقوانني كي يصبح مليونريًا، فبادرين هو بطريقٍة جدلية يبدو فيها التحدي واضحًا: 
لقد  فأجبتُه  األغنياء؟  إىل مستوى  كيفية وصويل  الضيف عن  يا عزيزي  تسألني  مل  ولكنك 
أذهلني حديثَك ونسيُت أن أسألَك فعاًل، وعىل أية حال كيف حصل هذا معك؟ فرد بلهجة 
الرجل الواثق قائاًل: قمُت بتطويع القوانني لصاحلي، حيث فتحُت حماًل لبيع األثاث األول 
ببعض ما ادخرته من نقود، ومن قروض ميسة، مع إعفاٍء حكومٍي من الرضائب ملدة مخس 
بإعفاء رضيبي جديد، وهكذا  بقليل فتحت حماًل آخر  انتهاء فرتة اإلعفاء  سنوات، وقبيل 
حتى املحل السادس. ومما أكد يل صحة كالمه فيام بعد، أنني التقيُت بمهاجٍر عريب لديه تسُع 

حمطات وقود، استخدم األسلوب ذاته يف إنشائها وامتالكها.
أما عن النقطة اإلجيابية الثالثة للحياة يف أمريكا، فهي قلة التمييز العنرصي بني أفراد 
املجتمع بناًء عىل األصل، أو الدين، أو اللون، أو الِعرق، أو الثقافة. صحيٌح أن هذا التمييز 
الشعب  أن  إال  العرشين،  القرن  من  الستينيات  هناية  حتى  فاحٍش  بشكٍل  سائدًا  كان  قد 
بالدرجة  يكمن  الفعيل  دمارُه  أن  وأصولِه،  ومنابتِه  طوائفِه  بكل  متامًا  أدرَك  قد  األمريكي 
األساس يف بقاء التمييز العنرصي، وأن ازدهارُه وقوته تتمثل يف إلغاء هذا التمييز، أو احلد 
من سطوتِه املدمرة عىل األقل، وبخاصٍة بعد نجاح ثورة احلقوق املدنية التي قادها الزعيم 
الفرتة، مما ساهم يف االستقرار  Martin Luther King يف تلك  األسود مارتن لوثر كنج 
االجتامعي بشكل كبري، وانعكس أيضًا عىل التقدم اإلقتصادي اهلائل، واهليمنًة شبه الكاملة 

عىل املشهد السيايس العاملي. 
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ومن األدلة الساطعة عىل قلة التمييز العنرصي، أن األمريكيني السود من ذوي اجلذور 
املثال ال احلرص، قد تقلدوا مناصب رفيعٍة جدًا يف خمتلف املؤسسات  األفريقية عىل سبيل 
والوزارات والرشكات العامة واخلاصة، ويف املجاالت االجتامعية، واالقتصادية، والعلمية، 
والثقافية، والفنية، والعسكرية، والسياسية، حتى ُذِهَل العامل كله بأن الرجل األسود املسمى: 
)باراك حسني أوباما Barak Husain Obama( هو سيُد البيت األبيض األمريكي بال منازع 
لثامين سنوات متتالية )2008 - 2016(. واألمر ذاته يقاس أيضًا عىل القوميات والعرقيات 
األخرى بام فيها العربية، إذ وصل العديد منهم إىل مراكز علميٍة واقتصاديٍة مهمة، وأسسوا 

رشكاٍت ضخمة، وأصبحوا من األثرياء املرموقني. 
املتحدة  الواليات  يف  للحياة  بالرائعة  الكثريون  يعتربها  والتي  الرابعة،  اإلجيابية  أما 
األمريكية، فهي رغُد احلياة ومجاهلا وروعتها، ملن وفقه اهلل وحصل عىل املال الكايف للتمتع 
هبا. فكل ما يطلبه املرء أو حيتاج إليه يف حياته اليوميه متوفر بسهولٍة ال مثيل هلا إذا امتلك 
للمنافسة  الذي خيضع  السوق،  اقتصاديات  املال، يف ضوء سيطرة سياسة  كافيًا من  نصيبًا 
القوية، يكون الفائز فيها يف الغالب، ملن يقدم السلعة واخلدمة األفضل، والسعر التشجيعي 
البحريات  وكثرة  البالد،  معظم  يف  اخلرضاء  بغاباهتا  الطبيعة  مجال  عن  ناهيك  هذا  األقل. 
 ،Malls باملوالت  املسمى  الضخمة  األسواق  وكثرة  األهنار،  وتعدد  والصناعية،  الطبيعية 

وتنوع املتاحف واملعارض وأماكن التسلية واملتنزهات.
ومل تغب عن البال أبدًا، امليزة اإلجيابية اخلامسة للحياة األمريكية، والتي دافع عنها 
التعبري(  يدافعون، أال وهي: )حرية  التاريخ، وما زال مثلهم  البرش عرب  مئات املاليني من 
Freedom of Speech. فام زلُت أذكر يف األعوام من 1977 وحتى عام 1980، املظاهرات 
الطالبية السلمية داخل أسوار جامعة كانساس التي كنُت أدرس فيها، ينتقد املحتجون من 
خالل اليافطات التي حيملوهنا وبالرصاخ بصوٍت مرتفع أحيانًا، سياسة الرئيس األمريكي 
Jimmy Carter، دون أن نجد من يعتقلهم أو حتى من يمنعهم من  آنذاك جيمي كارتر 
ذلك. كام أنني لن أنسى يف عام 1978، عندما علَم الطالب العرب واملسلمون يف اجلامعات 
Yitzhak Rabin ، قد خطَط  األمريكية، بأن زعيم احلرب الصهيوين وقتها إسحق رابني 
للقيام بالدعاية عن كيانِه املغتصب يف ثامين عرشة جامعة أمريكية شهرية، عىل أن تكون البداية 
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يف جامعة كانساس، مما جعلهم ينادوا للنفري العام، ليس يف هذه اجلامعة فحسب، بل ويف 
اجلامعات القريبة والبعيدة، كي حيرضوا يوم وصوله اىل كانساس، للتصدي له باملظاهرات 
السلمية، وبصور املجازر التي قام هبا هو وجيشُه العنرصي ضد الشعب األردين واملرصي 
والسوري واللبناين والفلسطيني، عىل مدى عقود من الزمان. وكان اهلدف من عمل هؤالء 
الطلبة، هو إفشال خططه الدعائية املسمومة، ليس يف جامعة كانساس فقط، بل وقبل ذلك 

يف اجلامعات األخرى املوجودة عىل قائمته اللعينة.
كانساس،  جامعة  إدارة  من  موافقٍة  عىل  واملسلمون  العرب  الطلبة  حصل  وبالفعل 
بالتظاهر السلمي لثالثة أيام بام فيها يوم وصوله، تّم فيها كتابة يافطاٍت بالعديد من احلقائق 
واملعلوماٍت واألرقام، وعرض صور لفظائع املجازر والدمار يف فلسطني واألقطارالعربية 
جاء  أن  وما  لتغطيتها.  الوطنية  وبعض  املحلية  األمريكية  للصحافة  سمح  مما  هبا،  املحيطة 
اليوم املشؤوم لزيارته للجامعة، حتى تَم وضع خطٍة من الطلبة املهتمني بالقضية، للتوزيع 
الدقيق للمحتجني عىل مجيع أجنحة مسح اجلامعة الضخم، الذي يتسع لثالثة آالف من 
ورفع  السلمية،  اهلتافات  تبدأ  أن  عىل  منهم،  ونحن  الوقوف  من  الكثريين  عدا  احلضور، 
بدأت  حتى  القاعة،  رابني  دخل  أن  وما  مجيعًا.  احلضور  أمام  الفظائع  وصور  اليافطات 
اهلتافات املنددة بقدومِه ترتدد من جناٍح إىل آخر، مع تنديد إضايف بقسم العلوم السياسية 
الطلبة  أحد  فيه  تقدم  الذي  الوقت  يف  واستقبله،  للزيارة  رابني  استدعى  الذي  اجلامعة  يف 
املسلمني من األمريكيني السود، بطلٍب إىل مدير اجللسة جلعل الندوة ثنائية بني رابني وأستاذ 
علوم الفضاء العريب املشهوريف حمطة ناسا NASA  الفضائية املقامة يف جامعة كانساس أ.د. 

حممد الُعلبي، حتى ال يكون هناك حتيز إىل طرٍف دون آخر. 
وملا رفض مدير اجللسة الطلب، بحجة الرتتيبات املسبقة، علت األصوات بقوة أكرب 
هذه املرة يف ردهات املسح الضخم، ليس من الطلبة العرب واملسلمني فحسب، بل وأيضًا 
من جانب جزٍء ال يستهان به من احلضور، ليس تأييدًا ملوقف الطلبة فقط، بل وأيضًا لنرصًة 
مبدأ حرية التعبري الذي تعودوا عليه. وازداد اهلرج واملرج يف املسح، وخاف أمن اجلامعة 
عىل السفاح رابني، وانسحبوا به من املسح دون أن يقوم بإلقاء أي جزء من حمارضته، وتبعه 
الطلبة متوعدين بالذهاب إىل أي جامعة سيتجه نحوها، ولكنها كانت يف الواقع متثل النهاية 
املحتلة،  فلسطني  أبيب( يف  )تل  الربيع  تل  إىل  راجعًا  أقفل  إذ  املسمومة،  اجلامعية  لدعايتِه 
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دون إكامل مشواره اإلعالمي اخلبيث. كل هذا مل يكن ليحدث لوال حرية التعبري عن الرأي 
يف احلياة األمريكية. ومع ذلك أهيا الُقراء الكرام، فإن هذه اإلجيابيات اخلمس وغريها كثري، 
لن حتجب النور عن السلبيات العديدة التي تكتنف تلك احلياة يف أمريكا، والتي  حتتاج بال 

شك إىل حلقٍة جديدة وربام أكثر من تلك احللقات التوثيقية الواقعية، وإىل اللقاء بإذن اهلل.

profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com

Website: http://www.wdat.com



120

http://www.alrai.com/article/772773.html                   
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

       تاريخ النرش: االحد: 2016/3/6- العدد: )16541(

احللقة الع�سرون: ذكريات �سلبية من احلياة الأمريكية
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد

رغم حالوة الذكريات اإلجيابية اجلميلة عن احلياة األمريكية التي قمُت بتوثيقها يف 
يزال  ال  السلبية  الذكريات  مرارة  أن  إال  الواقعية،  بالقصص  تدعيمها  بعد  السابقة  احللقة 
اإلمهال  عامل  يف  آجاًل  أم  عاجاًل  إن  تدخل  أن  قبل  توثيقها  حيتم  مما  اللسان،  حتت  طعمها 
اهلل، وليس من  قدر  نكران اجلميل ال  قبيل  ليس من  التوثيق هذه،  والنسيان. وتتم عملية 
أجل التشهري الذي يكرهُه اخلالق واملخلوق يف وقٍت واحٍد، بل كي تكون درسًا ملن خيطط 
للدراسة أو اهلجرة أو العيش يف تلك البالد املضيئة يف بعٍض من جوانبها، واملعتمة يف بعض 

جوانبها األخرى.
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الذي  الرهيب  األرُسي  التفكك  يف  األمريكية،  السلبية  احلياة  جوانب  أهم  وتتمثل 
يعيشه الناس هناك، حيث تكاد سلطُة الوالدين عىل األبناء والبنات ختتفي، عندما يبلغون 
سن الثانية عرشة تقريبًا. وال أقول هذا الكالم ُجزافًا، بل من واقع احلياة، وإليكم هذه القصة: 
كان يف املنطقة السكنية التي أعيش فيها صديٌق أمريكي كاثوليكي متدين، يبعد عن البيت 
تنظمها  التي  الرتفيهية  األنشطة  أحيانا خالل  نلتقي  مائة مرت، وكنا  نحو  أقطنه  كنُت  الذي 
إدارة هذا السكن. وكان لديه توأم من البنات يف سن املراهقة. وقد علمُت فيام بعد أنه كان 
يوجههن توجيهًا دينيًا ويمنعهن من القيام ببعض العادات السيئة التي تقوم هبا صديقاهتن 

من البنات، وال سيام تكوين صداقات غري بريئة مع الذكور.
ويف يوم من األيام مل تعد الفتاتان إىل البيت إال ومعهام سيارة الرشطة، إذ قامتا بتقديم 
شكوى رسمية ضد أبيهام الذي يمنعهام من تكوين صداقات مع زمالئهم الذكور، ويمنعهام 
منزٍل آخر  املبيت يف  املنزل، وربام  فيه من  يرغبن  التي  العديد من األوقات  من اخلروج يف 
يومًا من األيام  الذي اتصل يب فجأًة  الكالم عىل لسان األب  أكثر. وقد جاء هذا  أو  لليلٍة 
قائاًل:  بالبكاِء  جيهش  أخذ  حتى  األريكة  عىل  جلس  أن  وما  به.  فرحبُت  زياريت،  وطلب 
لقد أوشكُت عىل فقد بنايت لألبد يا جودت، فقد أحرضّن الرشطة للبيت، وتَم َسوقي إىل 
املحكمة كاملجرم، من أجل أن أوقع عىل تعهٍد خطي بعدم منعهن من إقامة صداقات مع 
اجلنس اآلخر، والسامح هلن باخلروج يف أي وقٍت يلبي رغباهتن. ويضيف قائاًل: هل هذا 
بالتعاون مع والدهتن؟. وأهنن ومنذ حضور  جزاء عميل وتربيتي هلن عىل الوجه األفضل 
أين مقرهن، ال سيام وأن اهلواتف اجلوالة مل تكن معروفة  الرشطة قبل أسبوعني مل أعرف 

آنذاك. 
وهناك قصة أخرى ألٍم تركت إبنها املراهق وزوجها، واختارت صديقًا آخر لتعيش 
معه يف مدينٍة بعيدة. وما هي غري شهرين أو نيف، حتى دّب اخلالف بني األب وإبنه ليقوم 
دون  وحيدًا  شفائه  بعد  األب  يعيش  كي  األعني،  عن  متامًا  واالختفاء  والده  بطعن  اإلبن 
زوجة، ودون إبن، من أجل أن يستعد بعدها للذهاب إىل ملجأ العجزة، وهو مصري كبار 
الفرد مع نفسه أكثر مما يتحدث مع اآلخرين وكأنه  إذ يتحدث  السن يف احلياة األمريكية، 
يف  يعيشونه  التي  األرُسي  التفكك  من  احلقيقية  االجتامعية  الكارثة  هي  وهذه  عقله.  فقد 
أبناء  معظم  أعناق  أمانة يف  عند كربمها  الوالدين  رعاية  تبقى  احلمد،  أمريكا، يف حني وهلل 
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أمتنا العربية واإلسالمية. وهاتان القصتان ما مها إال غيٌض من فيٍض للكثري من األمثلة عىل 
سلبية التفكك األرسي.

أما السلبية األخرى التي تشيع يف احلياة األمريكية، فتتمثل يف ضعف األمن الشخيص 
للنظر. فال تكاد وسائل اإلعالم  للفرد، وذلك نظرًا لشيوع ظاهرة اإلجرام بشكٍل ملفت 
من مكتوبٍة أو مسموعٍة أو مرئية، تتوقف حلظًة بسيطة عن إذاعة مقتل هذا أو ذاك، حتى 
تعود إىل طرح أخباٍر جديدة حتمل املآيس واجلرائم اإلضافية التي تقشعر هلا األبدان. وكنُت 
من قبل يف محلة حمو األمية التي ترأستها يف منطقة اجلوف السعودية، قد ذكرُت عىل لسان 
األمريعبدالرمحن السديري، كيف أنه عانى من اخلوف عىل حياته وحياة مرافقيه عند زيارته 
للواليات املتحدة، رغم احلراسة املشددة من جانب الرشطة، كلام حتركوا من مكاٍن إىل آخر. 
ومع ذلك، فقد مررُت شخصيا بعدة حاالت شعرت فيها باخلوف عىل حيايت، ولكن 
واحدة منها ال يمكن أن ُتنسى، ألن الفرق بني املوت واحلياة كانت بضُع ثواٍن فقط. ففي 
آخر عرشة أيام يل يف أمريكا، حيث انتظر حفل التخرج واستالم شهادة الدكتوراة، وبينام كان 
أبنائي الثالثة يلعبون مع أقراهنم يف احلي بعد عرص إحدى األيام، إذا بأحد األطفال يقذف 
باالدعاء  األطفال  فيبدأ  وهيشمه،  السكان  أحد  سيارة  زجاج  فيصيب  اآلخر،  عىل  بحجٍر 
عىل بعضهم بعضًا، فام هي إال برهة من الوقت حتى رأيُت إال ذاك األمريكي املزجمر يقرع 
الباب ويقول تعال كي كي ترى ما فعلُه أبناؤك يف زجاج سياريت، فخرجُت ومعي زوجتي 
ليس لرؤية السيارة فحسب، بل وقبل ذلك لالطمئنان عن ابنائي. وعندما وصلت مكان 
مع  سأحتدث  لألمريكي،  قلت  بعدها  فعاًل.  زجاجها  حتطم  وقد  السيارًة  وجدُت  احلادث 
علمُت  قد  قبل  من  وكنُت  بعدها.  معك  وسأحتدث  املشكلة،  عن  منهم  واستفس  أبنائي 
عليهم  تنبيهي  إىل  باإلضافًة  هذا  الكذب،  النتيجة وجتنب  كانت  مهام  احلقيقة  بقول  األبناء 
يف الشهر األخري من وجودنا يف أمريكا بعدم القيام بأي احتكاك أو مشكلة حتى نعود اىل 

األردن بخري وسالم. 
كانوا  إذا  عام  بالعربية  معهم  املتجمهرين، وحتدثُت  الناس  أمام  أطفايل  وناديُت عىل 
قد قاموا بكس زجاج السيارة، مع رضورة قول احلقيقة، وأنه من السهولة رشاء وتركيب 
الزجاج إذا كانوا هم من فعلوا احلادث، مع تأكيد زوجتي عليهم أيضًا، ولكنهم أرصوا متامًا 
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بأن من فعل هذا هو الطفل دونالد Donald ، ويؤيدهم يف ذلك بعض األطفال اآلخرين. 
عليك  ووأقرتح  سيارتك،  زجاج  يكسوا  مل  أبنائي  إن  الغاضب:  لألمريكي  وقتها  فقلت 
سيتصل  أنه  وظننُت  منزله،  ودخل  نعم،  قال  األمر.  يف  للتحقيق  فورًا  بالرشطة  االتصال 
بالرشطه، وإذا به خيرج ومعه بندقية طويلة ويصوهبا نحوي قائاًل: ستدفع ثمن الزجاج فورًا، 
وقبل أن ُأجيب انقضت زوجتُه عليه بكل قوهتا لتأخذ منه البندقية، كي نستغل الفرصة أنا 

وزوجتي وأبنائي وكل من كان واقفًا آنذاك للهرب. 
وقد اتصلت بعدها بالرشطة التي حرضت خالل دقائق. وبعد أن أجرت التحقيق 
الدقيق، تأكد هلا أن الطفل دونالد كان هو املسبب للحادث، وتغرم والده تصليح السيارة. 
أما بالنسبة يل، فقد أوضحُت للرشطة كيف أنني كدُت أن أفقد حيايت عىل يشء قليل القيمة، 
ويتم كل هذا قبل أن أعود إىل بلدي لتقديم رسالتي التدريسية اجلامعية. فذكرت يل الرشطة 
بأنه إذا ُرفعت القضية للمحكمة فال تستطيع السفر، إال بالتنازل عن حقك نتيجة الشكوى 
عليه. فذكرُت هلم أنني اتصلت بكم حلامية نفيس وعائلتي، فقالوا: نعم هذا جيد، وقد قمنا 
بصياغة تعهٍد سوف يقوم هو بتوقيعه، ويفيد بعدم التعرض لك ولعائلتك بتاتًا، وتستطيع 
قراءته، وسوف تبقى سيارة الرشطة حتوم يف املنطقة من وقٍت آلخر، حلني سفركم بالسالمة، 
فوافقُت عىل ذلك. وهذا يوضح كيف أن حياة اإلنسان قد يكون ثمنها جمرد دراهم معدودة 

عند فقدان األمن واألمان.
األغنياء  بني  الشاسع  البون  يف  فتتمثل  األمريكية،  احلياة  يف  الثالثة  السلبية  عن  أما 
والفقراء. فصحيح أن عدد األغنياء هنا يفوق كثريًا عددهم يف أي قطٍر آخر من العامل، وأن 
حياة البذخ هي املسيطرة عليهم، مما جيعل الكثري من الناس ال يصدقون أبدًا أن فئة من أبناء 
الشعب األمريكي تنبش أكوام القاممة كي يبحث أفرادها عام يقتاتون به. وهذا ما رأيتُه بأم 
عيني عدة مرات يف بعض الواليات األمريكية التي زرهتا أو أقمُت فيها، مما يساهم يف انتشار 
السحاب.  يعيشون يف عامل  رأوا اآلخرين  باحلرمان، كلام  اجلريمة من جانب من يشعرون 
وال خيفى عىل من يقيم يف الواليات املتحدة أن يتلمس الفراغ الروحي الواضح املنترش بني 
التي حتكم معظم عالقات  فاملاديات هي  املستويات االجتامعية والثقافية كافة.  الناس من 
البرش ببعضهم. صحيٌح أن املادة مهمة جدًا حلياة الناس، إال أهنا ليست كل يْش، مما جيعل 
الكثري من املشكالت يتم إرجاعها بسبب الفراغ الروحي، الذي جيعل قتل اإلنسان مقابل 
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حفنة من الدوالرات أمرًا واقعًا. وإذا ما فكرنا يف سلبيًة أخرى لوجدنا جهل األمريكيني 
السياسة  أن لدهيم بال شٍك خرباء يف  املتحدة، رغم  الواليات  العامل خارج  باحلقائق حول 
واالقتصاد واالجتامع والبيئة، ولكنهم قليلون إذا ما قورنوا بالشعب الذي قد ال يدرك إال 

القليل خارج واليته، وربام خارج مدينته أو بلدته.
وقد أدَى هذا لألسف الشديد إىل استهتار معظم الشعب األمريكي ليس بالشعوب 
األخرى فحسب، بل وأيضًا بمقدرات بلداهنم وتارخيها وحضارهتا وقضاياها العادلة وعىل 
رأسها القضية الفلسطينية. فهم يرون أهنم األغنى ماالً، وهم األقوى سالحًا، وهم األكثر 
بعض هذه  أن  لغًة. ورغم  األوسع  إنتاجًا، وهم  األكثر  هيمنًة، وهم  األعظم  تأثريًا، وهم 
الصفات قد أصبحت حقائق لدى الكثريين، إال أن ترصفات الناس هناك، تظهر واضحًة 
السيطرة عليهم  يف االستعالء عىل اآلخرين من جهة، والرغبة اجلاحمة من جهٍة أخرى يف 
بالرتغيب تارة، وبالرتهيب والتهديد بالقوة تارات وتارات، دون حماولة حل القضايا التي 
تزعزع األمن والسالم العامليني، بل وينرصون الظامل عىل املظلوم. واخلوف كل اخلوف أن 
تتحول هذه السلبيات وغريها كثري، إىل آفاٍت تنخر يف تركيبة احلياة األمريكية، كي تنطبق 
ُسنة التاريخ يف ظهور االمرباطوريات العديدة التي وصلت إىل القمة، ثم تراجعت وضعفت 
وأخريًا بادت. فهل من عربة من ذلك التاريخ الصادق ولو بعد حني؟. وهنا أودع ذكريات 
احلياة يف أمريكا بحلوها وُمرها، كي أعود إىل يرموك العلم والرمز، من أجل توثيق ذكرياٍت 

أخرى، ولكن بطعٍم أحىل.

jawdatmassa@gmail.com    /   profjawdat@yahoo.com

Website: http://www.jwdat.com                                                                               
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ذكريات التدري�س والعمل يف جامعة الريموك الأردنية

http://www.alrai.com/article/774268.html                   
               صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

                    تاريخ النرش: االحد: 2016/3/13- العدد: )16548(

احللقة احلادية والع�سرون: اأوىل ذكريات التدري�س يف جامعة الريموك
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد

1980، َألقيُت نظرة الوداع عىل جامعة كانساس  يف أواخر شهر أيار)مايو( من عام 
Kansas األمريكية، بعد ثالث سنواٍت ونصف من الدراسة اجلادة فيها، حصلُت خالهلا 
عىل شهادة دكتوراة الفلسفة يف الرتبيةPh.D.، ختصص املناهج وطرق التدريس، إضافًة إىل 
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الرتبية من اجلامعة األردنية،  وأقفلُت  بعد ماجستري  الثانية يف اجلغرافيا،  املاجستري  شهادة 
راجعًا إىل جامعة الريموك التي أوفدتني للدراسة يف اخلارج. وبدأُت بعدها باخلربة الثانية 
للتدريس اجلامعي، بعد اخلربة األوىل يف جامعة امللك سعود يف الرياض، ولكن ضمن ظروٍف 
خمتلفة متامًا بني احلالتني. ففي اجلامعة السعودية كنت حمارضًا فقط، ألنني أمحل ماجستري 
الدكتوراة،  عىل  حصلت  ألنني  مساعدًا  أستاذًا  الريموك  جامعة  يف  ُعينُت  حني  يف  الرتبية، 
وبدأُت بتدريس طلبة املاجستري منذ الوهلة األوىل، يف حني اقترص دوري يف جامعة امللك 
سعود عىل تدريس مادتني لطلبة البكالوريوس ختصص الدراسات اإلجتامعية، واإلرشاف 
عىل تدريبهم من خالل برنامج الرتبية العملية يف املدارس املتوسطة بمدينة الرياض. ومع 
ذلك، فقد كانت خلربايت الثرية واملتنوعة يف اجلامعة السعودية األوىل، األثر اإلجيايب للتأقلم 

السيع يف التدريس اجلامعي األردين.
وكانت املالحظة األبرز لقسم الرتبية الذي التحقُت به يف الريموك آنذاك، سيطرة سن 
الشباب عىل امللتحقني به من أعضاء هيئة التدريس، وأن معظمهم كان من خرجيي اجلامعات 
األمريكية، ووجود أربعة من أعضاء هيئة التدريس األجانب من أوروبا والواليات املتحدة، 
النفس  الرتبوية، وعلم  التدريس، واإلدارة  املناهج وطرق  مع وجود ختصصات عدة مثل 
الرتبوي، والقياس والتقويم، وأصول الرتبية، وندرة الرتب األكاديمية العليا، حيث مل يكن 
من بني الثالثني عضوًا امللتحقني بالقسم سوى شخص واحد برتبة أستاذ، وآخر برتبة أستاذ 
مشارك، يف حني محل البقية رتبة أستاذ مساعد. وهذا ما جعل التنافس عىل أشدِه بني الزمالء 
يف اإلنتاج العلمي املتنوع من بحوث، ومؤلفات، وأوراق عمٍل علمية مقدمة يف مؤمترات، 

وذلك من أجل العمل عىل الرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك.
وكانت جتربتي مع تدريس مقررات املاجستري من جهة، ومع اإلرشاف عىل رسائل 
الطلبة العلمية من جهٍة ثانية جديدة للغاية، حيث ألقْت هذه املهمة بثقلها الكبري عىل دوري 
اعتمدُت  فقد  العليا.  الدراسات  طلبة  بني  املتداولة  سمعتي  وعىل  القسم،  يف  األكاديمي 
من  معي  أحرضهتا  التي  األجنبية  التخصصية  الرتبوية  املراجع  أحدث  عىل  أساس  بشكٍل 
يرقى  ال  آنذاك  بالعربية  منها  مطروحًا  كان  ما  وأن  سيام  ال  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
أنفسهم،  الطلبة  املرة من  أمامي مشكلة جاءت هذه  املطلوب. ولكن ظهرت  املستوى  إىل 
مما  األجنبية،  املراجع  مع  تعاملهم  عند  اإلنجليزية  اللغة  يف  الواضح  ضعفهم  يف  وتتمثل 
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من  األساسية  املوضوعات  ترمجة  طريق  عن  وذلك  املهمة،  هذه  إزاء  مسؤوليتي  من  زاد 
جانبي، وتوزيعها عليهم يف بداية األمر، مع االستمرار يف تشجيعهم عىل حتسني مستواهم 
حتى  الدقيقة،  معانيها  ومناقشة  األم  بلغتها  الفصول  بعض  بقراءة  احليوية،  اللغة  هذه  يف 
ترتسخ املفاهيم التخصصية يف أذهاهنم بشكٍل سليم. إضافًة إىل ذلك، فإن املشاريع البحثية 
 Presentations التقديمية  والعروض  إنجازها،  منهم  املطلوب   ،Research Projects
اللغة  التعامل بعمق مع  القيام هبا، كان يتم توجيه مسارها من جانبي نحو  الواجب منهم 
املراجع  أمهات  إىل  العودة  من  املاجستري  رسالة  كتابة  عند  عليهم  سهل  مما  االنجليزية، 
األجنبية، لالستفادة منها يف تدعيم اإلطار النظري والدراسات السابقة باألفضل واألهم 

من املعلومات والدراسات. 
للتوسع  الطيب  األثر  وقٍت آلخر،  القسم من  يعقدها  التي  العلمية  للندوات  وكان 
التدريس يتحدثون يف  إذ كان بعض أعضاء هيئة  الرتبوية املختلفة،  املعريف نحو املجاالت 
ثرية  مناقشات  ذلك  يتبع  أن  عىل  متعمق،  بشكٍل  ختصيص  موضوٍع  عن  درايس  فصٍل  كل 
جدًا، تزيد من فهم األمور يف ختصصات قريبة وبطريقٍة تكاملية، تشجع عىل إجراء البحوث 
املشرتكة، واملؤلفات اجلامعية، كلام كان ذلك ممكنًا. كام كان الجتامعات جملس القسم العديدة 
شهريًا حول مناقشة خطط رسائل املاجستريM.A. Proposals  الدور املفيد أيضًا ملا يطرحه 
اجلميع من آراء وأفكار، هلا عالقة بمشكلة البحث، وأهدافه، وأسئلته، وفرضياته، وأمهيته، 
وحدوده، وحمدداته، ومنهجيتِه املتبعة، وعينته املختارة، وأدواته املختلفة، ومتغرياته املستقلة 

والتابعة،وتصميمه اإلحصائي املالئم، ومراجعِه املناسبة.
ومع ذلك، فقد كان العبء التدرييس ملن هم برتبة أستاذ مساعد مثيل آنذاك، يتطلب 
تدريس  بني  شاسعًا  يبدو  الفرق  وكان  البكالوريوس.  لطلبة  اثنتني  أو  مادة  تدريس  أيضًا 
البكالوريوس تبقى املتاعب أكثر، وعدد الطلبة أكرب، ولكن يظل  املستويني. ففي مستوى 
حيث  املاجستري،  طلبة  تدريس  بعكس  معدومة،  تكون  تكاد  لدهيم  واخلربة  أقل،  التفاعل 
العدد شبه املثايل، وتبادل اآلراء ووجهات النظر تسود جو احلصة يف الغالب، واخلربة لدهيم 

تفرض نفسها عىل املناقشات، والفائدة تعم عىل املدرس قبل الدارس.
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يف  تعلمناُه  مما  للجديد  السابقني،  املستويني  يف  الطلبة  تقبل  فرصة  انتهزُت  وقد 
والفعالة،  احلديثة  التدريس  وطرائق  املعارصة،  املدرسية  املناهج  عن  األمريكية  اجلامعات 
كي ُأعطي خلفيًة نظريًة عن كل توجٍه تربوٍي حديٍث أو طريقِة تدريٍس معارصة، عىل أن 
طريق  عن  الدراسية،  احلجرة  داخل  أنفسهم  الطلبة  عىل  ذلك  لكل  فعيل  بتطبيٍق  أعقبها 
النشطة، حتى ترسخ املعلومة بدرجٍة أكرب.  وكم  استخدام أسلوب املجموعات الصغرية 
كنُت أقوم بتصوير هذه الدروس التطبيقية بآلة التصوير امللونة آنذاك، وحتويلها فيام بعد إىل 
Slides، تستخدم من أجل حصٍص قادمة، أو دورات تدريبية يتم عقدها  رشائح تعليمية 
معروفة  تكن  مل   ،Data Show االلكرتوين  التقديمي  العرض  تقنية  وأن  بعد، ال سيام  فيام 
حينئٍذ، وكانت الرشائح متثل قمة الوسائل التعليمية املتطورة. وما زلت أحتفظ حتى اليوم 
بتطبيقات بعض طرائق التدريس احلديثة آنذاك مثل االستقصاء Inquiry، وحل املشكالت 
أن  بحيث   ،Slides رشائح  شكل  عىل   ،Discovery واالكتشاف   ،Problem Solving
كل طريقة منها حمفوظة يف االسطوانة اخلاصة هباTray ، كذكرى ملا كان يتم استخدامه من 

أنشطة ووسائل تعليمية يف ذلك الزمن اجلميل من التدريس اجلامعي األصيل.
وما أن شاعت أخبار هذه الطرائق احلديثة للتدريس، عن طريق املعلمني امللتحقني 
بربامج املاجستري، والذين نقلوها إىل أصحاب القرار يف مديريات الرتبية والتعليم املحيطة 
الشاملية،  واألغوار  وجرش،  والرمثا،  الثانية،  وإربد  األوىل،  إربد  مثل  الريموك  بجامعة 
الرسمية  اخلطابات  الريموك  جامعة  رئاسة  عىل  اهنالت  حتى  وغريها،  واملفرق  وعجلون، 
التي تطلب االستفادة من خربات جودت سعادة لعقد ندوات، أو إلقاء حمارضات، أو القيام 
ببعض التدريبات للمعلمني واملعلامت عىل طرائق التدريس احلديثة والفعالة. وقد استفدُت 
املعلمني  بحاجات  اإلملام  حيث  من  سيام  وال  هبا،  قمُت  التي  الفعاليات  هذه  من  كثريًا 
التدريبية، واالطالع عىل رغبة الكثريين منهم بااللتحاق بربامج الدراسات العليا لتنميتهم 
مهنيًا، وتلمس نقاط القوة وجوانب الضعف لدهيم اىل درجة ما، يف ضوء املناقشات الطويلة 

التي كانت تعقب كل نشاط.
ومل يفوتني مطلقًا إغتنام العديد من فرص اللقاء مع املعلمني أو املديرين أو املرشفني 
الرتبويني، أو طلبة املدارس خالل هذه الفعاليات العلمية، وذلك من أجل توزيع استبانة 
عىل هذه الفئة املستهدفة أو تلك، بعد أن يتم إعداها مسبقًا من جانبي، والتأكد من صدقها 
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فيه،  املرغوب  البحث  معينة، وكتابة  تربويٍة  أهداٍف  لتحقيق  دراسٍة  أدة  وثباهتا، كي تكون 
حسب األصول املنهجية املرعية بعد إمتام إجراءاته، كي ُينرش يف دورياٍت علميٍة جامعيٍة أو 

مهنيٍة حمكمة يف هناية املطاف. 
كل ذلك يتم يف األصل من أجل التأكيد عىل التكامل التام بني رسالة اجلامعة ثالثية 
ثالثا  املحيل  املجتمع  وبخدمة  ثانيًا،  العلمي  وبالبحث  أوالً،  بالتدريس  هتتم  التي  األبعاد، 
بجامعة  اللتحاقي  األوىل  السنوات  يف  به  قمُت  الذي  التدريس  جعل  ما  وهذا  وأخريًا. 
الريموك ليس متعًة فحسب، وليس خربًة وخدمة فقط،، بل هي هذا وذاك يف وقٍت واحد، 
كي  تنري درب عضو هيئة التدريس اجلامعي لالنتقال من مرحلٍة إىل أخرى من حياته املهنية 
الطويلة، حيفر يف ذاكرته الكثري مما أنجزه والقليل مما مل يفلح يف إنجازه، تاركًا األمور كلها 
الذاكرة فيه رضوريًا، السرتجاع اجلانب  انثيال  اليوم، الذي يكون  انبالج فجر ذلك  حلني 

امليضء منها يف الغالب، كي تصبح قراءتُه متعًة غري عادية له ولغريه.                                    

jawdatmassa@gmail.com      /      profjawdat@yahoo.com

Website:  http://www.jwdat.com
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http://www.alrai.com/article/775681.html                   

      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   
                تاريخ النرش: االحد: 2016/3/20- العدد: )16555(

احللقة الثانية والع�سرون: ذكريات رئا�سة ق�سم الرتبية يف جامعة الريموك
بقلم أ.د. جودت أمحد املساعيد

السادس  أستاذا مساعدًا يف  به  التحقُت  الذي  الريموك،  الرتبية يف جامعة  كان قسُم 
عرشمن شهر حزيران )يونيو( من عام 1980، والذي قارَب عدد أعضاء هيئة التدريس فيه 
الشباب  جيل  لسيطرة  وذلك  الرشيفة،  واملنافسة  واحليوية  بالنشاط  َيُعُج  عضوًا،  األربعني 
التدريسية  باألجواء  إملامهم  بعد  والذين  األمريكية،  اجلامعات  من  معظمهم  يف  اخلرجيني 
واملتمثلة  األكاديمية األعىل،  الُرتب  إىل  للرتقية  الريموكية، أخذوا خيططون جيدًا  والبحثية 
وملا  فقط.  حالتني  باستثناء  منها  القسم  خلو  بعد  وبخاصٍة  واألستاذ،  مشارك،  األستاذ  يف 
كان هذا التخطيُط يتطلُب يف األصِل انتاجًا علميًا أصياًل من البحوث املنشورة يف دوريات 
مهنية وجامعيٍة وختصصية حُمكمة، تعرتف هبا املجالس العلمية اجلامعية ألغراض الرتقية، 
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فقد ألقى هذا الرشط بظاللِه عىل نوعية البحوث التي ينبغي إجراؤها، وعىل مكانة املجالت 
العلمية التي سيتم النرُش فيها، وذلك من أجل ضامن الوصول إىل رتبة األستاذ مشارك التي 

يطمح األساتذة املساعدون )وأنا منهم( يف احلصول عليها.
وساعدت عملية مناقشة خمططات رسائل ماجستري الطلبة من جهة، ومناقشة رسائل 
املاجستري ذاهتا من جهة أخرى، باإلضافة إىل ندوات القسم العلمية، يف اإلملام أكثر فأكثر 
بمنهجية البحث الرتبوي. هذا ناهيك عن االطالع املتواصل عىل البحوث املنشورة آنذاك 
يف الدوريات العربية واألجنبية املرموقة. وما زلُت أتذكر جيدًا بأنه ما أن ينرش أحد أعضاء 
هيئة التدريس يف هذا القسم الكبري، أي بحٍث أو كتاٍب جامعٍي، حتى ترتفع نسبة احلامسة 
أو نرشاملؤلفات  البحوث،  بإجراء  اجلدي  التفكري  اجلميع، ال سيام من حيث  بني  اإلجيابية 
املدرسية  الكتب  تأليف  من  قوية  موجًة  فجأة  وقتها  ظهرت  ولكن  اجلامعية.  أو  الفردية 
كان  اهلل(،  مرعي)رمحُه  توفيق  الدكتور  فيها  واألساس  الفاعل  املحرك  كان  ُعامن،  لسلطنة 
شخصيًا  ولكنني  اجلهد.  ذاك  يف  القسم  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  معظم  اشرتاك  نتيجتها 
إجراء  حساب  عىل  سيكون  فيها  االنشغال  بأن  التام  العتقادي  املهمة،  هذه  عن  اعتذرُت 
البحوٍث الرتبوية، وبالتايل التأخر يف احلصول عىل الرتقية لرتبة أستاذ مشارك، وأن الرتكيز 
عىل إنتاج البحوث والكتب التخصصية اجلامعية هو األكثر فائدة من الناحية املعنوية، رغم 

الفائدة املادية املجزية نسبيًا من املشاركة يف تأليف الكتب املدرسية الُعامنية.
إذ  القسم، صوابية وجهة نظري تلك،  العلمية بعدها يف  تتابع األحداث  أثبت  وقد 
النور بسعة الربق  النرش للبحوث واملؤلفات تأخذ طريقها إىل  ظهرت بوادر جهودي يف 
وهلل احلمد، حيث كان أول بحٍث منشور يف جملة العلوم االجتامعية املحكمة، الصادرة عن 
جامعة الكويت، حول استخدام األهداف التعليمية يف ميدان الدراسات االجتامعية، وذلك 
يف عام 1982. كام كان أول كتاٍب يل قد صدر حتت عنوان: )تطوير مناهج وطرق تدريس 
عنوان:  حتت  ضخم  آخر  كتاب  عىل  عالوًة  البحوث،  من  العديد  ذلك  تبع  اجلغرافيا(، 
)مناهج الدراسات االجتامعية( والذي يقع يف سبعامية صفحة ونيف، وصادر عن دار العلم 
للماليني يف بريوت. ولتأليف هذا الكتاب ونرشه قصٌة مؤملة أرى من احلكمة أن أرسدها 
والتي  فيها،  نعيش  التي  املنطقة  تاريخ  من  جزء  عىل  االطالع  أجل  من  الكريم،  للقارئ 
تفرض أحداثها علينا يف كثرٍي من األوقات أمورًا كثرية. وتتمثل هذه القصة يف أن دراستي 
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  Education( االجتامعية  الدراسات  تربية  ميدان  حول  تركزت  قد  املتحدة  الواليات  يف 
مواد  أهنا  تناوهلا عىل  يتم  كان  آنذاك  كتٍب عربية  ما وجدته من  Social Studies( ولكن 

إجتامعية، مما يتعارض مع طبيعة هذا املجال. 
يف  نرشه  يتم  وأن  عنه،  جديد  كتاٍب  تأليف  يف  اإلرساع  إىل  بالتايل  ذلك  دفعني  وقد 
أوشكُت   ،1982 عام  من  الثاين)يناير(  كانون  شهر  أطَل  وعندما  مرموقة.  عربيٍة  نرٍش  دار 
إربد  اليد، فتوجهت يف أحد األيام من جامعة الريموك يف مدينة  الكتاب بخط  عىل إنجاز 
األردنية، إىل وسط مدينة عامن، حيث كانت هناك معظم دور النرش، قبل ظهور احلديثة منها 
يف أماكن جديدة وعديدة. ولكن طموحي كان أكرب من جمرد النرش يف دار نرٍش حملية، بعد 
نرش كتايب األول يف إحداها. وبينام كنت أحتدث مع أحد القائمني عىل دور النرش املحلية يف 
العلم للماليني يف بريوت، فاستأذنته باحلصول  مدينة عامن، وقع نظري عىل كتالوج لدار 

عليه من أجل تصفح جمموعة الكتب التي أصدرهتا الدار حتى تارخيه، فوافق عىل ذلك.
وما أن عدُت اىل املنزل يف إربد، حتى بدأُت بالتصفح الدقيق للمؤلفات الصادرة عن 
هذه الدار املشهورة، فجاءتني فكرة أن أبعث برسالٍة خطية إىل مديرها آنذاك األستاذ منري 
البعلبكي )رمحه اهلل( عىل العنوان املثبت يف إحدى صفحات الكاتالوج، رشحُت فيها رغبتي 
بنرش كتاٍب تربوي ختصيص حسب األصول املرعية يف الدار، بعد أن أسهبُت باحلديث عن 
ولكن  بالفكرة،  ترحب  رسالًة  أسابيع  بضعة  بعد  استلمُت  وبالفعل  وأمهيتها.  املحتويات 
ضمن رشوٍط أمهها عىل اإلطالق، عرض الكتاب عىل بعض املحكمني املتخصصني، مع 
إىل  املمتاز  بالربيد  الكتاب  وأرسلُت  الفور،  فوافقُت عىل  العلمية،  بآرائهم  األخذ  رضورة 
إثنني من  تقريبًا استلمُت رسالًة تفصيليًة توضح وجهات نظر  بريوت. وبعد أربعني يومًا 
اآلخر،  بعضها  انتقدوا  ولكنهم  الكتاب  موضوعات  بعض  يف  أشادوا  الذين  املتخصصني 
بل  فقط،  وحتسينه  الكتاب  إثراء  عىل  تعمل  مل  التي  القيمة،  املقرتحات  من  عدٍد  طرح  مع 
وأيضًا سامهت يف تضخم حجمه بفعل اقرتاحهم إضافة موضوعات فرعية جديدة. وكنُت 
لدار  وتسليمها  واإلضافات  التعديالت  مجيع  إجراء  برضورة  أمري  من  عجلٍة  عىل  وقتها 
النرش، حتى يصدر الكتاب قبل شهر ترشين أول )أكتوبر( من عام 1982، الذي يمثل موعد 

التدريس يف اجلامعات العربية املختلفة.
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ولكن كام ُيقال: )أنَت تريد، وأنا ُأريد، واهلل يفعُل ما يريد(، حيث حصل يف صيف 
ذلك العام، اجتياح اجليش الصهيوين لألرايض اللبنانية ملالحقة املقاومني العرب، ووصلت 
دور  فيه  بام  تقريبًا  يشء   كل  شؤون  يف  التدخل  وتم  بريوت،  العاصمة  إىل  القوات  تلك 
نحو  بعد  إال  يصدر  مل  ولكنه  كتايب.  فيها  بام  جديدة  كتٍب  إصدار  توقفت عن  التي  النرش، 
1984، وكان وهلل احلمد من أكثر الكتب رواجًا عن  عاٍم ونصف، وبالذات يف أوائل عام 
الدراسات االجتامعية لفرتٍة طويلة نسبيًا من الزمن، وبشهادة الكثريين من املتخصصني يف 
يستخدم  بالعربية  كتاب  أول  كان  حيث  املختلفة،  العريب  الوطن  جامعات  يف  املجال  هذا 
مصطلح الدراسات االجتامعية، عوضًا عن املواد االجتامعية. أما القوات العنرصية الغازية، 
اللبناين،  اجلنوب  منطقة  حيث  الليطاين،  هنر  وراء  ما  إىل  بعدة شهور  بعدها  انسحبت  فقد 
التي بقيت حتتلها لثامين عرشة سنة، حتى ُأجربت عىل الرحيل منها بفعل نريان املقاومني عام 

2000م.

عدد  وصل  حتى  مستمر،  بشكٍل  واجلامعي  الفردي  البحثي  نشاطي  تابعُت  وقد 
البحوث املنشورة أو املقبولة للنرش يف جمالت حمكمة كاآليت:  أربعة بحوث يف املجلة العربية 
االجتامعية  العلوم  الكويت، وثالثة بحوث يف جملة  الصادرة عن جامعة  اإلنسانية  للعلوم 
قطر،  بجامعة  الرتبية  كلية  حولية  يف  واحٌد  وبحٌث  أيضًا،  الكويت  جامعة  عن  الصادرة 
وبحٌث آخر يف جملة دراسات تربوية بجامعة امللك سعود يف الرياض، وبحٌث واحد يف جملة 
البحث العلمي الصادرة عن جامعة امللك حممد اخلامس املغربية، وبحٌث واحٌد يف جملة احتاد 
العريب، وبحٌث باإلنجليزية يف جملة  العربية، وبحٌث آخر يف جملة رسالة اخلليج  اجلامعات 
 ،Ball State University الصادرة عن جامعة ،Indiana Social Studies Quarterly
بوالية إنديانا األمريكية، وبحث آخر باإلنجليزية عن احلقيبة التعليمية يف املجلة األمريكية 
مما  جامعيني،  وكتابني  بحثًا  عرَش  أربعة  وبمجموع   ،Resources In Education املسامة 
بثامنية شهور. وبعد  املوعد املحدد  التقدم للرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك قبل  شجعني عىل 
غياٍب لإلنتاج العلمي بني أيدي املحكمني دام نحو ستة شهور، صدر قرار جملس عمداء 
جامعة الريموك برتقيتي إىل رتبة أستاذ مشارك اعتبارًا من تاريخ 1/2/1985. وكانت هذه 
الرتقية بالتايل أول ترقية من بني قائمة أعضاء هيئة التدريس من ذوي رتبة أستاذ مساعد يف 

قسم الرتبية.
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يف  بالتايل  سامهت  يل،  بالنسبة  وواضحة  رسيعة  معنوية  دفعًة  الرتقية  هلذه  وكانت 
تقلدي منصب رئيس القسم بعدها بقليل، إضافًة إىل تشجيعي عىل إنتاج املزيد من البحوث 
بتوفيق من اهلل عز وجل ودعمه، إىل جائزة عبد احلميد شومان  التي أوصلتني  واملؤلفات 
جامعة  من  العلمي  البحث  وجائزة  االجتامعية،  العلوم  ميدان  عن  الشبان  العرب  للعلامء 

الريموك التي أعمل فيها، وذلك خالل عام 1985.
مشعل  تشبه  الرتقية،  إىل  أدت  التي  األولية  والتأليفية  البحثية  ممارسايت  وبقيت 
الطاقة املحركة الذي عمل عىل تزويد اجلسم والعقل معًا بانطالقٍة جديدٍة وقويٍة إىل فضاء 
تربية  وهو  الدقيق  ختصيص  جمال  يف  ليس  واجلامعية،  الفردية  املتنوعة  والكتب  األبحاث 
الدراسات االجتامعية فحسب، وإنام تعداه إىل امليادين القريبة منه مثل علم النفس الرتبوي، 
ربطها  بعد  الرتبوية،  واإلدارة  والتقويم،  والقياس  اخلاصة،  والرتبية  التعليم،  وتكنولوجيا 
تربوي  أن هناك توجه  املستفادة من ذلك كله،  العلمية  الدقيق. والعربة  بالتخصص  مجيعًا 
 Interdisciplinary جديد يؤمن بالبحوث التكاملية التي تربط بني ميادين املعرفة املختلفة
يتمشى  املهمة، والذي  الرتبوية  املبادئ  تنفيذًا ألحد  منها،  املتقاربة  Approach، وال سيام 
متامًا مع الُسنة النبوية الرشيفة، ذلك املبدأ الذي يقول: )أن اإلنسان كٌل متكامل( أي أنه: 

)إذا أشتكى منه عضو تداعى إليه سائر اجلسد بالسهر واحلمى(. 
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احللقة الثالثة والع�سرون: ذكريات رئا�سة ق�سم الرتبية يف جامعة الريموك
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد

كلية  عميد  أصدر  نسبيًا،  قصري  بوقٍت  مشارك  أستاذ  رتبة  إىل  ترقيتي  متت  أن  بعد 
اآلداب والعلوم اإلنسانية الدكتور عيل اشتيوي الزغل )رمحُه اهلل(، عام  1986، وبالتنسيق 
مع رئيس اجلامعة أ.د. عدنان بدران )أطال اهلل يف عمره(، قرارًا بتعييني رئيسًا لقسم الرتبية، 
الذي كان يتبع آنذاك تلك الكلية. وقد تَم هذا األمر يف وقٍت سيطرت عىل اجلامعة ككل 
مشكلة صعبًة جدًا مل تعهدها من قبل، مما جيعل من رسد قصتها فائدًة ألخذ الدروس والِعرَبِ 
املستفادة جلميع الفئات ذات العالقة باجلامعة من طلبٍة، وأعضاِء هيئِة تدريٍس، وموظفني، 

وإدارة عليا، وحتى املجتمع املحيل املحيط هبا قبل ذلك.
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فقد أصدر جملس العمداء يف جامعة الريموك قراراٍت أكاديمية حاسمة بفصل جمموعة 
ال بأس يف عددها من الطالب والطالبات، ممن تدنت معدالهتم الرتاكمية دون احلد املقبول 
جامعيًا، وذلك نتيجة إخفاقاهتم املتتالية، مما دفع هؤالء الطلبة من خمتلف الكليات، إىل البدء 
أوالً باعتصاماٍت أمام مبنى رئاسة اجلامعة للضغط عىل اإلدارة العليا، بقصد إجبارها عىل 
الفئة من الطلبة،  القرارات، ولكن كان من الصعب حتقيق مطالب هذه  العدول عن تلك 
ألن األمر كان أكاديميًا بحتًا، ال سيام بعد أن تّم إرسال إنذارات سابقة هلؤالء الطلبة، مع 
نسٍخ ألولياء أمورهم، بأن النتيجة احلتمية ملن ال يرفع معدله الرتاكمي بعد وضعهم حتت 
املراقبة أو املالحظة لفرتٍة من الزمن، إال الفصل من اجلامعة، حتى يكون لألمور األكاديمية 

اجلامعية هيبتها واحرتامها.
وكانت االجتامعات الرسمية لإلدارة اجلامعية من رئيس، ونواب الرئيس، والعمداء، 
ومديري املراكز، ورؤساء األقسام، تتم بشكٍل شبه متواصل لطرح األفكار واآلراء املالئمة 
هؤالء  ممثيل  مع  نلتقي  كنا  وكم  اجلامعة.  يف  مرة  ألول  حتدث  التي  الظاهرة  هلذه  للتصدي 
الطلبة لالستامع هلم، والتأكيد عىل أن هذه متثل قرارات أكاديمية حمضة، ويتم اختاذ الكثري 
منها كل فصٍل درايس يف خمتلف جامعات العامل، ومنها جامعة الريموك، ولكن ذلك مل يقنع 

هؤالء الطلبة .
من  مئات  للمفصولني  انضم  عندما  سوءًا،  تزداُد  األمور  الشديد  لألسف  وبدأت 
الطلبة اآلخرين، الذين بدأوا يطرحون شعاراٍت ومطالَب إضافيٍة جديدٍة ذات طابٍع سيايس 
أو حزيب، مل نسمع هبا من قبل. كام مل تقترص االعتصامات عىل املنطقة املحيطة بمبنى رئاسة 
اجلامعة، بل تعدهتا إىل تسيري مظاهرات كبرية تنتقل من كليٍة إىل أخرى، ومن مبنًى إىل آخر. 
وتوزيعهم  جمموعات،  إىل  أنفسهم  املتظاهرين  تقسيم  إىل  األقىص  حدِه  يف  األمر  ووصل 
عىل مباين كليات اجلامعة املختلفة، والتوجه مبارشة إىل قاعات التدريس، والدخول إليها، 
والطلب من زمالئهم ترك القاعة فورًا وااللتحاق باملظاهرات، أي أنه كان يتم أخذ الطلبة 
من أمام أعضاء هيئة التدريس املحارضين عنوًة وبأسلوٍب فظ لألسف الشديد، مما ساهم 

يف شل العملية التعليمية التعلمية يف اجلامعة إال ما ندر.
كانت  اخلشية  أن  إال  اجلامعة،  أسوار  داخل  بقيت  قد  املظاهرات  تلك  أن  ورغم 
بالتايل  املحيل، مما يوسع  للمجتمع  تتمثل يف استغالهلا من أطراف عديدة وانتقال عدواها 
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من خماطرها. وقد أدت مثل هذه الظروف وتلك املخاوف بعدها إىل حدوث ما ال يرغُب 
أحٌد من األكاديميني وغري األكاديميني من وقوعه، حيث اقتحمت قوات الرشطة واألمن 
بعد منتصف إحدى الليايل جتمعًا للطلبة وقامت بتفريقهم بالقوة، مما أدى إىل وقوع بعض 
الصيف  شهور  خالل  اجلامعة  يف  الدراسة  وقف  مع  وجرحى،  قتىل  من  البرشية  اخلسائر 

الثالثة.
ويف بداية الفصل اجلامعي األول، انتظمت الدراسة يف اجلامعة متامًا، وظهرت أول 
فكرٍة إلنشاء برنامج الدكتوراة يف الرتبية، وتشكلت جلنة كنُت أحد أعضائها، من أجل وضع 
تصوٍر دقيٍق يشمل املربرات، واألهداف، واإلمكانيات املادية والتدريسية، والتخصصات 
اليومية  األحداث  تتابع  ولكن  املطلوبة.  للمقررات  األولية  العريضة  واخلطوط  املتوقعة، 
العادية يف اجلامعة، وتعيني أ.د. حممد أمحد محدان، رئيسًا هلا، واالنشغال بأمور كثرية طارئة، 

جعل املقرتح يتم تأجيله إىل وقٍت آخر.
ومن جهٍة أخرى الحظُت منذ استالمي لرئاسة القسم، عدم وجود كتيبات عن الربامج 
االبتدائية،  الرتبية  يف  البكالوريوس  برنامج  وهي  آنذاك،  يطرحها  القسم  كان  التي  الثالثة 
وبرنامج دبلوم الرتبية، وبرنامج ماجستري الرتبية، مما تطلب بذل جهٍد الستصدارها، كي 
واالختيارية،  اإلجبارية  املقررات  ووصف  الدراسية،  واخلطة  برنامج،  كل  أهداف  تشمل 
يصبح  حتى  الطلبة،  عىل  لتوزيعها  متهيدًا  الدقيقة،  وختصصاهتم  التدريسية  اهليئة  وأعضاء 

لدهيم اإلملام الكايف بمطالب كل برنامج عىل حدة.
واستمر القسم يف النمو، حيث تقدم عدد من أعضاء هيئة التدريس بإنتاجهم العلمي 
إىل رتبة أستاذ مشارك، وما هي إال بضعة شهوٍر إضافية، حتى زاد عدد  الرتقية  من أجل 
احلاملني هلذه الرتبة األكاديمية، مما رفع من حظوظ إمكانية فتح برامج الدكتوراة فيام بعد. 
كام ظهرت بحوث وكتب ختصصية جديدة يف القسم، بحيث أصبح ُيشار إىل قسم الرتبية 
حتويل  بفكرة  للمناداة  بالرتبية،  املهتمني  من  العديد  دفع  مما  الكثريين،  لدى  بالبنان  الكبري 

القسم إىل كلية منفصلة، حيث أصبح هذا واقعًا ميدانيًا بعد عامني تقريبًا.
إداري  أكاديمي  موضوع  ظهر  الرتبية،  قسم  لرئاسة  استالمي  من  شهور  ستة  وبعد 
البحث والتطويرالرتبوي الذي كان يرأسُه  إدارة مركز  جديد يف اجلامعة، يتمثل يف شغور 
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أبو زينة، فام كان من هاتف املكتب  البداية وهو أ.د. فريد  من ساهم بقوة يف تأسيسه منذ 
ذات يوم إال أن قرَع قبل ربع ساعٍة فقط من انتهاء الدوام، وإذا عىل الطرف اآلخر األستاذ 
رئيس اجلامعة، قائاًل: هل يوجد أحٌد حولك يا د. جودت، فأجبته بالنفي، فقال أنت تعرف 
بأن مديري املراكز يتبعون مبارشًة لرئيس اجلامعة، وقد وقع اختياري عليَك إلدارة مركز 
البحث والتطوير الرتبوي، إضافة إىل عملك رئيسًا لقسم الرتبية، وذلك  لنشاطَك الواضح 
ومسموعاتك الطيبة، راجيًا عدم إبالغ أي شخص حتى يأتيك اخلطاب الرسمي غدًا أو بعد 

غد، فوعدته بذلك، ثم شكرتُه عىل ثقته.
وكان يوجد يف ذلك املركز، قاعتان كبريتان: األوىل تتمثل يف معمل التدريس املصغر، 
حيث يتدرب طالب قسم الرتبية عىل إلقاء الدروس بعد حتضريها، بحضور زمالئهم وأستاذ 
املقرر، إذ توجد أربع كامريات، واحدة يف كل زاوية من الزوايا األربع للقاعة، بحيث يتم 
رصد كل نشاٍط من أنشطة الطلبة أو نشاط أستاذ املقرر، ويديرها شخص فني جيلس يف غرفة 
صغرية خاصة يفصلها الزجاج عن قاعة التدريس املصغر، وأمامه األجهزة والسامعات التي 
تتحكم يف الكامريات األربع، التي يوجهها نحو الطالب الذي يلقي الدرس تارًة، ونحو أي 
طالٍب آخر كلام قام بطرح سؤال معني أو الرد عىل سؤال حمدد، أو كلام حدث نشاط من نوع 
املادة.  املتدرب أو من مدرس  الطالب  يتم تشكيلها من جانب  التي  املجموعات الصغرية 
وكان يتم تسجيل كل درس عىل رشيط فيديو، يعود الطالب إليه يف وقت فراغه، كي يرى 
نفسه كيف أدى ذلك الدرس، وما تعليقات أستاذ املقرر أو أقرانه من الطلبة عىل ما قدمه. 
أما القاعة الثانية فكانت أكرب بكثري من األوىل، وفيها أكثر الوسائل التعليمية حداثًة آنذاك، 
الستخدامها يف أقسام اجلامعة كافة، كلام تطلب األمر ذلك، أو عند عقد املؤمترات العلمية 

أو الندوات أو املحارضات العامة.
ومن املهام األخرى التي كنُت أقوم هبا كمديٍر ملركز البحث والتطوير الرتبوي، دعم 
الباحثني الرتبويني ماديًا من أجل إجراء البحوث أو عقد الندوات واللقاءات التخصصية، 
إىل إصدار  إضافًة  العلمي،  البحث  منهجية  املستوفية لرشوط  البحثية  املشاريع  تقديم  بعد 
املجلدات املتتابعة مللخصات رسائل املاجستري من التخصصات الرتبوية كافة، والتي وصل 
وقتها إىل املجلد العارش. كام متت عملية تعريب بعض مقاييس القدرات العقلية مثل مقياس 

 .Otis-Lennon ومقياس أوتيس - لينون  Wechsler وكسلر
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إىل  أدت  قوة  نقطة  متثل  الرتبية،  قسم  لرئاسة  باإلضافة  املركز  لذلك  إداريت  وكانت 
إجراء العديد من البحوث الرتبوية الفردية واجلامعية. كام قمُت خالل تلك الفرتة بتمثيل 
باملؤمتر  املشاركة  يف  يتلخص  أمهها  كان  اجلامعة،  خارج  كربى  جلان  يف  الريموك  جامعة 
بإذن  له  املغفور  املبارشة من جاللة  امللكية  الرعاية  ُعِقَد حتت  الذي  العام  األردين  الرتبوي 
ثالثة  ملدة  املستفيضة  ملناقشاته  كانت  والذي  ثراه(،  اهلل  طالل)طيب  بن  احلسني  امللك  اهلل 
التي وجدت طريقها  الرصحية  الطروحات  لكثرة  الرتبوية،  الناحية  األثر اإلجيايب عىل  أيام 
مع  املتواصل  التنسيق  فيها  شاركُت  التي  األخرى  املهمة  اللجان  ومن  املتحاورين.  بني 
املناهج  متابعة  رأسها  وعىل  املهمة،  الرتبوية  القضايا  من  العديد  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة 
مهمة  وتسهيل  للوزارة،  التابعة  املدارس  يف  بالتطبيق  الرتبية  لطلبة  والتسهيل  املدرسية، 
الباحثني من أعضاء هيئة التدريس الرتبويني أو طلبة املاجستري، من أجل تطبيق دراساهتم 
أنني قمت بتمثيل اجلامعة يف جلنة كتابة  البيئة الرتبوية األردنية. كام  امليدانية والتجريبية يف 
نارص  أ.د.  الَعاّلمة  برئاسة  البيت  آل  مؤسسة  ترعاُه  كانت  الذي  املعارص  األردن  تاريخ 
الدين األسد)رمحه اهلل(، والتي كانت هتدف إىل صياغٍة علميٍة دقيقٍة لتاريخ األردن احلديث 

واملعارص.
ومقابل ذلك كله، ال أنسى الدور احليوي والنشيط الذي كنُت أقوم به خالل تلك 
الفرتة أو قبلها أو بعدها، واملتمثل بخدمة املجتمع املحيل عن طريق إلقاء املحارضات العامة 
خلدمة  املصغرة  واملؤمترات  واللقاءات  الندوات  الكثري  عقد  إىل  إضافًة  التخصصية،  أو 
املجتمع،  نظرًا ألمهية عملية خدمة  الريموك. ولكن  بجامعة  املحيطة  واأللوية  املحافظات 
حلقًة  ختصيص  رضورة  أرى  فإنني  الريموك،   جامعة  يف  عميل  خالل  به  قمت  ما  وكثرة 
بكاملها يتم الرتكيز فيها بنوٍع من التفصيل عىل هذه اجلهود، من أجل التأكيد عىل أن رسالة 
اجلامعة ال يمكن أن تكتمل بالتدريس والبحث العلمي فحسب، بل وال بد قبل هذا كله، 
من الوفاء بخدمة ذلك املجتمع الذي يرفدها بكل معاين القوة والدعم املادي واملعنوي يف 

وقٍت واحد. 
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احللقة الرابعة والع�سرون: ذكريات خدمة املجتمع الريموكي 
 بقلم أ.د. جودت أمحد املساعيد

األول  ترشين  شهر  خالل  األردنية  إربد  مدينة  يف  الريموك  جامعة  افتتاح  تّم  أن  ما 
هبذه  خريًا  األردن  شامل  يف  املحلية  املجتمعات  استبرشت  حتى   ،1976 عام  من  )أكتوبر( 
اخلطوة العلمية اجلبارة، بعد أن كانت اجلامعة األردنية قبل ذلك هي اجلامعة الوحيدة عىل 
الرتاب األردين من أقصاه إىل أدناه، مما جعل الريموك ختدم حمافظات وألوية ومناطق عديدة 
هي: إربد، والرمثا، وجرش، وعجلون، واملفرق، وبني كنانة، وبني عبيد، واملزار الشاميل، 

والوسطية، والكورة، واألغوار الشاملية، وغريها.
وقد زاد هذا كله من أعباء املسؤولية العلمية واإلدارية والوظيفية واخلدماتية امللقاة 
عىل عاتق جامعة الريموك، وذلك ليس عىل إدارهتا أو رئاستها فحسب، التي التزمت بأمانٍة 
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وإخالٍص من حيث إعطاء األفضلية للتعيينات اإلدارية واخلدماتية ألبناء املناطق املحلية أو 
املجاورة هلا، بل وقبل ذلك أيضًا تبقى املسؤولية األكاديمية ماثلًة للعيان وهي تطل برأسها 

عىل أعضاء هيئة التدريس من خمتلف الكليات والتخصصات، وال سيام الرتبوية منها.
وقد الحظُت، ومعي الكثريون من زمالئي يف قسم الرتبية، بأن البيئة املحلية املحيطة 
األفكار  من  للعديد  بالنسبة  العطشى  األرض  متثل  علمية،  ومعاهد  مدارس  من  باجلامعة 
كان  وكم  األمريكية.  اجلامعات  يف  عنها  درسنا  التي  احلديثة  الرتبوية  والنظريات  واآلراء 
الناس يف هذه البيئة تواقون، ليس لالستامع أو اإلملام باجلديد منها فحسب، بل وإىل اكتساب 
املحتاج  الرتبوي  الواقع  تطبيقها يف أرض  دقيق عىل  التي تساعد بشكٍل  احلقيقية  املهارات 
الندوات  عقد  أو  العامة،  املحارضات  إلقاء  بدون  أصاًل  يتم  أن  له  يمكن  ال  وهذا  إليها. 
التخصصية، أو ترتيب اللقاءات الرتبوية، أو تنظيم الدورات أو الورش التدريبية من جانب 
من يمتلكون املعارف واملهارات واالجتاهات التي حتقق هذا وذاك. وال أعتقد أنه يوجد أي 
فريٍق، أوفئٍة، أو مجاعٍة، ممكن هلا أن تقوم  بذلك، أفضل من أعضاء هيئة التدريس الرتبويني 

يف جامعة الريموك. 
ومهارات  معلومات  من  الرتبويون  يمتلكه  ما  إىل  املحيل  املجتمع  حاجة  وزادت 
أساتذة  يطرحها  التي  املعارصة  الرتبوية  األفكار  أخبار  نقل  تّم  عندما  وبخاصٍة  وخربات، 
الرتبية، عن طريق كثري من الطلبة أو الدارسني امللتحقني باجلامعة من مستوى الدراسات 
الدنيا أو الدراسات العليا، وبخاصٍة املعلمني أو املديرين يف املدارس احلكومية واخلاصة، 
أو من ذوي املناصب اإلدارية العليا يف املناطق التعليمية املختلفة آنذاك. حيث وجد هؤالء 
املعلمني  تزويد  ينبغي  رضورية  مادة  تظل  احلديثة،  والنفسية  الرتبوية  التطورات  مجيع  أن 
واملديرين واملرشفني الرتبويني واملرشدين النفسيني هبا، ملا سترتكُه من آثاٍر إجيابيٍة طيبة جدًا 

عىل فئة الطلبة من خمتلف األعامر واملستويات التعليمية.
مديريات  من  الكثرية  الرسمية  اخلطابات  تتلقى  الريموك  جامعة  رئاسة  بدأت  لذا، 
الرتبويني  التدريس  هيئة  أعضاء  علم  من  االستفادة  طالبًة  املختلفة،  والتعليم  الرتبية 
النصيب األوفر. وقد أدى ذلك إىل حدوث حركٍة تربويٍة نشطة  وخرباهتم، وكان يل منها 
مل تعهدها تلك املديريات قبل إنشاء اجلامعة. وما زلُت أذكر أن اللقاء األول كان بيني وبني 
عام  أواخر  يف  التعليمية  إربد  بمنطقة  الثانوية  املدارس  يف  االجتامعية  الدراسات  معلمي 
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بعقدها  ندوٍة قمُت  املسؤولني، من خالل  والتعليم وعدد من  الرتبية  برعاية مدير   ،1980
حتت عنوان: )طرائق التدريس احلديثة(. وكم ظهر يل خالل الندوة وبعدها، احلاجة املاسة 
ثراًء  تزيدهم  التي  التخصصية،  الرتبوية  الندوات  هذه  مثل  من  املزيد  احلضورإىل  هلؤالء 

معرفيًا مرغوبًا فيه.
وبعد انتهاء ذلك اللقاء، وخالل اجتامعنا بمدير الرتبية والتعليم وبعض املسؤولني قبل 
مغادرة املكان، أشادوا مجيعًا بام تَم طرحه من معلومات، وما دار من مناقشاٍت مفيدة، وما تّم 
من تبادٍل فّعال لآلراء واألفكار املتنوعة، داعيًا إىل رضورة عقد لقاءات أخرى خالل الفصل 
الدرايس الثاين. وبالفعل، تلقت اجلامعة خطابًا رسميًا يف شهر شباط )فرباير( من عام 1981، 
من مديرية الرتبية ذاهتا برضورة عقد ندوة أخرى حول )صياغة األهداف التدريسية بطريقة 
املعلومات  طرح  خالهلا  من  يتم  حقيقية،  تدريبية  ورشٍة  شكل  عىل  كانت  والتي  سليمة(، 
النظرية من جانبي عن كل مستوى من مستويات األهداف املعرفية الستة، مدعومًة بثالثة 
أمثلة عىل األقل من حمتوى املنهج املدريس، عىل أن يتبعها قيام كل معلٍم من املشرتكني بالندوة 
باخلروج إىل السبورة، وصياغة هدف عىل ذلك املستوى، مع مالحظة زمالئِه بدقٍة ملا يكتب، 
والعمل عىل نقده وتصويبه إذا تطلب املوضوع ذلك. ويستمر األمر حتى يتم استكامل مجيع 

مستويات األهداف نظريًا من جهة، وأمثلة معرفية تطبيقية من جهٍة ثانية.
خطابًا  استلمُت  حيث  بعد،  فيام  الرتبوية  والدورات  واللقاءات  الندوات  وتوالت 
الدراسات  ميدان  يف  الرتبويني  واملرشفني  للمعلمني  تدريبية  دورٍة  بعقد  يطالبني  رسميًا  
االجتامعية بمديرية تربية إربد التعليمية األوىل، تدور حول موضوع تربوي حديث آنذاك 
Teaching by Inquiry Method(، حسب  )التدريس بطريقة االستقصاء  يدور حول: 
هلذه  الثالثة  األساسية  الركائز  توضيح  تّم  إذ   ،Beyer املشهور  األمريكي  املريب  نموذج 
واملهارات  أوالً،  واملعلومات  املعارف  يف  تتمثل  والتي   ،Three Main Pillars الطريقة 
عىل  ذلك  كل  تطبيق  مع  وأخريًا،  ثالثًا  فيها  املرغوب  والقيم  االجتاهات  ثم  ثانيًا،  والطرق 
الوطنية عىل  والرتبية  التاريخ واجلغرافيا  املدريس ملوضوعات  املنهاج  العديد من حمتويات 

وجه اخلصوص.
وما أن انترشت أخبار نجاح الندوات واللقاءات والدورات الرتبوية يف مدينة إربد 
التي تقع فيها جامعة الريموك، إىل مكاتب الرتبية والتعليم األخرى خارجها، وال سيام يف 
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اخلطابات  اهنالت  حتى  الشاملية،  واألغوار  والرمثا،  واملفرق،  وعجلون،  جرش،  من  كٍل 
الرسمية من جديد عىل رئاسة جامعة الريموك تطلب االستفادة منها يف مناطقهم، إذ ما أن 
1981، حتى ورد خطابان رسميان: األول من  جاء شهر ترشين األول )أكتوبر( من عام 
مدير الرتبية والتعليم يف مدينة جرش يطلب مني عقد ورشة تدريبية للمعلمني واملرشفني 
الرتبويني حول الصياغة السليمة لألهداف التدريسية، والثاين من مدير الرتبية والتعليم يف 
التارخيية  اخلرائط  )تدريس مهارات  فيها عىل موضوع:  الرتكيز  يتم  ندوة  لعقد  إربد  مدينة 

واجلغرافية( ملعلمي الدراسات االجتامعية ومعلامهتا.
وقد أعقب ذلك حدوث أنشطة عديدة عىل هذا املنوال، متثلت يف ندوة بمديرية تربية 
التدريس  طرق  حول  دارت   ،1981 عام  من  الثاين)نوفمرب(  ترشين  شهر  خالل  عجلون 
الفعالة كحل املشكالت، واالكتشاف، واالستقصاء، والعصف الذهني، وندوة ثانية حول 
املقالية وال سيام قصرية اإلجابة، وطويلة اإلجابة  املتعددة  بأنواعها  صياغة األسئلة اجليدة 
، إىل األسئلة التي تتمشى مع تصنيف بلوم لألهداف الرتبوية بمستوياته املعرفية املختلفة 
من احلفظ، إىل الفهم، إىل التطبيق، إىل التحليل، إىل الرتكيب، وأخريًا إىل التقويم، ثم بعد 
متعدد،  املوضوعية كالصواب واخلطأ، والتكميل، واملطابقة، واالختيار من  ذلك األسئلة 
وذلك يف مديرية تربية إربد التعليمية، وندوة بعنوان: التدريس بطريقة حل املشكالت، يف 
مديرية تربية املفرق خالل شهر شباط )فرباير( من عام 1982، وندوة تناولت أسس املناهج 

املدرسية خالل شهر آذار )مارس( 1982، يف مديرية تربية اربد.
وتتابعت الندوات والفعاليات املختلفة خلدمة املجتمع املحيل حول جامعة الريموك، 
حيث كانت كلية جمتمع إربد للبنات مقرًا النعقاد ندوة يل يف شهر كانون األول)ديسمرب( من 
عام 1982، حتت عنوان: )التدريس الفعال باستخدام طريقة االستقصاء( جلانٍب من طالبات 
الدراسات االجتامعية يف  تبعتها دورة تدريبية ملعلمي  التدريس فيها،  الكلية وأعضاء هيئة 
)الطريقة  بعنوان:   ،1983 )فرباير( من عام  الرمثا خالل شهر شباط  تربية وتعليم  مديرية 
الفعالة لصياغة األهداف التعليمية وكيفية حتقيقها(. ويف شهر آذار)مارس( من العام ذاته، 
املناهج  التعليمية: األوىل ركزت عىل االجتاهات احلديثة يف  إربد  أقيمت ندوتان يف منطقة 
 Instructional Packages وطرق التدريس، والثانية تناولت تصميم احلقائب التعليمية 

كطريقة من طرق التعليم الفردي.
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وكان قسم التدريب يف وزارة الرتبية والتعليم بالعاصمة عامن، قد عقد دورات تدريبية 
و1982،   ،1981 لألعوام  الصيفية  اإلجازات  خالل  التخصصات  خمتلف  من  للمعلمني 
وطرائق  الدقيقة،  األسئلة  وصياغة  املدريس،  املنهج  حمتوى  حتليل  حول  دارت  و1983، 
التدريس احلديثة، ومهارات التدريس، حيث قمُت بإدارة ندوات حول هذه املوضوعات 
مجيعًا . وطلبت بعدها مديرية تربية جرش للمرة الثانيًة خالل شهر ترشين الثاين )نوفمرب( 
تالها يف شهر شباط  واجلغرافيا،  التاريخ  تدريس  ندوة حول طرق  إقامة   ،1983 عام  من 
إجراءات  حول  إربد  منطقة  يف  األردين  اإلدارة  ملعهد  ندوة  عقد   ،1984 عام  من  )فرباير( 
تقييم املنهج املدريس األردين، وكانت الفئة املستهدفة عبارة عن مديري املدارس الثانوية، 
املدرسة يف  ذاته حول: )دور مدير  اإلدارة  العام مع معهد  ندوات يف هناية ذلك  تبع ذلك 
1985، يف كلية جمتمع جرش  نيسان)أبريل( من عام  تبعها ندوة يف شهر  املنهج(،  تصميم 

حتت عنوان:)املنهج املدريس الفعال(.
املحيل،  للمجتمع  الرتبوية  البيئة  يف  الثانوية  املدارس  بعض  خدمة  إغفال  يتم  ومل 
الفرتة من عام   املعلامت خالل  أو  ليوٍم واحد للمعلمني  حيث قمُت بعقد دورات تدريبية 
الصّباح  للبنني، ومدرسة كامل  الثانوية  إربد  1988، يف كل من مدرسة  1986وحتى عام 
واملدرسة  للبنات،  الثانوية  طربيا  ومدرسة  للبنات،  الثانوية  إربد  ومدرسة  للبنني،  الثانوية 
حوارة  ومدرسة  للبنني،  الثانوية  وقاص  أيب  بن  سعد  ومدرسة  للبنات،  الشاملة  الثانوية 
ومدرسة  للبنني،  الثانوية  سوف  ومدرسة  للبنني،  الثانوية  خرجا  ومدرسة  للبنني،  الثانوية 

الشونة الشاملية الثانوية للبنني، ومدرسة الرمثا الثانوية للبنات.
باختصار، فإن هذه اجلهود مجيعًا من دورات وندوات، ما هي إال عبارة عن نوع من 
رد اجلميل، لذلك املجتمع الذي يرفد اجلامعة وأساتذهتا، بالكثري من الطلبة أوالً، وباألكثر 
من الدعم املادي واملعنوي ثانيًا، هذا ناهيَك عن أن هذه املناشط تعمل دومًا عىل التحقيق 
األمني والدقيق لرسالة اجلامعة ثالثية األبعاد، واملتمثلة دومًا  بالتدريس، والبحث العلمي، 

وخدمة املجتمع املحيل. 

profjawdat@yahoo.com /jawdatmassa@gmail.com 
Website: http://www.jwdat.com
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http://www.alrai.com/preview.php/article/780038.html                  
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

       تاريخ النرش: االحد: 2016/4/10- العدد: )16576(

احللقة اخلام�سة والع�سرون:ذكريات تطبيق ر�سائل ماج�ستري جامعة  الريموك 
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد

طالبة مدرسة تستخدم التقنيات احلديثة يف التعليم

كانت مناقشة أطروحة الدكتوراة اخلاصة يب يف جامعة كانساس األمريكية يف الثالث 
1980، دافعًا يل بعدم الوقوف موقف املتفرج من تطبيق  من شهر نيسان )أبريل( من عام 
أدوات البحث املهمة يف رسائل املاجستري أو أطروحات الدكتوراة اخلاصة بطلبة الدراسات 
العليا، الذين سأرشف عليهم مستقباًل بعد عوديت جلامعة الريموك من البعثة الدراسية، وال 
سيام إذا كانت تلك األدوات تتعلق بتحضري دروس حسب أحدث طرائق التدريس املعروفة 
يف ذلك الوقت. فقد سألني أحد أعضاء جلنة مناقشة أطروحة الدكتوراة الربوفيسور مكنايت 
McKnight سؤاالً مبارشًا حول  الضامنات التي يمكن توفرها لنجاح عملية تطبيق طرائق 
التدريس املعارصة التي تّم التطرق اليها يف تلك األطروحة، مثل االستقصاء واالكتشاف 
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يل  تربويَا  مفيدة  وجعلها  وغريها،  التعلمية  واحلقائب  الذهني  والعصف  املشكالت  وحل 
وللدارسني الذين سوف أرشف عليهم مستقباًل. 

يف  واملتمثلة  اللجنة،  أمام  طرحتها  التي  اإلجابة  من  بجزئيٍة  ذاته  السائل  أشاد  وكم 
الدراسات،  الطرائق مع أصحاب هذه  رضورة إرشايف الشخيص عىل عملية تدريس هذه 
حتى لو متت عن طريق املعلمني األصليني، ليس من أجل التأكد من عملية تطبيق خطوات 
التحضري الدقيق هلذه الطرق فحسب، بل وحتى يتم أيضًا اقرتان النظرية بالتطبيق العميل 
أجل دعمها، ومعرفة جوانب  القوة خالل كل ذلك من  نقاط  إمكانية حتديد  مع  امليداين، 

الضعف التي تّم الوقوع فيها، كي يتم العمل عىل جتنبها يف املرات التطبيقية القادمة.
ويف ضوء هذه السياسة أو هذا االعتقاد، فقد بدأُت عند عوديت إىل جامعة الريموك، 
وبعد افتتاح ختصص مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتامعية فيها، بمرافقة كل طالب 
طريقة  أي  تطبيق  عملية  خالل   العلمية،  رسائلهم  عىل  أرشُف  الذين  املاجستري  طلبة  من 
من طرائق التدريس احلديثة التي تعلمناها وشاهدنا تطبيقاهتا يف مرحلة الدكتوراة. وكانت 
البداية مع الطالب غازي مجال خليفة، الذي كان يعمل معلاًم يف األغوار الشاملية، وقد طلبنا 
 Inquiry من مديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة إربد، بالسامح له بتطبيق طريقة االستقصاء
)البيئة  موضوع:  عىل  للبنني  الثانوية  كفريوبا  بمدرسة  اجلغرافيا  تدريس  يف   Method

واإلنسان(، املقرر عىل طلبة الصف األول الثانوي آنذاك )العارش حاليًا(.
الباحث واملرشف عليه أيام تعاون، وذلك عن  وقد تعاونت إدارة تلك املدرسة مع 
طريق تقديم مجيع التسهيالت املمكنة، من وسائل تعليمية متوفرة، إىل إبداء املرونة الكاملة 
يف  تغيري حصص اجلدول املدريس، بحيث يتمشى ذلك مع الرشوط املالئمة لنجاح عملية 
املهام  الصف إىل جمموعات صغرية، وتوزيع  تقسيم  تّم  أن  تطبيق طريقة االستقصاء. وما 
الطالب  بني  واحليوية  النشاط  انترش  حتى  املسبقة،  الدقيقة  التحضري  خطة  حسب  عليهم 
انتشار النار يف اهلشيم. وكنا نرى الصف كله يعمل كخليِة َنحٍل نشطٍة جدًا، وأن كل جمموعٍة 
يتناقش أفرادها مع بعضهم مناقشًة فاعلة، من أجل تطبيق خطوات االستقصاء حسب خطة 

 .Beyer  Barry املريب املشهور باري باير
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عىل  توزيعها  تّم  قد  هلا،  املساندة  األخرى  التعليمية  واملواد  الدراسية،  املادة  وكانت 
عن  خالهلا  من  والبحث  سابرة،  قراءة  بقراءهتا  يقوموا  كي  الباحث،  جانب  من  الطلبة 
اىل  واالنتقال  ثانيًا،  دقيٍق  بشكٍل  حتديدها  ثم  أوالً،  باملشكلة  للشعور  احلقيقية  املؤرشات 
صياغة الفرضيات أو احللول التجريبية املؤقتة هلذه املشكلة ثالثًا، والعمل عىل اختبار هذه 
الفرضيات أو التأكد منها ثالثًا، وذلك عن طريق حتديد األدلة القوية التي تدعم هذه الفرضية 
املشكالت  أو  الرئيسة  املشكلة  لتلك  املالئمة  النهائية  احللول  اىل  للوصول  تلك، متهيدًا  أو 
الفرعية العديدة  املنبثقة عنها رابعًا، والقيام يف هناية املطاف بتعميم  خطوات حل املشكلة 
عىل مواقف تعلميٍة جديدٍة خامسًا وأخريًا، بحيث تستمر هذه اخلطوات يف التنفيذ الدقيق 

بشكٍل فاعل، عندما يتم االنتقال إىل مشكلٍة أخرى تستحق البحث والدراسة.  
ومن بني أهم مؤرشات نجاح عملية تطبيق طريقة االستقصاء يف تدريس اجلغرافيا 
بمدرسة كفريوبا الثانوية للبنني، أن الطلبة قد استمتعوا هبذا النمط اجلديد من أنامط التعلم 
والتعليم، والذي يمثل فيه الطالب مركز العملية التعليمية التعلمية، وكيف أن كل طالب 
قد تفاعل مع رفاقه بدرجٍة كبريٍة، عن طريق طرِح اآلراِء واألفكاِر ووجهاِت النظِر اخلاصِة 
به، بكل حريٍة وبمسؤوليٍة عالية، وأنه قد تعاون معهم كثريًا ضمن جمموعاٍت نشطٍة جدًا، 
لدرجة أن هؤالء الطالب قد أبلغوا إدارة املدرسة وبشكٍل رصيح، عن رغبتهم القوية يف 
تعلم بقية املواد الدراسية العلمية واإلنسانية بالطريقة االستقصائية التي مروا بخربٍة حقيقيٍة 

عنها. 
الطاليب.  املطلب  املدرسة إىل احلديث الشخيص معي حول هذا  ما دفع مدير  وهذا 
ما  الطريقة، وهو  املدرسة عىل هذه  معلمي  لتدريب  التام  استعدادي  وقتها  له  أكدُت  وقد 
تّم يف وقٍت الحٍق باالتفاق مع مدير الرتبية والتعليم ملحافظة إربد برضورة تعميم الفائدة 
الثانوية يف  القاعة الكربى للمدرسة الصناعية  الرتبوية، عن طريق عقد برنامج تدريبي يف 
الرتبويني  الثانوية مع املرشفني  املرحلة  نسبيًا من معلمي  أعدادًا كبرية  إربد، شملت  مدينة 
يف املحافظة، مما ترك بصامٍت واضحٍة لباحثي جامعة الريموك وأساتذهتا، يف خدمة املجتمع 

املحيل عند تطبيق أدوات رسائل املاجستري يف امليدان.
القريبة  املدارس  يف  أدواهتا  تطبيق  تّم  التي  الثانية  الريموك  ماجستري  رسالة  وكانت 
موضوعًا  تناولت  والتي  اهلل(،  )رمحُه  طواها  عيل  سليامن  الطالب  رسالة  هي  اجلامعة،  من 
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إحدى  يف   Learning Packages التعلمية  احلقائب  )تطبيق  عنوان:  حتت  آنذاك  حديثًا 
حقيبة  بتطوير  الباحث  قام  حيث  للبنني،  الثانوية  املزار  بمدرسة  اجلغرافية(  املوضوعات 
تعلمية عن موضوع )األنامط املناخية يف العامل(، وتّم توزيع )28( نسخة منها عىل طالب 
أحد صفوف املرحلة الثانوية يف تلك املدرسة، حيث يقوم كل واحٍد منهم بقراءِة تلك احلقيبِة 
 ،Pre-test للحقيبة  القبيل  االختبار  اىل  وانتقاالً  السلوكية،  باألهداف  بِدءًا  سابرًة،  قراءًة 
الذي إذا أجاَب الطالُب عن أسئلتِه بمعدل 80% فأعىل، فال حاجة له لدراسة هذه احلقيبة، 
املعارَف واملهارات  يمتلك  ببساطة شديدة،  إىل غريها، وذلك ألنه  االنتقال  له من  بد  وال 
النتيجة  الطالب عىل تلك  إذا مل حيصل  أما  فيها عن ذلك املوضوع.  املرغوب  واالجتاهات 
)وهو ما حيدث يف الغالب، ألن الطالب مل يمر بخربة سابقة عنه(، فال بد له من االنتقال إىل 
مرحلة األنشطة املتنوعة، مبتدئًا  باألنشطِة املرجعية Resource Activities ، التي وضعها 
الباحث أو املعلم، وهي عبارة عن جمموعة من املراجع ذات العالقة باملوضوع املحدد، مع 
التي  املناخية  األقاليم  درِس  جوانِب  من  فرعي  جانب  بكل  الصلة  ذاِت  الصفحات  ذكر 

دارت حوله احلقيبة التعلمية املطورة. 
يتمكن  كي  والبحوث،  املراجِع  يف  املحددِة  املادِة  بقراءِة  املدرسة  طالب  يقوم  وهنا 
التطبيقية  األنشطة  بعد، وهي  فيام  اليها  التي سينتقل  األنشطة  من  اآلخر  بالنوِع  القياِم  من 
القيام  منه  تتطلب  والتي  املعلم،  أو  الباحث  وضعها  التي   ،Application Activities
بأنشطة يطبُق فيها الطالب املعلوماِت واملعارِف التي قرأها يف األنشطة املرجعية، مثل رسم 
خريطٍة ما، أو كتابِة تقريٍر معنٍي، أو إجراِء مقابلٍة مع بعض األشخاص، أو  زيارِة موقع من 
املواقع، أو عقِد ندوٍة حمددة. واملطلوُب من الطالِب يف هذه احلالة، أن خيتاَر بعضًا من هذه 
األنشطِة وال يقوُم هبا كلها، وبام يتناسُب مع اهتامماتِه وقدراتِه وميولِه. وبعد ذلك، فإن عليه 
أن يتقدم إىل اختباٍر بعدي عن أنشطِة احلقيبِة مجيعها، فإن اجتاَز االختبار بنسبة 80% أو أكثر، 
فسيجُد أمامُه بعض اخليارات أمهها إثنان مها: االنتقاُل إىل حقيبٍة تعلميٍة جديدٍة، أو القيام 
ببعض األنشطِة اإلثرائيِة أو املتعمقةEnrichment Activities ، التي تدورحول املوضوع 
الذي ركزت عليه احلقيبة، والتي تزيد بالتايل من تعمِق الطالِب يف موضوِع األقاليامملناخية.

طرق  إحدى  حول  ميدانيًا  تطبيقها  تّم  التي  األخرى  املاجستري  رسائِل  بني  ومن 
التدريس احلديثة، كانت رسالة الطالب أمحد عارف عبيدات حتت عنوان:) طريقة االكتشاف 
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تدريس  يف   Advanced Organizer املتقدم  املنظم  وطريقة   Discovery Method
اجلغرافيا(، والتي طبقت يف مدرسة سال الثانوية للبنني، ومدرسة كفر سوم الثانوية للبنات، 
باستخدام اخلطوات الدقيقة هلاتني الطريقتني، وكذلك تطبيق رسالة الطالب مديرس حممود 
عنرب عن تطبيق طريقة االستقصاء يف التاريخ لطالب الصف التاسع، باستخدام املحاكمة 
العقلية بموضوع قيمي مهم للغاية، وهو عزل اخلليفة عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه للقائد 
خالد بن الوليد عن قيادة اجليوش اإلسالمية خالل معركة الريموك، وتطبيق رسالة ماجستري 
 Problem-Solving القاعود، باستخدام طريقة حل املشكالت  إبراهيم عبداهلل  الطالب 
Method يف تدريس موضوع استثامر املوارد، من كتاب اجلغرافيا املقررعىل طالب الصف 
العارش يف كل من مدرسة الرصيح الثانوية للبنني ومدرسة الرصيح الثانوية للبنات، وتطبيق 
 ،Gagne Model جانييه  نموذج  استخدام  عن  اليوسف،  مجال  الطالب  ماجستري  رسالة 
ونموذج مريل وتنيسون   Merrill and Tennyson Model  يف تدريس املفاهيم اجلغرافية 
لطلبة الصف السابع، يف عدد من مدارس مدينة إربد، وغريها العديد من الرسائل اجلامعية، 
وغري  احلديثة،  الرتبوية  األفكار  لتطبيق  اجلادة  املحاوالت  أوىل  الواقع  يف  متثل  كانت  التي 

املعروفة وقتها للكثريين،  يف البيئة الرتبوية ملنطقة شامل اململكة األردنية اهلاشمية.
كل ذلك مل يكن ليتم مطلقًا، لوال إنشاء هذا الرصح العلمي الشامخ، الذي ارتبط 
إسمه بإسم معركٍة تارخييٍة ماجدٍة إسمها الريموك، ولوال جهود إدارهتا الفاعلة واملشجعة 
عىل العمل املثمر وإفادِة اآلخرين، ولوال تفاين أعضاِء هيئِة التدريس وطلبِة الدراسات العليا 
فيها، الذين كانوا دومًا ُمسلحني بسالح العلم والعزيمة واإليامن، من أجل خدمة وطنهم 
وأبناء جمتمعهم املحيل، حتى يتم تطويرأساليب التدريس يف املؤسسات التعليمية املختلفة، 
بام يفيد يف نقل التفاعل من املعلم إىل املتعلم، ومن الفرد إىل اجلامعة، ومن مصدٍر تعليمٍي 
واحٍد إىل عدة مصادر، ومن داخل أسوار املدرسة إىل فضاء املجتمع الواسع، وقبل كل هذا 
وذاك، من النظرية اجلامدة إىل التطبيق األكثر مرونًة يف العمل، واألرسع ديمومًة للفهم لدى 
املتعلم، الذي هَيوى التطبيق امليداين بطبعه من جهة، وُيبقي عىل أمل البالد والعباد من جهٍة 

ثانية.    

prof.almassaeed@gmail.com    /   profjawdat@yahoo.com
Website:  http://www.jwdat.com        
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http://www.alrai.com/ article/781556.html                  
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

       تاريخ النرش: االحد: 2016/4/17- العدد: )16583(

احللقة ال�ساد�سة  والع�سرون: ذكريات الأن�سطة الرتبوية يف جامعة الريموك
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد

كليات  والنشاط يف  احليوية  فرتة  بأهنا  العرشين،  القرن  من  الثامنينيات  فرتة  اتسمت 
اإلنسانية  العلوم  بكلية  الرتبية  قسم  ويف  بعامة،  وأقسامها  ومراكزها  الريموك  جامعة 
واالجتامعية منها عىل وجه اخلصوص. فال يكاد فصٌل من الفصول الدراسية يمر كل عام 
جامعي، إال وقد ُعِقدت فيه العديد من الفعاليات الرتبوية املختلفة يف أهدافها وموضوعاهتا 

ومستوياهتا والفئات املستهدفة من ورائها. 
واإلدارية  األكاديمية  األسباب  من  الزمن، جمموعٌة  من  الفرتة  تلك  توفرت يف  وقد 
اجلامعة  داخل  الكبري  ونجاحها  ناحية،  من  املناشط  تلك  إقامة  وراء  كانت  التي  والفنية، 
وجود  يف  اإلطالق،  عىل  وأقواها  العوامل  هذه  أول  ويتمثل  أخرى.  ناحية  من  وخارجها 
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جمموعٍة من أعضاء هيئة التدريس الشبان آنذاك، الذين خترجوا من أرقى اجلامعات العاملية 
يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية، والذين يتمتعون بدرجٍة عاليٍة من احليوية والرغبة 

القوية، يف خدمة القسم والكلية واجلامعة واملجتمع املحيل يف وقٍت واحد.
فقد بذل هذا الطاقم التدرييس الذي كان يقارب األربعني يف عددِه، جهودًا جبارًة يف 
عقد الندوات الرتبوية والتوعوية عىل مستوى اجلامعة، دارت يف معظمها حول موضوعات 
ذات تأثري واضٍح عىل مجهور الطلبة، وهي عىل سبيل املثال ال احلرص، تتلخص يف احلديث 
عن: )عادات الدراسة السليمة واخلاطئة( و)ظاهرة القلق من االمتحانات اجلامعية، وكيفية 
التغلب عليها( و)التدخني ومضاره العديدة(، و)ظاهرة اإلرهاب الدويل بأنواعه( و)كيفية 

أداء  الطالب لرسالته اجلامعية بنجاح(، وغريها. 
الرتبية،  لدبلوم  برنامٍج  وجود  يف  فيتمثل  الفاعلة،  املناشط  لظهور  الثاين  العامل  أما 
دراسية  مواٍد  طرح  خالهلام  من  يتم  والذي  القسم،  داخل  االبتدائية  للرتبية  آخر  وبرنامج 
متنوعة، من بينها ما يشجع الطلبة عىل انتاج الوسائل التعليمية بأنواعها، والذي ساهم بقوة 
يف وضع سياسٍة يف القسم، تقوم عىل رضورة افتتاح معارض هلذه الوسائل بشكٍل دوري، 
ويف كل فصٍل درايس، بحيث يشاهدها مجهور طلبة اجلامعة، مع السامح للتالميذ امللتحقني 
باملدارس القريبة من اجلامعة، والتي يطبق فيها طلبة اجلامعة برنامج الرتبية العملية، للدخول 
إىل احلرم اجلامعي ومشاهدة تلك املعارض. وبعد ذلك، يتم التربع هبذه الوسائل إىل تلك 
الرتبية  قسم  مع  فيها  واملعلمني  املديرين  لتعاون  باجلميل،  وعرفانًا  وفاءَا  وذلك  املدارس، 

بجامعة الريموك.
أما العامل الثالث واملهم من عوامل زيادة وترية األنشطة الرتبوية يف جامعة الريموك 
خالل تلك الفرتة، فيتمثل يف وجود مركز البحث والتطوير الرتبوي داخلها. فقد كان هذا 
املركز يقوم بتشجيع الباحثني الرتبويني من داخل اجلامعة، إلجراء البحوث الرتبوية امليدانية 
والتجريبية، بعد تقديمهم للخطط البحثية ومناقشتها يف جملس املركز، ودعمها ماليًا يف حال 
املوافقة الرسمية عليها. كام كان املركز إضافًة إىل هذا كله، حيرص عىل إصدار عدة جملدات 
باجلامعة، كي  الرتبية  قسم  نوقشت يف  التي  املاجستري  ملخصات رسائل  تشمل  السنة،  يف 
العليا الرتبوية، والباحثني  توضع هذه املجلدات يف خدمة كٍل من طلبة برامج الدراسات 
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الرتبويني داخل اجلامعة وخارجها، بعد توزيع الكثري من النسخ عىل اجلامعات والوزارات 
واملؤسسات ذات الصلة بالرتبية والتعليم العايل.

وكان التعاون وثيقًا بني جملس مركز البحث والتطوير الرتبوي من جهة، وبني جملس 
قسم الرتبية يف اجلامعة من جهٍة ثانية، ال سيام إذا تعلق األمر بعمل مناشط تربوية ال يقترص 
أثرها عىل جامعة الريموك فقط، وال عىل املناطق املحيطة هبا فحسب، بل متتد إىل اجلامعات 
األخرى، وإىل مناطق جغرافية إضافية من األردن، وال سيام يف الوسط واجلنوب. ومما كان 
يسهل من إقامة هذه الفعاليات أحيانًا، تبعية مركز البحث الرتبوي إىل رئيس قسم الرتبية 
بينهام،  املشرتكة  املناشط  هذه  رأس  عىل  ويأيت  مرة.  من  أكثر  فعاًل  حصل  كام  اجلامعة،  يف 
إقامة الندوات الرتبوية املوسعة، والتي تستمر ملدة ثالثة أيام، كام حصل يف ندوة اإلرشاد 
مدى  عىل  الثالثة،  النفيس  اإلرشاد  وندوة  الثانية،  النفيس  اإلرشاد  وندوة  األوىل،  النفيس 
جمموعة  فيها،  والنفسية  الرتبوية  البحوث  عرض  يف  شارك  والتي  متتالية،  سنوات  ثالث 
واجلامعة  الريموك،  جامعة  من  املجال،  هبذا  املهتمني  والباحثني  تدريس  هيئة  أعضاء  من 
األردنية، وجامعة مؤتة، ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي، ووزارة الرتبية والتعليم، 
ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون االجتامعية والعمل، والقوات املسلحة األردنية، وبعض 
مراكز اإلرشاد اخلاصة املتعددة. وكان يتم عىل هامش هذه الندوات افتتاح معارض لإلنتاج 
العلمي من بحوٍث ومؤلفاٍت أكاديمية ختصصية ألعضاء هيئة التدريس يف القسم، مع بعض 
إنتاج الطلبة للوسائل التعليمية، وجملدات ملخصات رسائل املاجستري التي يصدرها مركز 

البحث والتطوير الرتبوي يف اجلامعة.
وكانت تناقش خالل هذه الندوات، البحوث الرتبوية والنفسية العديدة املطروحة، 
من  مسؤولني  وبحضور  والشفافية،  والعلمية  املوضوعية  بمنتهى  عليها،  التعليق  ويتم 
الوزارات واملؤسسات واجلامعات املهتمة، وطلبة الدراسات العليا، وبتسجيٍل وثائقٍي من 
جانب طاقم تكنولوجيا التعليم بمركز البحث والتطوير الرتبوي بجامعة الريموك، وبتغطيٍة 

واسعٍة من وسائل اإلعالم األردنية املقروءة واملسموعة واملرئية.
آنذاك،  الريموك  تنسى يف جامعة  أن  يمكن  التي ال  الرتبوية األخرى  األنشطة  ومن 
عقد دوراٍت تدريبية يف مركز البحث والتطوير الرتبوي تارًة، ويف قسم الرتبية بكلية العلوم 
يف  املوجودين  الرتبويني  املرشفني  أداء  مستوى  لرفع  أخرى،  تارًة  واالجتامعية  اإلنسانية 
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املناطق التعليمية القريبة من اجلامعة، ومن خمتلف التخصصات كالرتبية اإلسالمية، واللغة 
والرتبية  االجتامعية،  والدراسات  والعلوم،  والرياضيات،  االنجليزية،  واللغة  العربية، 
الرياضية، والرتبية الفنية، والرتبية األرسية، إضافًة إىل دوراٍت تدريبية للمرشدين النفسيني 
العاملني يف العديد من الوزارات واملؤسسات املختلفة. وكان يقوم بعبء إلقاء املحارضات، 
وتوزيع النرشات التخصصية، وتدريب هذه الفئات املستهدفة مجيعًا، أعضاء هيئة التدريس 
يف قسم الرتبية باجلامعة، عالوة عىل قيامهم بمهمٍة تدريبيٍة موازية، خارج اجلامعة، وخدمًة 

للمجتمع املحيل،  كلام اقتضت احلاجة إىل ذلك.
واإلقليمية  املحلية  املؤمترات  يف  إلقائها  أو  ونرشها  الرتبوية  البحوث  كتابة  وتبقى 
والدولية، من بني أهم األنشطة الرتبوية يف جامعة الريموك آنذاك، يضاف إليها يف الوقت 
نفسه، نشاطًا بارزًا يتلخص يف القيام بعملية تأليف الكتب اجلامعية التخصصية يف ميادين 
الرتبوية،  واإلدارة  والتوجيه،  واالرشاد  الرتبوي،  النفس  وعلم  التدريس،  وطرق  املناهج 
والقياس والتقويم، وإصدار هذه الكتب من دور نرٍش مرموقٍة يف كٍل من األردن وسوريا 
ولبنان ومرص والكويت، مما جعل قسم الرتبية يف جامعة الريموك قبل أن يتم توسيعه إىل 
تدريسًا، وبحثًا،  املختلفة،  املجاالت األكاديمية  تربية، شعلًة من احليوية والنشاط يف  كلية 

وتأليفًا، وتدريبًا. 
وقد أدت كل هذه األنشطة املتنوعة، إىل استحقاق العديد من أعضاء هيئة التدريس 
أو  الفعال  التدريس  هيئة  عضو  كجائزة  ذاهتا  اجلامعة  من  مرموقة  جلوائز  القسم  ذلك  يف 
املدرس املثايل، وجائزة البحث العلمي يف اجلامعة أو جائزة الباحث املثايل، وجائزة شومان 
للعلامء العرب الشبان، وغريها من اجلوائز واأللقاب. هذا عالوًة عىل الكثري من خطابات 
الشكر التي كان أعضاء قسم الرتبية يف جامعة الريموك يستلموهنا من إدارة اجلامعة، أو من 
الوزارات واملؤسسات الرتبوية خالل عقد الثامنينيات من القرن العرشين، والتي ال تؤكد 
بالواجبات  قيامهم  فقط، وال عىل  الرتبويني  التدريس  هيئة  أعضاء  أداء  فعالية  مجيعها عىل 
اجلامعة  رسالة  تطبيق  أن  وذاك،  هذا  ذلك  قبل  للجميع  وتثبت  بل  فحسب،  هبم  املنوطة 
أخذها  تم  قد  املجتمع،  وخدمة  العلمي  والبحث  التدريس  يف  الفاعل  ودورها  ورؤيتها 

باحلسبان ليس شعارًا فقط، وإنام تنفيذًا أمينًا هلام أيضًا. 
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وهذه شهادٌة للتاريخ يتم توثيقها اليوم للمناشط الرتبوية يف جامعة الريموك خالل 
التعاون  دون  والنجاح،  الفاعلية  من  املستوى  هبذا  لتتم  تكن  مل  والتي  الزمان،  من  عقٍد 
اإلدارة  عاملقة  أيام  الريموك  جلامعة  املتعاقبة  اإلدارات  من  املتواصل،  والتشجيع  الوثيق، 
اجلامعية أ.د. عدنان بدران، وأ.د. مروان كامل، وأ.د. حممد محدان، وأ.د. عيل حمافظة. وهذه 
حقائق ساطعة تفرضها الوقائع واألحداث، أسطرها اليوم لتشهد شهادة حق لذلك الرعيل 
النشط من أكاديميي الزمن اجلامعي اجلميل، من أساتذة الرتبية وعلم النفس، الذين عملوا 
وقتها وبعدها وحتى اآلن، عىل ختريج عرشات وربام مئات األلوف من الطلبة عىل مستوى 
البكالوريوس واملاجستري والدكتوراة، يف األردن والعديد من الدول العربية الشقيقة، كي 
إىل  العرشين،  القرن  أواخر  جيل  من  ونقلها  السامية،  الرتبوية  الرسالة  نرش  عىل  يعملوا 
ألداء  واالعتزاز،  بالفخٍر  دومًا  ويشعرون  الضمري،  مرتاحو  وهم  بعدها،  القادمة  األجيال 

األمانة بكل جٍد واجتهاد، كام تقتيض أصول مهنتهم الرتبوية الرشيفة والعادلة.
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Website: http://www.jwdat.com                                       



157

http://www.alrai.com/ article/782969.html                  
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

       تاريخ النرش: االحد: 2016/4/24- العدد: )16590(

احللقة ال�سابعة  والع�سرون: ذكريات الإ�سكان ال�سرقي جلامعة الريموك 
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد

عام  من  األول)أكتوبر(  ترشين  شهر  يف  افتتاحها  منذ  الريموك  جامعة  إدارة  كانت 
1976، حريصًة كل احلرص، عىل راحة أعضاء هيئة التدريس العاملني يف كلياهتا ومراكزها 
أو  املحيطة  املنطقة  يف  هبم  خاصة  مساكن  يمتلكون  ال  ممن  املختلفة،  األكاديمية  وأقسامها 
القريبة منها، وذلك عن طريق توفري مساكن مالئمًة من حيث املساحة، ومفروشًة بام يليق 
ملن يقومون بتدريس طلبتها، ومزودة باألجهزة واألدوات العرصية املرغوب فيها، وبنظام 
الشتوية، وبطاقٍم متخصٍص يف الصيانة وتقديم اخلدمات، مما جعل من  التدفئة  متميٍز من 

احلياة سهلة وممتعة وذات طعٍم خاص، وذلك مقابل أجرٍة رمزيٍة إىل حٍد كبري.
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هيئة  أعضاء  جتمعات  أكرب  أحد  يمثل  وقتئٍذ،  للجامعة  الرشقي  اإلسكان  وكان 
التدريس التابعة هلا يف مدينة إربد الواقعة شامل األردن، وكان يبعد نحو ثالثة كيلومرتات 
آنذاك  يتألف اإلسكان  املعروفة. وكان  بلدة حوارة  بالقرب من  عن احلرم اجلامعي، ويقع 
تشتمل عىل ثالث طبقات وست شقق،  منها  ، كل واحدٍة  أو عامرًة  بنايٍة  من نحو ثالثني 
حتيط هبا وتفصل بعضها عن بعض، الكثري من الشجريات التي متت زراعتها يف األصل، 
من أجل إضفاء املنظر األخرض اليانع عىل املكان بصورٍة عامة، والذي كان يلُف املمرات 
لقاطني هذه  ليس  األعصاب،  ويريح  النفس  يبهج  بشكٍل  بينها،  الرفيعة  الطرق  ومسالك 
العامرات فحسب، بل ولزوارهم من األقارب والضيوف أيضًا. وهذا ال يعني أنه كان يمثل 
التجمع اإلسكاين الوحيد للعاملني يف اجلامعة، بل كانت هناك جتمعاٌت أخرى داخل أسوار 

اجلامعة، حتى تلبي حاجات هؤالء العاملني من املساكن املناسبة هلم ولعائالهتم.
الثامنينيات من  للجامعة طيلة عقد  الرشقي  قاطني اإلسكان  ونظرًا ألنني كنت من 
القرن العرشين تقريبًا، فإنني أستطيع رسد العديد من الذكريات، مع وصف طبيعة احلياة 
فيه خالل تلك الفرتة الذهبية من عمر اجلامعة، وتوضيح نوع العالقات التي كانت تربط 
بني أعضاء هيئة التدريس فيه، والتي كان يغلُب عليها الطابع االجتامعي التعاوين األخوي 
بصورة عامة، حتى مع وجود العديد من املدرسني األجانب من مشارق األرض ومغارهبا. 
وكانت األجواء شبه العائلية، تتجىل بوضوٍح كبري خالل املناسبات الدينية واالجتامعية 
واألكاديمية. ففي عيد الفطر السعيد، أو عيد األضحى املبارك عىل سبيل املثال ال احلرص، 
خارج  وأقاربه  وحمارمه  أهله  مع  الكايف  الوقت  تدريس،  هيئة  عضو  كل  يقيض  أن  وبعد 
السكن الرشقي، الذي يكاد يصبح خاليًا من قاطنيه وقتها، يعود اجلميع إىل مساكنهم من 
جديد، وتبدأ املواكب يف التقاطر زرافاٍت ووحدانا، كي يتم االنتقال من عامرٍة إىل أخرى، 
ومن زميٍل إىل آخر. وهنا تتم التهاين والتربيكات باملناسبة، مع تناول احللوى واملرشوبات 
الساخنة، إضافًة إىل تبادل أطراف احلديث يف املستجدات التي قد تكون سبقت املناسبة أو 
حصلت أثناءها، ويعود كل فرٍد مرتاحًا من الناحية النفسية إىل أرسته، بعد أن أدى واجبه 

االجتامعي املمزوج بنكهٍة دينيٍة خاصة.
أعضاء  بني  العالقة  عىل  كذلك  إجيابًا  واملؤثرة  املستمرة،  الدينية  اللقاءات  بني  ومن 
هيئة التدريس يف اإلسكان الرشقي جلامعة الريموك، حضور صالة اجلمعة يف مسجد حي 
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الضباط، القريب من ذلك السكن. إذ ما أن تنتهي تلك الصالة فعليًا، حتى يتجمع معظم 
اجلديدة،  واملعلومات  األخبار  ويتبادلون  بحرارٍة،  يتصافحون  املسجد،  خارج  الزمالء 
ووجهات النظر املتنوعة والسيعة، يف العديد من األمور، والتي قد تؤدي أحيانًا، إىل حتديد 
وقٍت لزيارٍة معينة يف السكن ذاته، أو إىل اجتامٍع رسمٍي قريب داخل احلرم اجلامعي يف األيام 

التالية. 
ومما يزيد من األلفة واملحبة بني القاطنني أحيانًا، عودة املجموعات معًا من املسجد إىل 
السكن سريًا عىل األقدام، والذي يبعد نحو ثالثامئة مرت، بحيث يستزيدون يف مناقشة بعض 
طويلة  لدقائق  اجلذابة  األحاديث  تلك  خالل  يقفون  وكم  أخرى،  عىل  والتعليق  األمور، 
نسبيًا، من أجل جالء بعض األمور، أو استيفاء حق تعقيٍب من التعقيبات، أو توضيٍح من 

التوضيحات، قبل االنرصاف عائدين إىل عائالهتم.
أما عن االهتامم باملناسبات االجتامعية بني قاطني اإلسكان الرشقي جلامعة الريموك، 
فحدث وال حرج. فام أن ُيرزُق أي زميٍل أو زميلٍة بمولوٍد جديٍد، حتى يبدأ معظمهم بتقديم 
الثانوية  امتحان  األبناء يف  ما نجح أحد  ُفرادى، وإذا  أو  التهنئة والتربيك جمتمعني  واجب 
العامة، فإهنم يشاركون بقوٍة، تلك الفرحة العارمة مع ذويه، وعندما ُيصاب أحد القاطنني 
بوعكٍة صحيٍة يدخل عىل أثرها املستشفى، هيروُل اجلميع لزيارته والرفع من معنوياته، ثم 
يلحقوهنا بزيارٍة إىل منزله بعد العودة إليه ساملًا ُمعاىف. ويف حال حدوث وفاة ألحد أقارب 
القاطنني من الدرجة األوىل، هَيُُب الكثريون منهم إىل مواساته يف مكان الوفاة، ويقوم من مل 

تسعفه ظروفه بأداء هذا الواجب، عن طريق زيارته يف بيته بعد عودته إليه.
العالقات  من  وافر  نصيٌب  هلا  كان  فقد  األكاديمية،  الروابط  جمال  إىل  وبالنسبة 
االجتامعية الوطيدة. صحيح أنني كنت ُأالحُظ وجود حماور من الزيارات والعالقات التي 
تربط بني ذوي التخصص الواحد، إال أن هذا املحور أو ذاك، كان يكرب من وقٍت آلخر، 
الرئيس أو ذاك، مما يوسع  القريبة من هذا التخصص  الفرعية  التخصصات  كي يستوعب 
من دائرة تلك العالقات. وكم كانت تسفر تلك املناقشات والدردشات األولية التي كانت 
إىل  الفرعية،  أو  الرئيسة  التخصصات  ذوي  بني  للجامعة  الرشقي  اإلسكان  منازل  يف  تتم 
وضع بوادر مشاريع بحثيٍة مستقبلية، ال تلبُث أن يتم التوسع فيها باحلديث اجلامعي عنها 
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يف جلساٍت الحقة، إىل أن تبرص النور بوضع خطٍة بحثيٍة دقيقٍة، حيصل أصحاهبا عىل دعٍم 
مادٍي ومعنوٍي من عامدة البحث العلمي يف اجلامعة. 

البحث  من  االنتهاء  يتم  حتى  متتالية،  لقاءات  يف  البحثية  التعاونية  اجلهود  وتستمر 
ينتقل  كي  امُلَحَكمة،  العلمية  الدوريات  إحدى  إىل  إرساله  إىل  ُيصاُر  كي  الثاين،  أو  األول 
الفريق خالل لقاءاته االجتامعية الالحقة، إىل طرح أفكاٍر جديدٍة مل يتم تقصيها يف مشاريع 
النشاط  دوامة  من  دواليك،  وهكذا  بنجاح،  إنجازها  تَم  والتي  هلم،  السابقة  الدراسات 

البحثي األكاديمي اجلامعي ذي اجلذور االجتامعية التعاونية الواضحة.
وكم كانت ُتعقد جلسات الفرح والسور االجتامعية، والتي يتم فيها توزيع الكنافة 
قبول  عىل  منهم،  جمموعة  أو  تدريس  هيئة  عضو  حصل  كلام  واللذيذة،  الساخنة  النابلسية 
بحٍث يف جملٍة جامعيٍة أو مهنيٍة حُمََكمة، كي يرتفع مستوى تكلفة الفرح االجتامعي بعد ذلك، 
إىل املناسف األردنية األصيلة واملتعددة، عندما حيصل أي زميٍل عىل رتبٍة أكاديمية أعىل، كي 
تكون املناسبة األوىل أو الثانية مدعاًة لتشجيع اآلخرين وحتفيزهم، كي حيذو حذو زمالئهم 

النشطني يف جمال إجراء البحوث العلمية ونرشها حسب األصول. 
هذه باختصاٍر شديد، شذرات من ذكرياٍت إجتامعيٍة متنوعٍة، ألحد قاطني اإلسكان 
الرشقي جلامعة الريموك لعقٍد أو أقل من الزمان، جنبًا إىل جنب مع جزء ال ُيستهاُن به من 
أعضاء هيئة التدريس فيها آنذاك. ورغم أن معظم العادات االجتامعية التكافلية التي وردت 
يف هذه املقالة القصرية هي شبه طبيعية، ومتثل جمموعًة من ِخصاٍل إجيابية أصيلة منترشة بني 
أبناء املجتمع األردين والعريب بفئاته وطوائفه الكريمة كافًة، إال أنني وددُت توثيقها رسميًا 
ظاهرة  وصول  ذلك،  بعد  الزمن  مرور  ومع  بوضوٍح،  الحظُت  أن  بعد  سيام  ال  للتاريخ، 
التبخر إىل بعضها، والتي وإن مل تعمل عىل القضاء عليها متامًا، فإهنا قد أدت بال شك إىل 
إضعافها بشكٍل ملفت للنظر، وال سيام يف ظل الكثري من التغريات املذهلة التي حدثت وما 
زالت حتدث هذه األيام، لدرجة أهنا مل َتُعد تعصف باألجواء املجتمعية اجلامعية فحسب، بل 
وقد تعدهتا بقوٍة، كي تدق أبواب املجتمعات العربية العديدة من حميطها إىل خليجها، دون 
إبالٍغ أو استئذاٍن، كي تؤثر سلبًا عىل أوارص احلياة االجتامعية بحلوها وُمرها، شئنا أم أبينا. 
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وهنا تبقى املسؤولية الكربى عىل عاتق األكاديميني اجلامعيني، الذين ينبغي عليهم 
النضال الصلب من أجل رضورة اإلبقاء عىل زخم تلك العادات االجتامعية اإلجيابية التي 
كانت سائدة بقوٍة، كي جتد مكاهنا بينهم من جديد، وحتى ُتضفي نوعًا من األجواء األخوية 
اجلامعات  تتطلع  والتي  الوثيقة،  االجتامعية  العالقات  تلك  النامجة عن  التعاونية  والبحثية 
العربية بعامة، وجامعة الريموك الرمز منها عىل وجه اخلصوص، كي تعمل عىل حتقيقها بكل 

ُقدرٍة واقتدار.  

profjawdat@yahoo.com     /     jawdatmassa@gmail.com   
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احللقة الثامنة والع�سرون: ذكريات الرتبية العملية يف جامعة الريموك
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد

بوجود  العرشين،  القرن  من  الثامنينيات  الريموك يف عقد  بجامعة  الرتبية  امتاز قسم 
ثالثة برامج تربوية مهمة وقوية، يتمثل األول منها يف برنامج ماجستري الرتبية، الذي كان 
يلتحق به الطلبة من محلة درجة البكالوريوس، وُتطرُح فيه ختصصات عديدة مثل املناهج 
وطرق التدريس للمجاالت املعرفية املختلفة، وعلم النفس الرتبوي، واإلدارة واإلرشاف 
الرتبوي، والقياس والتقويم، وتكنولوجيا التعليم، واإلرشاد والتوجيه. أما الربنامج الثاين، 
امتحان  يف  الناجحون  الطلبة  به  يلتحق  الذي  االبتدائية،  الرتبية  بكالوريوس  يشمل  فكان 
الثانوية العامة، حيث يدرسون مقررات معرفية يف جماالت الرتبية اإلسالمية، واللغة العربية، 
الرياضية،  والرتبية  االجتامعية،  والدراسات  والعلوم،  والرياضيات،  االنجليزية،  واللغة 
املهنية، باإلضافة إىل احلديث عن مناهجها وطرائق تدريسها، مع  الفنية، والرتبية  والرتبية 
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طرح جمموعة من املقررات الرتبوية املفيدة، وال سيام الرتبية العملية التطبيقية ملا درسه الطلبة 
من مواد معرفية وتربوية.

أما الربنامج املهم الثالث فهو دبلوم الرتبية، والذي كان يلتحق به الكثري من املعلمني 
التعليمية األساسية  املراحل  بالتدريس يف  يقومون  تربويًا، والذين  املؤهلني  واملعلامت غري 
والثانوية، كي يلتحقوا هبذا الربنامج، لدراسة جمموعة من املقررات الرتبوية الرصفة، والتي 
الرتبوي،  النفس  وعلم  واحلديثة،  القديمة  التدريس  وطرائق  املدريس،  املنهج  عىل  تركز 
واإلدارة الصفية، والقياس والتقويم، واإلحصاء الرتبوي، وتكنولوجيا التعليم، مع ست 

ساعات معتمدة للرتبية العملية. 
القصص  من  العديد  بالذات،  الريموك  جامعة  يف  العملية  الرتبية  لربنامج  وكان 
واملعرفية  الرتبوية  الكثرية  الفوائد  إىل  إضافة  نسياهنا،  يصعب  التي  املتنوعة،  والذكريات 
التي يمكن أن جينيها كٍل من األستاذ املرشف عىل الربنامج، وطالب الدبلوم املطبق له يف 
يتيح  التدريس يف اجلامعة،  الوقٍت ذاته. فبالنسبة للمرشفني عىل الربنامج من أعضاء هيئة 
هلم الربنامج بال شك االطالع الدقيق عىل الواقع الرتبوي املدريس بإجيابياتِه وسلبياتِه، كام 
به،  امللتحقني  الطلبة  لدى  العديدة  الضعف  القوة وجوانب  نقاط  الكشف عن  يستطيعون 
مع إمكانية تطبيقهم للدراسات امليدانية، حول الكثري من املشكالت التي يعاين منها القطاع 
وتقديم  حمكمة،  علميٍة  جمالِت  يف  بعد  فيام  نرشها  عىل  والعمل  واخلاص،  العام  الرتبوي 
التوجيهات واإلرشادات الالزمة ليس لطلبة الدبلوم فحسب، بل وإىل القائمني عىل العملية 

التعليمية التعلمية يف املدارس من مرشفني تربويني، ومديرين، ومعلمني.
أما عن الفوائد التي يمكن أن جينيها من يلتحق بربنامج الرتبية العملية من الطلبة، 
فتتمثل بالدرجة األساس، يف إمكانية تطبيق املعارف واملهارات واالجتاهات املرغوب فيها، 
والتي اكتسبوها من خالل املقررات النظرية التي درسوها خالل هذا الربنامج من جهة، ثم 
احلصول عىل توجيهات األساتذة املرشفني عليهم وإرشاداهتم من جهٍة أخرى، من أجل 
تصويب األخطاء التي قد يقعون فيها خالل عملية التدريس، وأثناء الزيارات امليدانية هلم، 
إضافًة إىل استشارِة أساتذهتم خالل اإلرشاف عليهم، حول بعض املشكالت التي يواجهوهنا 
يف مدارسهم، ومساعدهتم عىل وضع احللول الناجعة هلا، أو التخفيف من حدهتا عىل األقل.
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الفرصة  الريموك،  جامعة  يف  عليها  املرشفني  كأحد  يل  العملية  الرتبية  أتاحت  وقد 
الذهبية للتجوال يف مناطق واسعة عديدة، مل أكن أتوقعها يومًا، وذلك عند زيارة املدارس يف 
مدهنا وبلداهتا وقراها الكثرية، وذلك يف حمافظات وألوية شاميل األردن مثل إربد، وجرش، 
والرمثا، واملفرق، وعجلون، واألغوار الشاملية، وبني كنانة، والكورة، والوسطية، وغريها، 
البوادي،  يف  السكان  حيياها  التي  اليومية  احلياة  طبيعة  عىل  الوايف  االطالع  إىل  باإلضافة 

واألرياف، واملدن.
جانب  من  امليدانية  الزيارة  خالل  وبخاصٍة  العملية،  الرتبية  برنامج  خيلو  يكن  ومل 
شكل  عىل  روايتها  عملية  وتصبح  الواقع،  أرض  يف  حدثت  أمور  من  عليه،  املرشفني 
بعامة،  للناس  والِعرَبِ  الدروِس  العديد من  فيها  للغاية، ألن  مفيدًا  قصة قصرية جدًا، شيئًا 
أبرز ما حصل معي فعاًل خالل إرشايف عىل  وللمعلمني منهم عىل وجه اخلصوص. ومن 
قصتني  شكل  عىل  أروهيام  الرتبوية  األحداث  من  حادثتني  وقوع  كانت   العملية،  الرتبية 

موجزتني للغاية، األوىل منهام كانت إجيابية يف طابعها ومسارها، والثانية عكسها متامًا. 
أما عن القصة األوىل، فقد كان بطلها أحد املعلمني يف مدرسة كفرنجة الثانوية للبنني 
بمحافظة عجلون، الذي اتفقُت معه من قبل، عىل أن يكون موعد الزيارة الساعة العارشة 
املدريس.  اجلدول  حسب  الثالثة  احلصة  خالل  سيام  وال  العارش،  الصف  لطالب  صباحًا 
نحو  ذلك  قبل  متجهة  املدارس،  إىل  تنقلنا  التي  الريموك  جامعة  سيارة  كانت  بينام  ولكن 
مدرسة عجلون الثانوية للبنني، كي أزور أحد املعلمني فيها قبيل الساعة الثامنة صباحًا، إذا 
هبذا املعلم يغيب يف ذاك اليوم عن املدرسة بسبب وفاة أحد أقاربه، مما جعلني أتوجه فورًا 

نحو املعلم اآلخر يف بلدة كفرنجة. 
وما أن وصلُت إىل املعلم اآلخر، حتى استغرب بشدة، بل وامتعض بشكٍل واضح، 
نتيجًة حلضوري قبل املوعد املتفق معه بساعة، فقلت له، ما املوضوع الذي سوف تقوم بعد 
قليل بتدريسه؟ وألي صٍف من الصفوف؟، فقال إنه موضوع: )عنارص امُلناخ يف اجلغرافيا 
املتفق عليها، فقال: هي  قائاًل: وماذا عن احلصة  فأردفُت  العارش، شعبة - د -(،  للصف 
ليست هناك من مشكلة،  إذن  فقلت  للشعبة )ب(،  ذاته، ولكن  املوضوع وللصف  لذات 
فلندخل اآلن إىل طالب الشعبة )د(، ولكنه رجاين بشدة أن ال أفعل، فاستغربت وقلت: 
وما السبب؟ فقال: إن فيه أضعف الطالب يف الصف العارشعىل اإلطالق من بني الُشَعِب 
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األربع لذلك الصف، ألهنم جاءوا من صفوٍف جممعة من مدارس أخرى، فقلت له: إن هذا 
هو املطلوب، كي نرى كيف لك أن تقوم بتدريس هذه الفئة من الطالب، الذين حيتاجون إىل 
رعايٍة خاصة. وملا رآين أصمم عىل وجهة نظري تلك، قال يل: ولكن أرجوك أن حترض معي 

ذات الدرس مع طالب الشعبة)ب( املتفق عليه سابقًا، فقلت له: لك هذا.
التي  امللونة  التعليمية  الوسائل  من  العديد  مستخدمًا  بالتدريس،  املعلم  بدأ  وعندما 
يف  الضعف  مدى  يل  ظهر  امُلناخ،  عنارص  بموضوع  الصلة  وذات  الغرض،  هلذا  أعدها 
استخدام  املشاركة من جانبهم، رغم  ندرة  للعيان يف  ماثاًل  كان  والذي  الطالب،  مستوى 
املعلم ألسلوب املجموعات الصغرية، ورغم تبسيطِه لكثرٍي من عنارص الدرس ومفاهيمِه 
املختلفة، وحتفيزه هلم بكل ما استطاع إىل ذلك سبيال. وال أبالغ إذا قلت، بأن املعلم قد بذل 
والدليل عىل  أخرى.  أي حصة  يبذله يف  ما  ثالثة أضعاف  يقل عن  ما ال  تلك احلصة،  يف 
املنشود،  التفاعل  حيث  الشعبة)ب(،  طالب  بتدريس  املعلم  بدأ  عندما  لنا  ظهر  ما  ذلك، 
واالستفسارات املتنوعة، والتعليقات اهلادفة، واإلضافات ذات القيمة، واجلهد األقل من 

جانب املعلم.
وقد جعلني هذا املشهد بشقيِه األول والثاين، أن أقدر جهد املعلم أيام تقدير، حيث 
حصل عىل أعىل عالمٍة أو درجٍة تصدر مني يف الرتبية العملية، طيلة سنواٍت طويلة أرشفُت 
فيها عىل هذا الربنامج ليس يف جامعة الريموك فحسب، بل ويف عدٍد من اجلامعات األخرى، 
ليس ملا بذلُه من ُجهٍد كبري، أو ما استخدمه من أساليب ووسائل تعليمية مع الُشعبة القوية، 
الدرس،  جيدًا  استوعبوا  حتى  الضعيفة،  الشعبة  طالب  مع  متميز  نشاٍط  من  فعله  ملا  بل 
وحققوا أهدافه املنشودة. ويبدو أن احلل الرتبوي املناسب كان يف األصل يتطلب رضورة 
توزيع إدارة املدرسة ذاهتا للطالب يف تلك الشعبة الضعيفة، عىل الُشَعِب األربع كافًة، ال 

سيام وأن عددهم مل يكن وقتها كثريًا.  
ُتروى  أن  تستحق  والتي  للنظر،  امللفتة  العملية  الرتبية  الثانية من قصص  القصة  أما 
بإحدى  الثامن،  الصف  ُشعِب  إحدى  يف  حصل  ما  حول  فتدور  أيضًا،  والفائدة  للعربة 
عن  التاريخ  يف  درسًا  يرشح  املعلم  كان  فبينام  األثرية.   جرش  ملدينة  األساسية  املدارس 
موضوع الفتوحات اإلسالمية، ويستخدم خريطًة ذات صلة وثيقة به،  قام بوضع اخلريطة 
مقاعد  من  األيس  للجانب  مواجهًة  تكون  بحيث  السبورة،  من  اليسى  اجلهة  أقىص  يف 
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الطالب، يف حني تكون غري واضحة يالنسبة للجانب األيمن واألوسط من تلك املقاعد. 
وعندما الحظُت أن املعلم يرشح فقط إىل جانٍب واحٍد من طالب الصف، استأذنته، وقمُت 

بتغيري مكان اخلريطة، عن طريق وضعها يف منتصف السبورة، كي يراها اجلميع بوضوح.
بتوجيه رشحه لذات اجلهة، بل وقام  املعلم قد استمر  بأن  ومع ذلك، فقد فوجئُت 
ورغم  الطلبة.  لبقية  كاماًل  يكون  يكاد  إمهاٍل  مع  هناك،  اجلالسني  للطلبة  أسئلته  بطرح 
للطلبة  يسمح  بأن  اخللف،  يف  جلويس  أثناء  للمعلم  واإلرشادات  لإلشارات  استخدامي 
الرافعني إليدهيم يف اجلهتني األخريني باملشاركة، إال أنه مل يتوقف عن طريقته بالرتكيز عىل 
جهٍة واحدة دون غريها. واألنكى من ذلك، أن أحد الطالب املشاكسني، كان يقوم ببعض 
األفعال التي تثري الفوىض، بل والضحك أحيانًا، دون اهتامٍم من املعلم بتوجيهِه أو وقف 
ترصفاته، إذ كان ال ينتبه ملا يقوم به املعلم من التدريس والتوضيح، ويرضب زمالءُه أحيانًا، 
وخيرج من مقعده بحجة أخذ كتاب أو غرٍض ما من زميل آخر، ويقوم بحركاٍت وإيامءاٍت 
غري مقبولة، مما يؤدي إىل تشتيت ذهن الطالب عن احلصة. ورغم توجيه املعلم من جانبي إىل 
رضورة وقف الطالب وإعادتِه إىل جادة الصواب، إال أنه كان يقترص عىل القول: )أسكت 
يا سامل(، ويعود ثانيًة إىل تدريسه جلزٍء من الطالب، وإغفال ما يقوم به ذلك الطالب. وهذا 

نموذج واضح عىل ضعف اإلدارة الصفية من جانب ذلك املعلم.
كل هذا دفعني يف هناية املطاف، إىل السري نحو مقدمة الصف بعد االستئذان من املعلم، 
للخريطة،  واستخدامه  الدرس  لعنارص  وتوضيح  رشٍح  من  به  قام  ملا  ُشكرِه  عىل  والعمل 
ذلك  حتى  التفاعل،  يف  معظمهم  مشاركًا  الطالب،  مع  الدرس  بمراجعة  بعدها  ُقمُت  ثم 
من  ولكن  جيدًا،  كان  املعريف  مستواه  أن  بعد  فيام  يل  تبني  والذي  للمتاعب،  املثري  الطالب 
املعروف تربويًا أن املعلم إذا أمهل طالبًا ما، فإن ذلك الطالب لن هيمله فحسب، بل وسيثري 

له املتاعب أيضًا. وهذه هي العربة املستفادة من القصة الثانية.
وباختصار، فإن برنامج الرتبية العملية يظل الربنامج امليداين األهم من أجل اإلعداد 
األفضل للمعلمني األكفياء يف أي جامعة أردنية أو عربية أو عاملية، ومن أكثرها أمهيًة وحيويًة 
باملعارف  املسلحة  األجيال  لتنشئة  فيهم،  املرغوب  الغد  معلمي  تأهيل  يتم  حتى  لنجاحه، 
العتيدة، لتحقيق  املختلفة  السديدة، واالجتاهات والقيم  املتعددة  املفيدة، واملهارات  املتنوعة 
                                 profjawdat@yahoo.com  /jawdatmassa@gmail.com .الرسالة الرتبويٍة الرشيدة
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احللقة التا�سعة والع�سرون:  ذكريات الرتحال الأ�سبوعي بني جامعة
                                                      الريموك ومدينة َعمان              

بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد                                                                           

مدينًة  العرشين،  القرن  من  السبعينيات  عقد  أواخر  يف  األردنية  إربد  مدينة  كانت 
افتتاح  النمو،  ذلك  وترية  رسعة  زيادة  يف  زاد  ومما  والعمراين.  السكاين  نموها  يف  صاعدًة 
أن موقع  1976. ورغم  فيها خالل شهر ترشين األول )أكتوبر( من عام  الريموك  جامعة 
اجلامعة كان يف األطراف اجلنوبية للمدينة آنذاك، ومل تكن هناك من مساكن وأبنية وحمالت 
جتارية حوهلا إال القليل جدًا،  إال أهنا بدأت بالظهور بشكٍل ملفٍت للنظر رويدًا رويدًا. كام 
كان الوضع يف اإلسكان الرشقي ألعضاء هيئة التدريس العاملني يف اجلامعة، والواقع عىل 
طريق حوارة، يتشابه بام هو ماثل حول احلرم اجلامعي يف مدينة إربد ذاهتا من حيث بداية 

اإلعامر السكني.
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بكثرٍي  أقل  الريموك،  جامعة  داخل  والعلمية  والثقافية  األكاديمية  األنشطة  وظلت 
العلمية  الكليات  وتوسع  األوىل،  حلداثة  نظرًا  األردنية،  اجلامعة  يف  احلال  عليه  هو  مما 
واإلنسانية ومراكزها وأقسامها يف الثانية، وزيادة مناشطها األكاديمية األسبوعية، ووجود 
جملة )دراسات( التي كانت وقتها هي الوحيدة يف األردن، التي حترص عىل نرش البحوث 
األصيلة، ووجود املعارض العلمية، والصناعية، والثقافية، والتجارية، مما دفع العديد من 
العاصمة عامن من  إىل  بزيارات شبه إسبوعية  القيام  إىل  الريموك  التدريس يف  أعضاء هيئة 

وقٍت آلخر، وذلك لالعتبارات السابق ذكرها، إضافًة إىل عوامَل عديدٍة أخرى.
التدريس  بالذات، من أعضاء هيئة  األردنية، وملدينة عامن  للجامعة  الزائرون  وكان 
يف جامعة الريموك، يعودون إىل عملهم يف إربد بداية األسبوع، ولدهيم الكثري من األخبار 
لزمالئهم اآلخرين، ال  ينقلوهنا  التي  الثقافية والعلمية واالجتامعية واالقتصادية اجلديدة، 
سيام وأن وسائل االتصاالت احلديثة مثل الشبكة العنكبوتية، ومواقع التواصل االجتامعي، 
وأجهزة اخللوي الشخصية مل تكن معروفة وقتها، وحتى أن استخدام اهلواتف الثابتة، كان 
ملدينة  األسبوعية  للزيارات  جعل  مما  نسبيًا،  املرتفعة  لتكاليفه  نظرًا  واضح،  بشكٍل  حمدودًا 
عامن فوائد عميمة، ليس لنقل األخبار املتنوعة فحسب، بل وإلعطاء االنطباعات ووجهات 

النظر عام شاهده الزوار، أو شاركوا فيه، مع زمالئهم يف اجلامعة األم.
ومل تغب األسباب العائلية القوية عن هذا الرتحال األسبوعي بني جامعة الريموك من 
جهة، وبني العاصمة عامن وضواحيها من جهٍة ثانية، لدى العديد من العاملني فيها، وأنا 
واحٌد منهم. فنظرًا لوجود الوالدين واألخوة واألخوات واألقارب يف املدينة األكرب، وكثرة 
يزداد من وقٍت آلخر،  الزيارات  فقد كان معدل  أفراٍح وأتراح،  املناسبات االجتامعية من 
التدريس  انتهاء  فرتة  بعد  يتم أحيانًا  بل  يقترص األمر عىل زيارة هناية األسبوع،  بحيث ال 
اجلامعي، وتكون العودة يف وقٍت متأخر من الليل، بعد تقديم الواجب االجتامعي الطارئ. 
الزمالء إىل االنتقال للعمل يف اجلامعة  التي دفعت بعض  وكم كان هذا من بني األسباب 
األردنية يف أوقاٍت الحقة، من أجل حل مشكلة الرتحال األسبوعي، وما يكلف هذا كله 

من جهد ووقٍت ومال.
ومع ذلك، فقد كان هلذا الرتحال املتواصل نكهٌة خاصة عندي، حينام عايشُت بالفعل 
عن طريق تنفيذه املستمر، العديد من املزايا والفوائد، يتمثل أمهها عىل اإلطالق، يف جتديد 
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اجلو العائيل بكل معانيه، حيث كان األطفال ينتظرونه عىل أحٍر من اجلمر، ويؤدي بنا إىل 
سبوع،  األ  هلذا  لرؤيتهم  الشوق  أشد  يف  ونحن  لكثرهتم(،  األقارب)نظرًا  ببعض  االلتقاء 
عىل أمل اللقاء بغريهم يف األسبوع التايل، وزيارة فئة ثالثة منهم يف األسبوع الثالث وهكذا، 

باستثناء الوالدين التي كانت زيارهتم واجبة أسبوعيًا مهام كانت الظروف واألسباب.
ومن بني املنافع األخرى النامجة عن هذا التنقل، محل اهلدايا العينية املعقولة، مما نراه 
مناسبًا من املحالت التجارية بمدينة إربد خالل األسبوع، أو من الفواكه املتنوعة التي كانت 
تزخر هبا جوانب الطرقات، وبخاصٍة يف منطقة ثغرة عصفور املطلة عىل جرش، أو مما كانت 
تتحفنا به مطاعم )أبو أمحد( يف وسط مدينة جرش ذاهتا، من صفائح أو معجنات اللحمة 
اللذيذة يف طعمها، وذات النكهة املميزة، والتي كان أهل عامن ينتظروهنا بشغٍف واضح، 
مقابل أن نحمل يف رحلة العودة ما يفاجئوننا به هؤالء األقارب من هدايا بديلة وذات تأثري 

إجيايب تعمل عىل زيادة أوارص الروابط العائلية القوية. 
ومما كان يزعجني يف رحلة الذهاب واإلياب األسبوعية، عاماًل عائليًا حمضًا، يتمثل 
تفصل  كانت  الذين  الثالثة،  الذكور  األطفال  بني  حيتدم  كان  الذي  العراك  من  املعاناة  يف 
الكريس  وكانوا جيلسون يف  فقط،  واحدة  زمنيًة  العمر، سنًة  له يف  التايل  منهم عن  الواحد 
اخللفي من السيارة. فمهام كنت استخدم معهم من وسائل التشجيع واإلغراء املتعددة، مثل 
عليها،  سيختلفون  فإهنم  اجلذابة،  األلوان  ذات  األلعاب  أو  اللذيذة،  احللوى  أنواع  رشاء 
ويبدأ الرصاخ من هذا نحو ذاك، مما يرفع من نسبة حدوث الصداع املزعج. وحتى عندما 
أوجه هلم النصائح العديدة برضورة التزام اهلدوء، مع استخدام أسلوب التعزيز أو التحفيز 
ملن يساهم يف إجياد جٍو من اهلدوء النسبي، أجد بأن األمر ال يتعدى سوى حلظاٍت قصرية، 

ال يلبث حتى يعود اجلو غري املرغوب فيه من اإلزعاج مرًة ثانية.
العاصمة  التوجه يف هناية األسبوع برحلٍة من مدينة إربد إىل  وذات يوٍم، وأنا أنوي 
عامن، طرأت يل فكرة تربوية مفيدة، تتمثل يف استخدام أسلوب رسد القصة لتسلية األطفال، 
غري  جدًا،  مبسطٍة  بلغٍة  موتِه(،  قبيل  ألبنائِه  الشيخ  )وصية  قصة:  طرح  يف  بالفعل  وبدأت 
يف  يعيش  كان  الذي  السن  كبار  من  الرجال  أحد  أن   يف  وتتلخص  هنا،  أكتبها  التي  تلك 
ُيعاين من مرٍض  الشباب، وكان  الذكور  أربعٌة من األبناء  لديه  العربية، كان  البقاع  إحدى 
وطلب  مجيعًا،  األبناء  هؤالء  استدعى  أجلِه،  بدنو  شعر  وعندما  الزمن،  من  لفرتٍة  ُعضال 
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منهم إحضار جمموعٍة من العيص، وأعطى كل إبٍن منهم واحدة فقط، وطلَب منهم كسها، 
منها،  أكرب  منهم عددًأ  واحٍد  عندما وزع عىل كل  بكل سهولٍة وُيس، ولكن  ذلك  ففعلوا 
فقال مقولتُه  املهمة،  ذاته وهي جمتمعة، عجزوا مجيعًا عن حتقيق  وطلب منهم فعل اليشء 
املشهورة، أنتم يا أبنائي كهذه العيص متامًا، إذا تفرقتم ألي سبٍب من األسباب، فإنه يسهل 
عىل األعداء االنفراد بكم وهزيمتكم، والعكس متامًا عندما جتتمعوا سويًة أمام اخلطوب، 

فإنه من الصعب النيل منكم، ألن يد اهلل دومًا مع اجلامعة.
والغريب هنا، وحلسن احلظ، أن األطفال كانوا طيلة رسدي التفصييل للقصة، يصغون 
يل باهتامٍم شديٍد وأنا أروي تفاصيل أكثر عن تلك أبطال القصة وجمريات أحداثها، وباللغة 
التي يفهموهنا جيدًا. وكم كنت أسمع من أحدهم كلام حاولت التوقف عن رسدها، ولو 
لربهٍة قصريٍة جدًا من الوقت، قائاًل: )وبعدين، ماذا حصل يا بابا(، والتي تعترب دلياًل ساطعًا 
أنه عندما يتحدث  أيضًا،  القصة. بل والغريب  القوية، يف متابعة جمريات تلك  الرغبة  عىل 
أحدهم أو يثري بعض اإلشكاالت خالل روايتي للقصة، ينربي أخواه اآلخران للطلب منه 

برضورة اإلصغاء فورًا. 
انتباه األطفال طيلة رواية قصة  وعندما وجدُت أن هذا األسلوب قد نجح يف شد 
أو يف  الرحلة  التدرجيي إىل قصة أخرى يف تلك  االنتقال  الشيخ، فقد حرصُت عىل  وصية 
الرحالت التالية هلا، مثل قصص: ) ليىل والذئب( و )حاتم الطائي(، و ) الشاطر حسن( 
و)الضفدع العمالق( و )الصديقان والدب( و)قطف املوز( وغريها، مع الرتكيز يف كل مرة 
عىل القيم واالجتاهات املستفادة منها، واملرغوب فيها. وهذا يف الواقع، يمثل السحر الذي 
ينبغي  والذي  معهم،  التعامل  أو  األطفال  تعليم  خالل  الناجح،  القصة  أسلوب  به  يمتاز 
واالجتاهات  القيم  غرس  عىل  الرتكيز  مع  األمور،  وأولياء  املعلمني  جانب  من  استخدامه 
االجيابية. كام ينمي لدهيم هذا األسلوب مهارات عديدة ومهمة مثل اإلصغاء، والتخيل، 

والرتكيز، والتتابع، والتحليل، وطرح األسئلة املختلفة. 
املبكرة  الطفولة  ملرحلتي  ومطورهيا  املدرسية  املناهج  مصممي  من  يتطلب  هذا  كل 
واملتأخرة يف وزارات الرتبية والتعليم العربية من املحيط إىل اخلليج، ولواضعي أدلة املعلمني 
املختلفة لدهيا، والتي ُتْطَرُح فيها اإلرشادات والتوجيهات والوسائل الفاعلة لتنفيذها، بأن 
يؤخذ يف احلسبان، عملية االهتامم احلقيقي باستخدام أسلوب القصة املشوق مع هذه الفئة 
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من  العديد  حتقيق  يتم  حتى  والوسطى،  الدنيا  األساسية  املرحلة  تالميذ  فئات  من  املهمة 
األهداف الرتبوية املنشودة، والتي تتطلب من مجيع املسؤولني الرتبويني كل هذا اجلهد وذاك 
العناء، ملن يمثلون يف الواقع فلذات األكباد التي متيش عىل األرض، كي يكونوا الغد املوعود 
ألوطاهنم ، والذين يكتسبون بقوٍة وثبات روائع القيم الرفيعة، وعظيم األخالق احلميدة، 
إليه،  ينتمون  الذي  واملجتمع  أنفسهم،  خلدمة  الصاحلني  املواطنني  شك،  بال  جتعلهم  التي 
ويفتخرون يف الوقت نفسه برتابه الغايل وبمقدراته النفيسة، ويذودون عن حياضِه باألموال 

السخية والدماء الزكية واألرواح الطاهرة األبية.
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http://www.alrai.com/ preview.php/ article/787278.html                  
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

       تاريخ النرش: االحد: 2016/5/15- العدد: )16611(

احللقة الثالثون:  ق�س�س الأبحاث امليدانية اأيام  الريموك 
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد                                                                           

كانت الظروف األكاديمية من تدريسيٍة  وبحثيٍة وخدمٍة جمتمعيٍة، يف أحسن أحواهلا 
النفس يف جامعة  الرتبية وعلم  التابعني لقسم  التدريس  بالنسبة ألعضاء هيئة  وإمكانياهتا، 
الريموك، خالل أوائل عقد الثامنينيات من القرن العرشين، ال سيام حينام كان يلتحق بذلك 
القسم قرابة األربعني ُعضوًا، ُجُلهم ممن هم برتبة أستاٍذ مساعد. وقد أدى ذلك إىل ارتفاع 
جذوة احلامسة امللفتة للنظر بينهم، إىل درجة أقرب إىل التسارع، يف إجراء البحوث، ونرش 

املؤلفات والكتب اجلامعية التخصصية.
إىل  بالنسبة  آنذاك،  الريموك  جامعة  يف  عليها  املتعارف  العلمية  الرتقيات  كانت  وملا 
مع  امليدانية،  البحوث  عىل  األساس  بالدرجة  تركز  عامة،  بصورة  الرتبوية  التخصصات 
اعتبار املقاالت النظرية واملؤلفات من الكتب اجلامعية املختلفة، ليست إال عبارة عن جهوٍد 
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مشكورٍة وداعمٍة لطلب الرتقية فحسب، فقد متحور العمل البحثي األكاديمي بني أعضاء 
هيئة التدريس يف القسم، حول إجراء البحوث الرتبوية امليدانية، القائمة عىل تطبيق األدوات 
البحثية األساسية شائعة اآلستخدام كاالستبانات، واختبارات التحصيل، واملقاييس املتنوعة 
لقياس الذكاء، أو االجتاهات، أو مهارات التفكري، أو اإلبداع أوغريها، قبل أي يشء آخر. 
وهذا ما دفعني يف البداية، إىل وضع خطٍة حُمَكمٍة، تقوم عىل إجراِء البحوِث امليدانية منفردًا، 
خشية أن أشرتك مع بعض الزمالء، بحيث ال تؤخذ األمور معهم أحيانًا باجلدية املطلوبة، 
أو قد حتدث بعض اخلالفات أثناء تطبيق خطوات إنجاز البحث، مما قد يزيد من التوترات 

بني ذوي التخصص الواحد.
ولكن ما أن بدأت البحوث الفردية تأيت ُأُكَلها، عن طريق احلصول عىل وثائق قبوٍل 
للنرش من بعض هيئات حترير املجالت العلمية امُلَحَكمة، حتى ورد عىل لسان بعض الزمالء 
الواقع  يف  تبقى  اجلامعية  البحوث  أن  يف  تتلخص  أخرى،  نظٍر  وجهة  وخارجه،  القسم  يف 
أفضل بل وأقوى من البحوث الفردية، عىل اعتبار أن رأي اثنني يظل أفضل من رأي واحد، 
وأن رأي ثالثة أو أكثر يبقى أقوى من رأيني بصورٍة عامة. وكان ذلك يمثل نقطة حتول بحثيٍة 
كربى عندي، حيث قمُت فعاًل بتشكيل فريٍق بحثٍي برئاستي، مؤلف من ثالثة أكاديميني 

متخصصني يف مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتامعية. 
وانطلقنا يف لقاءاٍت واجتامعاٍت متالحقة، وبمعدل لقاٍء واحٍد عىل األقل أسبوعيًا، 
وملدة قاربت األربع سنوات من الزمن، كنا خالل ذلك نناقش حالة التخصص األكاديمي 
بحوٍث  إجراء  من  والعربية،  األردنية  الرتبوية  البيئة  حتتاجه  وما  إليه،  ننتمي  الذي  الدقيق 
أو هبدف  الواقعية،  الرتبوية  املشكالت  الكثري من  معاجلة  أجل  متنوعة حوله، من  ميدانية 
لياًل  يستمر  الواحد  اللقاء  كان  وكم  املتعددة.  تدريسه  وطرائق  التخصص  مناهج  تطوير 
لساعاٍت طويلٍة حتى قبيل الفجر، وسط مناقشاٍت حامية الوطيس، ومثمرٍة جدًا يف نتائجها، 
يف ضوء تبادل اآلراء واألفكار برصاحٍة تامة، ومع االحرتام املتبادل من اجلميع، حتى يتم 

الوصول إىل القرارات األفضل يف هذا الصدد.
وتتمثل أكثر النقاط التي كانت تأخذ الوقت واجلهد أثناء املناقشات البحثية اجلامعية، 
املتغريات  خالهلا،  من  تتحدد  بحيث  الدراسة،  لعنوان  الدقيقة  اللغوية  الصياغة  عملية  يف 
املتنوعة واملناسبة هلا. فام أن يستقر هذا األمر متامًا بقناعٍة كاملٍة من أعضاء الفريق البحثي، 
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حتى يتم الرشوع يف كتابة خطة البحث املطلوبة، عن طريق توزيع املهام عىل األعضاء الثالثة، 
وفرضياهتا  الدراسة  أسئلة  صياغة  خالهلا  من  يتم  أخرى،  مناقشٍة  حدوث  بعد  وبخاصٍة 
الدراسة،  مقدمة  كتابة  بمهمة  مثاًل  أحدهم  فيقوم  هنائيًا.   ذلك  عىل  واالتفاق  املالئمة، 
بالبحث  ُيكلف آخر  بينام  وحتديد مشكلتها وأهدافها وأمهيتها، وبيان حدودها وحمدداهتا، 
عن الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة، وحتديد مصطلحاهتا الدقيقة، ووضع 
التصميم االحصائي هلا، يف حني يقوم الثالث بإعداد أدوات البحث الالزمة أو تطويرها، 

سواٌء كانت عبارة عن استبانٍة، أو اختباٍر، أو مقياس.
وكان هذا التوزيع للمهام يتغري يف العادة من وقٍت آلخر، حتى يمر أعضاء الفريق 
باخلربات املتنوعة كافة. وما أن يأيت موعد االجتامع القادم، حتى يكون كل عضٍو قد أحرض 
فعاًل ما تَم تكليفه من قبل. ومع ذلك، فقد كان هناك اتفاٌق مسبٌق، برضورة عرض ما يتم 
إنجازُه عىل األعضاء الثالثة، بعد تصويره بعددهم وتوزيعه عليهم، وتتم قراءته جهرًا، مع 
أخذ الرأي اجلامعي يف هناية املطاف. وكم كان يتم أحيانًا حذف بعض العبارات أو الفقرات، 
وإضافة أو دمج بعضها اآلخر. وكم كنا نسمع من اآلراء واألفكار البحثية املفيدة والبناءة، 
التي مل نكن لنتوصل إليها مطلقًا، بدون هذا احلوار العلمي اهلادف، وذاك النقاش الرصيح 

واملسؤول.
معنٍي  بنوٍع   املتحدة  الواليات  يف  الدكتوراة  برنامج  دراسة  خالل  تأثرُت  وكم 
 Complementary Kind of التكاملية  بالبحوث  تسمى  الذي  الرتبوية  األبحاث  من 
Research، والتي تتلخص يف تناول املشكلة الرتبوية من زوايا متعددة، وبمتغريات خمتلفة، 
حتى يمكن يف ضوء النتائج لتلك األبحاث املتعددة، ليس جمرد التوصل إىل احللول املالئمة 
لتلك املشكالت فقط، وال إىل إصدار التوصيات املرغوب فيها فحسب، بل إضافًة إىل هذا 
وذاك، إقرتاُح إطاٍر نظرٍي قائٍم عىل نتائج إحصائيٍة دقيقة، تّم نرشها ضمن بحوٍث رصينٍة يف 

دوريات علمية جامعيٍة أو مهنيٍة حُمَكمة.
الذي أقوم  البحثي  الفريق  السياسة، فقد اقرتحُت عىل  أو تلك  التوجه  وتنفيذًا هلذا 
الدراسات  موضوعات  من  كبريين  موضوعني  التكاملية  بحوثنا  يف  نتناول  أن  برئاسته، 
الكرة  االجتامعية، ومن جوانب خمتلفة. وهذان املوضوعان مها: مهارات اخلرائط ونامذج 
بذل  تّم  الغرض،  هذا  ولتحقيق  االجتامعية.  الدراسات  نحو  واالجتاهات  األرضية، 
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العليا  املدارس واملعاهد  جهوٍد كبريٍة إلعداد مقاييس متتنوعة لقياس مدى اكتساب طلبة 
قراءة  ومهارة  اخلريطة،  مقاييس رسم  استخدام  ملهارة  املستويات،  واجلامعات من خمتلف 
رموز اخلريطة، ومهارة استخدام اجلهات الرئيسة والفرعية يف احلياة اليومية، مما ساهم يف 
نرش مخسة أبحاٍث يف الدوريات املحكمة اآلتية: جملة دراسات الصادرة عن اجلامعة األردنية، 
وجملة أبحاث الريموك، وجملة العلوم االنسانية الصادرة عن جامعة الكويت، وجملة جامعة 

دمشق، واملجلة الرتبوية الصادرة عن جامعة الكويت،  واملجلة العربية للبحوث الرتبوية.
وقد كنُت أحصُل عىل خطاباٍت رسميٍة من وزارة الرتبية والتعليم األردنية، من أجل 
السادس وحتى احلادي عرش يف  بالصفوف من  امللتحقني  الطلبة  املقاييس عىل  توزيع هذه 
التي  القصص  ومن  األردن.  شامل  وألوية  بمحافظات  والتعليم  الرتبية  مديريات  مدارس 
الرئيسية والفرعية يف احلياة  ال تنسى خالل عملية توزيع مقياس مهارة استخدام اجلهات 
اليومية، أن هذا املقياس بالذات يشتمل عىل مخسني فقرًة أو سؤاالً، كل واحٍد منها مزوٌد 
من  فقط  واحد  بديل  من  اإلجابة  باختيار  الطالب  يقوم  كي  توضيحٍي،  بشكٍل  أو  برسم 
بني البدائل األربعة، وأن األمر يتطلب التفكري بعمٍق للوصول إىل اإلجابة الصحيحة، مع 

استخدام مهارة التخيل.
وكانت إجابة هذه األسئلة أو الفقرات، تأخذ نحو ساعٍة من الوقت يف املعدل، لدى 
أنا  أقوم  وكنت  فيها،  املقياس  تطبيق  تّم  التي  املدارس  من  العديد  يف  العارش  الصف  طلبة 
شخصيًا أو أحد أعضاء الفريق البحثي بتوزيع املقياس عىل الطلبة ومراقبتهم خالل اإلجابة 
حتى النهاية، وال نسمح بتسب األسئلة ألي طالب أو معلم، ألن عملية التطبيق مستمرة 
يف األلوية األخرى املستهدفة. ولكن يف إحدى املرات، اتصلُت هاتفيًا بمديرة  مدرسة عني 
جالوت الثانوية للبنات يف مدينة إربد، لتحديد موعٍد لتطبيق أداة البحث عىل إحدى ُشَعِب 

الصف العارش.
وما أن وصلُت تلك املدرسة، حتى اجتهت إىل مكتب املديرة، طالبًا مساعدهتا لتطبيق 
وقتها  توجد  كانت  حيث  الصف،  ذاك  من  الُشعبة)أ(  إىل  نائبتها  معي  فأرسلت  املقياس، 
من  فائقًا  اهتاممًا  وجدُت  حتى  القياس،  فقرات  توزيع  تّم  أن  وما  له.  أخرى  ُشَعٍب  مخُس 
الطالبات، اللوايت أنجزن اإلجابة يف نحو نصف الوقت الذي احتاجتُه الطالبات والطالب 
أو  بطريقٍة  أن األسئلة قد تسبت  فاستغربُت األمر، وظننُت  السابقة.  التطبيق  يف مدارس 



176

بأخرى اليهن، وتوجهُت للمديرة طارحًا سؤاالً يمثُل استغرابًا ملا حدث، فقالت باحلرف 
الواحد: إذا ُعِرَف الَسبب، َبُطَل العجب، فقلت وما هو، فأضافت قائلًة: هذه الُشعبة هي 
شعبة األوائل، حيث اخرتنا اخلمس طالبات األوائل من كل ُشعبة وبمجموع ثالثني طالبة، 
ووضعناهن يف الشعبة)أ(. وقد فكرُت نتيجًة هلذه احلقيقة، أن أقوم بإلغاء هذه اإلجابات، 
ولكن عندما وجدت أن العينة قد فاقت األلف طالٍب وطالبة، قررُت إبقاءها، ال سيام إذا 
علمنا أن هناك بعض الُشَعب يف مدارس أخرى قد يعاين طالهبا أو طالباهتا من الضعف يف 

املستوى األكاديمي. 
الدراسات  نحو  االجتاهات  ملوضوع  بالنسبة  حصل  قد  تقريبًا،  آخر  ُمشابه  وأمٌر 
االجتامعية، إذ تّم وضع مقياس، من أجل قياس تلك االجتاهات مؤلٌف من )142( فقرة، 
موزعة عىل ثامنية حماور، تّم تناول كل حمورين يف بحٍث واحٍد، مع إدخال متغريات خمتلفة، 
مما أدى إىل نرش أربعة أبحاٍث يف دورياٍت علميٍة حمكمة هي: حولية كلية الرتبية بجامعة قطر، 
الرتبوية، وجملة دراسات تربوية الصادرة عن جامعة امللك سعود  التونسية لعلوم  واملجلة 

بالرياض، وجملة العلوم االجتامعية الصادرة عن جامعة الكويت.
طريقة  عن  بحث  مثل  األخرى  امليدانية  البحوث  بعض  إجراء  إىل  إضافًة  هذا 
االستقصاء يف التدريس ، وبحث صعوبات تدريس الرتبية االجتامعية، اللذان تّم نرشمها يف 
املجلة العربية للعلوم اإلنسانية الصادرة عن جامعة الكويت، وبحُث شكلية تزويد الطلبة 
تَم نرشمها يف جملة  اللذان  الطلبة عىل عملية أخذ املالحظات،  باألهداف، وبحُث تدريب 
نرشته  الذي  الرتبوية،  املشاغل  فاعلية  وبحُث  األردنية،  اجلامعة  عن  الصادرة  دراسات، 

املجلة الرتبوية الصادرة عن جامعة الكويت. 
وباختصار شديد، فإن األبحاث امليدانية أيام جامعة الريموك، تظل هي األساس يف 
زمن األنشطة البحثية الفاعلة، رغم أنه قد تّم نرش عدة مقاالت نظرية غري ميدانية،  تناولت 
موضوعات تربوية وختصصية خمتلفة، كانت مع األبحاث الكثرية امليدانية األخرى للزمالء 
وما  كانت  التي  اجلامعة،  لتلك  اجلميل  البحثي  الزمن  عنوان  متثل  وقتها،   الرتبية  قسم  يف 

زالت، ترمز إىل أصالة التاريخ، ومعارصة العلم، وإبداع البحث العلمي املنشود. 
profjawdat@yahoo.com       /    jawdatmassa@gmail.com                                 
                                       Website: http://www.jwdat.com
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http://www.alrai.com/  article/788688.html                  
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

            تاريخ النرش: االحد: 2016/5/22- العدد: )16618(

احللقة احلادية والثالثون: ق�س�س احل�سول على اجلوائز العلمية
 بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد

واألجنبية  العربية  العليا  واملعاهد  اجلامعات  يف  التدريس  هيئة  عضو  أن   صحيح 
املختلفة، هو عبارة عن معلٍم بكل ما حتملُه الكلمة من معنى، إال أن طبيعة املهنة لديه ال 
تقترص عىل التعليم فحسب، كام حيدث يف الكثري من املدارس داخل الوطن العريب وحول 
حُمََكمٍة من  البحوث األصيلة يف دورياٍت علميٍة ومهنيٍة  تتعداُه إىل رضورة نرش  بل  العامل، 
جهة، والقيام بخدماٍت جليلٍة يف جمال ختصصه داخل املجتمع املحيل الذي ينتمي إليه من 

جهٍة أخرى.  
ممكن  عدد  أكرب  نرش  عىل  عامة،  بصورٍة  اجلامعي  التدريس  هيئة  عضو  حيرص  لذا، 
من األبحاث الرصينة، ليس من أجل الرتقية إىل رتبٍة أعىل كاألستاذ املشارك، ثم األستاذية 
فقط، بل وأيضًا بغرض حتقيق أهداٍف سامية إضافية، يأيت يف مقدمتها عىل اإلطالق، تغذية 
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جمال ختصصه باجلديد واملفيد من املعارف واملهارات واالجتاهات املرغوب فيها، إضافًة إىل 
التخطيط الدقيق والطموح، من أجل احلصول عىل جائزٍة علميٍة أو أكثر، من جامعاٍت أو 
مؤسساٍت مهنيٍة مرموقة، هتتم بالبحث العلمي دعاًم، ونرشًا، وإعالمًا، وتكرياًم. وتزداد رغبة 
املنشورة  بحوثه  ازدادت  كلام  املختلفة،  العلمية  اجلوائز  عىل  احلصول  يف  اجلامعي  املدرس 

عددًا، وتنوعًا، وقيمًة يف التأثري والتغيري نحو األفضل.
وعندما بدأُت أالحُظ وجود زيادة يف عدِد البحوِث املنشورِة يل أو املقبولة للنرش يف 
يف  بانتعاٍش  شعرُت  حتى  وخارجِه،  العريب  الوطن  داخل  حُمَكمٍة  وأجنبيٍة  عربيٍة  دورياٍت 
آمايل املرشوعة، نحو إمكانية التقدم إىل جوائز علميٍة متنوعٍة، يف ضوء الشعور بالتمتع، بثقٍة 
نفسيٍة عالية هبذا اخلصوص. وكانت يل يف هذا الصدد جتربتان فعليتان، تبقى عملية روايتهام 
متثُل قصة كفاٍح واقعٍي ملموس، يمكن أن يتكرر لدى الكثريين يف اجلامعات العربية رشقًا 

وغربًا. 

لتخريج  التحضري  وقبيل  1985م،  عام  ربيع  يف  منهام  األوىل  التجربة  حدثت  وقد 
الفوج اخلامس من طلبة جامعة الريموك، إذ قام رئيس اجلامعة آنذاك، بتوزيع تعميٍم رسمٍي 
عىل الكليات واملراكز العلمية، طالبًا من أعضاء هيئة التدريس والباحثني فيها، ممن يرغبون 
بالدخول يف عملية التنافس الرشيف للحصول عىل جائزة البحث العلمي لذلك العام، أن 
يتقدموا لرئاسة اجلامعة باألبحاث املنشورة أو املقبولة للنرش، باإلضافة إىل الكتب اجلامعية 
شخٍص  الختيار  واملتخصصني،  العمداء  بعض  من  جلنٍة  إىل  حتويلها  يتم  كي  املتخصصة، 
واحٍد فقط من اجلامعة يستحق اجلائزة، والتي كانت عبارة عن مبلٍغ من املال، باإلضافة إىل 

وثيقٍة رسميٍة كرتونيٍة من اجلامعة تشهد بالتفوق العلمي املشهود له.
ختصصية،  جامعية  وكتٍب  بحوٍث  من  العلمية  أوراقي  مللمة  ُأحاول  كنُت  وعندما 
والتي ًعملُت عىل نرشها أو تأليفها منذ التحاقي باجلامعة، متهيدًا لرفعها للرئاسة، سمعُت 
بأن عددًا من العمداء واألساتذة املرموقني يف اجلامعة، يزمعون التقدم الفعيل لتلك اجلائزة، 
ال سيام وأنه ال يتم إال اختيار عضو هيئة تدريٍس جامعٍي واحٍد فقط هلا، مما زاد من مستوى 
قلقي، ورفع من نسبة التوتر عندي، خشية الفشل يف حتقيق اهلدف املنشود. وبعد املزيد من 
األخٍذ والرد، والتصميم والرتدد، ويف ضوء التفكري العميق بام يمكن أن يؤخذ يف احلسبان 
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خالل عملية إصدار القرارات حول هذه اجلائزة، ومقارنة ذلك بام قمُت به فعاًل من انتاٍج 
علمٍي متنوٍع، قررُت أن أميض يف عملية التقدم الرسمي هلا، بعد التوكل عىل اهلل.

حلفل  التجريبية  االستعدادات  وخالل  زمنية،  بفرتٍة  بعدها  السارة  املفاجأة  وكانت 
ختريج الطلبة، والتي تتم يف العادة قبل عدة أيام من االحتفال الرسمي، إذ كان قد اقرتب 
مني عميد شؤون الطلبة، وأبلغني بأن اللجنة العلمية الختيار الفائز بجائزة البحث العلمي 
لذلك العام، قد قررت اختياري هلا، وقد صادق جملس العمداء عىل القرار، وسيتم إرسال 
خطاٍب رسمي إىل الكلية املعنية، والقسم الذي أنتمي إليه هبذا اخلصوص، متهيدًا للتكريم 
اجلامعة،  يف  واإلدارية  التدريسية  اهليئتني  وأعضاء  أمورهم،  وأولياء  اخلرجيني  مجهور  أمام 
إضافًة إىل العديد من الضيوف من اجلهات الرسمية والشعبية األردنية املختلفة. وبالفعل، 
البحثية  معنويًا، عىل مسرييت  الطيب  األثر  له  كان  مما  احلفل،  التكريم يف موعده خالل  تّم 

والعلمية فيام بعد.
وقد دفعتني هذه اجلائزة البحثية اجلامعية، إىل التفكري اجلدي يف جائزٍة أخرى أوسع 
انتشارًا، ومتتد عىل مساحة الوطن العريب من حميطِه إىل خليجِه، وكنُت أرفض االشرتاك فيها 
من قبل، حتى آخر حلظة ممكنة من الوقت املسموح للمتقدم إليها من حيث عامل السن، 
وهي جائزة شومان للعلامء العرب الشبان، عن فرع العلوم االجتامعية، التي كانت الرتبية 
متثُل جزءًا منها آنذاك من وجهة نظر القائمني عىل تلك اجلائزة. وكان الرشط اخلاص بعمر 
الشخص املتقدم هلذه اجلائزة، هو أال يزيد عن األربعني عامًا، ويكون عىل رأس عمله، وأن 

يتقدم ببحوٍث ومؤلفاٍت تثري موضوع ختصصه، وتفيد املجتمع املحيل املحيط به. 

ومنذ بداية اإلعالن عن تلك اجلائزة لعام 1986م، وأنا أعمل عىل تأخري موعد التقدم 
الرسمي هلذه اجلائزة، وحتى آخر حلظٍة من الوقت، ال ليشء، إال انتظارًا للحصول عىل املزيد 
من قبول النرش ملجموعٍة من البحوث التي كنُت قد أرسلتها من قبل لعدٍد من الدوريات 
العلمية امُلَحكمة، لدرجة أنني انتظرت حتى اليوم األخري املسموح به للتقدم لتلك اجلائزة، 
مما أتاحت يل فرصة التأخري هذه، من احلصول عىل ثالثة خطابات لقبول أبحاٍث للنرش، يف 
حني بقي بحثان آخران عىل الئحة االنتظار، إال أنني خشيُت من ضياع الفرصة بعد ذلك، 

بسبب ختطي السن عن األربعني يف العام التايل.
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وكم أذكر ذاك اليوم األخري املتاح يل يف هذا الشأن، وكنُت قد حتدثُت قبلها مع عميد 
الكلية، الذي تفهم األمر جيدًا، وكان متحمسًا مثيل للرتشيح للجائزة، حيث رفعُت اإلنتاج 
العميد  قام  له، يف حني  الريموك حيث كنُت وقتها رئيسًا  الرتبية بجامعة  العلمي من قسم 
األمر  وتوضيح  معه،  اهلاتفي  باالتصال  وقام  اجلامعة،  رئيس  إىل  ترشيٍح  خطاب  بصياغة 
الرئاسة، حيث تم  له برضورة اإلرساع يف إنجاز املعاملة. وذهبُت مسعًا بعدها إىل مبنى 
موجٍه  جديٍد  خطاٍب  طباعة  طريق  عن  العميد،  ترشيح  خطاب  يف  ورد  ما  بمعظم  األخذ 
من رئيس جامعة الريموك إىل مدير مؤسسة شومان، مع وضع االنتاج العلمي يف مغلفات 
جامعية خمتومة، وتسليمها للعالقات العامة باجلامعة، التي استكملت اإلجراءات الرسمية، 
ليتم  املعنية يف جبل عامن،  املؤسسة  إىل  به  تنطلق  اجلامعة كي  إحدى سيارات  وخصصت 

التسليم ضمن املوعد املحدد.
ومرت شهوٌر أربعة بأكملها، وإذا بالربيد املسجل حيمل يل رسالًة رسميًة من املؤسسة 
العرب  للعلامء  بجائزة شومان  احلمد،  فوزي رسميًا وهلل  تؤكد  والتي  اجلائزة،  ترعى  التي 
االحتفال  حلضور  موعٍد  حتديد  مع  منفرٍد،  بشكٍل  االجتامعية  العلوم  ميدان  عن  الشبان 
لقاء  وكان  واإلنسانية.  العلمية  املعرفية  التخصصات  من  اجلائزة  هبذه  للفائزين  التكريمي 
أساتذة  من  لعدٍد  الفرصة  أتاح  حيث  لالهتامم،  جدًا  مثريًا  املؤسسة  تلك  داخل  التكريم 
ختصصاهتم  خدموا  ملن  واألخوي  العلمي  باللقاء  متعددة،  عربية  أقطاٍر  من  اجلامعات 
بجهود  واإلشادة  والتشجيع  اإلعجاب  كلامت  إلقاء  تّم  كام  النافعة،  واملؤلفات  بالبحوث 
هؤالء العلامء، من املسؤولني عن املؤسسة، وعىل رأسهم األستاذ عبد املجيد بن عبداحلميد 
أعقب  ماديًا ومعنويًا،  املؤسسة وداعمها  تلك  آنذاك، وراعي  العريب  البنك  مدير  شومان، 
الرمحن، وكلمة من أحد  الدكتور أسعد عبد  املؤسسة حينئٍذ األستاذ  ذلك كلمة من مدير 

الفائزين باجلائزة. 
والتميز  التقدير  وشهادات  املادية  اجلوائز  توزيع  عملية  الكلامت  تلك  تبع  وقد 
العلمية، مع التقاط الصور التذكارية، وتوزيع برنامٍج ترفيهٍي ليومني متتاليني لزيارة بعض 
من  الفائزين  لتعريف  وخارجها،  عامن  مدينة  داخل  اجلميلة  األردنية  السياحية  األماكن 
األقطار العربية األخرى بام يوجد من آثار ومناطق مجيلة، إضافًة إىل الذهاب ملنطقة الرصح 
التذكاري للجندي املجهول الذي جيسد االنتصار العريب الكبري للقوات املسلحة األردنية 
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1968م، واالقرتاب بعدها من حدود فلسطني املحتلة، كي يشاهد  يف معركة الكرامة عام 
الضيوف، كيف أن احتالل تلك األرض العربية الفلسطينية، ال يمثل ظلاًم لفلسطني وأهلها 
وحميطها العريب فحسب، بل وألنه أيضًا، قد حال دون التواصل الربي بني السكان يف أقطار 

الوطن العريب بقارة آسيا، مع أشقائهم يف األقطار العربية بقارة أفريقيا.
بالنسبة  اخلصوص،  وجه  عىل  منها  والبحثية  بعامة،  العلمية  اجلوائز  تظل  هنا،  من 
ليس  بموجبها  دومًا  يشعر  بحيث  املميز،  العلمي  للعطاء  حافزًا  العريب،  اجلامعي  لألستاذ 
البحثية فحسب، وإنام قبل ذلك كله، قد  بأنه الشخص الذي متت مكافأته بفعل إنجازاته 
تأكد وبشكٍل قاطع، يف ضوء تقييم اخلرباء واملحكمني إلنتاجه العلمي، بأنه يسري فعاًل عىل 
الدرب الصحيح )He is on the Right Track( يف اإلنتاج الفكري، الذي ال بد أن تفيد 

نتائجه الدقيقة البالد قبل العباد. 
profjawdat@yahoo.com  /  jawdatmassa@gmail.com
Website: http://www.jwdat.com
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http://www.alrai.com/preview.php/article/789990.html                  
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

          تاريخ النرش: االحد: 2016/5/29- العدد: )16625(

احللقة الثانية  والثالثون: ق�س�س الرحالت الرتويحية اأيام جامعة الريموك
 بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

ليس  متميز،  واسرتاتيجي  جغرايٍف  بموقٍع  األردنية،  الريموك  جامعة  حظيت  لقد 
بل  فحسب،  األردين  الشامل  عروس  متثل  والتي  حتتضنتها،  التي  إربد  مدينة  إىل  بالنسبة 
وكذلك بالنسبة إىل الببيئاٍت التارخييٍة واجلغرافية املحيطة هبا من مجيع اجلهات، والعريقٍة جدًا 
يف آثارها وعمراهنا القديم، ومجال مناظرها الطبيعية املتنوعة، والتي يقصدها مئات اآلالف 

من الزوار سنويًا من الداخل، ومن السياح القادمني من خمتلف بقاع األرض وأقطاره.
نحو  ُبعِد  وعىل  عامن،  والعاصمة  الريموك  جامعة  بني  تقريبًا  املسافة  منتصف  فإىل 
أربعني كيلومرتًا من اجلامعة جنوبًا، تقع آثار مدينة جرش الرومانية، اجلميلة جدًا يف أعمدهتا 
الكبرية،  اهلندسية  املتعددة، ومدرجاهتا  الواسعة، وساحاهتا  الشاهقة، ومسارحها  احلجرية 
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وشوارعها  املتعددة،  األشكال  ذات  وهياكلها  املختلفة،  واليونانية  الرومانية  ومعابدها 
وأزقتها املبلطة، وبواباهتا العالية العمالقة، التي متثل كلها يف الواقع حتفًة معامرية رائعة. 

منهم  اجلامعات  وأساتذة  عامة،  بصورٍة  املثقفني  انتباه  من  الواقع  يف  يشد  هذا  كل 
الِقَدم،  املوغلة يف  بالدهم، وحضارهتا  تاريخ  بدقة عىل  يتعرفوا  عىل وجه اخلصوص، كي 
مما جيعلهم يتسلحون بسالح العلم واملعرفة عن جوانبها املختلفة، من أجل الرتويج هلا عىل 
مستوى السياحة الداخلية واخلارجية يف وقٍت واحد. وهذا ال يقترص أثرُه بالتايل عىل املردود 
واالنتامء  الوالء  قيم  تكريس  يف  املتمثل  املعنوي،  اجلانب  عىل  وأيضًا  بل  فحسب،  املادي 
ما كان يشجعنا من  أرضًا، وتارخيًا، ومقوماٍت برشيٍة وطبيعيٍة زاخرة. وهذا  الوطن،  هلذا 
وقٍت آلخر خالل تنقلنا من جامعة الريموك إىل عامن أو العكس، أن نعرج عىل تلك اآلثار 
لزيارهتا، والرشح لألطفال عن هذه املباين التارخيية تارًة، وإفساح املجال هلم لطرح األسئلة 
عن  أذهاهنم  يف  املعلومات  ترسخ  حتى  أخرى،  تارًة  يشاهدونه  ما  حول  واالستفسارات 

عراقة تاريخ بالدهم التي يشهد له القايص والداين.
وإضافًة إىل املظاهر السياحية األثرية العريقة ملدينة جرش املشهورة، وإذا كانت الرحلة 
السحرية  بلمساهتا  متتاز  األردنية،  املدينة  هذه  فإن  واالستجامم،   الراحة  بقصد  هي  إليها 
العرصية التي تأخذ األلباب، واخلاصة بنوعية املطاعم السياحية الفاخرة، ذات الشالالت 
املتدفقة بمياهها الرقراقة، التي تنعكس عليها نسائم اهلواء العليل يف أيام الربيع اجلميل، أو 
أوقات الصيف احلار، وعرائشها املغطاة بالنباتات والورود، التي ُتلقي الظالل الوارفة عىل 
اجلالسني أسفلها، وتنعشهم بروائح الزهور املتنوعة، مما ينسيهم مهومهم، وينعش نفوسهم، 

وجيدد حيويتهم للعمل بنشاط وانتعاش يف القليل القادم من األيام. 
وإذا جاء وقت اختيار ما هو شهي ولذيذ من الطعام والرشاب، فام عىل املرء سوى 
قائمة  يستلم  أن  قبل  للزبائن من حوله، وذلك  يتم جتهيزه  ملا  الشم،  العنان حلاسة  إطالق 
املتوفرة لدى املسؤولني عن املطعم. ومما يلفت نظر رواد تلك املطاعم، وجود  املأكوالت 
الذي جيعل  الساخن،  اخلبز  رائحة  عبق  تشم عن طريقِه  الذي  البلدي،  التنور  أو  الطابون 
إنجاز  منفردًا، وقبل  اخلبز  القوية ألكل ذلك  التحكم يف رغبته  يستطيع  للمطعم ال  املرتاد 
الطعام املطلوب. كام تتوفر يف تلك املطاعم اخلدمة املتميزة التي يلقاها الزبائن، منذ حلظة 
تقديم املقبالت والسلطات، مرورًا باملشويات واملقليات واملحشيات، وانتهاءًا برشب املياه 
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والعصائر واملرطبات، هذا ناهيك عن الرتتيب فائق الدقة للطاوالت واجللسات، التي قد 
تضم أحيانًا من الزوار والسياح العرشات، بل واملئات.

وإن كانت هناك رغبة ملشاهدة الطبيعة اجلميلة حول مدينة جرش أو جارتيها مدينتي  
سوف وساكب، فام عىل الزائر سوى التجول بالسيارة مع أفراد عائلته، عرب تلك املساحات 
زاهية  الطيور  بأنواع  واملليئة  ظلها،  يف  والوارفة  طوهلا،  ىف  الباسقة  األشجار  من  الشاسعة 
الريش، والتي تشدو بأصواهتا الشجية من حوهلم، كي جتعل اجلو ساحري بالنسبة حلاستي 
السيارة،  تلك  من  الرتجل  عىل  النهاية  يف  وتشجعهم  األساس،  بالدرجة  والسمع  النظر 

والتجوال بني هذه اجلنان، أو اجللوس حتت أغصاهنا وأوراقها الَغنّاء.
كل هذا احلديث كان يتعلق بأول موقٍع مهٍم للرتويح اجلسمي والنفيس يقع جنويب 
جامعة الريموك. أما إذا اجتهنا من الريموك نحو الغرب متامًا، فستأخذنا الطريق نحو منطقة 
األغوار الشاملية، والتي تؤلف مع منطقتي األغوار الوسطى واجلنوبية، سلة الغذاء الرئيسة 
لألردن ككل. ومتثل األغوار األردنية يف الواقع، جنة اهلل اخلرضاء يف أرضه، وأنه بمجرد 
الفاتنة مع عائلته، ال  السهول  الريموك إىل تلك  ذهاب أي عضو هيئة تدريس من جامعة 
تقع عيناُه يف الغالب إال عىل بيارات الربتقال بأنواعِه العديدة، وبمذاقاتِه اللذيذة، وبخرير 
الرشقية،  الغور  قناة  ذاك، ويكون مصدرُه يف األصل  أو  البستان  يمر نحو هذا  الذي  املياه 
التي تروي مزارع اخلرضوات املنترشة عىل مد النظر، بأشكاهلا وألواهنا وفوائدها الغذائية 
والبعيدة،  القريبة  األردنية  والبلدات  املدن  من  للكثري  غذائيًا  مصدرًا  جيعلها  مما  العديدة، 

وعىل رأسها العاصمة عامن.
التنزه  عامل  عىل  الشاملية  األغوار  إىل  الريموك  جامعة  من  الرحالت  تقترص  ومل 
واالستمتاع باملناظر الطبيعية اخلالبة فحسب، بل تتعداُه كذلك إىل التأكيد عىل أمهية العامل 
الديني، عن طريق زيارة قبور العديد من الصحابة األجالء أمثال أبو عبيدة عامر بن اجلراح، 
ورضار بن األزور، ومعاذ بن جبل، ريض اهلل عنهم، الذين تشد مواقعهم التارخيية الكثري 
به هؤالء  قام  الذي  الكبري  للدور  املسلمني من داخل األردن وخارجه، وذلك  الزوار  من 
العاملني يف جامعة الريموك،  القادة يف نرش اإلسالم، مما جيعل من زيارة األبناء مع ذوهيم 

تعميقًا لتاريخ آبائهم وأجدادهم يف نفوسهم مجيعًا.



185

يأيت  الريموك،  جامعة  من  والغرب  اجلنوب  يف  الرتوحيية  املواقع  عن  احلديث  وبعد 
الكالم عن الشامل بمواقعِه الزاخرة تارخييًا وجغرافيًا. فاملوقع التارخيي ملدينة أم قيس )أو 
جدارا(، يضم آثارًا يونانيًة ورومانيًة، حيث األعمدة، واملدرجات، والساحات، واملسارح، 
وغرف احلاممات التي كان يزودها الرومان باملاء البارد والدافئ والساخن،  إضافًة إىل القرية 
العثامنية املاثلة للعيان. وتتمتع أم قيس بموقع اسرتاتيجي وعسكري مهم جدًا، حيث ترشف 
متامًا عىل هضبة اجلوالن من جهة، وعىل بحرية طربيا وشامل فلسطني من جهٍة ثانية. وتظل 
يكتسبوا  حتى  الريموك،  بجامعة  للعاملني  األمهية  بالغة  األمورا  من  جدارا،  موقع  زيارة 
املعارف هم وأوالدهم عن تاريخ األمم واألقوام، التي عاشت ثم بادت يف هذه األماكن، 

بعد أن تركت آثارًا ماثلة للعيان، يفتخر هبا اجلميع.
كام يظل موقع معركة الريموك اخلالدة، والذي تّم اشتقاق إسم اجلامعة إسمها منه، 
أهم املواقع العسكرية التي كانت فاصلًة يف التاريخ اإلسالمي، بالنسبة إىل مصري بالد الشام 
القائد  بقيادة  فيها  املسلمني  انتصار  أجرب  حيث  اإلسالمية،  الفتوحات  حركة  بدايات  يف 
العبقري خالد بن الوليد، إىل اهنيار معنويات الروم، الذين جتربوا وظلموا البالد والعباد، 
حيث ُأجربوا عىل االنسحاب من بالد الشام وإىل األبد، مما جيعل زيارهتا من جانب العاملني 
لفلسطني مهام طال، سيأيت  املحتلني  بأن ظلم  الريموك وغريهم، جتديدًا لآلمال  يف جامعة 

فجر االنتصار بخالٍد آخر بإذن اهلل.
وال ختلو املنطقة من مجاهلا الطبيعي الساحر، حيث التالل املنحدرة بشدة عىل وادي هنر 
الريموك، والتي تكسوها األشجار دائمة اخلرضة، إىل حني الوصول إىل مناطق حتت مستوى 
سطح البحر يف منطقة احلّمة قرب احلدود السورية األردنية، حيث الينابيع احلارة، وأماكن 
االستجامم التي تّم إنشاؤها من أجل راحة الزوار من الداخل واخلارج، الذين يبحثون عن 
اهلدوء والسكينة من ناحية، وعىل الشفاء من بعض األمراض املستعصية التي تعاجلها املياه 

الكربيتية الساخنة من ناحيٍة ثانية.
وال ننسى أن جامعة الريموك حماطًة من اجلهة اجلنوبية الغربية، وعىل ُبعِد بضع عرشاٍت 
قليلة من الكيلومرتات، بمناطق من الغابات الكثيفة واجلميلة، حيث مناطق بلدات ومدن 
عنجرة، وصخرة، وعبني، وعبلني، واشتفينا، وحالوة، وعني جنة، وعجلون، وكفرنجة، 
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وغريها، مما جيعلها متنفسًا تروحييًا لسكان منطقة إربد بعامة، والعاملني يف جامعة الريموك 
منهم عىل وجه اخلصوص. 

وكم كانت تتفق عائالت يرموكية بشكل شبه إسبوعي، بالذهاب خالل عطلة هناية 
األسبوع إىل تلك املناطق اخلالبة، للجلوس حتت ظالل أشجارها الوارفة، وتبادل أطراف 
احلديث الشجي، بعيدًا عن ظروف العمل وضغوطه النفسية، والتمتع بنسامت اهلواء العليل، 
وتناول أطايب الطعام والرشاب احلالل، مع ترك األطفال يلعبون ويمرحون يف هذا املكان 
املدينة. وتستمر تلك اجللسات  التي سئموا منها يف  بعيدًا عن احلوائط واألسوار  املفتوح، 
االجتامعية والعائلية اللطيفة معظم ساعات النهار، وما أن هيدهد الليل بظلمتِه، حتى يبدأ 
اجلميع بلملمة أغراضهم، وإعادهتا إىل السيارات، واالنطالق عائدين إىل رحاب الريموك، 
مزودين بطاقٍة حيويٍة جديدة، ُتعني اجلميع عىل النشاط واحلامس والعمل الدؤوب، طيلة 

أسبوع جديد عىل األقل.
وتبقى قلعة عجلون التارخيية أو قلعة الربض، الواقعة يف أعىل القمم املحيطة بمدينة 
عجلون، من املواقع األثرية والتارخيية املرموقة، التي تتطلب عملية زيارهتا، ختصيص يوٍم 
كامل للتمتع هبذه التحفة املعامرية املهمة، والتي بناها أحد قادة صالح الدين األيويب ضد 
الغزو الصليبي. وحييط هبذه القلعة الشاهقة، خندٌق كبرٌي تّم حفره داخل الصخر الصلب، 
كي تتم تعبئته باملياه حلامية حراس القلعة وقاطنيها من األعداء، والتصدي هلجامت اجليوش 
الغازية، ليس عىل املناطق املحيطة بمنطقة عجلون وضواحيها فحسب، بل وأيضا عىل بقاع 

أخرى بعيدة نسبيًا، قد تصل إىل مشارف احلدود السورية والفلسطينية.
الريموك،  الكيلومرتات إىل الرشق من جامعة  ُبعِد عرشات  الواقعة عىل  املناطق  أما 
والتي كانت اجلامعة قد خدمتها فرتًة طويلة، حيث الرمثا وحمافظة املفرق، فهي غنيٌة جدًا 
بمحاصيلها الزراعية، وثرواهتا احليوانية املتنوعة، واآلثار التارخيية املوزعة عىل العديد من 
الكهوف واملغاير والتالل، والتي جتعل من زيارة أراضيها املنبسطة، وسهوهلا الواسعة، متعة 

للزائر من الريموك وغريها.
من  عقٍد  لنحو  أستاذًا  فيها  خدمُت  التي  الريموك  جامعة  تظل  موجزة،  وبكلامٍت 
الزمان، لؤلؤة العلوم واآلداب والتكنولوجيا، بعد أن نرش علامؤها آالف البحوث والكتب 
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كتاب  يف  2002م،  عام  هلا  املجاور  الشارع  دخل  أن  وبعد  عامًا،  أربعني  قبل  إنشائها  منذ 
شبكة  خلدمة  مقاهي  حيوي  العامل  يف  شارع  كأطول   ،Guinness Book املشهور   جينيس 
اإلنرتنت. هذا ناهيك عام حباها اهلل من موقع جغرايف مميز، حماطة بالدرر التارخيية األثرية، 
اجلهات  من  اخلالبة  السياحية  وباملناظر  الزمان،   مر  عىل  وانتصاراهتا  وجودها  تؤكد  التي 
والرمز،  اإلسم،  الريموك  بأهنا  دومًا،  هلا  وتشهد  باستمرار،  الزوار  جتذب  التي  األربع، 
والتاريخ، واحلضارة، وقبل ذلك كله، اإلبداع من اخلالق عز وجل، يف مجال املحيط هبا، من 

املساحات اخلرضاء وجنائن النعيم.

profjawdat@yahoo.com     /     jawdatmassa@gmail.com                                 

Website: http://www.jwdat.com
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http://www.alrai.com/  article/791349.html                  
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

       تاريخ النرش: االحد: 2016/6/5- العدد: )16633(

ن احللقة الثالثة  والثالثون: ق�سة اإ�سكان جامعة الريموك يف بلدة احُل�سُ
 بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

1976م،  عام  إنشائها  منذ  األردنية  الريموك  جامعة  عىل  املتعاقبة  اإلدارات  قامت 
ببذل جهوٍد جبارٍة وخملصة، من أجل توفري السكن الالئق للعاملني فيها، وبخاصٍة ألعضاء 
هيئة التدريس من خارج حمافظة إربد، مع تزويد ذلك السكن بالفرش املناسب واألجهزة 
داخل  سكنية  جممعات  عدة  بناء  إىل  ذلك  أدى  وقد  معقولٍة.  وبأسعاٍر  املالئمة،  العرصية 
أسوار اجلامعة وخارجها، تزايد عددها وتنوعت مواقعها، يف ضوء التوسع يف عملية إنشاء 

الكليات واألقسام واملراكز العلمية املختلفة.
ويف أوائل عقد الثامنينيات من القرن العرشين، نضجت بعض األفكار اإلجيابية لدى 
عدد من أعضاء اهليئتني التدريسية واإلدارية العاملني يف تلك اجلامعة، وعىل رأسها أن من 
الرضورة بمكان، التفكري اجلدي يف رشاء قطعة أرض كبرية، يتم توزيعها عىل الراغبني يف 
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بناء منازل خاصة هبم، لتكون جممعًا سكنيًا متجانسًا تقريبًا من حيث املهنة، متامًا كام فعل 
من قبل العديد من األطباء، واملعلمني، والصيادلة، واملهندسني وغريهم، سواء داخل مدينة 
إربد التي تقع فيها جامعة الريموك، أو يف العاصمة عامن، أو يف مدينة الزرقاء أو يف غريها 

من املدن األردنية األخرى.
لذا، اقرتح عدد من هؤالء املهتمني، بتأسيس صندوٍق مايٍل تكافيل بشأن حتقيق هذا 
اهلدف، مع رضورة قيام الراغب يف االشرتاك هبذا املرشوع السكني، مراجعة الدائرة املالية، 
وتوقيع أمٍر باقتطاع جزء حمدد من الراتب هلذا الغرض. وبعدها، هتافت الزمالء من الُكليات 
واملراكز العلمية املختلفة يف اجلامعة، ومن املوظفني اإلداريني يف الدوائر املتعددة التابعة هلا، 

إىل أداء املطلوب منهم ماليًا.
صندوق  يف  املشرتكني  من  جتميعها  تَم  التي  األموال  ومضاعفة  األيام،  مرور  ومع 
اإلسكان، وجَد املسؤولون يف اللجنة املرشفة عىل هذا املرشوع، أن الوقت قد أصبح مالئاًم 
رحالت  فبدأت  املشرتكني.  لطموحات  املناسبة  األرض  قطعة  عن  جدٍي  بشكٍل  للبحث 
التجوال األسبوعية تأخذ طريقها إىل املناطق القريبة نسبيًا من اجلامعة، ولكنهم اصطدموا 
باألسعار املرتفعة التي يطلبها أصحاب األرايض. وكانت طموح معظم املشرتكني، ترتكز 
عىل مناطق غرب اجلامعة، وبالذات بالقرب من سكن األطباء احلايل، الذي ال يبعد سوى 
اختياره  تَم  الذي  املكان  بأن  تفاجأ  قد  اجلميع  أن  إال  أسوارها،  مرتعن  كيلو  نصف  نحو 
للسكن املأمول، يبعد عن اجلامعة مسافة تقارب اخلمسة عرش كيلومرتًا، رشق بلدة احلُصن 

املعروفة، ويف الطريق إىل العاصمة عامن.
وأذكر كيف انقسم املشرتكون يف املرشوع بني مؤيٍد ومعارٍض، ولكن مل تكن هناك 
ألصحاهبا  األرض  ثمن  دفُع  تّم  أن  بعد  وخاصًة  االنقسام،  هذا  وراء  من  ُترجى  فائدة 
القدامى وتسجيلها رسميًا باسم مجعية اإلسكان اخلاصة بالعاملني يف جامعة الريموك. وكم 
كان املعارضون يثريون الكثري من السلبيات بل والنكات حول عملية االختيار هلذه القطعة، 
Lizard Hills ، كام كان املرحوم فقيد الرتبية  التي كان إسمها احلقيقي تالل أم احلراذين 
د. حممد فرحيات )رمحه اهلل(، حُيُب أن ُيطلق عليها من أجل الدعابة. والغريب حقًا، أنني 

وجدُت هذه التسمية موجودة فعاًل يف موقع Wikipedia عىل الشبكة العنكبوتية. 
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والتي  األخرى  السلبيات  من  جمموعًة  املوقع،  هذا  الختيار  املعارضون  أضاف  كام 
يمكن تلخيصها يف عدد من النقاط، يتمثل أمهها يف تلك املسافة البعيدة بني اجلامعة وقطعة 
األرض اجلديدة، ال سيام وأن عضو هيئة التدريس حيتاج يف كثرٍي من األحيان إىل التنقل بني 
البيت واجلامعة مرتني يوميًا، حيث يذهب يف الصباح إىل اجلامعة ألداء املهام املطلوبة منه،  
ثم يعوُد ظهرًا إىل املنزل كي يتناول وجبة الغداء، ثم العودة ثانية إىل اجلامعة إذا كان يعمل 
قبيل  اخلامسة  حتى  الصباح  من  متواصاًل  دوامًا  تتطلب  التي  اإلدارية  املناصب  إحدى  يف 
املساء، أو إذا كانت لديه حمارضات صباحية لطلبة الدراسات الدنيا، وأخرى مسائية لطلبة 

الدراسات العليا، مما يمثل يف هذه احلالة هدرَا للوقت واملال معًا.
كام توجد نقطة ضعف أخرى يف قطعة األرض التي تّم رشاؤها، تتلخص يف وجود 
كل  ويرغب  وجنوهبا،  القطعة  شامل  يف  تقعان  واللتان  الصخور،  من  جبليتني  منطقتني 
مشرتك يف مرشوع اإلسكان أن يكون نصيبُه يف إحداها، وذلك نظرًا لصالحيتها للبناء من 
جهة، وألن املباين بعد اكتامهلا، سوف تكون ظاهرًة للعيان وبشكٍل واضح من مسافة بعيدة 
بسبب ارتفاعها من جهٍة ثانية، يف حني يمتد الوادي املغطى بالرتبة العميقة، يف الوسط بني 
أكثر كلفة من  هنا  املنازل  البناء إلنشاء أساسات  تكلفة  املرتفعتني، والذي جيعل  املنطقتني 
املنطقتني اجلبليتني من ناحية، إضافة إىل أن بناء طابقني أو ربام ثالثة طوابق يف ذلك الوادي 

قد ال يصل إىل مستوى األرض يف املنطقتني املرتفعتني من ناحيٍة ثانية.
لكل هذه األسباب وغريها، فقد فكر بعض املشرتكني يف املرشوع جديًا باالنسحاب 
منه، وبالذات من هؤالء الذين ظهرت نتيجة نصيبهم يف القرعة، أن قطع األرايض الصغرية 
وجهة  من  بعيدة  املسافة  بأن  اعتربوا  الذين  أولئك  أو  الوادي،  بطن  يف  تقع  ختصهم  التي 
نظرهم، ومتثل عائقًا النتقاهلم يوميا مرتني، بدالً من الشقق التي يعيشون فيها آنذاك داخل 
مدينة إربد وبالقرب من اجلامعة، مفضلني البقاء يف الشقق القريبة واملوجودة داخل املباين 
الكبرية، عىل الفلل املستقلة البعيدة، مما أبطأ من رسعة احلامسة بني الباقني يف املرشوع، من 

حيث خطوات البناء واإلعامر داخل ذلك املرشوع، ولكن إىل حني.
ورغم كل ذلك، ويف ضوء مرور األيام وازدياد احلاجة إىل املنازل املستقلة، فقد بدأ 
البناء الفعيل يف املرشوع، ودخل عدد جديد من املشرتكني بدالً من أولئك الذين انسحبوا 
فعلية  كنتيجة  للعيان،  الريموك  جامعة  يف  العاملني  إسكان  ظهر  رويدًا،  ورويدًا  قبل.  من 
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إلرادة التصميم والتغيري عىل إنجاز أهداٍف بناءة، والتخطيط الدقيق هلا، والعمل بحرٍص 
واضٍح عىل تنفيذها، بحيث أصبح هذا التجمع العمراين من املعامل السكنية التي يراها مجيع 
العائدين من كل  أو  العاصمة عامن،  باجتاه  بلدة احلصن  بعد  ما  إىل  الريموك  املسافرين من 
القرى والبلدات نحو بلدة احلصن باجتاه ثاين كربيات املدن األردنية وهي مدينة إربد، التي 

حتتضن يرموك العلم واألدب والتكنولوجيا والعمران. 

profjawdat@yahoo.com       /      jawdatmassa@gmail.com                                 

Website: http://www.jwdat.com                                       
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http://www.halanews.com/2016/07/17/%D9%82%D8%B5%D8%B5-
%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%
AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-

%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%
AA%D9%84%D9%81%D8%A9%D8%9F%D8%9F/

احللقة الرابعة  والثالثون: ق�س�س عرو�س التعيني يف جامعاٍت عربيٍة 
                                                     خمتلفة 

 بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

التعليم  يف  هبا  بأس  ال  خربًة  اكتسب  الذي  اجلامعي،  التدريس  هيئة  عضو  يميل 
يف  واملجتمعية  اجلامعية  خربته  جتديد  يف  الرغبة  إىل  املجتمع،  وخدمة  والتأليف  والبحث 
جامعة أخرى أو يف مكاٍن جديٍد، غري ذلك الذي اعتاد عليه لسنواٍت طويلة نسبيًا. فربام بعد 
قيامه بالتدريس لفرتٍة قد ترتاوح ما بني )7 – 10( سنوات يف جامعٍة واحدة ويف البيئة ذاهتا، 
قد يشعر بامللل الشديد، نتيجة الروتني املتواصل لوترية العمل اليومية، مع تغيرياٍت يشعر 
بأهنا قليلة يف عددها أو بطيئة يف تكوينها، وال تلبي يف الغالب الكثري من الطموحات التي 

يعمل عىل حتقيقها حارضًا أو يف املستقبل.
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الزيارات  تبادل  عىل  تشجع  ال  العريقة،  اجلامعات  يف  واألنظمة  التعليامت  أن  وبام 
ألعضاء هيئة التدريس مع أقراهنم يف اجلامعات األخرى فحسب، بل وتكرمهم أيضًا  بشكٍل 
واضٍح، وذلك عن طريق منحهم ما يسمى يف األعراف اجلامعية الرصينة، بإجازة التفرغ 
العلمي Sabbatical Leaf  وملدة عاٍم واحٍد، حيصل صاحبها عىل راتبه كاماًل، وكأنه عىل 
رأس عمله يف جامعته األصلية، والتي يمكن العمل عىل جتديد تلك السنة، ضمن ما ُيعرف 
باإلجازٍة العلمية بدون راتٍب Leaf Without Pay، ولبضع سنواٍت أخرى. وهذا إن تّم 
بالفعل، فإنه سوف يفسح املجال أمام عضو هيئة التدريس، باالختالط بزمالء جدد، كانوا 
وأكاديميٍة  ُمناخيٍة  بيئاٍت  ضمن  متنوعة،  اهتاممات  وهلم  خمتلفة،  جامعاٍت  من  خترجوا  قد 
ُيثري من  التعايش مع تعليامٍت وأنظمٍة وقوانني أكاديمية كثرية، مما  متفاوتٍة، باإلضافة إىل 
خربات عضو هيئة التدريس من ناحية، ويوسع من مداركِه وجتاربِه املتعددة من ناحيٍة ثانية. 
وقد ظهرت لدَي رغبًة أكيدة يف جتديد خربيت، عن طريق العمل يف جامعٍة أخرى، 
يف  اخلدمة  من  األوىل  اخلمس  السنوات  بعد  مشارك  أستاذ  رتبة  إىل  ترقيتي  بعد  سيام  وال 
تقف  كانت  التي  العوامل  بعض  بروز  إغفال  يمكن  ال  فإنه  ذلك،  ومع  الريموك.  جامعة 
حائاًل دون حتقيق ذلك، ومن أمهها عىل اإلطالق، االلتزام األخالقي نحو جامعة الريموك، 
باخلدمة ضعف مدة البعثة الدراسية للدكتوراة، كام نصت عليه رشوط البعثة، مما يتوجب 
عيّل رضورة خدمة ست سنوات كاملة فيها، هذا باإلضافًة إىل أنني كنُت أقوُم بمهمٍة إداريٍة 
أكاديميٍة مزدوجٍة، تتمثل يف رئاسة قسم الرتبية وعلم النفس من جهة، وإدارة مركز البحث 
والتطوير الرتبوي من جهٍة ثانية، وبوجود نحو أربعني من أعضاء هيئة التدريس والباحثني، 
مما يؤهلني إىل اكتساب خربٍة ثريًة جدًا يف هذين املجالني األكاديميني املهمني، وهو ما قد 
ال يتوفر يف حالة العمل لفرتٍة حمدودة يف جامعٍة داخل األردن أو خارجه، يف حال االنتقال 

إليها.
وما أن بدأُت يف السنة الثامنة للخدمة بجامعة الريموك، حتى تقدمُت رسميًا من إدارة 
العلمي املستحقة منذ عامني. وعندما حصلُت  التفرغ  اجلامعة بطلب احلصول عىل إجازة 
طلبات  بتقديم  فورًا  بادرُت   ،1988/9/1 تاريخ  من  اعتبارًا  نافذًة  تكون  أن  عليها،عىل 
العمل يف عدة جامعات أردنيٍة وخليجية. والغريب جدًا أن مجيع اجلامعات التي تقدمُت هلا 
وعددها مخُس جامعاٍت، قد وافقت رسميًا عىل تعييني، ولكن ضمن أوقاٍت متفاوتة. وهذا 
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ما زاد من احلرية عندي، من أجل االختيار األفضل فيام بينها، ال سيام وأن لكل واحدٍة منها 
مزاياها اخلاصة التي تنفرد هبا عن األُخريات.

وكل جامعٍة قدمُت فيها طلبًا، كان وراء هذا الطلب أكثر من سبب وجيه. فالسبب 
مدينة  آنذاك يف  الكبرية  لعائلتي  الدائم  اإلقامة  مقر  كان  األردنية،  للجامعة  اختياري  وراء 
املجاورة هلا، مع وجود سكن خاص يب هناك. هذا باإلضافًة إىل رغبة أي عضو  صويلح 
هيئة تدريس جامعي ُأردين يف أن يكون له رشُف التعليم يف هذه اجلامعة األم. وكان أول 
كالفحص  التعيني  بإجراءات  وقمُت  بل  منها،  جاءين  قد  مشهورٍة  جامعٍة  يف  للعمل  قبول 
الطبي، وتقديم الوثائق املطلوبة كافة، وصدور خطاب التعيني الرسمي، بل وقامت اجلامعة 

باإلعالن عن اخلرب يف الصحف األردنية اليومية.
أما اجلامعة الثانية التي حصلُت عىل ترشيٍح رسمي للعمل فيها، فكانت جامعة امللك 
اخرتُت  قد  وكنُت  السعودية.  العربية  اململكة  جنوب  بقاع  أقىص  يف  أهبا،  مدينة  يف  سعود 
تلك اجلامعة بسبب خلفيتي اجلغرافية السابقة، وعشقي للمناطق املغطاة باألشجار الباسقة، 
كتلك التي عهدهتا يف دراستي للامجستري يف اجلامعة األردنية، ودراستي للدكتوراة يف جامعة 
كانساس  Kansas األمريكية، حيث يرى اإلنسان األشجار فيهام أينام يتجه. واملعروف أن 
بالغابات اجلميلة، إضافًة  اجلامعة يف مدينة أهبا، تقع ضمن منطقة جبلية مرتفعة، ومغطاة 
إىل أهنا متتاز باجلو اخلريفي الذي يسحر القلوب والعقول، إضافة إىل التمتع باهلدوء النسبي 

الذي قد ال نجده يف أماكن جامعية أخرى عىل مستوى الوطن العريب.
الرسمية عىل  باملوافقة  متتالية،  بعد ذلك  الثالث األخرى  اجلامعات  وجاءت ردود 
الرتشيح للعمل فيها، مما زاد عندي من مستوى احلرية والرتدد يف االختيار بني اجلامعات 
اخلمس، وذلك يف ضوء عدد من الظروف واملعايري املختلفة. إذ حصلُت عىل موافقة بالعمل 
قابوس  السلطان  وجامعة  الرياض،  امللك سعود يف  وجامعة  البحرين،  من جامعة  كٍل  يف 
ظهور  وقبل  1988م،  عام  من  اخلامس  الشهر  يف  وبالذات  وقتها،  وبدأُت  ُعامن.  بسلطنة 
خدمات شبكة االنرتنت، بزيارة امللحقيات الثقافية للسعودية والبحرين وسلطنة ُعامن، من 
أجل احلصول عىل منشورات أو معلومات عن هذه اجلامعات الثالث، حتى أدرس الوضع 
إىل  إضافة  اجلامعات،  هذه  بني  األفضل  لالختيار  املناسب  القرار  متهيدًا الختاذ  كثب،  عن 

اللقاء مع بعض الطلبة من تلك األقطار الشقيقة، وامللتحقني وقتها بجامعة الريموك.
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املشهد، وتعمل عىل  نفسها عىل  املتسارعة  تفرض بعض األحداث  فقد  ومع ذلك، 
تغيري القناعات ومن بعدها تعديل القرارات، إذ قام بزياريت يف جامعة الريموك آنذاك، عضو 
الرمحن  عبد  الدكتور  الرياض،  يف  سعود  امللك  جلامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  اختيار  جلنة 
الشعوان، والذي حيمل التخصص ذاته الذي أمحله، وهو مناهج وطرق تدريس الدراسات 
اخرتهتا، حتى  قد  والتي كنت  الرياض،  معه يف  أعمل  أن  االجتامعية، وأرّص عىل رضورة 
ُأجدد ذكريايت األوىل للتدريس اجلامعي فيها خالل الفرتة ما بني ) 1976 -1973(، حينام 

كنُت أمحُل درجة املاجستري يف الرتبية، وُعينُت فيها حمارضًا ومرشفًا عىل الرتبية العملية. 
يف  اجلامعة  من  واألخرى  أهبا،  يف  اجلامعة  من  موافقات  لدَي  إن  له  قلُت  عندها 
حملولة  فاملشكلة  أهبا،  جامعة  إىل  بالنسبة  فقال:  مسقط،  يف  اجلامعة  من  والثالثة  البحرين، 
يف  بأصدقائنا  سأتصل  حني  يف  للرياض،  وسنختارك  سعودية  جامعة  ألهنا  جانبي  من 
وكنُت  ومسقط.  الرياض  بني  اخليار  لك  ويبقى  بذلك،  وإقناعهم  بعامن  البحرين  سفارة 
خالل تدرييس للطلبة العامنيني يف جامعة الريموك، قد أبلغُت أحدهم وهو الطالب عيل بن 
مسعود املنذري، برغبتي يف العمل بجامعة السلطان قابوس، الذي شجعني جدًا عىل ذلك، 
وأحرض يل بطريقته اخلاصة، عددًا من املنشوراٍت والصوٍر واملعلوماٍت عن تلك اجلامعة، 
وحدثني عىل لسان أصدقاء له يلتحقون هبا، إما كطلبٍة أو كموظفني، حول مزاياها العديدة، 

وخصائصها املتنوعة، مما شجعني عىل أن تكون من بني اخليارات املفضلة.
السلطان قابوس برئاسة عميد كلية  التعاقد من جامعة  وقد أعقَب ذلك زيارة وفد 
ومساعده  احلجري،  محد  السيد  املوظفني  ومدير شؤون  الشبيني،  حممد  أ.د.  حينئٍذ  الرتبية 
احلضور  ثم  اجلامعة،  برئيس  التقوا  حيث  الريموك،  جامعة  مقر  إىل  اهلاشمي،  محود  السيد 
باحلديث  قاموا  الرتحيب هبم،  برئاستِه. وبعد  أقوم  الذي كنُت  الرتبية،  بعد ذلك إىل قسم 
مني  طالبني  العقد،  من  نسختني  عرض  مع  معي،  الرسمي  بالتعاقد  جامعتهم  رغبة  عن 
التوقيع عليهام. وبعد قراءيت املتفحصة لفقرات العقد، ويف ضوء تبادل أطراف احلديث مع 
الضيفني، وجدُت أنه يمثل العرض األنسب من بني العروض السابقة مجيعًا، وذلك لسببني 
رئيسني مها: أن عميد الكلية قد أكد يل احلاجة املاسة لتعييني بعد االلتحاق بتلك اجلامعة، 
رئيسًا لقسم املناهج وطرق التدريس، وهو من أكرب األقسام فيها، وبعدد )45( عضو هيئة 
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تدريس ضمن عرشة ختصصات فرعية للمناهج، مما يسمح يل باالستمرار باخلربة اإلدارية 
األكاديمية اجلامعية، يف بيئٍة تربويٍة جديدة، وهو ما حصل بعد ذلك فعاًل.

وال أستطيُع إخفاء دور العامل املادي واإلغراء يف جمال السكن، الذي يتيحُه يل عقد 
العمل مع جامعة السلطان قابوس، لصنع قرار اختيار مكان الوظيفة اجلديدة، حيث السكن 
املجاين عبارة عن فيال بطابقني، مع سور حييط هبا ويفصلها عن غريها، إضافًة إىل ساحة 
من األمام وأخرى من اخللف، بناًء عىل وصفهم، مع التكييف املركزي والكهرباء املجانية 
إىل  سيؤدي  مما  آنذاك،  أردين  دينار  آالف  اخلمسة  يالمس  شهري  راتٍب  إىل  إضافًة  أيضَا، 
مساعديت بشكٍل كبري يف حل مشكلة تدريس ثالثًة من أبنائي الذكور يف اجلامعات بعد وقٍت 
قصري جدًا من توقيع العقد، والذين كانوا يف صفوٍف متتالية من العارش وحتى الثاين عرش. 
أي أهنم كانوا عىل أبواب الدراسة اجلامعية املكلفة ماديًا، وهو ما حصل بالفعل بعد فرتٍة 
وجيزٍة، حيث توجه األول لدراسة الكمبيوتر يف جامعة الريموك، والثاين لدراسة االقتصاد 
واألعامل يف اهلند، والثالث لدراسة الطب يف جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية، لكونه 

من الطالب العرشة األوائل يف الثانوية العامة/ الفرع العلمي.
فيها،  إما رشحتني للعمل  التي  لبقية اجلامعات األخرى  اعتذرُت رسميًا  وبالفعل، 
األردنية  اجلامعة  رأسها  وعىل  التدريس،  وطرق  املناهج  قسم  يف  رسميًا  بتعييني  قامت  أو 
األم، حيث تفهم موقفي أيامها رئيس اجلامعة املخرضم دولة األستاذ الدكتور عبد السالم 
املجايل )أطال اهلل يف عمره(، ووافق عىل استقالتي من اجلامعة بعد تعييني فيها، عندما كتبُت 
له خطابًا تفصيليًا، أوضحُت له األمور من مجيع جوانبها، مما أتاح يل بعدها التوجه للعمل 
يف جامعة السلطان قابوس بمدينة مسقط، وملدة عرش سنوات متتالية، كانت غنيًة جدًا يف 
من  بد  ال  والتي  املتنوعة،  الذكريات  حلقات  من  املزيد  كتابة  تستحق  جيعلها  مما  خرباهتا، 
توثيقها، خشية ضياعها من جهة، وحتى يستمتع هبا من يتذوق قراءة ذكريات التعليم العايل 

بحلوها ومرها من جهٍة أخرى.

profjawdat@yahoo.com     /   prof.almassaeed@gmail.com                                 

Website: http://www.jwdat.com                                       



197

http://www.alrai.com/  article/1001100.html                  
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

       تاريخ النرش: االحد: 2016/7/24- العدد: )16678(

احللقة اخلام�سة والثالثون: النتاج العلمي للرتقية اإىل الأ�ستاذية
                                                      يف جامعة الريموك

 بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 
بعد  اجلامعي،  التدريس  هيئة  عضو  حياول 
ترقيته األوىل إىل رتبة أستاذ مشارك، أن يتعلم كثريًا 
من خرباته وجتاربه السابقة، بحيث يستفيد من نقاط 
القوة التي اكتسبها، خالل نرشه للبحوث واملؤلفات 
اهلفوات  أو  الضعف  نقاط  يتجنب  وأن  اجلامعية، 
التي وقع فيها، كي يبدأ انطالقتُه اجلديدة يف مشوار 
التقدم للرتقية إىل رتبة األستاذية. لذا، حاولُت منذ 
الريموك  جامعة  يف  مشارك  أستاذ  رتبة  إىل  ترقيتي 
تأليف  أو  1985/2/1م، أن أستعد إلجراء  بتاريخ 

ما هو أغزر، وأعمق، وأفضل، من البحوث واملؤلفات اجلامعية التخصصية التي أنتجتها يف 
الرتقية السابقة، وأن أعمل عىل نرشاجلديد من البحوث يف الدوريات العلمية األكثر شهرًة 

حمليًا وعربيًا ودوليًا، والكتب يف دور النرش املرموقة حمليًا وإقليميًا.  
كام جيد من يتطلع إىل الرتقية األعىل، بأنه من األمهية بمكان، أن يكون إنتاجه العلمي 
يف هذه املرحلة املهمة بالذات، هو األكثر فائدًة، واألنضُج ثمرًا، واألعظُم تأثريًا، واألنفع 
العلمي،  ميدانِه  للصاعدين يف  به  حُيتذى  أنموذجًا  يمثل  وأن  التخصص،  ميدان  تطبيقًا يف 
حتى يسريون عىل ُهداه، ويتلمسون إجيابيات ما قدمُه من إنتاٍج جديٍد، بحيث يمكن تطبيقُه 
إليه،  ينتمي  الذي  املحيل  املجتمع  لتحقيق طموحات  متهيدًا  الواقع،  الغالب عىل أرض  يف 

واإلسهام يف حل ما يعرتضه من مشكالت. 
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ومن جهٍة أخرى، فإنه ينبغي عىل الطامح للحصول عىل رتبة األستاذية اجلامعية، أن 
العلمية لديه، وذلك من حيث طبيعة  يأخذ يف احلسبان وجود نمطني من أنامط األبحاث 
املسامهة أو املشاركة فيها، ومها: األبحاث اجلامعية، التي ُيستحسن أن تكون هلا اليد الطوىل 
من حيث الكم والنوع، بسبب كوهنا حتمل أكثر من وجهة نظر يف عملية تطبيقها وإخراجها 
للبحث  واألفضل  واألصوب  األقوى  أهنا  عىل  الكثريون  يعتربها  إذ  الوجود،  حيز  إىل 
يثبت عضو هيئة  الفردية رضوريًا كذلك، حتى  والباحثني، يف حني يظل وجود األبحاث 
التدريس اجلامعي لآلخرين، بأنه ال يمتلك  مهارات البحث العلمي فحسب، بل ويعمل 
استقاللية  عىل  تؤكد  العملية  هذه  أن  إىل  باإلضافًة  هذا  كربى.  بفاعلية  تطبيقها  عىل  أيضًا 

شخصيته، وتضمن إىل حٍد كبري احتفاظه بآرائه وقناعاته ووجهات نظره اخلاصة.
وحياول الساعي إىل رتبة األستاذية يف الغالب، أن يتناول يف أبحاثِه اجلديدة، العديد 
من املوضوعاٍت، أو املشكالت، أو القضايا املهمة، التي مل تسعفُه الظروف، أو االمكانيات، 
الفرصة   لديه  توفرت  إذا  وبخاصٍة  سابق،  وقٍت  يف  لبحثها  واملعلومات،  املعارف  ُشح  أو 
املالئمة لتحقيق ذلك. وحلسن احلظ، إن حصل مثل هذا كله، فإنه يكون يف تلك اللحظة قد 
أصبح األفضل من حيث اخلربًة، واألكثر مراسًا من حيث التطبيق، مما كان عليه احلال يف 

السابق، كي يليُق اإلنتاج العلمي الذي ينرشُه، بالرتبة األكاديمية املنشودة. 
كام عليه يف الوقت ذاته، أن ال يستسهل عملية النرش يف دورياٍت علميٍة ال تعمل عىل 
إن  غاليًا  الثمَن  سيدفُع  ألنه  السيع،  النرش  يف  طمعًا  الصارمة،  التحكيم  إجراءات  تطبيق 
عاجاًل أم آجاًل، وذلك عندما يتم دفع إنتاجه العلمي إىل جلاِن الرتقية يف اجلامعة التي يعمل 
فيها، أو عندما يتم إرسال ذلك االنتاج إىل املقيمني داخل الوطن أو خارجه، للحكم عىل 
الغث  يميزون بسهولة بني  أن هؤالء مجيعًا  يتمثل يف  بسيط،  لسبٍب  للرتقية، وذلك  أهليتِه 
والسمني يف كل ما يتم نرشه من بحوٍث علميٍة متنوعٍة، وبالذات بالنسبة للدوريات العلمية 

ذات التأثري الواضح IMPACT، من تلك املغايرة هلا متامًا.
وقد تّم أخذ كل هذه األمور يف احلسبان جيدًا، عندما بدأُت يف إجراء البحوث الرتبوية 
امليدانية، والتفكري الدقيق يف املكان املناسب لنرشها، أوعند القيام بتأليف الكتب اجلامعية 
املتخصصة، وال سيام بعد الرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك، ُمراعيًا يف كل ذلك متامًا، اختيار 
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الدوريات اجلامعية أو املهنية املرموقة بالدرجة األساس، عىل املستويني العريب والدويل، من 
أجل نرش البحوث العديدة أوالً، والتعامل مع دور النرش املحلية واإلقليمية ذائعة الصيت، 
من أجل نرش املؤلفات األكاديمية اجلامعية، التي تتناول املوضوعات الرتبوية املرغوب فيها 

ثانيًا وأخريًا. 
وعندما توالت عملية نرش األبحاث والكتب العلمية تباعًا عندي، وملدة أربع سنوات 
بداية  عند  رسميًا  التقدم  باإلمكان  أنه  شعرُت  بحيث  كبري،  بشكٍل  آمايل  انتعشت  متتالية، 
السنة اخلامسة من مكوثي يف رتبة األستاذ مشارك، كي أرفع بعدها االنتاج العلمي اخلاص 
يب رسميًا إىل إدارة اجلامعة، ضمن املجالس األكاديمية العلمية املتخصصة واملعتمدة، طالبًا 
الرتقية إىل رتبة األستاذية، وذلك قبيل سفري إىل سلطنة ُعامن يف بداية شهر أيلول)سبتمرب( 
التفرغ  سنة  خالل  وذلك  قابوس،  السلطان  جامعة  يف  العمل  أجل  من   ،1988 عام  من 

العلمي املمنوحة يل.
بحٍث  من كل  نسٍخ  توفري مخس  بعد  العلمي،  اإلنتاج  ذلك  بتنظيم  ُقمُت  وبالفعل، 
منشور أو مقبوٍل للنرش يف الدوريات العلمية املحكمة املشهورة، وذلك بعد الرتقية األوىل 
إىل رتبة أستاذ مشارك، وأيضًا مثلها من النسخ من كل كتاٍب أكاديمي ختصيٍص منشوٍر يف دار 
نرٍش حمليٍة أو إقليميٍة معروفة. وقمُت بعدها بوضع عميد الكلية آنذاك أ.د. عيل الزغل)رمحُه 
اهلل( بالصورة حول رغبتي بالتقدم الرسمي للنرقية، كي يعمل عىل تشكيل جلنة داخل جملس 
قسم الرتبية، الذي أقوم برئاسته، من أجل فحص اإلنتاج، للتأكد من مطابقتِه للمواصفات، 

قبل رفعه إىل جملس الكلية. 
واستقر االنتاج العلمي املقدم من جانبي للرتقية إىل رتبة أستاذ يف هناية املطاف، عىل 
عرشين عنوانًا، منها سبعة عرش بحثًا، وثالثة كتٍب جامعيٍة ختصصيٍة كاآليت: ثالثة أبحاث 
جملة  يف  أبحاث  وثالثة  الكويت،  جامعة  عن  تصدر  التي  الرتبوية(،  )املجلة  يف  نرشها  تَم 
)دراسات(،  جملة  يف  وبحثان  قطر،  جلامعة  التابعة  والنفسية(،  الرتبوية  البحوث  )مركز 
الصادرة عن اجلامعة األردنية، وبحٌث يف املجلة األمريكية العاملية املسامة: )النظرية والبحث 
الصادرة عن   ،)Theory and Research in Social Education الرتبية اإلجتامعية  يف 
رابطة أساتذة اجلامعات األمريكيني املتخصصني يف الدراسات االجتامعية، وبحٌث يف )جملة 
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جامعة دمشق(، وبحٌث يف جملة )العلوم االجتامعية( الصادرة عن جامعة الكويت، وبحٌث 
الرتبية بجامعة قطر(، وبحٌث يف جملة )مؤتة للبحوث والدراسات(،  يف جملة )حولية كلية 
)املجلة  يف  وبحٌث  العربية(،  اجلامعات  )إحتاد  جملة  يف  وبحٌث  مؤتة،  جامعة  عن  الصادرة 
جملة  يف  وبحٌث  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  عن  الصادرة  للرتبية(،  العربية 
)رسالة اخلليج العريب(، الصادرة عن مكتب الرتبية لدول اخلليج العربية، وبحٌث يف جملة) 
أما  املتحدة.  العربية  اإلمارات  بدولة  االجتامعيني  مجعية  عن  الصادرة  إجتامعية(،  شؤون 
املؤلفات اجلامعية فهي ثالثة كاآليت: كتاب )أساليب تعليم الدراسات االجتامعية(، املنشور 
لصالح كليات املجتمع يف سلطنة ُعامن، وكتاب )تدريس مفاهيم اللغة العربية والرياضيات 
والعلوم والرتبية االجتامعية(، الصادر عن دار اجليل يف بريوت، وكتاب: )األطلس املجسم 

وامللون ألشكال سطح األرض(، الصادر عن دار اجليل يف بريوت أيضًا.
هيئة  ألعضاء  األكاديمية  بالرتقيات  اخلاصة  اجلامعية  للتعليامت  يبقى  باختصار، 
والدقيق  القوي  العلمي  اإلنتاج  من  اهلائل  الكم  لذلك  بالنسبة  األكرب  الفضل  التدريس، 
املنشور حول العامل، وذلك ألنه يتم يف الواقع حتكيمه مرتني: األوىل عند التقدم للنرش يف أي 
Impact، والثانية عند رفع كامل ذلك اإلنتاج طلبًا  جملة علميٍة حُمًًكمٍة وذات تأثري واضح 
للرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك، أو إىل رتبة األستاذية، علاًم بأن هناك الكثري جدًا من مراكز 
أبحاثًا  تنتج  التي  والدولية،  واإلقليمية  املحلية  واجلامعية  البحثية  واملؤسسات  البحوث 
راقية، ليس هبدف الرتقيات، بل ألغراٍض تنموية واجتامعية متعددة، مما جيعل من البحوث 
نحو  ومستقبلهم  أبنائها  حارض  وتطوير  البرشية،  خلدمة  ساميٍة  رسالٍة  من  أكثر  واملؤلفات 

األفضل.  
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األستاذ  لدى  والبحثية  التدريسية  اخلربات  تنوع  رضورة  مبدأ  تطبيَق  قررُت  أن  ما 
اجلامعي، بعد ما يقارب العقد من الزمان يف العمل بجامعة الريموك األردنية، حتى تقدمُت 
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بطلباِت توظيٍف إىل عدة جامعاٍت عربية، مستفيدًا من إجازة التفرغ العلمي التي منحتني 
إياها جامعة الريموك. وكم تعجبُت عندما وافقت مخُس جامعاٍت يف وقٍت متقارب، ممن 
تقدمت للعمِل فيها، عىل ترشيحي للعمل رسميًا اعتبارًا من مطلع شهر أيلول)سبتمرب( من 
عام 1988م. وقد اخرتُت من بينها جامعة السلطان قابوس بمدينة مسقط  الُعامنية، يف ضوء 

جمموعٍة من األسباب واملعايري التي ُأميل إليها يف العادًة من أجل اختيار العمل اجلامعي.
بجامعة  الرتبية  كلية  عميد  مع  العمل  عقد  بتوقيع  قمُت  االختيار،  هذا  ضوء  ويف 
السلطان قابوس آنذاك أ.د. حممد الشبيني، الذي زارين يف جامعة الريموك أواخر ربيع عام 
عن  للغاية  جيدًة  فكرًة  وأعطاين  النفس،  وعلم  الرتبية  لقسم  رئيسًا  كنُت  عندما  1988م، 
األوضاع األكاديمية يف تلك الكلية. وقد تبني يل من حديثِه املطول معي أن الكلية بحاجة 
ماسة إىل خربايت لالشرتاك مع األساتذة املوجودين فيها ومع العميد، من أجل تطويرها نحو 
األفضل، وفتح برامج ألول مرة للدراساٍت العليا، وأن املكتبة العامة يف اجلامعة ككل، ما 
زالت متواضعة أيامها، مما يستلزم رضورة إحضار ما أستطيع محله من مراجع التخصص 

الدقيق عند السفر إىل مسقط.  
سفارة  يف  الُعامين  الثقايف  امللحق  سعادة  إىل  كلها  املعلومات  هذه  بنقِل  قمُت  وقد 
السلطنة بالعاصمة األردنية عامن حينئٍذ، الذي تفهم بدورِه األمر جيدًا، وأبلغني استعداَد 
امللحقية بشحن تلك املراجع مهام كان وزهنا بالطائرة عىل نفقة اجلامعة اخلاصة، عن طريق 
منحي ما يشبه التذكرة Voucher، وبمقدار مخسامية ريال ُعامين )أي نحو 920 دينارًا أردنيًا 
أو 1350 دوالرأ أمريكيًا(. وقد زاد هذا من اطمئناين بدرجٍة كبرية إىل نجاح رحلتي املقبلة 

أكاديميًا إىل جامعة السلطان قابوس. 
معي  أحرضهتا  قد  كنُت  التي  الكثرية  األجنبية  املراجع  جتميع  عىل  بالفعل  وعملُت 
من الواليات املتحدة بعد انتهائي من دراسة الدكتوراة يف جامعة كانساس Kansas خالل 
صيف عام 1980م، إضافة اىل البحوث والكتب التي كنُت قد نرشهتا وأنا عىل رأس عميل 
التي  املاجستري  رسائل  من  وُنسٍخ  الزمان،  من  العقد  يقارب  ما  ملدة  الريموك  جامعة  يف 
أرشفُت عليها يف قسم الرتبية باجلامعة، وُنسٍخ من املجلدات التي صدرت عن مركز البحث 
والتطوير الرتبوي يف اجلامعة خالل عميل مديرًا له، أو خالل فرتة إدارة أ.د. فريد أبو زينة، 
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والتي شملت ملخصاِت مجيع رسائل املاجستري يف الرتبية، التي نوقشت يف جامعة الريموك 
هناية  وحتى  السبعينيات،  هناية  )منذ  الزمان  من  كامل  عقٍد  طيلة  التخصصات  خمتلف  يف 

الثامنينيات من القرن العرشين(.
وبدأت عملية االستعداد للسفر يف أي وقٍت أراُه مناسبًا باالتفاق مع امللحق الثقايف 
اخلليج.  طريان  عىل  واحلجز  السفر  تذاكر  بإصدار  يقوم  الذي  هو  ألنه  األردن،  يف  الُعامين 
1988م، تَم االتصال هاتفيًا يب من  ويف األسبوع األخري من شهر آب )أغسطس( من عام 
مع  مجيعًا،  عائلتي  وألفراد  يل  السفر  تذاكر  الستالم  احلضور  برضورة  وإبالغي  امللحقية، 
حتديد وقت الرحيل إىل السلطنة، وذلك  قبيل فجر اخلامس من أيلول )سبتمرب( من العام 

نفسه.
جهة،  من  كبرية  لعائلٍة  املخصصة  لألغراض  السفر  حقائب  عدد  لكثرة  ونظرًا 
استأجرُت  فقد  أخرى،  جهٍة  من  للتدريس  أحتاجها  التي  الكثرية  األكاديمية  وللمراجع 
إىل  وصلُت  وعندما  الوزن.  كثرة  بسبب  إضافيًا  مبلغًا  أدفع  أن  وخشيُت  صغريًة،  شاحنًة 
رشكة طريان اخلليج التي كانت آنذاك يف منطقة العبديل قرب جممع احلافالت بمدينة عامن، 
تقدمُت ألحد املوظفني كي ُأبلغُه بوجود تذكرة إضافية غري تذاكر سفر أفراد العائلة، فأخذ 
قرأ اإلسم حتى جاء ُمسعًا  أن  ما  الذي  آنذاك،  التذاكر ودخل هبا إىل مدير الرشكة  مجيع 
نحوي، وإذا به يعانقني بحرارٍة شديدٍة، وأنا حتى تلك اللحظة مل أستطع معرفته، كي يتبني 
للبنني،  الثانوية  الفحيص  مدرسة  يف  بتعليمهم  قمُت  الذين  الطالب  أحد  أنه  بعد،  فيام  يل 
عندما كنت أمحل درجة البكالوريوس قبل ذلك التاريخ بثامنية عرش عامًا. إذ عّرفني بنفسه 
ورحب يب أيام ترحيب، وقال باحلرف الواحد: إن هذه الكتب يتم شحنها من أجل الِعلم 
وليس من أجل التجارة، وسيكون شحنها باملجان تكرياًم لك يا أستاذي الفاضل، وأما عن 
يف  العائلة  وألفراد  يل  حجز  كام  هبا.  الترصف  يف  حر  وأنت  إليك  فأعيدها  الكتب،  تذكرة 
مقاعد متقدمة داخل الطائرة. وقد شكرتُه جدًا عىل وفائِه ألستاذِه من ناحية، وعىل موقفه 

النبيل نحو العلم وأهله من ناحيٍة ثانية. 
متام  األردنية عامن، يف  العاصمة  الدويل يف  علياء  امللكة  مطار  الطائرُة من  وانطلقت 
الساعة الثانية والنصف قبيل الفجر، كي تصل إىل مطار مسقط الدويل يف متام الساعة السادسة 
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صباحًا. وهناك واجهتني املشكلة األوىل التي مل أكن أتوقعها، والتي تتمثل يف رضورة اطالع 
أحد موظفي وزارة اإلعالم عىل املراجع والكتب الكثرية التي أحرضهتا معي من األردن، 
قبل السامح يل بإخراجها من املطار، مما حيتم التأخر حلني بدء الدوام الرسمي بعد الساعة 

الثامنة صباحًا.
وبالفعل، جاء ذاك املوظف مبكرًا، وفتح مجيع احلقائب التي حتتوي عىل الكتب، ثم 
بينها بطريقٍة عشوائيٍة. وبعد تقليب صفحاهتا واالطالع عىل مضموهنا  اختار جمموعًة من 
بصورٍة عامة، تولدت لديه قناعًة بأهنا عبارة عن كتٍب علميٍة رِصفة، وغالبيتها مراجع باللغة 
اإلنجليزية، فقام بالتوقيع عىل نموذٍج خاٍص للسامِح بإخراجها من املطار، بعد أن رحب يب 

وبفكرة إحضار املراجع الكافية لفائدة طلبة اجلامعة. 
أما املشكلة الثانية التي واجهتني يف اللحظات األوىل لوصويل وعائلتي إىل السلطنة، 
فكانت تتمثُل يف عدم قدوم مندوٍب من اجلامعة الستقبالنا، نتيجة نسيان الشخص املكلف 
املهمة لذلك األمر، ال سيام ونحن ال نعرف أحدًا يف مسقط من قبل. وانتظرنا برهًة  هبذه 
إضافيًة من الوقت لعل أحدًا يأيت ويسأل، ولكن دون جدوى. فكان مني إال أن توجهُت إىل 
أحد املسؤولني يف املطار وأبلغته باألمر، كي يتصل مشكورًا بإدارة جامعة السلطان قابوس، 
تنقلنا إىل داخل احلرم اجلامعي. وهناك  ليكتشفوا اخللل، ويسعوا بإرسال حافلٍة صغريٍة 
هيئة  ألعضاء  العادة  يف  واملخصصة  كاماًل  فرشًا  املفروشة  الفلل  إحدى  إىل  بنا  التوجه  تّم 
التدريس، حيث تّم إدخال ُاحلقائب، وطلبوا مني التوجه معهم إىل إدارة اجلامعة الستكامل 
اإلجراءات الرسمية للتعيني، تاركًا الزوجة واألبناء ممن هم يف املرحلة الثانوية، لتدبر أمر 

الرتتيب األويل لألغراض املتعددة.
املوظفني  شؤون  يف  املسؤولون  استقبلني  حتى  اجلامعة،  إدارة  إىل  ذهبُت  أن  وما 
بالرتحاب، مع اعتذارهم عام حصل من تأخرٍي لالستقبال يف املطار, ثم تابعُت بعدها تعبئة 
السفر  وثائقية من جوازات  أخذ صوٍر  بعد  باجلامعة،  بااللتحاق  اخلاصة  الرسمية  النامذج 
وتسليمي  اجلامعة،  يف  تدريس  هيئة  كعضو  الشخصية  البطاقة  واستصدار  العائلة،  ألفراد 
التنقل  دفعة نقدية أوىل من أجل  تسيري األمور احلياتية العاجلة، وإعطائي نبذة عن كيفية 
بواسطة حافالت  اليومي  األكاديمي  العمل  الرتبية، حيث  كلية  مقر  إىل  السكن  من مكان 
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اجلامعة، وذلك قبل عملية التفكري برشاء سيارٍة خاصة. وقد أخربهتم ما حصل معي من 
مل تستعمل  املخصصة لذلك  التذكرة  الطائرة، وأن  الكتب واملراجع جمانًا عىل  قصة شحن 
من جانبي، وقمُت بتسليمها هلم. وقد شكروين شفاهًة عىل ذلك، ووصلني من نائب رئيس 

اجلامعة بعدها بعدة أيام خطاب شكر رسمي عىل هذا الترصف.
وانتقلُت بعد ذلك ملقابلة عميد كلية الرتبية، الذي عقد معي اجتامعًا مطوالً، ناقش 
الرسمي  اخلطاب  يصدر  أن  بعد  العاجل،  القريب  يف  يل  املوكلة  املهام  وبالتفصيل،  خالله 
بتويل منصب رئاسة قسم املناهج وطرق التدريس. وبالفعل مل يمر إال الوقت القصري، حتى 
مارسُت مهامي اإلدارية األكاديمية اجلديدة كرئيس لذلك القسم، الذي كان يلتحق به مخسٌة 
ومرصيٍة  وُأردنيٍة  ُعامنيٍة  عربيٍة  جنسياٍت  من  التدريس،  هيئة  أعضاء  من  عضوًا  وأربعون 
وسودانيٍة ومغربيٍة، يف تسعٍة من التخصصات الفرعية للمناهج وهي: مناهج وطرق تدريس 
الرتبية اإلسالمية، واللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات 
العمل  عجلة  وبدأت  األرُسية.  والرتبية  الرياضية،  والرتبية  الفنية،  والرتبية  االجتامعية، 
األكاديمي تدور يف تلك اجلامعة العريقة، كي أخدَم فيها َعرشَة أعواٍم كاملة، مررُت خالهلا 
حتى  أو  اثنتني  أو  حلقٍة  كتابة  هلا  يكفي  ال  التي  والذكريات،  التجارب  من  الكثري  بالكثري 
تِباعًا، وبشكٍل متسلسٍل حسب زمان حدوثها  والتي ستأيت  أكثر من ذلك،  ربام  بل  أربع، 

بإذن اهلل تعاىل. 
profjawdat@yahoo.com/ jawdatmassa@gmail.com   
Website: http://www.jwdat.com                        
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      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

       تاريخ النرش: االحد: 2016/8/7- العدد: )16692(

احللقة ال�سابعة والثالثون: ذكريات الأ�سابيع الأوىل للعمل 
                                                     بجامعة ال�سلطان قابو�س

بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

حيرص اإلنساُن كلام انتقل إىل مكاٍن جديٍد، عىل أن يكتشف بنفسه الكثري من األمور 
التي تدور يف حميطِه ، وأن يطرَح العديد من األسئلة واالستفسارات اليومية حول ما يراُه 
أو يقرأُه أو َيسمعُه عن ذلك املكان وقاطنيه، كي يستطيَع التأقلم بنجاٍح مع البيئتني الطبيعية 
والبرشية من حولِه، وأن ُيصغي يف البدايات جيدًا لكل ما ُيقال أمامُه، أكثر مما ُيعطي رأيًا أو 
ُحكاًم أو قرارًا بقضيٍة معينٍة أو مسألٍة حمددٍة أو ُمعضلٍة قائمٍة، وهلا عالقٌة قويٌة بمسرية احلياة 
اليومية، قبل اإلملام الدقيق باخللفية الواسعة هلذه أو تلك، حتى ال يتعارض ذلك مع عادٍة 
تَم اشرتاعها من قبل، وأصبحت  أو تعليامٍت  أنظمٍة  أو  أو قوانني  أو ُعرٍف شائع،  سائدة، 

مألوفة ألهل املكان، دون أن ُيِلَم هبا الزائر اجلديد.
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وهذا ما حاولُت تطبيقُه شخصيًا ما أمكن، خالل األسابيع القليلة األوىل من خدمتي 
يف جامعة السلطان قابوس، ال سيام وأن الوضع مل يقترص عىل تنوع البيئة املحيطة من حيث 
الطقس أو املناخ من جهة، وال من حيث طبيعة الناس وظروفهم وأحواهلم وطريقة التعامل 
معهم من جهٍة ثانية فحسب، بل وأيضًا ألن الفسيفساء األكاديمية كانت بارزًة بشكٍل كبرٍي 
داخل اجلامعة، وذلك من حيث التنوع الواضح يف جنسيات أعضاء هيئة التدريس املتعددة، 
التي خترجوا منها أو  الغربية املختلفة  وخرباهتم الطويلة واملتنوعة، وجامعاهتم الرشقية أو 
اجلميع،  بني  املثمر  األكاديمي  للتفاعل  جدًا  غنيًة  بيئًة  أوجد  مما  سابقًا،  فيها  خدموا  التي 

والذي كان َيصُب يف هناية املطاف لصالح الطلبة واجلامعة والدولة املضيفة.
َتَركَز ُجُل اهتاممي يف بداية األمر، عىل اإلملام الدقيق بأنظمِة اجلامعة وتعليامهتا  وقد 
املتنوعة، واالطالع عىل امللفات السابقة لقسم املناهج وطرق التدريس، أو أي ملٍف آخر من 
ملفات كلية الرتبية، تتيح يل اللجان الرسمية التي أقوم برئاستها من االطالع عليه، وذلك 
حتى أعمل عىل تكوين فكرٍة كاملٍة ملا يدور حويل، وذلك قبل تقديم االقرتاحات املناسبة 
والتنظيمية  والتعليمية  الرتبوية  املشكالت  لبعض  املالئمة  احللول  طرح  قبل  أو  للتطوير، 

واإلدارية التي قد تظهر من وقٍت آلخر. 
الرتبية  تعاوٍن كامٍل من جانب عميد كلية  الوهلة األوىل، وجود  وقد الحظُت منذ 
آنذاك، وخبري اليونسكو املعروف أ.د. حممد الشبيني، الذي حاول وضعي يف صورة ما تَم 
حتديده  مع  للسلطنة،  قدومي  سبقت  اللتني  السنتني  خالل  رئيسة  إنجازات  من  الكلية  يف 
ألسامء اللجان الكثرية املوجودة يف الكلية، والتي شدد عىل رضورة تفعيلها بدرجٍة أفضل، 
الدرايس.  العام  املنشودة خالل ذلك  الرتبوية  إليه من األهداف  الكلية ما تصبو  كي حتقق 
وكان حيرص وهو يتحدُث معي عىل أمرين بالنسبة لتلك اللجان: األول أن يستنري برأيي 
أميل ألن أكون عضوًا فاعاًل من  التي  التي أرغب يف رئاستها، وتلك األخرى  اللجان  يف 
بني أعضائها من رؤساء األقسام اآلخرين، كي يأخذ فكرًة واضحًة مني قبل اجتامع جملس 
العليا،  الدراسات  جلنة  رئاسة  يف  الشديدة  رغبتي  له  أبديُت  وقد  التوجه.  هذا  عن  الكلية 
وجلنة الندوات، وجلنة البحوث العلمية، أما باقي اللجان فال بأس إن كنُت فيها  جمرد أحد 
خالل  الكلية  ملجلس  الرسمي  االجتامع  خالل  بالفعل  ذلك  وحصل  العاديني.  األعضاء 
األسبوع الثاين من التحاقي بالعمل يف اجلامعة. حيث أدار العميد االجتامع بحرفيٍة عاليٍة، 
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السابقة،  الثالث  اللجان  برئاسة  كلفني  الكلية،  جملس  أعضاء  اللجان عىل  توزيع  وخالل 
وشاركني كعضو يف عدٍد من اللجان األخرى.

ويف اليوم التايل، اتصل يب هاتفيًا وطالبني باالجتامع معه ملناقشة بعض القضايا، والتي 
كان عىل رأسها الطلب مني كتابة تقارير عن اخلطط املقرتحة لتطوير اللجان الثالث، ورفعها 
املناهج  للحديث عن وضع قسم  بعدها  انتقل  ثم  يناقشها معي يف وقٍت الحق.  إليه، كي 
وطرق التدريس بالكلية، الذي كنت أقوم شخصيًا بمسؤولية رئاسته، وكيف يمكن تدبر 
أمور براجمه املختلفة، وعىل رأسها برنامج الرتبية العملية، الذي كان يمثل أكرب برنامج يف 
الكلية، ويتطلب ُجهدًا من حيث التخطيط والتنظيم والتنفيذ، باإلضافة إىل التفكري اجلدي 
الفرعية  بتخصصاته  التدريس  وطرق  املناهج  يف  املاجستري  لربنامج  دقيقة  أسٍس  وضع  يف 
النفس  علم  يف  وثالث  الرتبوية،  واإلدارة  األصول  يف  للامجستري  آخر  وبرنامج  املختلفة، 

الرتبوي، متهيدًا لبدء اإلجراءات الرسمية جلعلها برامج دراسات عليا واقعية. 
ويف ظل هذه احلامسة الشديدة من املناشط األكاديمية املتنوعة، ومن التفاعل املتواصل 
مع رأس اهلرم يف كلية الرتبية وهو العميد، فقد شعرُت بأن القسم والكلية حتتاج مني إىل 
الكثري من اجلهد واخلربة والعمل الدؤوب، من أجل إنجاز ما هو مأمول بالفعل، ال سيام 
النجاح  عوامل  أقوى  يمثل  مما  املسيطر،  هو  كان  األطراف  كل  مع  العمل  يف  التناغم  وأن 
سقف  لرفع  املطلوب  التخطيط  عىل  اجلميع،  شجع  هذا  كل  السليمة.  اجلامعية  البيئة  يف 
التوقعات بالنسبة لالنجازات التي يرغبون يف إمتامها خالل ذلك العام الدرايس، وبالذات 
بعد االستعداد  الواضح من بقية رؤساء األقسام األخرى يف الكلية ألخذ توجيهات العميد 

بكل أمانٍة ومسؤولية. 
باستمرار  وتتابعُه  تنظمُه  كان  الذي  املثمر،  التشاركي  العمل  نحو  اجلميع  وانطلق 
للتأكد من سالمة  بأول،  الكلية من أجل متابعة األمور أوالً   املتتالية ملجلس  االجتامعات 
اخلطوات املطبقة، والتطرق إىل بعض العقبات التي قد تظهر أحيانًا، كي يتم تذليلها حتى ال 
حتول دون الوصول إىل املستوى املطلوب. وبينام نحن يف هذا الزخم األكاديمي الكبري، يقع 

حادٌث مل يكن يف احلسبان مطلقًا، مما أثر سلبًا عىل عملية تسارع اخلطوات كافة.
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األردنية  السياقة  رخصة  وإستبدال  اإلقامة،  إجراء  عملية  رسميًا  أكملُت  أن  فام 
بمثيلتها الُعاَمنية، حتى فكرُت برشاء سيارٍة جديدٍة للحاجة العائلية املاسة هلا. وقد حددنا 
أحد أيام العطلة األسبوعية للذهاب إىل مدينة مسقط، التي تبعد نحو أربعني كيلومرتًا عن 
اجلامعة، ومعي زوجتي وإبني األكرب خلدون، الذي كان وقتها يف الصف األخري من املرحلة 
زوجتي  تأخذ  املبتدئات  السائقات  بإحدى  إذا  املدينة،  وسط  نتجول  كنا  وبينام  الثانوية. 
بعض  هلا  أحدث  مما  األمام،  إىل  بعيدًا  أمتار  عدة  بقوة  وتقذفها  الرصيف،  طرف  عىل  من 
الكسور واالرجتاجات الدماغية، استدعت عمليات جراحية عاجلة، واملكوث لفرتة ليست 
بالقصرية يف املستشفى، كان األبناء والبنات الصغار بأمس احلاجة إىل والدهتم وقتها، إضافًة 
إىل رضورة الزيارة شبه اليومية هلا من جانب أطفاهلا، مما أدى إىل حدوث حالٍة من االرتباك 

وتشتيت الفكر واجلهد والوقت معًا.
كل هذا قد حّد من نشاطي األكاديمي اجلامعي بشكٍل الفٍت للنظر. ولكن مما كان 
ُيثلُج الصدر، وقوف مجيع الزمالء واملسؤولني يف كلية الرتبية بخاصة والكليات األخرى 
التقارير  وإعداد  أحيانًا،  القسم  بإدارة  االهتامم  حيث  من  ُمرًشفًا  موقفًا  بعامة،  اجلامعة  يف 
األكمل.  الوجه  العملية عىل  الرتبية  برنامج  أمور  تسيري  مع  أخرى،  أحيانًا  اللجان  لبعض 
ومما زاد يف تقديري وإعجايب يف تلك األزمة الطارئة، التضامن العائيل من جانب الزمالء من 
اجلنسيات املختلفة املجاورين يف السكن، من حيث االهتامم بالصغار من وقٍت آلخر عن 
طريق احتضاهنم، وتوايل الزيارات املنزلية شبه اليومية بعد خروج الزوجة من املستشفى، مما 
رفع من املعنويات لدى أفراد العائلة، وساهم يف عملية الشفاء، الذي يمثل اجلانب املعنوي 

واحدًا منه.
الرتفيه  أجل  من  آلخر  مكان  من  العائلة  بأفراد  والتنقل  جديدة،  سيارٍة  رشاء  ومع 
والتخفيف من حدة ما حصل، بدأت احلياة تعود تدرجييًا إىل حالتها الطبيعية، وبدأت الكلية 
تشهد جولًة من الندوات الرتبوية والثقافية والعلمية والدينية والوطنية املتنوعة، كام أخذت 
ُأُكلها،  تؤيت  العليا  والدراسات  العلمي  البحث  جماالت  يف  باللجان  اخلاصة  االجتامعات 
بوضع اإلطار العلمي والتنظيمي الالزمني لتقديم املقرتحات املفيدة يف هذا الصدد، متهيدًا 

الختاذ القرارات الرسمية املالئمة.
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وباختصار شديد، فإن االنتقال إىل عمٍل آخر أو إىل بيئٍة معيشيٍة جديدة، ال شك يؤدي 
إىل إكساب الفرد الكثري من اخلربات احلُلوة وامُلرة. ومع ذلك، فهي مجيعها ُتسهم بقوة يف 
تشكيل شخصيتِه القيادية املطلوبة، وبخاصٍة لإلنسان األكاديمي اجلامعي، والتي ستجعله 
امتصاص  وعىل  حدوثها،  عند  النجاح  بلحظات  التذوق  عىل  آجاًل  أم  عاجاًل  إن  يتعود 
صدمات األمل أو اإلخفاق حال وقوعها، مع حماولة الوقوف ثانيًة بكل عزيمٍة واقتدار، ألن 
احلياة التي نحياها ما هي إال دوالب يدور بام متليه األقدار، والذي خُيصُص من األيام ما 
حُتَسُب للفرد، ومن األيام األخرى التي ُتوَصُف بأهنا عليه. ومع ذلك، فهي حمسوبة من ذلك 
العمر املحدود بالسنني واأليام، مما يستدعي اغتنام حالوهتا باملزيد من االستمتاع بمنجزات 
العمل واالنتاج والنجاح، مع عدم اخلضوع ملرارهتا باإلحباط والكآبة واالستسالم، بل ال 
بد من الوقوف ثانيًة من الكبوة الطارئة، والبحث عن وسائل التحدي التي تعيد ذلك الفرد 

من جديد إىل ميدان العمل املنتج والتميز فيه.
profjawdat@yahoo.com   /    jawdatmassa@gmail.com
Website: http://www.jwdat.com
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http://www.alrai.com/  article/1009083.html                  
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

       تاريخ النرش: االحد: 2016/8/28- العدد: )16713(

احللقة الثامنة والثالثون: برنامج الرتبية العملية بجامعة ال�سلطان قابو�س  
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

يتبع برنامج الرتبية العملية يف أي جامعة من اجلامعات العربية أو األجنبية يف أغلب 
األحيان، إىل قسم املناهج وطرق التدريس بكلية العلوم الرتبوية. ويمثل هذا الربنامج يف 
التي  املعرفية والرتبوية  للمعلومات واألفكار واآلراء والنظريات  فعليًا  واقع احلال تطبيقًا 
املناهج، من  التحاقهم بقسم  الثالث األوىل من  للسنوات  الطلبة خالل دراستهم  اكتسبها 

أجل إعدادهم كمعلمني للمدارس األساسية أو الثانوية.
ُينهي  مل  ما  العملية،  الرتبية  برنامج  يف  التسجيل  الطالبة،  أو  الطالب  يستطيع  وال 
بنجاح مجيع املقررات املعرفية والرتبوية املطلوبة لذلك الربنامج، والتي ختتلف من ختصص 
التسعينيات من  أوائل عقد  التدريس يف  املناهج وطرق  أكاديمي آلخر. وقد كان يف قسم 
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وتدريس  اإلسالمية،  الرتبية  تدريس  يف:  تتمثل  فرعية  ختصصات  عرشة  العرشين  القرن 
اللغة العربية، وتدريس اللغة اإلنجليزية، وتدريس العلوم، وتدريس الرياضيات، وتدريس 
الرتبية  وتدريس  الرياضية،  الرتبية  وتدريس  الفلسفة،  وتدريس  اإلجتامعية،  الدراسات 

الفنية، وتدريس الرتبية األرُسية أو املنزلية. 
من  األوليني  العامني  خالل  رصفة  معرفية  مواد  بدراسة  القيام  الطالب  عىل  وكان 
التحاقه بقسم املناهج، مثل مواد القرآن الكريم والفقه واحلديث وغريها، بالنسبة لتخصص 
وغريها،  والنصوص  واألدب  والرصف  النحو  مواد  ومثل  اإلسالمية،  الرتبية  تدريس 
والتاريخ اإلسالمي  القديم،  التاريخ  مواد  العربية، ومثل  اللغة  تدريس  لتخصص  بالنسبة 
واجلغرافيا الطبيعية واجلغرافية البرشية وغريها، بالنسبة لتخصص الدراسات االجتامعية، 
وهكذا ينطبق األمر ذاته عىل للتخصصات السبعة الباقية. وعندما يصل الطالب إىل السنة 
التخصص،  مادة  تدريس  بطرق  العالقة  ذات  املختلفة  الرتبوية  املواد  بدراسة  يبدأ  الثالثة، 
النفس  وعلم  والتقويم،  والقياس  اإلنساين،  والنمو  التعلم،  ونظريات  املدرسية،  واملناهج 
الرتبوي، وإدارة الصف، وغريها من املواد التي تفيده يف التعامل مع الطلبة داخل احلجرة 

الدراسية خالل عملية التطبيق امليداين يف املدارس احلكومية.
بكلية  التدريس  وطرق  املناهج  قسم  يف  اخلدمة  قبل  املعلمني  إعداد  برنامج  وكان 
الرتبية يف جامعة السلطان قابوس، قد خصص السنة الرابعة واألخرية من وجود الطالب 
فيها، لإللتحاق كليًا باملدارس املتوسطة منذ بداية اليوم الدرايس صباحًا، وحتى هنايته قبيل 
يتجاوز  كان  العملية،  الرتبية  بربنامج  امللتحقني  اجلنسني  من  الطلبة  عدد  أن  وبام  العرص. 
الذي  التدريس  املناهج وطرق  يستوجب من قسم  كان  ذلك  فإن  الستامية طالٍب وطالبة، 
كان يدير هذا الربنامج، املطالبة بتوفري ثالثني حافلة عىل األقل لتقف أمام كلية الرتبية صباح 
كل يوم من أيام الدراسة األسبوعية، كي يصعد اليها الطلبة للتوجه إىل عرشات املدارس 
احلكومية املحيطة باجلامعة، عىل مسافة ترتاوح ما بني )5- 40( كيلومرتًا، وبمعدل ال يزيد 
عن )20( طالبًا أو طالبة من خمتلف التخصصات يف كل مدرسة، بناًء عىل توصية املدارس 
ذاهتا، التي مل تكن حتبذ أن يزيد العدد عن ذلك، حتى ال يتم إرباك اإلدارة املدرسية، مما يرفع 
من عدد املدارس التي تستقبل طلبة الرتبية العملية، إىل ما يزيد قلياًل عن الثالثني مدرسة، 

وبالعدد ذاته من احلافالت، ألنه كان يتم ختصيص حافلة لكل مدرسٍة من هذه املدارس.
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من  العملية  الرتبية  برنامج  عىل  املرشفني  من  العديد  احلافالت،  هذه  يرافق  وكان 
أعضاء هيئة التدريس بقسم املناهج، ممن حيملون درجة املاجستري يف إحدى التخصصات 
العرشة السابق ذكرها. ويقوم مرشف الرتبية العملية بالعديد من املهام األكاديمية والرتبوية 
له  الفرصة  إتاحة  أجل  من  املتعاون  املدرسة  معلم  مع  التنسيق  يف  أمهها  يتمثل  املختلفة، 
ولطلبتِه كي يرشدهم إىل رضورة تسجيل مالحظاتِه عن أداء املعلم أثناء دروس املشاهدة، 
ملناقشتهم  املشاهدة، وذلك  االنتهاء من حضور دروس  بالطلبة عقب  إىل االجتامع  إضافًة 
فيام سجلوُه من مالحظات، ثم القيام بزيارة ميدانية لطلبة الرتبية العملية خالل تدريسهم 
الفعيل يف املدارس، والعمل عىل تدوين املالحظات عن األداء التدرييس لكل واحٍد منهم، 
امُلَعدة مسبقًا، من أجل  الدرسية  تأديتهم لدروسهم حسب اخلطط  بعد  بالطلبة  واالجتامع 
مناقشتهم يف اإلجيابيات التي قاموا هبا كي حيافظوا عليها، وحتديد األخطاء التي وقعوا فيها 

كي يتم جتنبها مستقباًل.
كام جيتمع مرشف الرتبية العملية بصفٍة دوريٍة مع مدير املدرسة ومع املعلم املتعاون 
فيها، كي تتم مناقشة املشكالت التي تطرأ أحيانًا والعمل عىل حلها، ومن ثَم تقويم طلبة 
الرتبية العملية بموجب بطاقة التقويم املخصصة لذلك، وتقديم تقريٍر شهرٍي لرئيس القسم 
عن سري برنامج الرتبية العملية كٌل يف جمال ختصصِه، وتوفري ملف أكاديمي لكل طالب، 
التقدم  ومدى  األسبوعية،  املشاهدة  وتقارير  التقويم،  بطاقة  أمهها  أمور  عدة  فيه  توضع 
الواضح الذي حيرزه الطالب، والتعاون مع أستاذ املادة ومع رئيس القسم، من أجل تطوير 

برنامج الرتبية العملية من فصٍل آلخر.
وهناك عضو هيئة تدريس آخر يشاطر مرشف الرتبية العملية يف مهمة اإلرشاف عىل 
إحدى  يف  الدكتوراة  درجة  حيمل  الذي  العملية،  الرتبية  مقرر  أستاذ  وهو  الربنامج،  ذلك 
أو  أو أستاذ مشارك،  برتبة أستاذ مساعد،  إما  القسم، ويكون  التخصصات العرشة داخل 
أستاذ. ويرجع إليه يف العادة مرشف الرتبية العملية من وقت آلخر، كي يستأنس برأيه يف 
كثري من األمور ذات الصلة. كام يتوىل أستاذ املقرر أيضًا األرشاف العام عىل برنامج الرتبية 
الدرايس  الفصل  تقل عن مرتني يف  ميدانية ال  بزياراٍت  والقيام  العملية يف جمال ختصصِه، 
لكل طالب، وحضور حصة درسية خالهلام مع كتابة تقرير عن مدى التقدم الذي أحرزُه، 
باإلضافة إىل تذليل الصعوبات التي قد تواجه الطلبة من وقٍت آلخر، وتزويد رئيس القسم 
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يف  لتطبيقها  درايس،  فصٍل  كل  هناية  يف  العملية  الرتبية  برنامج  لتطوير  واقعية  بمقرتحات 
أرض الواقع خالل الفصول الدراسية القادمة.

ومن بني أهم املسؤوليات املشرتكة بني أستاذ املقرر ومرشف الرتبية العملية، الرتكيز 
عىل رضورة استخدام الطالب والطالبات للوسائل التعليمية املتنوعة خالل عملية تدريس 
باالستفادة من معمل  العملية، وذلك  الرتبية  املحددة هلم من جانب مرشف  املوضوعات 
تساعد  عديدة،  وإمكانيات  وأدوات  أجهزة  من  فيه  وما  للقسم،  التابع  التعليمية  الوسائل 
الطلبة عىل إنتاج تلك الوسائل بأيدهيم، بعد أن حصلوا عىل متريناٍت عىل ذلك خالل السنة 
الثالثة، وال سيام عند تدريبهم عىل عملية التدريس األويل يف معمل التدريس املصغر امللحق 
يتم جتميع هذه  أن  التي درسوها، عىل  التعليمية  الوسائل  مقررات  أو من خالل  بالقسم، 
التعليمية  للوسائل  يقام معرض كبري  املنتجة حتى هناية كل فصل درايس، حيث  الوسائل 
ومن  الُعامنية،  والتعليم  الرتبية  ووزارة  اجلامعة  من  كٍل  يف  املسؤولني  كباُر  إليه  ُيدعى 
شخصيات مرموقة يف املجتمع املحيل ممن هيتمون بالعملية التعليمية التعلمية، باإلضافة إىل 

حشٍد من أولياء األمور الراغبني يف مشاهدة منجزات أبنائهم.
وكم كان الطالب من اجلنسني يشعرون بالسعادة، وهم يرون الوسائل التعليمية التي 
داخل  من  الزوار  من  اآلالف  يشاهدها  كي  املعرض،  يف  وضعها  تَم  قد  بأيدهيم  صنعوها 
للحديث عن تلك  الفرصة  تتاح هلم  أكثر، عندما  يفرحون  اجلامعة وخارجها، وكم كانوا 
الوسيلة هلؤالء الزائرين، باإلضافة إىل فتح املجال لطلبة مدارس التطبيق امليداين لزيارة ذلك 
املعرض، وعىل مدى أسبوٍع كامل. وكانت تعليامت إدارة جامعة السلطان قابوس التي كان 
هلا املردود اإلجيايب الواضح، تؤكد عىل رضورة قيام قسم املناهج وطرق التدريس بإهداء 
مجيع هذه الوسائل بعد انتهاء املعرض، إىل مدارس التدريب امليداين، وذلك وفاًء لتفاعلها 
مع القسم من جهة، ومسامهتها يف إنجاح برنامج الرتبية العملية من جهٍة أخرى. كام كانت 
خطابات  وتوزيع  املعرض،  افتتاح  حلضور  ومديراهتا  التطبيق  مدارس  مديري  دعوة  تتم 
العملية  الرتبية  برنامج  طلبة  من  البنّاءة  مواقفهم  عىل  هلم  تكرياًم  عليهم،  والتقدير  الشكٍر 

وللمشاركة الفاعلة يف عملية إعدادهم ملهنة الرتبية والتعليم.  
وطرق  املناهج  لقسم  التابع  العملية  الرتبية  برنامج  كان  فقد  شديد،  وباختصار 
يف  األكاديمية  الربامج  أكثر  بني  من  قابوس،  السلطان  جامعة  يف  الرتبية  بكلية  التدريس 
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اجلامعة التي حتتاج إىل ُجهٍد متواصٍل عىل مدار العام الدرايس، بحيث يتوجه مئات الطلبة 
بعد  ما  فرتة  يف  ويعودون  الرسمي،  العمل  أيام  من  يوم  كل  صباح  املدارس  عرشات  إىل 
املتواصلة مخسٌة وأربعون عضوًا من أعضاء  الذي حيرص عىل خدمتهم  الوقت  الظهر، يف 
هيئة التدريس الذين ينتمون إىل قسم املناهج بتخصصاته العرشة، سواء كانوا أساتذة مواد، 
أو من مرشيف الرتبية العربية. كل ذلك كان هبدف إعداد كوادر من املعلمني املؤهلني معرفيًا 
وتربويًا، عىل يد أساتذة من ذوي اخلربات الطويلة واملؤهالت األكاديمية العليا، كي يكونوا 
مجيعًا بعد التخرج، عىل أهبة االستعداد للتعليم يف املراحل املدرسية املختلفة، من أجل سد 
احلاجات املتزايدة للمدارس التابعة لوزارة الرتبية والتعليم الُعامنية من ناحية، أو للمدارس 

الت يقيمه القطاع اخلاص من ناحيٍة ثانية. 
profjawdat@yahoo.com   /    jawdatmassa@gmail.com
Website: http://www.jwdat.com
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http://www.alrai.com/  article/1010790.html                  
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

       تاريخ النرش: االحد: 2016/9/4- العدد: )16720(

احللقة التا�سعة والثالثون: ق�سة اإن�ساء ماج�ستري الرتبية  
                                                    بجامعة ال�سلطان قابو�س

بقلم: أ.د. جودت أمحد سعادة املساعيد 

متثُل حالًة  اجلامعات،  من  أي جامعة  العليا يف  الدراسات  برامج  إنشاء  تظل عملية 
من حاالت الرضورة اإلجتامعية، وليست رغبًة وقتية من جانب فرٍد بعينِه، أو جمرد نزوٍة 
الغالب  أو هوًى من جمموعٍة من األفراد، لتحقيق هدٍف حمدٍد أو مصلحٍة زائلٍة. وهذا يف 
يف  قابوس  السلطان  جامعة  يف  الرتبوية  العليا  الدراسات  برامج  إلنشاء  بالنسبة  حصل  ما 
أوائل التسعينيات من القرن العرشين، حيث كان طلبة السلطنة الراغبني يف إكامل دراساهتم 
العليا، إما أن تقوم احلكومة بابتعاثهم عىل نففقتها اخلاصة إىل خمتلف دول العامل، أو يتكفل 
درجتي  عىل  احلصول  أجل  من  اخلارج،  إىل  بالسفر  التكاليف،  دفع  عىل  منهم  القادرون 

املاجستري والدكتوراة.
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ولكن ما أن نجح مرشوع إنشاء جامعة السلطان قابوس بشكٍل ُملفٍت للنظر بعد ما 
يقارب العقد من الزمان ، حتى بدأت أفواج اخلرجيني من كلياهتا العلمية واإلنسانية تتواىل 
عامًا بعد عام. وقد ساهم ذلك يف هتيئة األجواء املالئمة لتوفري عدد من اخلرجيني من ذوي 
املعدالت املتميزة، والراغبني يف إكامل دراستهم العليا من جامعتهم األصلية التي خترجوا 
منها، ال سيام وأن الكفاءات من األساتذة املرموقني من ذوي اخلربة الطويلة يف اإلرشاف 
التعاقد مع املزيد  عىل رسائل املاجستري والدكتوراة، ما زالوا يعملون فيها، بل وباإلمكان 

منهم إذا تطلب األمر ذلك.
الدراسات  بربامج  االلتحاق  يف  الراغبني  اخلرجيني  الطلبة  من  الضغوط  أن  ويبدو 
العليا من جهة، ورضورة تنفيذ خطط اجلامعة املستقبلية التي تؤكد عىل هتيئة الظروف لتوفري 
املتنوعة  العليا  الدراسات  برامج  بفتح  أو  باالبتعاث  للتدريس اجلامعي  الوطنية  الكفاءات 
من جهٍة أخرى، كانت وراء تفكري إدارة جامعة السلطان قابوس بالبدء بفتح تلك الربامج، 
لقلة  قبل غريها، وذلك  اإلنسانية  الكليات واألقسام األكاديمية  يتم ذلك أوالً يف  أن  عىل 
األقسام  العادة  يف  حتتاجها  التي  اإلضافية،  واملختربات  واألدوات  األجهزة  من  املتطلبات 

العلمية، والتي تتطلب إجياد ميزانياٍت أكرب وتوفر إمكانياٍت وتعقيداٍت  أكثر.
وما أن جاءت التوجهات األولية من إدارة اجلامعة، بالرغبة يف إنشاء برامج املاجستري 
التعليامت اخلاصة هبا، وحتديد  يف كليتي اآلداب والرتبية أوالً، عن طريق رضورة صياغة 
املجاالت األكاديمية املرغوب البدء هبا، ووضع اخلطط األكاديمية التفصيلية املرغوب فيها، 
أوالً،  معي  فرديٍة  اجتامعاٍت  بعقد  الشبيني،  حممد  أ.د.  آنذاك  الرتبية  كلية  عميد  بدء  حتى 
بصفتي رئيس جلنة الدراسات العليا يف الكلية، وذلك من أجل نقل بعض التوجيهات من 
رئاسة اجلامعة، باإلضافة إىل النصائح التي كان يسدهيا يل بشأن كيفية البدء بالعمل بنشاٍط 
وحيويٍة يف هذا الصدد. وقد أعقب ذلك قيام العميد بعقد عدة لقاءاٍت أخرى مع أعضاء 
املنوي  األكاديمية  للتخصصات  املالئمة  املقرتحات  اجلميع وضع  اللجنة ككل، طالبًا من 

إنشاء برامج املاجستريفيها.
ويف ضوء نتائج االجتامعات املكثفة للجنة الدراسات العليا يف الكلية، تَم االتفاق عىل 
إنشاء عدة برامج للامجستري هي: املاجستري يف مناهج وطرق تدريس الرتبية اإلسالمية، ويف 
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مناهج وطرق تدريس الدراسات اإلجتامعية، ويف مناهج وطرق تدريس اللغة العربية، ويف 
مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية، ويف مناهج وطرق تدريس الرياضيات، ويف مناهج 
وطرق تدريس العلوم، ويف اإلدارة الرتبوية وأصول الرتبية، ويف علم النفس الرتبوي. وما 
أن تم رفع إنجازات جلنة الدراسات العليا إىل عميد الكلية ودراسته هلا، حتى قام بتوزيع 
خطاب رسمي إىل األقسام املعنية بتلك الربامج، لوضع تعليامت دقيقٍة هلا، واقرتاح اخلطط 
األكاديمية التفصيلية املطلوبة هلا، واعتامدها رسميًا من جمالس تلك األقسام، ثم العمل عىل 

رفعها إىل العامدة، متهيدًا ملناقشتها يف اجتامعات جملس الكلية.
وقد اجتمعُت بعدها مع رؤساء األقسام املعنية، بصفتي رئيس اللجنة يف الكلية، من 
أجل االتفاق عىل اخلطوط العريضة لتعليامت ماجستري الرتبية، برصف النظر عن مطالب 
التخصصات الدقيقة، تاركني تلك التفاصيل لألقسام األكاديمية ذاهتا، عىل أن يتم التنسيق 
القوي بني األقسام كافة، من أجل تبادل األفكار واآلراء واخلربات واملعلومات املفيدة يف 
هذا الصدد، مع رفعها يف هناية املطاف إىل رئيس جلنة الدراسات يف الكلية لدراستها، ووضع 

التصور النهائي هلا، متهيدًا لرفعها إىل عميد الكلية. 
كانت  التي  اللجنة،  اىل  الرتبية  يف  املاجستري  درجة  منح  تعليامت  وصلت  وبالفعل، 
املالحظات عليها وإعادهتا  إبداء بعض  بطريٍقٍة علمية وشفافة، مع  مناقشتها  حريصًة عىل 
األوراق  رفع  تَم  األقسام،  جانب  من  اللجنة  مطالب  استكامل  وعند  لتنفيذها.  لألقسام 
وكتابة  بعمق  لدراستها  األعضاء  عىل  منها  ُنسٍخ  بتوزيع  قام  الذي  الكلية،  عميد  إىل  مجيعًا 
مالحظات خطية عنها، وذلك قبل موعد مناقشتها بأسبوٍع كامل. ويف اجتامع جملس الكلية، 
تّم طرح املالحظات من جانب األعضاء، ونوقشت بإسهاٍب يف لقاٍء استمر أكثر من ثالث 
ساعات، أثمر عن موافقة املجلس عىل التعليامت واخلطط األكاديمية، رشيطة قيام األقسام 
ُأثريت يف االجتامع، مع  التي  املطلوبة  التعديالت واإلضافات  بإجراء عدد من  األكاديمية 
إدارة  إىل  جانبِه  من  إرساهلا  عىل  جاهدًا  سيعمل  الذي  الكلية،  عميد  إىل  جديد  من  رفعها 
إن كانت مستوفيًة  ملناقشتها وإقرارها  العمداء، متهيدًا  اجلامعة، متهيدًا لعرضها عىل جملس 

للرشوط املنصوص عليها من قبل.
وزيادًة يف الدقة والقوة لتعليامت الربامج املقرتحة وخططها األكاديمية، فقد استقطب 
عميد الكلية ثالثة من األساتذة الرتبويني املرموقني من كلية الرتبية يف جامعة عني شمس، من 
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بينهم عميد الكلية آنذاك، الذين حرضوا إىل اجلامعة ملدة أسبوعني كاملني، اطلعوا خالهلام 
عىل ما تم الوصول إليه، ثم اجتمعوا بأعضاء جملس كلية الرتبية، وأعضاء جلنة الدراسات 
العليا عدة مرات، وأبدوا عددا من املالحظات القيمة، التي متت مراعاهتا جيدًا وأخذها يف 
العمل  برفع  الكلية  قام عميد  النهائية للمرشوع كله. وبعدها  النسخة  إعداد  احلسبان عند 

كاماًل إىل رئيس اجلامعة الستكامل اإلجراءات الرسمية.
بالبدء  قرارًا  آنذاك  اجلامعة  رئيس  أصدر  حتى  بعدها،  قليلة  أسابيع  سوى  هي  وما 
رسميًا بربامج املاجستري لعدد من التخصصات يف كليتي اآلداب والرتبية، كي يتم اإلعالن 
يف الصحف املحلية لألشخاص الراغبني بااللتحاق بربامج ماجستري الرتبية، من أجل التقدم 
بالشهادات والوثائق املطلوبة إىل عامدة القبول والتسجيل يف جامعة السلطان قابوس. وتم 
التي قامت بإرساهلا لألقسام األكاديمية لدراستها،  حتويل الطلبات اىل عامدة كلية الرتبية، 

واختيار احلاالت األقوى منها من أجل ترشيحهم لاللتحاق بتلك الربامج.
كل هذا يوضح بام ال يدُع جماالً للشك، مدى مراعاة األمور العلمية املحضة عند وضع 
برامج الدراسات العليا، مع عدم اللجوء إىل األفكار اجلاهزة لتطبيقها، أو الرغبات الفردية 
لتنفيذها، بل االعتامد بالدرجة األساس عىل العمل التنظيمي اجلامعي، القائم عىل املناقشات 
بمن  واالستئناس  املتعددة،  واخلربات  األفكار  وطرح  املتنوعة،  اآلراء  وتبادل  املستفيضة، 
خارجها،  من  أو  اجلامعة  أسوار  داخل  من  سواء  املجال  هذا  يف  الطويلة  اخلربات  لدهيم 
وبنََفٍس طويل، يعتمد عىل الفكرة القائلة بأن األساس القوي ألي عمٍل أو مرشوع يزداد 
متاسكًا إذا ما متت هتيئة الظروف املالئمة لديمومتِه، يف حني أن األساس الضعيف قد ينهار 

من أول اختبار. 
وهكذا بدأت برامج الدراسات العليا الرتبوية يف جامعة السلطان قابوس يف أوائل 
التسعينيات من القرن العرشين بصورٍة قويٍة، كي تنطلق برامج جديدة يف ختصصات أخرى، 
ليس يف الكليات اإلنسانية فحسب، بل وقد تعدهتا إىل الكليات العلمية املتنوعة، عندما متت 
هتيئة الظروف واإلمكانيات املطلوبة هلا. ومل تقف األمور عند هذا احلد كذلك، بل ما أن 
استمر النجاح يف برامج املاجستري الرتبوية واإلنسانية، وثبت مدى أهلية خرجييها يف امليدان 
الرتبوي الُعامين، حتى بدأت األصوات تنادي برضورة فتح برامج الدكتوراة يف كلية الرتبية، 
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مما يؤكد سالمة البناء األول، الذي ُأقيمت عليه سلسلة من األبنية األكاديمية التي ختدم ليس 
الطلبة الُعامنيني الطاحمني إىل احلصول عىل درجة الدكتوراة فحسب، بل وأيضًا خدمة برامج 
التنمية الوطنية الُعامنية طويلة املدى، عن طريق إعداد الكفاءات العليا، التي تعمل جامعة 

السلطان قابوس عىل توفريها من أجل تطوير ميادين الرتبية والتعليم العايل.

                                 profjawdat@yahoo.com    /   jawdatmassa@gmail.com             

Website: http://www.jwdat.com                                         
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http://www.alrai.com/  article/1013161                  
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

          تاريخ النرش: االحد: 2016/9/18- العدد: )16734(

احللقة الأربعون: و�سف حرم جامعة ال�سلطان قابو�س 
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

فشلها،  أو  أي جامعٍة  نجاح رسالة  كبريًا يف  دورًا  اجلامعي  احلرم  تلعب مواصفات 
وذلك بمقدار ما تتوفر فيه من أموٍر متعددة ومتطلباٍت خمتلفٍة وإمكانياٍت متنوعٍة، تساهم يف 
حتقيق األهداف العلمية والرتبوية واالجتامعية املنشودة من وراء إنشائه، مثل وجود  قاعات 
دراسية مالئمة، وخمتربات حاسوبية كثرية، ومعامل خمربية فيزيائية وكيميائية وطبية متنوعة، 
ومراكز لتكنولوجيا التعليم الالزمة لنجاح عمليات التدريس اليومية، ومكتبة أو مكتبات 
متعددة، وصاالت رياضية مفتوحة ومغلقة، ومالعب دولية معتمدة،  وإليكرتونية  ورقية 
ومساكن صحية كافية وواسعة ومؤثثة ألعضاء اهليئتني التدريسية واإلدارية والفنية يف وقٍت 
واحد، ومستشفيات أو مراكز طبية جمهزة ، وبيئٍة تعليمية تعلمية هادئة تساعد عىل الدراسة 
وروعًة،  وهباًء  مجاالً  املكان  ُتعطي  خرضاء  وشجرية  عشبية  ومساحات  العلمي،  والبحث 
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احلرم  ذلك  يف  للقاطنني  األولية  احلاجات  تسد  جتارية  وحمالت  متعددة،  ترفيهية  وأماكن 
اجلامعي، وطرق مواصالت سهلة للربط  بالبيئات القريبة والبعيدة بكل ُيٍس وسهولة.

إليها للحرم اجلامعي  التطرق  تّم  التي  وعند مقارنة الرشوط أو املواصفات السابقة 
النموذجي بصورٍة عامة، بام كان موجودًا عىل أرض الواقع بالنسبة حلرم جامعة السلطان 
العديد  توفر  لوجدنا  العرشين،  القرن  من  التسعينيات  ُعامن، طيلة عقد  قابوس يف سلطنة 
منها بالفعل. فقد امتازت مباين إدارة اجلامعة والكليات العلمية واإلنسانية املختلفة باجِلدة 
واحلداثة، حيث تولت اإلرشاف عىل عملية البناء رشكة بريطانية عريقة، أخذت يف احلُسبان 
الكثري من األمور وعىل رأسها الظروف امُلناخية احلارة ملنطقة مسقط التي تقع يف احلقيقة عىل 
مدار السطان، الذي تكون الشمس فيه عمودية أو شبه عمودية معظم أيام السنة، مما يرفع 

من درجات احلرارة بشكٍل كبري.
الطراز  بني  اجلمع  عملية  إىل  باألقرب  اجلامعي  للحرم  العمراين  البناء  نمط  ويتميز 
ثانية، مع مراعاة احلداثة  الُعامنية من جهٍة  التارخيية  العريق من جهة، واللمسة   اإلسالمي 
وقد  املباين.  لتلك  النهائية  التشطيبات  يف  البنائية  واجلامليات  التصميم  حيث  من  أمكن  ما 
الُعامين،  الشعب  أفراد  بني  السائدة  اإلجتامعية  والتقاليد  األعراف  وتقدير  إحرتام  فيها  تم 
من حيث عدم االختالط يف التعليم بني اإلناث والذكور، بحيث كانت التنظيامت البنائية 
التي استخدمت، تتسم بالذكاء الرفيع، وذلك من حيث وجود ممراٍت أو مساراٍت خاصٍة 
لإلناث، وأخرى للذكور، وذلك من أجل تشجيع أولياء األمور عىل التحاق بناهتم بالتعليم 

العايل. 
الُسفىل  األرضية  املمرات  يف  يسريون  الذكور  التدريس  هيئة  وأعضاء  فالطالب 
تسري  حني  يف  آلخر،  مبنًى  من  أو  ألخرى  كليٍة  من  لالنتقال  اجلامعة  يف  هلم  املخصصة 
ذاهتا  باالجتاهات  التي تسري  العليا  املمرات  اإلناث يف  التدريس  الطالبات وعضوات هيئة 
األول يف  بابان:  قاعة  لكل  فيوجد  الدراسة،  لقاعات  بالنسبة  أما  األعىل.  باملستوى  ولكن 
فيها، جلسوا يف  ما دخلوا  إذا  الذكور، والذين  بالطالب  القاعة وله مدخل خاص  مقدمة 
الصفوف األوىل من مقاعد الدراسة، يف حني يكون الباب الثاين يف مؤخرة القاعة وله مدخل 
خاص باإلناث يف الصف األخري من مقاعد الدراسة، واللوايت إن دخلن فيها، جلسن يف 

الصفوف األخرية من تلك املقاعد.
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ومع ذلك، فام أن تبدأ املحارضة ويقوم عضو هيئة التدريس بطرح املعلومات واملعارف 
املختلفة عىل الطالب والطالبات، حتى تظهر عملية التفاعل الواضحة يف األفكار واآلراء 
املحارض  حيرص  كام  املتعددة.  املحارضة  حول موضوعات  اجلنسني،  بني  املختلفة  العلمية 
ما،  قضيًة  تتناول  التي  الصغرية  املجموعات  تشكيل  بعد  بفاعلية،  النقاش  إدارة  عىل  ذاته 
أو مشكلًة حمددًة، أو جزئيًة علميًة معينًة من جزئيات الدرس، هبدف الوصول إىل حلوٍل 
أو قراراٍت مجاعيٍة مالئمٍة. وكم كان يتخلل هذه املحارضات استخدام الوسائل التعليمية 
املفيدة وذات العالقة من جانب أستاذ املادة، حتى يكون التفاعل أكثر وضوحًا، والفائدة 

تعم عىل الطلبة من اجلنسني.
ومل يكن خيفى عىل اجلميع تكليف معظم أعضاء هيئة التدريس للطالب والطالبات 
بعملية إعداد ُدُروٍس خمتلفة حول موضوعاٍت فرعية للامدة الدراسية املقررة، وإلقائها أمام 
زمالئهم. وكم كانت هذه الدروس تربز املنافسة الرشيفة بينهم من حيث حتضري الوسائل 
التعليمية.  الوسائل  معمل  يف  أو  املصغر  التدريس  معمل  يف  والدقيقة  املتنوعة  التعليمية 
املثمرة، وُتطرُح األسئلة  الدروس الطالبية تدور احلوارات  وكم كانت خالل تقديم تلك 
وُتكسبهم  فيها،  املرغوب  القيادية  الصفات  لدهيم  تنمي  التي  املفيدة،  واالستفسارات 

املعارف واملهارات واالجتاهات املنشودة. 
وكانت املالعب والصاالت الرياضية داخل احلرم اجلامعي، من ضمن اإلمكانيات 
الرضورية لطالب قسم الرتبية الرياضية وطالباهتا، يمضون معظم أوقاهتم فيها، إما تنفيذًا 
الرياضية  متارينهم  متابعة  أجل  من  أو  النظرية،  الدراسية  للمقررات  التطبيقية  للمتطلبات 
املتنوعة، أو تلبيًة لرغباهتم املرشوعة يف بناء أجساٍم رياضيٍة قوية. هذا ناهيك عن فتح تلك 
املالعب والصاالت الرياضية الستقبال الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واإلداريني من داخل 
مع قسم  التنسيق  بعد  املتعددة، وذلك  الرياضية  بمامرسة هواياهتم  يرغبون  الذين  اجلامعة 

الرتبية الرياضية الذي يقوم باإلرشاف عليها.
خالهلا  يتم  اجلامعة،  يف  للعاملني  عام  كل  املتعددة  الرياضية  األيام  تقام  كانت  وكم 
تقسيم الراغبني يف تلك املشاركة إىل جمموعاٍت متنافسة عديدة أللعاٍب خمتلفة مثل األلعاب 
اجلامعية ككرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وشد احلبل والسباحة، واأللعاب الفردية 
كاجلري والوثب العايل ورمي الرمح ورمي اجلُلة وكرة املرضب وكرة الطاولة وكرة الريشة 
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حصاد  حسب  املجموعات  عىل  توزع  وامليداليات  الكؤوس  كانت  النهاية  ويف  وغريها. 
املتنافسني من أبنائها وبناهتا، كي ينتهي ذلك اليوم الريايض بالكثري من االرتياح والسعادة 

من جانب اجلميع، الذين متتعوا خالله بروٍح رياضية واضحة سواُء ربحوا املنافسة أم ال.
وال ننسى اجلانب الروحي داخل احلرم اجلامعي، والذي كان يتمثُل بوجود مسجٍد 
ضخم يف الطرف الغريب من اجلامعة، والقريب نسبيًا من معظم مباين الكليات املختلفة،ومن 
من  يقصدُه  اجلميع  وكان  واإلداريني.  التدريس  هيئة  أعضاء  مباين  من  به  يستهان  ال  جزٍء 
وقٍت آلخر ألداء الصلوات اخلمس، وقراءة القرآن الكريم. أما عن صالة اجلمعة بشكٍل 
أسبوعٍي يف ذاك املسجد، فكانت متثل لقاًء إجتامعيًا وأخويًا بني الزمالء من خمتلف الكليات 
والتخصصات، يتم من خاللِه تبادل أطراف احلديث ونقل األخبار املهمة، والتي قد تؤدي 
إىل حتديد مواعيد لزياراٍت معينة ، أو القيام برحالت حمددة، أو التخطيط ملرِشوٍع علمي حمدد 
أو لنشاٍط اجتامعٍي مفيد. كام أن وجود املستشفى اجلامعي  الكبري واملزود بأحدث األجهزة 
واألدوات الطبية، وبالكوادر املتميزة من األطباء من خمتلف اجلنسيات واخلربات، قد ساهم 
يف تلبية احتياجات الطلبة والعاملني يف اجلامعة من الناحية الصحية يف غالب األحيان. هذا 
املختلفة  املالية  املعامالت  الذي ييس عىل اجلميع  الُعامين،  البنك األهيل  ناهيَك عن وجود 
من وقٍت آلخر، إضافة إىل وجود النادي االجتامعي، الذي يشتمل عىل محامات السباحة، 
ربط  عىل  عالوًة  الثقافية،  واملكتبة  والسنوكر،  التنس  وطاوالت   ، املرضب  كرة  ومالعب 
خمتلف  إىل  فيها  القاطنني  وصول  يسهل  التي  املواصالت  طرق  من  حديثة  بشبكٍة  اجلامعة 

جهات السلطنة. 
التدريس  هيئة  أعضاء  من  القاطنني  تسود  فكانت  االجتامعي،  املستوى  عن  أما 
حتدث  أن  فام  عموميتها.  يف  جدًا  طيبة  عالقة  اجلامعي  احلرم  داخل  للمساكن  واإلداريني 
مناسبة سارة ألحدهم كرتقيٍة علميٍة مثاًل، أو نجاح اإلبن أو البنت يف الثانوية العامة أو يف 
اجلامعة، أو الزواج، إال ويتقاطر اجلميع صوب مسكنِه للتهنئة والتربيك، من أجل لتأكيد 
عىل املشاركة يف الفرحة ضمن جٍو عائيل هبيج. أما إذا حدثت حالة وفاة، أو مرض، فيكون 

احلضور رضوريًا لتقديم واجب العزاء، أو عودة املريض لرفع معنوياته والوقوف بجانبه. 
العربية  اجلاليات  بني  والتكاتف  التعاضد  من  ُتنسى  ال  التي  املواقف  بني  ومن 
اجلاليات  أبناء  من  الكثريون  تسابق  حينام  بالدم  عاجلٍة  تربعاٍت  من  حصل  ما  العديدة، 
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الُعامنية واملرصية والسودانية واألردنية والتونسية واملغربية، إلنقاذ الدكتور املرصي عاطف 
مدكور)رمحه اهلل( من كلية اآلداب عندما تعرض لنزيٍف داخيٍل حاٍد، واملشاركة الفعلية يف 
أعضاء  من  إثنني  ضحيتها  راح  التي  األخرى  األليمة  احلادثة  إىل  إضافًة  والعزاء،  التشييع 
هيئة التدريس األردنيني الذين قضوا يف حادث سري مروع بعد مدينة ُصحار وهم عائدون 
من زيارة ملعرض الكمبيوتر يف ديب، ومها املرحوم الدكتور نائل الرواشدة من كلية الطب، 
والدكتور يوسف الزبدة من كلية اهلندسة، حيث جتلت أروع معاين التكافل والتالحم بني 
إىل  التشييع  مراسم  يف  واملشاركة  التربعات،  مجع  تَم  حينام  الواحد،  اجلامعي  احلرم  قاطني 
مطار مسقط الدويل متهيدًا إلعادهتم لبالدهم، وحضور جلسات العزاء التي أقيمت يف أحد 

منازل أبناء اجلالية األردنية لثالثة أياٍم متتالية.
كل هذا يدل بوضوح، عىل متتع احلرم اجلامعي جلامعة السلطان قابوس بالعديد من 
املزايا املادية التي متثلت يف أبنيتها الفريدة يف نمطها، والتي أضيفت هلا يف مرحلٍة تاليٍة مبنى 
برج الساعة الشاهق، والذي أعطاها مجاالً وروعًة بام حييط به من مروج الزهور بألواٍن جذابًة 
جدًا، جعلت الكثري ممن خدموا فيها أو زاروها يسجلون مدى إعجاهبم هبا من حيث روعة 
واألخوي  اإلجتامعي  واجلو  السكنية،  الفلل  ورفاهية  اخلرضاء،  املساحات  ومجال  البناء، 

املشهود له.

                                 profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com             
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      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

       تاريخ النرش: االحد: 2016/9/25- العدد: )16741(

احللقة احلادية والأربعون: ذكريات ق�سم املناهج بجامعة ال�سلطان قابو�س   
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

ذاكرته  من  يسرتجعها  كبريٍة،  معنويٍة  قيمٍة  ذاُت  الغالب  يف  اإلنسان  ذكريات  تبقى 
طويلة أو متوسطة أو قصرية املدى، إىل واقعِه اليومي، وبخاصٍة عندما تكون لديِه الرغبة يف 
ذلك، أو كلام تقاطعت جمرياهتا أو أحداثها التي أصبحت من املايض، مع ما يمُر به يف احلارض 
من وقائع إجيابيٍة أو سلبية، ال ليشء إال ليتذكر منها يف الغالب، تلك اجلوانب املضيئة من 
خرباتِه السابقة، من أجل الشعور باالرتياح أو االستمتاع بام أنجزُه يومًا من األيام، ويأمل 
بتكراره من جديد. ويف ضوء هذا وذاك، يبقى اإلنسان يتعلم من نجاحاته التي يعتز هبا، كلام 

مرت ذكرياهتا أمام خميلته.                                                                               

وكان قسم املناهج وطرق التدريس عند افتتاح جامعة السلطان قابوس عام  1986، 
فبجانب  النفس.  وعلم  الرتبية  قسم  منها  يتألف  وحدات  ثالث  ضمن  وحدة  عن  عبارة 
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وحدة علم النفس، ووحدة األصول واإلدارة الرتبوية، كانت توجد وحدة املناهج. ولكن 
ما أن تَم استقطاب الكفاءات الُعامنية والعربية املختلفة يف املجاالت العرشة للمناهج وطرق 
التدريس، حتى صدر القرار بإنشاء القسم، وكنُت أول رئيٍس له وعىل مدى عرشة أعوام 
متواصلة، حصل خالهلا الكثري من األحداث التي تشجع متامًا عىل انثيال الذاكرة لتوثيقها 

للتاريخ الرتبوي والعلمي.
وكانت اإلنجازات التي متت خالل تلك الفرتة كثرية حقًا، ولكن يمكن اإلقتصار 
التدريس  هيئة  أعضاء  تعيني  استكامل  يف  أمهها  يتمثل  التي  الرئيسة  املوضوعات  عىل  فيها 
ضمن التخصصات الفرعية العرشة، بحيث وصل عدد منتسبي القسم إىل )45( عضو هيئة 
التدريس إبتداًء من خمتلف الُرَتب العلمية. وكانت اجتامعات القسم ال تتم إال داخل إحدى 
القاعات التدريسية أو يف معمل التدريس املصغر، وذلك نظرًا للعدد الكبري ألعضاء جملس 

القسم، والذي كان يمثل أكرب قسم يف اجلامعة يف ذلك الوقت. 
العملية،  الرتبية  لربنامج  الباهر  النجاح  للقسم،  األخرى  املهمة  اإلنجازات  ومن 
حيث كان أكثر من ثالثني حافلة تنطلق صباح كل يوم من أمام كلية الرتبية، حتمل أكثر من 
ستامئة طالٍب وطالبة نحو عرشات املدارس التي تبعد عن اجلامعة مسافة ترتاوح بني مخسة 
كيلومرتات إىل ما يزيد قلياًل عن أربعني كيلو مرتًا، يرافقهم يف هذه الرحلة التدريبية اليومية 

عدد من مرشيف الرتبية العملية وأساتذة املواد التخصصية املختلفة.
وال يمكن نسيان إحدى اإلنجازات املهمة األخرى، والتي تتمثل يف انطالقة مسرية 
برنامج املاجستري يف القسم بتخصصاته العرشة، بدءًا بعملية وضع التعليامت الدقيقة اخلاصة 
بذلك الربنامج يف القسم، إىل استقبال العديد من الطلبة املرشحني له، إىل القيام بتدريسهم 
للمواد املقررة بنجاح، وكتابتهم بدقٍة عاليٍة لرسائل املاجستري النوعية ومناقشتهم فيها، مع 
وجود ممتحنني خارجيني من خمتلف الدول العربية، للمشاركة يف تلك املناقشات، مما أعطى 

هذه الرسائل األكاديمية مصداقيًة أكرب، من حيث املستوى والدقة والقيمة العلمية.
الوسائل  ومعمل  املصغر  التدريس  معمل  من  كٍل  تسيري  أو  إدارة  عملية  وكانت 
التعليمية التابعني للقسم بكفاءٍة عالية، من اإلنجازات اإلضافية لرئاسة قسم املناهج وطرق 
التدريس، وذلك نظرًا للكثافة الشديدة للعمل فيهام من طالب القسم وطالباته يف السنوات 
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ذلك  يتطلب  وما  وطالبة،  طالٍب  ومخسامية  األلفني  يالمس  عددهم  كان  والذي  األربع، 
من وجود جدوٍل مكثٍف الستخدام هذين املعملني بإرشاف أساتذة املواد ومرشيف الرتبية 
العملية، وتوفري املواد االستهالكية الالزمة إلنتاج تلك الوسائل أو أرشطة الفيديو لتصوير 
مئات احلصص التجريبية لتدريس الطلبة. كام مل يقف دور هذين املعملني عىل خدمة طلبة 

القسم فقط، بل كان يلجأ إليهام طلبة اجلامعة من خمتلف الكليات والتخصصات.
للوسائل  الفصلية  املعارض  إقامة  كذلك،  للقسم  السنوية  النجاحات  أبرز  ومن 
اآلالف  حيرضها  والتي  خارجها،  أو  اجلامعة  داخل  من  املسؤولني  كبار  برعاية  التعليمية، 
التابعة  من أساتذة اجلامعة، واملرشفني الرتبويني واملديرين واملعلمني والطلبة من املدارس 
لوزارة الرتبية والتعليم الُعامنية، وبخاصٍة من مدارس التدريب امليداين، والتي ما أن تنتهي 
عرفانًا  العملية،  الرتبية  مدارس  عىل  املعروضة  الوسائل  توزيع  يتم  حتى  املعارض،  تلك 

باجلميل بسبب تعاوهنم مع قسم املناهج وطرق التدريس طيلة ذلك الفصل.
بني  من  فكان  القسم،  يف  التدريس  هيئة  ألعضاء  املتواصل  العلمي  اإلنتاج  عن  أما 
النجاحات اإلضافية التي متت، وذلك عن طريق نرش الكتب اجلامعية التخصصية لعدٍد من 
الشبيني،  أ.د. حممد  آنذاك  الرتبية  أبداه عميد كلية  الذي  التشجيع  نتيجة  للقسم،  املنتسبني 
بتأليف  التدريس  هيئة  أعضاء  مطالبة  عىل  الكلية  جملس  اجتامعات  يف  يؤكد  كان  والذي 
الكتب للمواد الدراسية املقررة، عن طريق مراعاة حمتوى كل مقرر كام تم اعتامده رسميًا يف 
الكلية، مما ساهم يف صدوٍر كتٍب يف املناهج ويف طرائق التدريس، وغريها من التخصصات 
العربية واألجنبية  الرتبوية  املجالت  البحوث يف  من  العديد  الدقيقة. هذا عالوًة عىل نرش 
امُلَحَكَمة من جانب العديدين يف القسم، والتي عملت هي والكتب األكاديمية التخصصية 
املنشورة هلم، عىل تقدم عدد منهم إلنتاجهم العلمي، طالبني الرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك 
أو إىل رتبة أستاذ، وحصلوا عليها بالفعل، مما شهد عىل وجود جٍو من التنافس العلمي بني 
الزمالء الباقني بصدد إنتاج األبحاث والكتب، التي تنعكس بالتايل عىل تعليمهم اإلجيايب 

للطلبة داخل قاعات الدراسة. 
وكانت من نقاط القوة األخرى للقسم يف خالل عقد التسعينيات من القرن العرشين، 
ختريج عدة آالف من محلة البكالوريوس، كي يلتحقوا باملدارس كمعلمني مؤهلني، باإلضافة 
إىل عدٍد ال ُيستهان به من طلبة املاجستري، واختيار األوائل منهم كمدرسني يف القسم، قبل 
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إيفادهم يف بعثات دراسية لنيل درجة الدكتوراة من اجلامعات األمريكية أو الربيطانية، كي 
يعودوا أساتذة مساعدين إىل جامعتهم األم يف مسقط.

الفرتة  تلك  خالل  فيه  التدريس  هيئة  وأعضاء  املناهج،  قسم  رئاسة  بذلت  وقد 
جهودًا كبرية قبل وأثناء وبعد عملية عقد املؤمتر الرتبوي األول لكلية الرتبية يف الفرتة من 
10/12/1997-7، حيث كان رئيس القسم أ.د. جودت سعادة، هو املقرر العام للمؤمتر، 
باإلضافة إىل كونه مقررًا لكل من اللجنة التحضريية والتنفيذية، وجلنة إعداد التقرير العام 
للمؤمتر، وجلنة إعداد برنامج املؤمتر، وعضوًا يف بعض اللجان األخرى، عالوة عىل مسامهة 

معظم أعضاء جملس القسم يف أعامل التنظيم، وحتكيم البحوث املختلفة.
كام ساهم القسم بفاعليٍة كبرية يف عقد الدورات التدريبية والورش الرتبوية املختلفة 
مديري  لتدريب  اليونسكو  منظمة  عقدته  ما  أمهها  من  وكان  وخارجها،  اجلامعة  داخل 
املدارس العامنيني يف كلية املعلمني بمسقط، وما أقيم داخل اجلامعة من دورة حول صياغة 
األهداف التعليمية، وثانية حول التخطيط لعملية التدريس، وثالثة حول االجتاهات اجلديدة 
األقسام،  تطوير رؤساء  مهام  تطوير  املشاركة يف ورشة  إىل  باإلضافة  التدريس،  طرائق  يف 
إعداد  وورشة  اجلامعي،  التقويم  أساليب  تطوير  وورشة  اجلامعي،  املعلم  إعداد  وورشة 

املعلمني قبل اخلدمة وأثنائها.   
هو  القسم،  يف  مرة  ألول  وضعها  تَم  التي  األمهية  بالغة  التنظيمية  األمور  بني  ومن 
اعتامد نظام النقاط  Point System، خالل عملية التعيينات، فقد كان التعيني ألي عضو 
هيئة تدريس من قبل يتم يف كلية الرتبية، برتشيح من رئيس القسم باالتفاق مع العميد، مما 
جعلني أرفض تطبيق ذلك يف قسم املناهج، بعد أن اتفقُت مع عميد الكلية آنذاك عىل مشاركة 
جملس القسم ككل يف ذلك األمر، رغم أن االختيار األول هو األكثر راحة، واالختيار الثاين 

هو األكثر مشقًة. 
ومما شجعني عىل االهتامم هبذا النظام، هو الذاتية التي كنُت أالحظها من جانب بعض 
الزمالء خالل مناقشة الرتشيحات للتعيني. وقد اجتهدُت بوضع نظام النقاط الذي يقوم 
عىل إعطاء )7( درجات ملن حيمل البكالوريوس أو املاجستري أو الدكتوراة بتقدير امتياز، 
و)5( درجات لتقدير جيد جدًا، و)3( درجات لتقدير جيد، مع استبعاد تقدير املقبول، ثم 
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ختصيص نقطتني لكل سنة خربة يف التعليم اجلامعي، بام ال يزيد عن )20( درجة، وإعطاء 
درجتان،  الشخص  هلا  املرشح  العلمية  الرتبة  داخل  للنرش  مقبول  أو  منشور  بحث  كل 
وبمجموع ال يزيد عن )20( درجة، واستثاء أي طلب توظيف ال حيمل صاحبُه التخصص 
املعريف بالنسبة لدرجة  البكالوريوس )كالعلوم أو الرياضيات أو اللغة العربية، او اجلغرافيا، 
وهذا  املطلوب.  التخصص  تدريس  وطرق  مناهج  يف  والدكتوراة  املاجستري  ثم  وغريها( 
النظام يستبعد إىل درجٍة كبرية عنرص الذاتية، حيث يتم ترشيح األعىل يف النقاط ليكون هو 
األصيل يف التعيني، يليه البديل األول ثم البديل الثاين، حسب جمموع درجات كل واحٍد 

منهام. 
باختصار شديد، فإن رئاسة قسم كبري، وبعرشة ختصصات، وبام يقارب نصف املائة 
إثراًء واضحًا  الواقع  املتنوعني خربًة وختصصًا وأفكارًا، متثل يف  التدريس  من أعضاء هيئة 
اهلادفة  اجلامعية  األكاديمية  اخلربات  من  املزيد  كسب  إىل  يرنو  جامعي  أستاذ  أي  حلياة 

واملرغوب فيها.

  profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com         

Website: http://www.jwdat.com                                       



233

http://www.alrai.com/  article/1016933                  
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

                 تاريخ النرش: اخلميس: 2016/10/6- العدد: )16748(

احللقة الثانية والأربعون: ذكريات معامل التدري�س
                                                   بجامعة ال�سلطان قابو�س 

بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

أساليب  قسم  أو  اإلبتدائية،  الرتبية  قسم  أو  التدريس،  وطرق  املناهج  قسم  يبقى 
األكاديمية  األقسام  أهم  بني  من  الرتبية،  يف  البكالوريوس  درجة   يمنح  الذي  التدريس، 
الذي  العامة املختلفة. ذلك اإلعداد  التعليم  املعلمني ملراحل  اجلامعية املسؤولة عن إعداد 
يف  الطالب  يرغب  الذي  الدقيق  التخصص  يف  معرفيًة  خلفيًة  األساس  بالدرجة  يتطلب 
اإللتحاق به كالرتبية اإلسالمية، أو اللغة العربية، أو اللغة اإلنجليزية، أو الرياضيات، أو 
العلوم، أو الدراسات اإلجتامعية، أو الرتبية الرياضية، أو الرتيية الفنية، أو الرتبية األرسية، 

أو الرتبية املوسيقية، أو الرتبية املهنية.
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وهنا ينبغي عىل الطالب املعلم دراسة مقررات معرفية ختصصية وملدة عامني دراسيني، 
حتى تتشكل لديه تلك اخللفية املعرفية الكافية، التي متكنه من اكتساب احلقائق واملفاهيم 
والتعميامت والنظريات ذات الصلة بتخصصه املختار، مثل اللغة، واألدب، والنصوص، 
وقواعد النحو، يف اللغة العربية، واجلغرافيا الطبيعية، والتاريخ القديم، واجلغرافيا البرشية، 
املناسبة  األخرى  املعرفية  املقررات  وكذلك  اإلجتامعية،  الدراسات  يف  احلديث،  والتاريخ 
عىل  وغريها،  الفنية  والرتبية  الرياضية  والرتبية  والعلوم  كالرياضيات  التخصصات  لبقية 
القيام  املعرفية، دراسة مقررات تربوية متنوعة تساعدُه عىل  املواد  تتبع عملية إمتام هذه  أن 
تالميذ  تشجع  التي  املعارصة،  التدريس  طرائق  من  بالعديد  املعرفية  املواد  تلك  بتدريس 
ثانية.  جهٍة  من  معلميهم  وبني  بينهم  وما  جهة،  من  بعضهم  بني  ما  التفاعل  عىل  املدارس 
ويف هذه احلالة، فإنه ال بد من دراسة مقررات تربوية متنوعة ُتسهم يف فهم طلبة اجلامعة 
جيدًا، ألساليب وإجراءات التعامل مع تالميذ الصفوف املختلفة، مثل مواد النمو اإلنساين، 
والتعليم والتعلم، وعلم النفس الرتبوي، والقياس والتقويم، وطرائق التدريس، والتفاعل 

الصفي، وغريها.
ويتطلب فهم املقررات املعرفية والرتبوية والعمل عىل تطبيقها بطريقٍة سليمة، إجراء 
التدريس  التدريس بكلية الرتبية، يف معمل  متارين أو تدريبات داخل قسم املناهج وطرق 
Microteaching Lab تارًة، واستغالل األجهزة واألدوات واملواد االستهالكية  املصغر  
قبل  وذلك  أخرى،  تارًة   Audio-Visual Lab التعليمية  الوسائل  معمل  يف  املوجودة 
االنتقال إىل التدريب امليداين خارج اجلامعة، يف املدارس احلكومية القريبة نسبيًا من اجلامعة، 

ضمن برنامج الرتبية العملية.
املناهج يف جامعة السلطان قابوس  التابع لقسم  التدريس املصغر  وأعتقد أن معمل 
أهداف  لتحقيق  املعامل  أفضل  بني  من  كان  العرشين،  القرن  من  التسعينيات  عقد  خالل 
الطويلة،  اخلربة  ذوي  من  تصوير  فني  يديرُه  وكان  التدريس.  عملية  عىل  الطلبة  تدريب 
باإلضافة إىل مساعٍد آخر له، وذلك من أجل احلصول عىل أجود إخراٍج ملا يتم تصويره من 
بينهم وبني مرشف  أو  الطلبة  تفاعل بني  يراقبان أي  املصوران  الطلبة. وكان هذان  أنشطة 
الرتبية العملية أو أستاذ املادة، خالل التدريب أو التمرين عىل عملية التدريس داخل معمل 
املستمر للحصص ذات  يكاد خيلو من اإلشغال  املعمل ال  املصغر. كام كان هذا  التدريس 
العالقة بالتخصصات األكاديمية العرشة، وال سيام قبل الثانية من بعد ظهر كل يوٍم درايس.
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ويقوم مرشف الرتبية العملية لكل ختصص يف العادة، بعمل جدوٍل أسبوعي لطلبتِه، 
املتوسطة،  املرحلة  طلبة  عىل  املقررة  املدرسية  الكتب  من  معنٍي  موضوٍع  حتضري  أجل  من 
عىل  تساعدُه  أكثر،  أو  تعليمية  وسيلة  صنع  أجل  من  التعليمية،  الوسائل  بمعمل  مستعينًا 
الوقت  ويف  زمالئه.  أمام  بتدريسه  املكلف  للموضوع  والفرعية  الرئيسة  العناوين  توضيح 
املحدد للحصة، يبدأ الطالب الدرس عن طريق عمل مقدمة مثرية للتفكري يف غضون مخس 
دقائق، بحيث يأيت عنوان املوضوع من احلضور، حيث يكتب بعدها العنوان عىل السبورة. 

ذات  املعلومات  طارحًا  الدرس،  يف  الرئيسة  املفاهيم  إىل  ذلك  بعد  الطالب  وينتقل 
أو  األفكار  أو  األسئلة  طرح  يف  بفاعلية  املشاركة  عىل  الطلبة  زمالَءُه  ومشجعًا  الصلة، 
االستفسارات أو التعقيبات، معززًا اجلو التشاركي يف احلصة. كل هذا يتم يف العادة بوجود 
تدوين  عىل  حيرصان  اللذان  أحيانًا،  التخصص  مادة  وأستاذ  دائاًم  العملية  الرتبية  مرشف 
الدرسية، سواٌء  احلصة  خالل  أنامط سلوك  من  الطالب  به  يقوم  عام  املختلفة،  املالحظات 
من حيث نقاط القوة أو جوانب الضعف، كي يتبع ذلك عملية الرتكيز أمام مجيع احلضور، 
بالتعليق من  الطالب خالل عملية الرشح، وذلك  التي ظهرت لدى  عىل األمور اإلجيابية 
طرف أستاذ املادة أو مرشف الرتبية العملية، حتى يتعلم احلضور جيدًا عندما تأيت أدوارهم 
التدريسية، ثم التطرق بعد ذلك إىل النواحي السلبية، حتى يتم جتنبها من طرفهم يف املواقف 

التعليمية التعلمية.
وسلبيات  إجيابيات  من  فعليًا  به  قام  ما  إىل  للتعرف  الفرصة  الطالب  يضمن  ولكي 
إياها.  له  يوفر  املصغر  التدريس  معمل  فإن  أمام زمالئه،  التدريبي  التدريس  خالل عملية 
للحصة  الفيديو  رشيط  يشاهد  كي  املعمل،  إىل  فراغه  أوقات  يف  ثانية  احلضور  يستطيع  إذ 
التي قام بتدريسها، بحيث يراجع نفسه متامًا، كي يتمسك بجوانب القوة، ويتتحاشى نقاط 
إىل  العملية، كي يستمع  الرتبية  املادة ومرشف  الضعف، جنبًا إىل جنب مع مراجعة أستاذ 

إرشاداهتام املناسبة يف هذا الصدد.
ومما يساعد معمل التدريس املصغر عىل نجاح رسالتِه الرتبوية املنشودة، وجود معمل 
الوسائل التعليمية بجواره يف قسم املناهج وطرق التدريس. وهنا يلجأ كل طالٍب أو طالبة 
إىل االستعانة بفني الوسائل التعليمية املوجود يف املعمل، كي خيربه عن طبيعة الوسيلة أو 
أمام  سيقدمُه  الذي  الدرس  موضوع  أجل  من  إنتاجها  يف  يرغب  التي  التعليمية  الوسائل 
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زمالئه خالل األسبوع القادم يف معمل التدريس املصغر. وهنا ال يقوم الفني بإنتاج الوسيلة 
لذلك الطالب، بل يوجهه للمواد االستالكية الرضورية لصناعتها، واملوجودة يف األصل 
عىل رفوف املعمل، كام يرشدُه الستخدام بعض األجهزة اخلاصة بعمليات النسخ أو التكبري 
األنسب  الوسيلة  إنتاج  أجل  من  األفالم، وذلك  أو  احلاسوب،  استخدام  أو  التصغري،  أو 
التعليمية ضمن  الوسائل  القسم قد درسوا مادتني يف  الدرس، ال سيام وأن طلبة  ملوضوع 

اخلطة الدراسية املقررة هلم لدرجة البكالوريوس يف الرتبية. 
الرشوط  تلبي  التي  املعامل  بني  من  شك  بدون  التعليمية  الوسائل  معمل  وكان 
الرتبوية املطلوبة، من حيث األجهزة املتنوعة التي حيتاج كل طالٍب الستخدامها من أجل 
 Over Head صنع الوسائل التعليمية التي تيس عملية التدريس مثل جهاز العرض العلوي
Projector، وجهاز الصور املعتمة Opaque، والرشائح Slides، واألفالم الثابتة والناطقة 
Films  ، واخلرائط Maps ، ونامذج الكرة األرضية Globes، واللوحات Charts، والنامذج  

Models، والعينات Samples ، واحلواسيب بأنواعها، وغرّي ذلك.

بقسم  التعليمية  الوسائل  ومعمل  املصغر  التدريس  معمل  من  كل  وظيفة  وتظل 
املناهج وطرق التدريس يف جامعة السلطان قابوس، متثل الوظيفة التكاملية املهمة التي تركز 
العملية،  الرتبية  مدارس  يف  امليداين  التدريس  لعملية  الطالب  هتيئة  عىل  األساس  بالدرجة 
جتعله  التي  الالزمة،  األساسية  للمهارات  الطالب  الكتساب  املهمة  املقررات  ضمن  ومن 
بعد حني معلاًم ماهرًا وقادرًا عىل التدريس يف صفوف املرحلة االبتدائية واملتوسطة، والذي 

يستطيع بعد اخلربة الكافية فيها بعد ذلك، من التدريس يف املرحلة الثانوية.
وباختصار، فإن وجود معامل التدريب اخلاصة بإعداد املعلمني قبل اخلدمة يف اقسام 
ومعمل  املصغر  التدريس  كمعمل  املختلفة  العربية  اجلامعات  يف  التدريس  وطرق  املناهج 
الوسائل التعليمية، يظل رضوريًا لتهيئة الفرص املناسبة هلؤالء املعلمني املنتظرين، للتسلح 
باملعارف واملهارات واالجتاهات املرغوب فيها، من أجل تسليمهم أمانة مهنة الرتبية والتعليم 
الذين خيدمون أنفسهم، وذوهيم،  املواطنني الصاحلني،  التي تعمل عىل تنشئة  املدارس،  يف 
وجمتمعهم املحيل، ويسهمون بالتايل يف تطور ونامء وطنهم الذي أعدهم هلذه األمانة، وتلك 
  profjawdat@yahoo.com /  prof.almassaeed@gmail.com .املسؤولية الكبرية
Website: http://www.jwdat.com
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http://www.alrai.com/  article/1016933                  
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

          تاريخ النرش: االحد: 2016/10/16- العدد: )16758(

احللقة الثالثة والأربعون: ذكريات معار�س تكنولوجيا التعليم 
                                                   بجامعة ال�سلطان قابو�س 

بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

تعتربعملية إقامة معارض تكنولوجيا التعليم أو ما تسمى أحيانًا بالوسائل التعليمية، 
من بني املعايري املهمة للحكم عىل مدى نجاح أو فاعلية أي كلية تربية يف العامل بصورٍة عامة، 
الذين   فالطلبة  اخلصوص.  وجه  عىل  فيها  التدريس  وطرق  املناهج  قسم  متيز  مدى  وعىل 
يلتحقون بربنامج الرتبية اإلبتدائية أو برنامج معلم الصف، أو برنامج بكالوريوس الرتبية، 
وإنتاج  التعليم،  تكنولوجيا  حول  الدراسية  املقررات  من  عدٍد  يف  التسجيل  من  هلم  بد  ال 
املقررات بنجاح. وهذا يتطلب وجود  أنواعها، واجتياز هذه  التعليمية بمختلف  الوسائل 

معمل هبذا اخلصوص داخل قسم املناهج وطرق التدريس. 
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ويتم إنتاج هذه الوسائل التعليمية يف العادة، من جانب الطلبة أنفسهم، وذلك حتت 
اإلرشاف الدقيق من جانب عدة أشخاص يأيت عىل رأسهم فني الوسائل التعليمية باملعمل، 
ومرشف الرتبية العملية بالقسم، وأستاذ مادة تكنولوجيا التعليم، وأحيانًا أستاذ مادة الرتبية 
العملية، وبخاصٍة إذا كانت الوسيلة التعليمية التي سيتم إنتاجها خمطٌط هلا أن تستخدم يف 

معمل التدريس املصغر، أو يف مدارس التدريب امليداين.
ونظرًا لكثرة الطلبة الذين يسجلون يف مادة إنتاج الوسائل التعليمية، ومعهم الزمالء 
خالهلا  طالب  كل  يلقي  أن  جيب  التي  األوىل،  التدريس  أساليب  بامدة  امللتحقني  اآلخرين 
دروسًا ختصصية عديدة يف معمل التدريس املصغر، وكذلك الطلبة املسجلني يف مادة الرتبية 
العملية، حيث التدريس يف مدارس التدريب امليداين، فإن مجيعهم ينتجون مئات الوسائل 
مادًة دسمًة ومشجعة إلقامة معارض  منها مجيعًا  مما جيعل  التعليمية يف كل فصٍل درايس، 

طالبية لتكنولوجيا التعليم. 
وكانت عملية إقامة أي معرض للوسائل التعليمية يف قسم املناهج وطرق التدريس 
بجامعة السلطان قابوس، متُر يف العادة بعدة مراحل رسمية وعملياتية خمتلفة، حيث تبدأ يف 
الغالب بمناقشة مطولة لفكرة إقامة املعرض خالل أحد اجتامعات جملس القسم، وذلك من 
أجل االتفاق عىل حتديد املوعد املناسب إلقامة ذلك املعرض، مع بيان اإلجراءات الالزمة 
وإبالغ  الفعالية،  هذه  نجاح  ضامن  من  التأكد  يتم  كي  وخارجهام،  والكلية  القسم  داخل 
التالية، بعد احلصول  الفعلية  املبارشة باخلطوات  الرتبية بذلك رسميًا من أجل  عميد كلية 
داخل  العملية  الرتبية  تكليف مرشيف  التالية يف  اخلطوة  وتتمثل  اجلامعة.  إدارة  موافقة  عىل 
القسم من التخصصات الرتبوية العرشة، بعقد االجتامعات املتواصلة مع الطلبة كٌل يف جمال 
اختصاصه، وذلك من أجل اختيار أفضل الوسائل التعليمية التي تصلح للعرض أمام طلبة 
اجلامعة وأساتذهتا أوالً، ثم أمام طلبة املدارس ومعلميها ومديرهيا ثانيًا، ومن بعد ذلك أمام 

مجهور املجتمع املحيل ثالثًا وأخريًا.
والتي  أتذكرها،  ما زلت  التي  العديدة  التعليمية  الوسائل  أفضل معارض  بني  ومن 
أقيمت يف تلك اجلامعة، كان ذلك املعرض الضخم الذي أقيم يف شتاء عام 1996، وحشَد 
واإلمكانيات  الطاقات  الرتبية،  كلية  عامدة  من  وبدعٍم  التدريس  وطرق  املناهج  قسم  له 
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املادية والبرشية الكافية، بعد أن وافقت إدارة اجلامعة من حيث املبدأ، عىل السامح للقسم 
باستخدام قاعتني واسعتني يف طابقني بإحدى أبنية اجلامعة املعروفة. ومع ذلك، فقد بقي 
يف  يتمثل  والذي  املعرض،  ذلك  الفتتاح  االستعداد  إجراءات  الستكامل  للغاية  مهم  أمٌر 
اختيار الشخصية االعتبارية التي ستفتتح ذلك املعرض. وكنُت بصفتي رئيسًا لقسم املناهج 
التدريس، قد اقرتحُت عىل عميد كلية الرتبية أن يكون االفتتاح حتت رعاية معايل  وطرق 
آنذاك، نظرًا  لطبيعة املعرض  الرتبية والتعليم  البوسعيدي، وزير  إبراهيم  السيد سعود بن 
الرتبوية، وبسبب الدور الذي لعبتُه مدارس التدريب امليداين التابعة لوزارة الرتبية والتعليم 
وافقت عىل  أن  بعد  املناهج، ال سيام  مع قسم  للغاية  وثيٍق  بشكٍل  تعاونت  والتي  الُعامنية، 

السامح للطلبة بالتدريب عىل عملية التدريس فيها واستخدام تلك الوسائل التعليمية. 
ومع ذلك، فقد توقفت عملية تنظيم املعرض، حلني احلصول عىل موافقة معايل راعي 
احلفل عىل الوقت املناسب له، نظرًا الرتباطاته الكثرية. ومن بني الذكريات التي ال ُتنسى 
والتي مل تكن متوقعة يف ضيق الوقت املخصص هلا، هو أن هاتف مكتبي يف قسم املناهج 
وطرق التدريس قد بدأ يقرع، وإذا بسعادة أمني عام اجلامعة الشيخ محاد بن محد الغافري، 
خيربين ظهر أحد أيام اخلميس بأن معايل وزير الرتبية والتعليم قد وافق عىل افتتاح املعرض يف 
متام الساعة العارشة من صباح يوم السبت التايل، أي بعد )36( ساعة، مما أحدث صدمًة يل 
نظرًا لضيق الوقت، رغم أنني قد كنُت مسورًا ملوافقة معالية عىل الترشيف بافتتاح املعرض.
وعىل الفور دعوُت الجتامٍع طارئ ملجلس القسم الذي كان يبلغ عدد أعضائه حينها 
)45( عضو هيئة تدريس، ومن مجيع الُرتِب األكاديمية، وأبلغتهم باألمر املستعجل، والذي 
يتطلب بذل أقىص اجلهود من اجلميع يف الفرتة القصرية جدًا املتبقية، حتى ينجح املعرض 
حسب املأمول. وكم تعاون الزمالء والزميالت بعد أن تفهموا األمر، لدرجة أن عددًا ال 
ُيستهان منهم قد ألغى زيارة عائلية كانت خمططة هلم يف األصل متجهًة إىل والية أو منطقٍة 
الطلبة  الوقوف مع زمالئهم اآلخرين. كام تم إبالغ عدد من  بعيدة، كي يلغوهنا من أجل 
متأخر من مساء  للبقاء حتى وقٍت  القدوم عرص اخلميس، واالستعداد  النشطني برضورة 

ذلك اليوم، إضافًة اىل احلضور طيلة يوم اجلمعة، من أجل تنظيم املعرض.
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وكم أتذكر تلك الليلة بطوهلا حتى قبيل الفجر، والقاعتان تعجان بنحو مئة فرٍد من 
جمموعة  مثل  ختصصيٍة،  جمموعاٍت  ضمن  منتظم  والكل  التدريس،  هيئة  وأعضاء  الطلبة 
الرتبية اإلسالمية، وأخرى للغة العربية، وثالثة للغة اإلنجليزية، ورابعة للعلوم، وخامسة 
الرياضية،  للرتبية  وثامنة  للفلسفة،  للدراسات االجتامعية، وسابعة  للرياضيات، وسادسة 

وتاسعة للرتبية الفنية، وعارشة للرتبية األرسية.
ومما كان يدفعنا إىل العمل أكثر وأكثر، التواصل املستمر من إدارة اجلامعة وتشجيعنا 
عىل إهناء املهمة عىل أكمل وجه. ونظرًأ لضخامة العمل وعدم استطاعتنا إكامله ليلة اجلمعة، 
فقد اتفقنا عىل احلضور طيلة يوم اجلمعة. ومما فاجأنا يف تلك الفرتة، زيارة أمني عام اجلامعة 
الشيخ محاد الغافري بعد ظهر يوم اجلمعة كي يرى بنفسه ما تَم إنجازه، وتشجيعه لنا بقوة 
عىل االستمرار يف هذه اهلمة العالية، من أجل قص رشيط االفتتاح يف صباح اليوم التايل، 
وهو الذي أوعز إىل مقصف اجلامعة لتوفري الوجبات الكاملة للمشرتكني يف تنظيم املعرض 
طيلة يومي اخلميس واجلمعة.  وما أن أرشَف الوقت عىل الساعة احلادية عرشة من مساء 
التنظيم  حيث  من  متامًا  جاهزة  العرشة  املعرض  أجنحة  مجيع  اصبحت  حتى  اجلمعة،  يوم 
والرتتيب، مع توزيع أربعة من الطلبة املتطوعني للوقوف أمام كل جناح من أجل الرشح 

والتوضيح للزوار بشكل متناوب طيلة أيام املعرض.
وما أن جاء وقت الثامنة من صباح يوم السبت حيث االفتتاح الرسمي، حتى كان 
مجيع أعضاء هيئة التدريس يف قسم املناهج ومعهم الطلبة املتطوعني يف القاعات املخصصة 
للمعرض، يقومون بالرتوش النهائية عىل أجنحتهم التخصصية قبيل ساعة الصفر املحددة 
هلذه الفعالية. وما أن اقرتبت الساعة من العارشة والنصف صباحًا، حتى أقبل راعي احلفل 
بن  حييى  معايل  يرافقة  والتعليم،  الرتبية  وزير  البوسعيدي  إبراهيم  بن  سعود  السيد  معايل 
تقدم  وهنا  آنذاك.  قابوس  السلطان  جامعة  ورئيس  العايل  التعليم  وزير  املنذري،  حمفوظ 
طفالن بباقٍة من الورود إىل راعي احلفل، أعقبها قص الرشيط من جانبه إيذانًا بافتتاح هذه 

الفعالية الرتبوية املهمة.
وخارجها،  اجلامعة  داخل  من  الضيوف  من  لفيف  ومعه  احلفل  راعي  جتول  وقد 
والدهشة ماثلة عىل حمّياهم مجيعًا، مما رأوه من وسائل تعليمية دقيقة، قام بإنتاجها طلبة قسم 
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احلفل والضيوف  راعي  ُأالحُظ وقوف  الرتبية. وكم كنت  بكلية  التدريس  املناهج وطرق 
التأكد من  لوقت غري قصري أمام كل جناٍح، مع طرح أسئلة متنوعة عىل الطلبة، من أجل 

فهمهم ملا يصنعون من وسائل تعليمية، مبديًا هو ومن معه العديد من املالحظات القيمة. 

قد  دقيقة،   )30-40( ما بني  لالفتتاح وهو  الذي كان خمصصًا  الوقت  أن  والغريب 
امتد إىل ساعٍة ونصف، مما يدل عىل شدة اهتامم الضيف باملعروضات، خاصًة وأن مديري 
الدوائر الكربى يف وزارة الرتبية والتعليم كانوا يرافقونه، مما زاد من فرتة االستمتاع وطرح 
أؤكد  كنُت  التعليمية،  بالوسائل  إعجابًا  الضيوف  أبدى  وكلام  الكثرية.  االستفسارات 
للجميع بأن تعليامت معايل رئيس اجلامعة تطالب برضورة توزيع تلك الوسائل بعد انتهاء 
املعرض عىل املدارس احلكومية التي تعاونت مع القسم لتدريب الطلبة عىل التدريس فيها 
ضمن برنامج الرتبية العملية. وكان اختتام املعرض قد تّم بعد مرور الضيوف عىل جناح 
اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس بقسم املناهج من ُكتٍب وأبحاٍث منشورة يف جمالٍت 

علميٍة عربيٍة وأجنبييٍة حُمََكمٍة ومعروفة.
كام أبدى كٌل من راعي احلفل وبعض الضيوف املرافقني له، بوجهة نظرهم لوسائل 
الُعامنية املسموعة واملقروءة واملرئية عن هذا املعرض الكبري، حيث أظهروا مدى  اإلعالم 
إعجاهبم الشديد هبذه الفعالية الرتبوية اهلادفة، مع املطالبة بتكرارها من ناحية، وفتح املجال 
طلبة  إبداعات  ومشاهدة  املعرض  يزوروا  كي  وطلبة  ومعلمني  مديرين  من  املدارس  أمام 
قسم املناهج وطرق التدريس يف كلية الرتبية باجلامعة من جهٍة أخرى، حتى تزداد روابط 

التعاون بني الطرفني يف جماالت عدة.
باختصار، تبقى معارض الوسائل التعليمية يف كليات الرتبية داخل اجلامعات العربية 
املختلفة، تعكس مدى تطبيق املواد النظرية املتعددة باالستعانة بالوسائل التعليمية، إضافة 
إىل احلكم عىل مدى نجاح تلك الكليات بصورٍة عامة، وأقسام املناهج وطرق التدريس فيها 
عىل وجه اخلصوص، يف حتقيق األهداف الرتبوية املنشودة، التي متت صياغتها بدقٍة من قبل 

عىل يد كوكبٍة من الرتبويني من ذوي اخلربة الطويلة. 
profjawdat@yahoo.com     /     prof.almassaeed@gmail.com  

Website: http://www.jwdat.com                                       
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      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

          تاريخ النرش: االحد: 2016/10/30- العدد: )16772(

احللقة الرابعة والأربعون: ِذكرياُت الأ�سواِق ال�سعبية لل�َسَمِك الُعماين  
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

هَيَُب اهلل سبحانه وتعاىل الكثري من دول العامل، السواحل البحرية الطويلة، والتي غالبًا 
ما تكون  غنية بالثروة السمكية اهلائلة، مما ُيسهل عليها يف الوقت نفسه تصدير ما تريده من 
ثرواٍت معدنيٍة أو سمكية، أو منتجاٍت زراعيٍة أو صناعيٍة خمتلفٍة، واسترياد كل ما حتتاج إليه 
من اخلارج بكل سهولٍة ويس. وتسمى تلك الدول يف هذه احلالة بالدول البحرية أو الدول 
املطلة عىل البحار، يف حني حُترم عدد من الدول األخرى من هذه النعمة، فتعتمد بالتايل يف 
استريادها أو تصديرها للبضائع أو األشياء عىل الدول األخرى، كام أهنا ال تتمتع بنعمة توافر 

األسامك يف أراضيها، وتسمى تلك الدول يف هذه احلالة بالدول املغلقة أو احلبيسة. 
عىل  طويلٍة  بحريٍة  بسواحل  اهلل  َحَباها  التي  العربية  الدول  من  ُعامن  سلطنة  وتعترب 
مرت،  كيلو  وسبعامية  ألفًا  يبلغ  وبطوٍل  العرب،  وبحر  ُعامن،  وبحر  العريب،  اخلليج  من  كٍل 
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مما جعلها ليست دولًة منتجًة للثروة السمكية فحسب، بل وأيضًا ُمصدرًة هلا إىل األسواق 
كثرية  أماكن  األطراف،  مرتامية  السواحل  هذه  عىل  توجد  ما  وغالبًا  واألوروبية.  العربية 
ينقلوهنا  واألجداد، كي  اآلباء  التي ورثوها عن  الصيد،  يمتهنون حرفة  الذين  للصيادين، 

بدورهم فيام بعد إىل األبناء واألحفاد.
الُعامنية مسقط، إال أن أكثرها رواجَا من  العاصمة  ورغم تعدد أماكن الصيد حول 
جهة،  من  مطرح  ميناء  من  كٍل  يف  يتمثل  يوميًا،  لألسامك  املستهلكني  آالف  ارتياد  حيث 
عملُت  والتي  ثانية،  جهٍة  من  قابوس  السلطان  جامعة  من  القريبة  السيب  مدينة  وساحل 
الشعبي يف  السمك  لسوق  زياراتنا  وكانت  والكامل.  بالتامم  ملدة عرش سنوات  فيها  أستاذا 
ميناء مطرح قليلة، رغم كثرة املعروض من الصيد اليومي وتنوعه، وكثرة الساعني لرشاء 
كميات أكرب منه، وذلك نظرًا لُبعد املسافة نسبيًا عن اجلامعة والتي تقارب اخلمسني كيلو 
مرتًا، وعدم وجود مساحة بحرية مكشوفة لرؤية قوارب الصيد القادمة من عرض البحر، 
كام هو احلال يف مدينة السيب، التي ال تبعد عن اجلامعة أكثر من ثامنية كيلومرتات، وفيها 
البحر يبدو أمامك مكشوفًا إىل مسافة عدة كيلومرتات، بحيث تشاهد قوارب الصيد القادمة 

من مسافٍة بعيدة، وهي حتمل األسامك الطازجة.
كنُت  عندما  حيث  السيب،  مدينة  يف  الشعبي  السمك  سوق  مع  ذكريايت  أمجل  وما 
بتأدية  بعدها  أقوم  حيث  ينبلج،  حتى   الفجر  أنتظر  فإنني  التايل،  اليوم  يف  لزيارته  أخطط 
الصالة،  وشد الرحال ومعي زوجتي باجتاه شواطئ السيب، حيث ما أن نصلها حتى تصبح 
رؤيا قوارب الصيد واضحة وهي مقبلة علينا من عرض البحر، ويكون عدد الناس حينها 
قلياًل. ولكن ما أن يمر وقٌت قصري، حتى تزداد أعداد القوارب الراسية عىل الشاطئ، ويأخذ 

املكاُن باالزدحام شيئًا فشيئًا باألشخاص الراغبني يف رشاء السمك الطازج.
بالسعر  املناداة  طريق  عن  بالبيع  املتخصصني  الرجال  بعض  دور  يأيت  ذلك  وبعد 
املناسب لكل نوع من أنواع األسامك، والذين ُيطلق عليهم يف العادة إسم )الّداللة( ألهنم 
املالئمني،  والسعر  النوع  يف  يرغب  ملن  العالية،  بأصواهتم  السمكية  البضاعة  عىل  ُيدللون 
وذلك بحسب الذوق من ناحية، ويف ضوء الوضع املادي من ناحيٍة ثانية. وكم كنُت أرى 
حلقات الّداللة هنا وهناك عىل طول الشاطئ املخصص للبيع، مما يشجعك عىل االنتقال 
من حلقٍة إىل أخرى كي تنتظر الفرصة املناسبة لطرح السعر املالئم عىل السمكة أو األسامك 
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التي تروق لك. هذا إضافًة إىل إنشاء مبنًى كبريًا وحديثًا يف هناية عقد التسعينيات من القرن 
العرشين، توجد داخله أماكن عرض كثرية للباعة، مع تنظيف األسامك بطريقٍة صحيحة.

وما زلُت أتذكر ذلك اليوم األول من اخلربة التي مررُت هبا يف رشاء األسامك من ذلك 
السوق الشعبي اجلميل عىل شواطئ مدينة السيب خالل شهر ترشين األول)أكتوبر( من 
 Station عام 1988، وكنُت حينها قد اشرتيت سيارة مازدا جديدة من النوع العائيل الكبري
Wagon واصطحبُت ثالثة زمالء من أعضاء هيئة التدريس املرصيني امللتحقني معي بقسم 
املناهج وطرق التدريس بجامعة السلطان قابوس وهم: أ.د. مصطفى رسالن،  وأ.د. يسي 

عفيفي)رمحه اهلل(، وأ.د. عبداهلل إبراهيم)رمحه اهلل(.
اهتامماته  حسب  كٌل  األسامك،  لباعة  الفرعية  التجمعات  حول  ثالثتنا  توزعنا  وقد 
وميوله، وذلك من حيث األنواع املرغوب فيها. وبينام كنُت أنتقل من مكاٍن إىل آخر، شدين 
كثريًا ذلك البائع الذي توجد أمامُه كومٌة كبرية من األسامك غري املفروزة من حيث أصنافها، 
ويقف حوله عدد أقل من الناس، مما يوجد يف العادة حول الباعة اآلخرين. وقد وصل سعر 
املناداة حينها إىل )45( فقلُت هل هذا يعني )45( رياالً عامنيًا، فقال من يقف بجانبي ال، 
بل أربعة رياالت ونصف)أي نحو ثامنية دنانري أردنية(، فأخذُت أزيد بالسعر عىل كل من 
يطرح رقاًم أعىل، حتى وصل الرقم إىل ستة رياالت)أي احَد عرش دينارًا أردنيًا(، فقال البائع 

يل السمك لك.
وهنا علق بعض احلضور عىل فوزي بتلك املزايدة قائلني، وما بك لتشرتي كل هذه 
الكمية لعائلة واحدة، وكيف ستخزهنا حيث لن تتسع هلا عدة أجهزة من الثالجات املنزلية. 
البسيطة،  اجلملة  بالبائع هم من جتار  كانوا حييطون  الذين  الناس  أن  بعد  فيام  أدركُت  وقد 
الذين يعملون عىل توريده إىل املطاعم. وقد انفض اجلمع عن البائع بعد بيع تلك الكمية، 
الذي انتقل بدوره إىل مكاٍن آخر، فيام انشغلُت شخصيًا بالبحث عن أكياس بالستيكية كبرية 
لوضع األسامك فيها، بعد أن بدأُت بمناداة زمالئي املرصيني، الذين حلسن احلظ مل يشرتوا 

بعد مما يريدونه.
الكمية  هذه  رشاء  من  حصل  بام  عجٍل  عىل  أبلغتهم  حتى  عندي،  حرضوا  أن  وما 
الكبرية، فبدأوا باملساعدة يف وضعها داخل األكياس ونقلها إىل السيارة اجلديدة. وقد أكدت 
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هلم بأنه ليس من الرضوري هلم رشاء أي نوع آخر من األسامك، ودعونا نعود بسعة إىل سكن 
اجلامعة حتى ال يفسد السمك يف ذاك اجلو احلار، وأن نعمل سويًة عىل تقسيم الكمية بيننا 
األربعة كي تسهل عملية تنظيفه وخزنه. وهذا ما تَم بالفعل، حيث اكتفينا من حمصول السمك 
لفرتٍة زمنية غري قصرية. ومن املفارقات املضحكة، أن رائحة السمك مكثت يف السيارة عدة 

شهور بعد ذلك، نتيجة تسب الدماء واملاء من بقاياها عىل فرش السيارة من اخللف.
أبدًا ذكرياهتا، زياريت إىل سوق السمك  ُتنسى  التي ال  ومن أسواق السمك األخرى 
وبرفقة  املدينة،  تلك  يف  لزيارته  األصدقاء  أحد  دعاين  حيث  الُعامنية،  صور  بمدينة  الشعبي 
عائلتي، وبعد سهر ليلة اجلمعة معه وبحضور عدد من األصدقاء العامنيني واألردنيني، اقرتحوا 
رضورة عدم ضياع الفرصة لزيارة السوق الشعبي للسمك بعد صالة الفجر. وبالفعل، وما أن 
انتهينا من الصالة يف املسجد، حتى اجتهنا إىل ذلك السوق الذي كم أذهلني احلركة النشطة جدًا 
من صائدي األسامك وجتارها، وكثرة عدد قوارب الصيد الكربى التي مل أشاهدها من قبل يف 
سوق السيب الشعبي من جهة، وضخامة حجم األسامك التي تم صيدها ومن أشهرها أسامك 

التونة، والتي امتألت ساحة الشاطئ الرميل الطويل هبا من جهٍة ثانية.
وما أن بزغت خيوط الشمس الذهبية مرشقة يف الصباح الباكر، حتى تكدس الناس 
من كل حدٍب وصوب، باحثني باهتامم شديد عن األجود نوعًا، واألكثر نضارًة، واألنسب 
سعرًا. باإلضافة إىل ذلك، كم كنا نرى سيارات النقل متوسطة احلجم عىل شكل ثالجات، 
وقد قام العامل بتعبئتها بمختلف أنواع األسامك، ليس للتوجه إىل أسواق املدن الُعامنية البعيدة 

عن البحار فقط، بل وإىل أسواق األقطار اخلليجية األخرى والعربية، ومن بينها األردن.
وباختصار شديد، فإنه ليس من اللذيذ واجلميل أن تستمتع بتناول األسامك بأصنافها 
فحسب، بل وإن من األمجل واأللذ واألكثر متعة أيضًا، أن تشاهد بأم عينك من أين تأيت، 
وكيف تأيت، وكيف يتم عرضها أمام اجلمهور، وكيف يتم التفاعل بني بني البرش إزاء هذه 
الثروات البحرية اهلائلة. وهذا ال يتأتى مطلقًا عىل أرض الواقع، إال إذا أتيحت لك الفرصة، 

أن تعيش يف بلٍد وهبه اهلل هذه النعمة الكربى املتجددة يوميًا من ثامر البحار الالحمدودة. 
profjawdat@yahoo.com     /     prof.almassaeed@gmail.com  

Website: http://www.jwdat.com
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http://www.alrai.com/  article/1023513                  
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

          تاريخ النرش: االحد: 2016/11/6- العدد: )16779(

احللقة اخلام�سة والأربعون: ذكريات َحَداِئِق َم�سَقط الَغّناء 
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

ُيقاُس مجال كثري من دول العامل يف الغالب، بام حتويه أراضيها من املساحات اخلرضاء 
الطبيعية، والتي ُتضفي عىل النفس البرشية يف العادة األجواء  الصحيًة السليمة من جهة، 
والشعور باالرتياح واالستمتاع باملناظر اخلالبة من جهٍة أخرى. ومع ذلك، فإن اإلنسان 
هنا  املسطحات اخلرضاء  بزيادة  وبدأ  بل  الربانية،  الطبيعية  املساحات  تلك  بكفاية  يقتنع  مل 
رضورة  مبدأ  وترسيخ  بذهلا،  التي  واملتنوعة  الكثرية  جمهوداته  طريق  عن  وذلك  وهناك، 
اإليامن بام يسمى بالبيئة اخلرضاء من حوله أينام كان، عن طريق إنشاء احلدائق واملتنزهات 

الكثرية. 
تبدو  التي  باملناظر  احلقيقية  اهتامماهتا  مدى  إىل  بالنسبة  العادة  يف  الدول  وتتفاوت 
عليها مدهنا وبلداهتا وقراها، سواٌء من ناحية أنامط املعامر السائدة، أو من حيث مجال انتشار 



247

سوى  الواقع  يف  يمثل  ال  وذاك،  هذا  كل  ألن  واألزهار،  واألعشاب  األشجار  مساحات 
البرشية من حيث توزيعها هنا وهناك، والذين قد يطبعوهنا عىل مساكنهم  ترمجًة لألذواق 

تارًة، وعىل املحيط من بيئتهم املحلية القريبة أو البعيدة تارًة أخرى.
ومع ذلك، فإن األمر غري مرتوك كله لألفراد وأذواقهم وترصفاهتم فحسب، بل ال 
بد قبل ذلك من أن يأيت االهتامم األكرب من الدولة ذاهتا، التي تستطيع إذا ما أرادت، أن تسن 
الترشيعات والقوانني واألنظمة والتعليامت، التي جتعل من مجال الطبيعة للبيئات املختلفة 
فيها، من بني أهم املبادئ التي ال يؤمن هبا األشخاص فقط، وال املجموعات فحسب، بل 

ويرتمجوهنا كذلك عىل أرض الواقع.
ُعامن،  سلطنة  يف  الدولة  هبا  آمنت  التي  تلك  هي  اجلاملية،  الفلسفة  هذه  أن  ويبدو 
وساعدها عىل ذلك التجاوب اإلجيايب الكبري من جانب أبناء شعبها، وهم يرون أن كل هذه 
اجلهود هي من أجل إسعادهم، وحتى تكتسب بلدهم منزلًة رفيعًة بني األمم والشعوب، 
بالنسبة إىل جتميل البيئة املحلية، بام تعشقه العيون من مناظر خاّلبة، وبام تستنشقه األنوف من 
عطور األزاهري الفّواحة، يف الكثري من املواقع داخل العاصمة مسقط أو يف املدن والبلدات 

القريبة منها أو البعيدة عنها. 
وتأيت حدائق الصحوة يف مقدمة تلك احلدائق اجلميلة بمدينة مسقط، والتي تقع عىل 
مساحة خرضاء كبرية بجوار برج الصحوة، والتي متتاز باتساع مساحتها التي تبلغ ثالثامئة 
ألف مرت مربع، وكوهنا تقع يف متناول الزائرين من االجتاهات كافًة، سواء من حيث قرب 
املكان من التجمعات السكنية، أو من حيث قلة تكاليف الزيارة. كام تتصف هذه احلديقة 
كذلك بانتشار التصاميم االسالمية، ووجود نوافري املياه وأحواض الزهور، ومناطق راحة 
األجزاء  يربط  مستدير  فناء  هبا  يوجد  كام  األطفال،  ألعاب  من  متعددة  وأنواع  العائالت، 
الثامنية للحديقة ببعضها، بام يف ذلك ميدان الصحوة وست حدائق إسالمية ذات تصاميم 
هندسية، وثالث نافورات تعمل باحلاسوب، وتسمح بسهولة بتغيري قوة تدفق املياه بأشكال 
وألواٍن متعددة. ويف الوقت ذاته ترتاقص مياه النوافري امللونة عىل أنغام املوسيقى، مما جيعلها 
عرشات  مشاهدة  مزاياها،  أهم  بني  ومن  والكبار.  للصغار  واضحًة  وهبجة  للنَُظار،  متعة 
مواصالت  عقدة  الصحوة  ميدان  يعترب  حيث  عابٍر،  بشكٍل  ولو  يوميًا  بسهولة  هلا  اآلالف 
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هذه  روعة  يرى  امليدان  هبذا  يمر  من  وكل  السلطنة،  واليات  بمعظم  مسقط  مدينة  تربط 
احلدائق ومجاهلا األخاذ.

ومن احلدائق الغنّاء األخرى ملدينة مسقط الُعامنية حديقة الريام، التي  ُتطل مبارشًة 
فريدًا  مجاالً  يعطيها  مما  االرتفاع،  من  مستويات  عدة  عىل  ُصممت  والتي  البحر،  مياه  عىل 
وُبعدًا مميزًا للحدائق الساحرة، والتي تبلغ مساحتها مئة ألف مرت مربٍع، بعد أن مجعت يف 
اخلرضاء،  املسطحات  فيها  تكثر  بحيث  والطبيعي،  اهلنديس  التصميمني  بني  ذاته  الوقت 
وأماكن اسرتاحة العائالت، وأماكن اللعب واللهو لفئة األطفال،  إضافًة إىل توفر املرافق 
األشجار  وبُخرضة  منهم،  بالقرب  البحر  بُزرقة  يستمتعون  الذين  احلديقة،  لرواد  اخلدمية 

واألعشاب من حوهلم. 
وتظل حديقة الُقرم الطبيعية من بني حدائق مسقط الفاتنة واألكثر ارتيادًا من جانب 
سكان العاصمة وما جاورها من املناطق القريبة. وتبلغ مساحتها أقل بقليل من مائتي ألف 
مرٍت مربٍع، وتقع يف مكاٍن متميز جدًا بجانب الطريق املؤدي إىل مرتفعات الُقرم، والتي يغلب 
يقرتُب كثريًا من سطح  تتدنى إىل مستوًى  التي  العالية واملنخفضات  عليها طابع اهلضاب 
أساس  احلديقة عىل  فكرة تصميم هذه  املنطقة. وقد ظهرت  يمتد عىل طول  الذي  البحر، 
استغالل طبيعة املوقع من جهة، ووفرة املالمح الطبوغرافية املتنوعة من جهٍة أخرى، وذلك 
والطبيعة  التسلية،  ألعاب  وجود  حيث  من  للزائرين،  وممتعة  خاّلبة  مناظر  إجياد  أجل  من 
املسطحات  إىل  باإلضافة  الزاهية،  األلوان  ذات  وبزهورها  وأعشاهبا،  بأشجارها  اخلرضاء 
واألفراد  العائالت  متتطيها  التي  الصغرية  بالقوارب  واملزودة  وهناك،  هنا  املوزعة  املائية 
للتجذيف والتنقل من منطقة إىل أخرى. وقد نجحت هذه احلديقة يف حتقيق معادلة املوقع 

املتميز من ناحية، والتصميم اجلاميل والفني املالئمني من ناحيٍة ثانية.
بحديقة  تسمى  أخرى  مجيلًة  حديقًة  تقع  والُقرم،  الريام  حديقتي  عن  بعيدًا  وليس 
الوادي الكبري، التي جتاور متامًا الشارع املؤدي إىل فندق قرص البستان بمسقط، وبتصميمها 
اهلنديس املتناسق، والذي يضم العديد من العنارص اجلاملية عىل مساحة تبلغ  نحو أربعني 
ألف مرٍت مربع. وحتتوي هذه احلديقة عىل العديد من املرافق املتنوعة، واخلدمات الرضورية 
للزائرين، إضافة إىل قسم خاص باأللعاب الكهربائية التي جتذب األطفال والعائالت، مما 

جيعلها مكانًا مالئاًم للتنزه واالسرتخاء للمجموعات واألفراد عىل حٍد سواء.
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قليلة،  كيلومرتات  عدة  وملسافة  جنوبًا  الكبري  الوادي  حديقة  من  اجتهنا  ما  وإذا 
ناعم، واملحاطة  مبارشة عىل ساحٍل رميل بحري  املطلة  البقعة اخلرضاء  تلك  ُتسحرنا  فإنه 
واإلبداع.  الروعة  يف  غايًة  مبنًى  يتوسطها  الزاهية،  واألزهار  والورود  الباسقة،  باألشجار 
إهنا حديقة قرص البستان، التي يقصدها الكثريون للراحة واالستجامم، وتناول ما لّذ وطاب 
من أصناف الرشاب والطعام. وكم كانت هذه احلديقة بقرصها الفخم، مقرًا الجتامعات 
زوار  كبار  إقامة  مقر  أو  العربية،  اخلليج  أقطار  دول  ُحكام  من  والسمو  اجلاللة  أصحاب 

السلطنة من زعامء العامل، من وقٍت آلخر.
تعترب  نفسه  الوقت  الواقعة خارج حمافظة مسقط، ولكنها يف  الغناء  أما عن احلدائق 
قريبة جدًا منها، فيأيت عىل رأسها حديقة النسيم العامة، والتي متثل باكورة حدائق السلطنة، 
أن  بعد  للسلطنة،  عرش  اخلامس  الوطني  العيد  بمناسبة  1985م  عام  افتتاحها  تّم  عندما 
اتساعًا، حيث  السلطنة  أكرب حدائق  الزمان. وهي  من  عام  نحو  إنشائها  أستغرقت عملية 
الدويل  مسقط  مطار  عن  وتبعد  مربٍع،  مرٍت  ألف  ومخسني  سبعامية  اإلمجالية  مساحتها  تبلغ 
نحو ثالثني كيلومرتًا، وتقع عىل الشارع العام املؤدي إىل منطقة الباطنة الُعامنية. وقد روعي 
عند إنشائها التصميم اهلنديس املتميز، حيث تّم تزويد احلديقة بمرافق متعددة، مثل حديقة 
بالزوار بني أرجائها  القطار املزركش الذي جيوب  املتنوعة إلي ألعاهبا، وال سيام  األطفال 
املتعددة، باإلضافة إىل وجود مالعب كرة القدم، وكرة الطائرة، والتنس األريض، وألعاب 

السيارات الكهربائية، ومكتبة قّيمة لُعشاق املطالعة من األعامر كافًة. 
اخلرضاء  املسطحات  من  مسقط  العاصمة  خارج  ُعامنية  مدينٍة  أي  ختلو  تكاد  وال 
الفرصة  إتاحة  برضورة  الرسمية،  الدولة  لتوجيهات  تنفيذًا  الناظرين،  تُس  التي  وامللونة 
واملتنزهات  احلدائق  بجامل  االستمتاع  طريق  عن  آلخر،  وقٍت  من  األجواء  لتغيري  للناس 
من جهة، وطلبًا للرتويح عن النفس وجتديد النشاط استعدادًا الستقبال أسبوع جديد من 

العمل، بدرجة عالية من النشاٍط واحليوية من جهٍة ثانية. 
وبصورٍة عامة، تعترب هذه احلدائق متنفسًا طبيعيًا للمواطنني الُعامنيني واملقيمني من 
دومًا  نعتربها  التي  الغنّاء،  احلدائق  هذه  لزيارة  نلجأ  كنا  وكم  العامل.  أقطار  من  كثري  رعايا 
أماكن مثالية للرتويح عن النفس خالل عطلة هناية األسبوع، إذ تتفق جمموعة من عائالت 
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أعضاء هيئة التدريس العاملني يف جامعة السلطان قابوس فيام بينها، من أجل حتضري أنامط 
الطعام املتنوعة، وأنواع املرشوبات الباردة والساخنة، ومحل املفارش الكافية، ثم االنطالق 
بكل ذلك بعد صالة العرص، متجهني إىل إحدى هذه احلدائق ، كي جتلس العائالت معًا، 
الطعام  النساء يف إخراج قوائم  تبارش  فيام هيمهم، يف حني  الرجال أطراف احلديث  يتبادل 

بحيث تثري شهية اجلميع، وبام يشبه الوليمة الكربى، يف جٍو أخوٍي عائيل رائع. 
انطلقوا  التي  واملتنوعة  العديدة  األلعاب  برتك  األطفال  إقناع  عن  نعجز  كنا  وكم 
إليها حال وصول السيارات إىل احلديقة، وبخاصٍة عندما نطلب منهم االنضامم إىل مأدبة 
الطعام التي أصبحت جاهزة، ال ليشء إال بسبب اهنامكهم الشديد يف اللعب مع أقراهنم، 
الليل، إلطفاء ظمأ عطشهم  البقاء حتى ساعات متأخرة من  بعد عىل  فيام  بحيث ُيرصون 
يغلب  التي  املسائية  الطلق، خاصة خالل األجواء  اهلواء  املتنوعة يف  األلعاب  نحو ممارسة 
عليها هبوب نسائم اهلواء العليل، وذلك بسبب استمتاعهم بقضاء أحىل األوقات مع رفاق 
السن، وبخاصٍة وهم يشعرون بأهنم سيتفرقون عن بعضهم بعد حني من الوقت. وما تكاد 
السيارات تنطلق نحو البيت يف رحلة العودة، حتى يُغَط معظمهم يف ُسباٍت عميق، بعد أن 
بذلت أجسادهم الغضة من اجلهد اليشء الكثري. ويف الوقت ذاته، يشعر اآلباء واألمهات 
بالفرح والسور لتغيري أبنائهم األجواء، وألهنم متتعوا كثريًا بالراحة النفسية املرغوب فيها، 

بمشاركة من حيبون من أقراهنم، مهام اختلفت ألواهنم أو ألسنتهم أو بلداهنم.  
       وباختصار شديد، فإن كثرة احلدائق يف أي دولٍة من الدول، أو أي مدينٍة من املدن، 
يمثل َمعَلاًم من َمَعامِلِ احلضارة والرقي لتلك التجمعات السكانية، ودلياًل ساطعًا من جانب 
الساهرين عىل خدمة القاطنني فيها، بأن  الصحة النفسية متثل أوىل أولوياهتم. وهذا ما ينطبق 
بوضوٍح عىل سلطنة ُعامن بعامة، وعىل العاصمة اجلميلة مسقط منها عىل وجه اخلصوص، 
تّم نظمها  التي  مما جيعلها واحًة مزركشًة األلوان من سطور األشجار والورود واألزهار، 
وإعجابًا  تقديرًا  ينحني  أن  إال  لإلنسان،  جماالً  تدع  ال  بحيث  وإبداعٍي،  هنديٍس  بأسلوٍب 

جلميع السواعد التي خطَطت ونفَذت وتابعت بكل أمانٍة وجهٍد وإخالص.
profjawdat@yahoo.com    /    prof.almassaeed@gmail.com  
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http://www.alrai.com/  article/1025036                  
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

          تاريخ النرش: االحد: 2016/11/13- العدد: )16786(

احللقة ال�ساد�سة والأربعون: ذكرياُت زيارِة اأ�ستاٍذ َجاِمعي 
وِر الُعَمانية                                                          مِلَدينِة �سُ

بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

والرتحال ضمن  التنقل  استاذ جامعي، يف  أي  لدى  قوية بصورة عامة  الرغبة  تبقى 
ذلك  كان  إذا  بالك  فام  االوىل،  للمرة  فيها  يعمل  التي  أو  اليها  ينتقل  التي  اجلديدة  املناطق 
االستاذ من املتخصصني يف ميدان اجلغرافيا بخاصة ويف جمال الدراسات االجتامعية بعامة، 

حيث تكون الرغبة لديه يف هذه احلالة مضاعفة عىل أقل تقدير.
املناهج  لقسم  اخلرجيني  الطلبة  من  عدٍد  جانب  من  اجلامعية  الزيارات  إحدى  ويف 
وطرق التدريس الذي كنت وقتها أقوم برئاسته، كان ثالثة من بينهم قد دخلوا مكتبي يف 
حلظة هدوء نسبي من صخب العمل، بقصد إلقاء التحية، وطلب االستشارة يف حل بعض 
املشكالت الرتبوية التي يواجهوهنا يف واقع املدارس التي التحقوا هبا كمعلمني جدد.  وكان 
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ُعامن  خليج  هناية  املطلة عىل  مدينة )صور(  تقطن  التي  العريمي  الثالثة من عشرية  هؤالء 
عىل  عملوا  معهم،  الرتبوية  القضايا  من  العديد  مناقشة  متت  أن  وبعد  العرب.  بحر  باجتاه 
تذكريي بالدعوات العديدة التي كانوا يوجهوهنا يل هبدف زيارة مدينة صور خالل دراستهم 
اجلامعية، واعتذاري املتواصل عنها قائلني: اآلن نحن يف امليدان وليست هناك من املقررات 
الدراسية التي جتمعنا كي جتعلك تعتذر يا أستاذنا الفاضل، ونحن نوجه إليك دعوًة عائلية 

لزيارة مدينة صور. 
العرِض  الدراسيني عىل األبواب، فقد وجدُت يف  الفصلني  وملا كانت عطلة ما بني 
فجرًا  وعائلتي  فانطلقُت  قبل.  من  زيارهتا  يل  تتح  مل  التي  األماكن  لزيارة  مالئمة  فرصًة 
بالسيارة باجتاه مدينة صور، كي نصلها قبيل العارشة صباحًا. وما أن التقينا بالطلبة األعزاء 
وعائالهتم، حتى أخذنا قسطًا من الراحة، وتناولنا وجبة الفطور، ثم استقل ثالثتهم سيارة 
فرتٍة  املدينة. وبعد  تلك  أحياء  أتبعهم وعائلتي يف جولٍة شاملة يف  أن  مني  بيضاء، وطلبوا 
من التجوال، توقفت سيارهتم أمام أحد املباين، الذي تبني أنه املتحف البحري، كي نرتجل 
بالصور  العامنية  السفن  أنواع  وقد شاهدنا  ملشاهدة حمتوياته.  وننطلق  السيارات  من  مجيعًا 
وأدواِت  الليلية،  الضوئية  واإلشارات   ، صناعتها  يف  املستخدمة  واألدوات  واملجسامت، 

املالحة البحرية، واخلرائط، وصور ملعامل املدينة وغريها.
اللسان  نحو  العرص  بعد  جولة  هناك  بأن  املضيفون  أبلغنا  املتحف،  زيارة  وبعد    
نجد  ذهبنا هناك، كي  وبالفعل  الضخمة.  الُعامنية  الصيد  قوارب  فيه  ترسو  الذي  البحري 
أعدادًا كبرية منها، إذ صعدنا إىل إحداها مع بعض العائالت األخرى، حتى انطلق بعدها يف 
خليج ُعامن، وأخذ يبتعد عن الشاطئ رويدًا رويدًا. ونظرًا ألن التوقيت كان يف شهر شباط 
)فرباير(، فقد كانت األمواج متالطمة لدرجة أن القارب رغم ارتفاعة لعدة طبقات إال  أن 
املياه كانت تصل إلينا، هذا ناهيك عن ميل القارب بقوٍة نحو اليمني تارًة ونحو اليسار تارًة 
أخرى، بشكٍل يثري اخلوف ملن مل يمروا بخربٍة يف ركوب البحار ذات األمواج العالية، مما دفع 
الكثري من األطفال وبعض النساء إىل البكاء والطلب بالعودة إىل الشاطئ. وبالفعل ُعدنا إىل 
اللسان البحري بعد غروب الشمس، كي نتفق مع املضيفني، إىل أنه بعد صالة فجر اليوم 

التايل، هناك زيارة لسوق السمك يف املدينة. 
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وما أن انتهينا من صالة الفجر، حتى توجهنا نحو السوق، الذي وجدناه يُعُج بالنشاط 
أنواع  بمختلف  محولتها  ُتفرغ  الكبرية  القوارب  هي  فها  ُيَصدق.  يكاد  ال  بشكٍل  واحليوية 
األسامك وعىل رأسها أسامك التونة الضخمة، باإلضافة إىل أنواع أخرى عديدة مثل اهلامور 
والكنعد والقرش واألخطبوط وغريها. وكم كنا نرى الباعة هنا وهناك، وهم يرصخون كي 
يدللوا عىل بضاعتهم عن طريق املزاد العلني، وترى يف الوقت نفسه املشرتين وهم يتنقلون 
من بائٍع آلخر لتفحص األسامك واالشرتاك يف املزاد. وما أن يشرتي الزبون ما يريد، حتى 
فيه  الذي تقف  الوقت  التنظيف، يف  املتخصصني يف عملية  الرجال  ينطلق إىل جمموعة من 
سيارات التربيد قريبة، كي يتم تعبئتها بكمياٍت كبرية من فائض اإلنتاج، للتوجه به إىل دولة 

اإلمارات والسعودية واألردن. 
وقبيل االنتهاء من توديع سوق السمك، أبلغني املضيفون بأنه قد متت عملية ترتيب 
زيارة منطقة رأس احلد، اعتبارًا من الغد، عىل أن نقيض الليلة بطوهلا مع نصف اليوم التايل 
هناك، وبرشط الذهاب إليها بسيارات الدفع الرباعي القوية، ألن السري سيكون عرب منطقة 
صحراوية خاليًة من الطرق املعبدة. ويف الوقت املحدد، قام املضيفون الثالثة بقيادة ثالث 
سيارات جيب تويوتا هلم ولعائالهتم، يف الوقت الذي أعطوين فيه سيارًة مماثلة يل ولعائلتي. 
اللسان  ذلك  حول  نسبيًا  طويلٍة  ملسافٍة  السري  علينا  وكان  متامًا،  الغروب  قبيل  وانطلقنا 

البحري، من أجل االنتقال إىل الضفة اجلنوبية له، متهيدًا للسري نحو منطقة رأس احلد.
وأصبحت  الظالم  زاد  البحري،  اللسان  حول  االلتفاف  عملية  ننجز  نحن  وبينام 
السياقة صعبة يف املناطق الرملية. وما هي إال حلظات حتى غرزت إحدى السيارات يف أحد 
األودية الصغرية، فتوقفنا مجيعًا حلل هذه املشكلة. وبينام نحن نحاول جمتمعني نزع السيارة 
من مكاهنا، إذا ببخار املاء يتصاعد من مقدمة السيارة األخرى، حيث تبني أن درجة حرارة 
السيارة قد بلغت ذروهتا، مع خلو خزان املاء منه متامًا. وكانت معنا كمية حمدودة من املياه، 
مما دفعنا إىل البحث عن حل آخر، فإذا بضوٍء خافت يلمع من بعيد، يشري إىل وجود بيٍت، 
مما زاد من أملنا يف جتاوز هذه الصعوبة اجلديدة، فاجتهنا بالسيارة الثالثة نحو املنزل، حيث 

رحب بنا قاطنوُه وزودوننا باملاء الكايف.
ولكن ما أن تركنا ذلك الوادي، حتى انطلقنا بسعٍة فائقة يف تلك الرباري اخلالية من 
التاسعة والنصف  قبيل  اهلدف  تقارب اخلمسني كيلومرتًا، حيث وصلنا  أجل قطع مسافة 
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الناعمة  ونطرح الفراش هنا وهناك عىل مقربة منها،  مساءًا، لنرى سحر الرمال الشاطئية 
للقيام  للسالحف  املجال  نفسح  حتى  وذلك  الرمال،  تلك  وبني  بيننا  كافية  مسافة  تاركني 
بمهامها املوروثة عليها لوضع البيوض. وقد تسامر الرجال معًا يف جهة، والنساء واألطفال 
يف جهٍة ثانية، حتى ساعٍة متأخرة من الليل، لنعطي أجسادنا املتعبة بعدها قسطًا من النوم 

بعد رحلة العناء، وبعد تناول وجبة ليلية خفيفة نسبيًا.
ويف الصباح املرشق، شاهدنا ما يشبه الَعَجَب الُعَجاب، حيث الطيور يف السامء حتلق 
تدفن  كي  الناعمة  الرمال  إىل  لياًل  اخلرضاء  السالحف  قدوم  فرصة  انتهزت  والتي  بكثرة 
بيوضها، ثم تعود ثانيًة إىل عرض البحر، كي تنقض تلك الطيور عىل تلك البيوض لتأكل 
معظمها، وما حالفه احلظ منها للبقاء دون افرتاس، خترج منه صغار تلك السالحف، التي 
يتعرض بعضها للخطف من تلك الطيور، وما له فرصًة للنجاه يغوص يف أعامق البحر، كي 

يعود بعد فرتة لوضع البيوض يف ذات املكان.
وما أن تناولنا طعام الفطور يف ذلك اجلو اجلميل واهلواء املنعش، حتى انطلق األطفال 
فرحني يقفز بعضهم يف املاء، وبعضهم اآلخر يبني بيوتًا وأشكاالً خمتلفة يف الرمال، يف حني 
انرصف الرجال مع األبناء الكبار للبدء بمباريات كرة القدم املسلية لفرتة ليست بالقصرية، 
اخلالبة.  الطبيعة  بمناظر  االستمتاع  أجل  من  وهناك  هنا  بالتجوال  النسوة  قامت  حني  يف 
الغداء،  طعام  تناولنا  إذ  العرص،  آذان  قبيل  حتى  والسعادة،  الفرح  قمة  يف  اجلميع  وبقي 
وبدأنا بتجميع حاجياتنا، ونحن يف كينونتنا الداخلية ال نرغب يف مغادرة ذلك املكان الذي 
استحوذ عىل القلوب قبل العقول، ولكن نظرًا لوجود ارتباطاٍت سابقة لدى اجلميع، فقد 
كان ال بد من الرحيل قبيل املساء، متجهني صوب مدينة صور من جديد، كي نقول ونوثق 
العريب، وتعشعش يف  الوطن  الشمس يف  بقعة ترشق عليها  بأننا زرنا أول  بالكتابة،  القول 
رماهلا الذهبية نحو عرشين ألف سلحفاة عىل شاطٍئ رميل ساحٍر طوله إثنني وأربعني كيلو 

مرتًا، أال وهي منطقة رأس احلد، الذي حيد بحر العرب عن خليج ُعامن.

jawdatmassa@gmail.com       profjawdat@yahoo.com
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احللقة ال�سابعة والأربعون: ق�سة الرتقية الثانية لالأ�ستاذية 
                                                     من جامعة ال�سلطان قابو�س

بقلم: أ.د. جودت امحد املساعيد

تّم  التي  العايل،  والتعليم  الرتبية  يف  ذكريايت  من  والثالثني  اخلامسة  احللقة  يف  كنُت 
األستاذية  رتبة  إىل  للرتقية  تقدمُت  أنني  أوضحُت  قد  الغراء،  الرأي  صحيفة  يف  نرشها 
للمرة األوىل يف جامعة الريموك يف أوائل شهر أيلول )سبتمرب( من عام 1988، وذلك قبل 
املناهج  لقسم  رئيسًا  قابوس  السلطان  للعمل يف جامعة  ُعامن،  إىل سلطنة  األردن  مغادريت 
وطرق التدريس. وما أن وافقت جامعة الريموك عىل تلك الرتقية يف الثامن من شهر ترشين 
األول)أكتوبر( من عام 1989، حتى ُقمُت برفعها حسب األصول إىل إدارة جامعة السلطان 

قابوس، من أجل تغيري مسمى الرتبة العلمية من أستاذ مشارك إىل أستاذ.
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الريموك  جامعة  أن  اعتبار  عىل  سهاًل،  سيكون  الرتبة  تغيري  عملية  أن  أظن  وكنُت 
وجامعة السلطان قابوس كالمها يف احتاد اجلامعات العربية، وأهنام تعرتفان بقرارات الرتقية 
املتخذة فيهام، إال أنني فوجئُت بأن إدارة جامعة السلطان قابوس تتمسك بالعقد املوقع بيني 
وبينها عىل أساس العمل برتبة أستاذ مشارك، وأن العقد كام قالوا يل هو رشيعة املتعاقدين. 
وأضافوا بأنه إذا كانت هناك نيٌة لتغيري الرتبة أو الدرجة العلمية، فال بد من التقدم من جديد 
بإإلنتاج العلمي بعد الرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك، عىل أن يسري كل يشء حسب التسلسل 
اخلارجيني، ويف  املحكمني  من  أكثر  أو  ثالثة  إىل  ويرسل رسًا  املتبع،  واألكاديمي  اإلداري 

حال املوافقة منهم عىل الرتقية، يتم التغيري رسميًا إىل رتبة األستاذية.
ورغم انزعاجي بام سمعت، إال أنني رضيُت باألمر الواقع، ألنه مل يكن هناك من حٍل 
آخر أو وسيلة ثانية، مما دفعني إىل جتهيز مخس ُنسٍخ من البحوث املنشورة أو املقبولة للنرش، 
باإلضافة إىل الكتب التخصصية التي صدرت خالل ما يزيد قلياًل عن مخس سنوات بعد 
الرتقية لرتبة األستاذ مشارك. وإذا كانت هناك من إجيابية يف التقدم للمرة الثانية للرتقية إىل 
رتبة األستاذية، فهي إضافة عدد جديد من البحوث التي تَم قبوهلا للنرش، أو الكتب التي تّم 

نرشها يل، خالل عاٍم ونيف من تاريخ تقديمي ألوراق الرتقية إىل جامعة الريموك. 
بجامعة  التدريس  وطرق  املناهج  قسم  إىل  العلمي  باإلنتاج  فعاًل  تقدمُت  أن  وما 
كلية  أبلغت شفويًا عميد  أوىل، حتى  برئاسته كخطوٍة  أقوم  كنُت  الذي  قابوس،  السلطان 
الرتبية حينئٍذ األستاذ الدكتور حممد الشبيني باألمر، الذي أخربين بمفاجأٍة جديدة مل أكن 
أتوقعها هي األخرى، والتي تتمثل يف أن هذه اجلامعة الناشئة التي مل يزد عمرها آنذاك عن 
ثالث سنوات ال توجد فيها تعليامت للرتقية، وأن حالتي هي األوىل من نوعها التي يتقدم 
حلني  االنتظار  يتطلب  وهذا  أعىل.  علميٍة  رتبٍة  إىل  الرتقية  طالبًا  تدريس،  هيئة  عضو  فيها 

االنتهاء من وضع تلك التعليامت واعتامدها رسميًا.
لوضع  جلنة  تشكيل  عىل  عمل  قد  اجلامعة  رئيس  معايل  بأن  بعدها  العميد  وأبلغني 
تعليامت الرتقية ألعضاء هيئة التدريس، يف الوقت الذي طلب فيه من كل عميد كلية، أن 
يناقش مع رؤساء األقسام يف جملس كليتِه هذا املوضوع، من أجل التوصل إىل أفكاٍر مهمٍة 
كتعليامٍت أولية، كي ُيَصاُر بعد ذلك إىل رفعها للرئيس، ثم مناقشتها يف جملس اجلامعة واختاذ 

القرارات املناسبة بشأهنا. وقد أخذت هذه العملية ما يقارب الثالثة شهور.
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ويف شهر أيار)مايو( من عام 1990، عملُت عىل رفع اإلنتاج العلمي اخلاص يب إىل 
عميد الكلية مبارشة، طالبًا منه تويل األمر رسميًا، ألن الرتقية ختص رئيس القسم شخصيًا. 
وهنا قام العميد بتشكيل جلنتني من محلة رتبة األستاذية: األوىل عىل مستوى قسم املناهج 
وطرق التدريس، والثانية عىل مستوى جملس الكلية، طالبًا من جلنة القسم فحص اإلنتاج 
إىل  ُيرسل  كي  فعاًل  يرقى  اإلنتاج  وأن  الرتقية،  تعليامت  مع  متشيِه  من  والتأكد  العلمي 
املحكمني أم ال، ثم رفع القرار رسميًا ومبارشًة إليِه، وذلك من أجل استكامل اإلجراءات 

العلمية والرسمية املتبقية. 
وقد سارت اخلطوة األوىل عىل ما ُيرام، حيث رفعت جلنة األساتذة يف القسم تقريرها 
اإلنتاج  أهلية  ضوء  يف  الرسمية،  اإلجراءات  باستكامل  أوصت  أن  بعد  الكلية،  عميد  إىل 
العلمي كي يتم إرسالُه هنائيًا إىل املحكمني، يف حال موافقة جملس الكلية عليه. وبعد ذلك 
بأسبوعني، قام العميد بتحويل توصية جلنة أساتذة قسم املناهج مع اإلنتاج العلمي برمتِه، إىل 
اللجنة املصغرة من جملس الكلية، كي تفحص اإلنتاج من جديد والتأكد من مدى مراعاتِه 
لتعليامت الرتقية يف اجلامعة، ومدى أحقيتِه لإلرسال الفعيل إىل املحكمني من عدمه، مع رفع 

رأهيا إىل العميد، متهيدًا لطرح املوضوع عىل جملس الكلية. 
وبالفعل، أوصت اللجنة باستمرار إجراءات الرتقية، وذلك نظرًا ملراعاهتا للتعليامت 
من جهة، ولكفاية اإلنتاج العلمي الذي كان يزيد كثريًا عن احلد املطلوب من جهة ثانية. ويف 
إحدى اجتامعات جملس العمداء قبيل منتصف شهر حزيران)يونيو( من عام 1990، طلب 
للتباحث  االجتامع،  بمغادرة  األقسام،  رؤساء  من  األستاذية  رتبة  حيملون  ال  ممن  العميد 
السري  عىل  باملوافقة  اجلميع  أقر  احلضور  بني  مداوالت  وبعد  الرتقيات.  من  واحدة  بأمر 
ُعامن،  سلطنة  خارج  من  املحكمني  اختيار  صالحية  العميد  وختويل  الرتقية،  إجراءات  يف 
وإرسال اإلنتاج العلمي هلم، وذلك قبل بدء اإلجازة الصيفية ألعضاء هيئة التدريس التي 

كانت وقتها عىل األبواب. 
وبعد عودة أعضاء هيئة التدريس من عطلة هناية العام الدرايس، إجتمعُت شخصيًا 
بعميد الكلية عدة مرات بصفتي رئيسًا لقسم املناهج، ويف إحدى تلك اللقاءات، استفست 
منه عن الرتقية بعد مرور نحو أربعة شهور عىل إرساهلا، وكانت هناك مفاجأة جديدة تتمثل 
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يف إرسال اإلنتاج العلمي اخلاص بالرتقية إىل أحد األساتذة املحكمني بدولة الكويت الشقيقة 
قبيل االجتياح العراقي هلا بأسابيع قليلة، والذي وقع بتاريخ 1990-8-2. وكانت املشكلة 
ليست يف إمكانية ضياع اإلنتاج العلمي هنا أو هناك بسبب الظروف االستثنائية فقط، بل 
وأيضًا يف إمكانية استالم املحكم له أو عدم استالمه، ولكن توجد صعوبة يف التواصل معه 
من جانب عميد الكلية، يف ضوء اضطرار مئات اآلالف من الشعب الكويتي لرتك وطنهم 
واالنتشار يف العديد من الدول الشقيقة والصديقة وال سيام يف دول جملس التعاون اخلليجي. 
وقد تبني وهلل احلمد يف هناية املطاف أنه استقر مؤقتًا يف دولة قطر كام ذكر يل العميد ذلك.     

قد  للمحكمني،  إرسالُه  تّم  والذي  للرتقية  جانبي  من  املقدم  العلمي  االنتاج  وكان 
اشتمل عىل ثالثٍة وعرشين عنوانًا، منها سبعة عرش بحثًا، وستة كتٍب جامعيٍة ختصصيٍة كاآليت: 
ثالثة أبحاث تَم نرشها يف )املجلة الرتبوية(، التي تصدر عن جامعة الكويت، وثالثة أبحاث 
يف جملة )مركز البحوث الرتبوية والنفسية(، التابعة جلامعة قطر، وبحثان يف جملة )دراسات(، 
الصادرة عن اجلامعة األردنية، وبحٌث يف املجلة األمريكية العاملية املسامة: )النظرية والبحث 
الصادرة عن   ،)Theory and Research in Social Education الرتبية اإلجتامعية  يف 
رابطة أساتذة اجلامعات األمريكيني املتخصصني يف الدراسات االجتامعية، وبحٌث يف )جملة 
جامعة دمشق(، وبحٌث يف جملة )العلوم االجتامعية( الصادرة عن جامعة الكويت، وبحٌث 
الرتبية بجامعة قطر(، وبحٌث يف جملة )مؤتة للبحوث والدراسات(،  يف جملة )حولية كلية 
)املجلة  يف  وبحٌث  العربية(،  اجلامعات  )إحتاد  جملة  يف  وبحٌث  مؤتة،  جامعة  عن  الصادرة 
جملة  يف  وبحٌث  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  عن  الصادرة  للرتبية(،  العربية 
)رسالة اخلليج العريب(، الصادرة عن مكتب الرتبية لدول اخلليج العربية، وبحٌث يف جملة) 
أما  املتحدة.  العربية  اإلمارات  بدولة  االجتامعيني  مجعية  عن  الصادرة  إجتامعية(،  شؤون 
املؤلفات اجلامعية فهي ستة كاآليت: كتاب:)املنهج املدريس الفّعال( الصادر عن دار عاّمر يف 
َعاّمن، وكتاب:)تنظيامت املناهج وختطيطها وتطويرها(، الصادر عن دار الثقافة يف القاهرة،  
وكتاب:)أساليب تعليم الدراسات االجتامعية(، املنشور لصالح كليات املجتمع يف سلطنة 
ُعامن، وكتاب: )تدريس مفاهيم اللغة العربية والرياضيات والعلوم والرتبية االجتامعية(، 
املواد  مجيع  يف  التعليمية  األهداف  إستخدام   ( وكتاب:  بريوت،  يف  اجليل  دار  عن  الصادر 
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الدراسية( الصادر عن دار الثقافة يف القاهرة، وكتاب: )األطلس املجسم وامللون ألشكال 
سطح األرض(، الصادر عن دار اجليل يف بريوت.

ويف أواخر شهر كانون األول)ديسمرب( من عام 1990، صدر قرار من إدارة جامعة 
السلطان قابوس، باملوافقة عىل ترقيتي إىل رتبة األستاذية، وكانت هي الرتقية الثانية للرتبة 
وجامعة  األردنية،  الريموك  جامعة  مها:  عريقتني  عربيتني  جامعتني  ومن  ذاهتا،  األكاديمية 
السلطان قابوس يف سلطنة ُعامن، كي ُيسدل الستار عىل حكاية األستاذية املزدوجة، والتي 
وإن كانت قد جاءت بعد معاناٍة قاسية بفعل الظروف الصعبة التي واكبت مسريهتا، إال أن 

حالوة احلصول عليها ثانية تؤكد عىل قوة اإلنتاج العلمي وسالمة املسرية األكاديمية.

 profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com
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http://www.alrai.com/  article/1027891                  
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

          تاريخ النرش: االحد: 2016/11/27- العدد: )16800(

احللقة الثامنة والأربعون : حالوة الذكريات عند زيارة املرتفعات 
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

املناطق  زيارة  إىل  العامل،  قارات  بمختلف  السهلية  املناطق  يف  القاطنني  معظم  يميل 
ملن  مقنعة  ومربرات  أسباب  لعدة  وذلك  عنهم،  البعيدة  أو  منهم  القريبة  املرتفعة  اجلبلية 
ُيَقِدُر قيمتها وأمهيتها، ومن بينها: تغيري األجواء التي تعودوا عليها يف املناطق املنبسطة، كي 
يتجنبوا امللل أوالسأم الذي قد يواجههم من وقٍت آلخر يف حياهتم اليومية، واالطالع عىل 
اجلديد من املناطق التي مل يألفوها من قبل يف بيئتهم املحلية، ثم االستمتاع باملناظر اجلبلية 
الطبيعية اخلالبة، ومالحظة أنامط النشاط البرشي الذي يامرسة سكان تلك املرتفعات عن 
كثب، وجتديد احليوية والنشاط هلم وألفراد عائالهتم بعد جهٍد وعناء استمر أيامًا أو أسابيَع 
أو شهورًا أو ربام سنوات، ورصد تلك الزيارات كنوٍع من اهلواية لكتابة املذكرات اليومية 
بكل  يسعون  حمددة  علميٍة  ألهداٍف  املتخصصني  جانب  من  وتوثيقها  الناس،  بعض  لدى 
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بعد من  فيام  منها  االستفادة  وللراغبني يف  فوائد عميمة هلم  فيها  لتحقيقها، وتكون  السبِل 
جانب طلبة العلم والباحثني والعلامء. 

ويف ضوء عميل رئيسًا لقسم املناهج وطرق التدريس بجامعة السلطان قابوس لفرتة 
العديد من  لزيارة  أمامي فرصة ذهبية  فقد سنحت   ،1988 - 1998 بني  ما  عرش سنوات 
قليلة من أرايض سلطنة ُعامن. وساعدين عىل  التي متتد عىل مساحاٍت غري  اجلبلية  املناطق 
القسم، من خالل  التدريس يف  هيئة  أعضاء  من  الُعامنيني  الزمالء  بعض  املهمة  تلك  تأدية 

القيام بزياراٍت شخصيٍة أو عائليٍة هلم، بدعوٍة أخويٍة منهم يف بعض املناسبات االجتامعية. 
ومن بني تلك الدعوات التي يصعب نسياهنا، ما قام به أحد الزمالء يف قسم املناهج 
وهو الدكتور أمحد بن محد الربعاين، من دعوٍة يل وألفراد أرسيت الستة قبيل حلول إجازة عيد 
األضحى املبارك، برضورة زيارتِه وعائلتِه يف بلدة القلعة التابعة لوالية احلمراء الُعامنية، من 
أجل االستمتاع باألجواء الشعبية خالل أيام العيد، وتناول الشواء العامين اللذيذ، والذي تّم 
ختصيص حلقة هلذا املوضوع من قبل وقامت صحيفة الرأي الغّراء بنرشها عىل املأل من قبل.            
وعند زيارتنا له، ويف أجواء العيد اجلميلة، قمُت مع املضيف بالتخطيط لزيارٍة عائليٍة 
صوب قريٍة جبلية مشهورة تسمى بمسفاة العربيني يف والية احلمراء.  وهلذه القرية ُشهرة 
سياحية كبرية يف سلطنة ُعامن، والتي حيرص السياح عىل زيارهتا،  نظرًا ملا تتمتع به من مناظر 
خالبه. وقد قام الدكتور الربعاين قبل أيام بتذكريي مشكورًا بالتفصيالت الدقيقة ملا جرى 
نظرًا ألن   عيد األضحى،  أيام  أحد  بعد صالة ظهر  زيارة  هلا  رتبنا  الرحلة، حيث  تلك  يف 
املسافة كانت قصرية وال تستغرق سوى عرش دقائق بالسيارة من بلدة القلعة التي انطلقنا 
منها، ثم مررنا  يف طريقنا بقرية بني صبح  ثم مركز والية احلمراء، وعندما بدأنا بالصعود يف 
الطريق اجلبيل الوعر بدأت تظهر لنا مالمح والية احلمراء التي تقع أسفل اجلبل  األخرض، 
حماطة باجلبال املرتفعة من مجيع اجلهات تقريبًا. كام ظهرت لنا جماري األودية التي تشتهر هبا 
الوالية كوادي الغول، ووادي اخلور، ووادي شعام، والتي تسري مجيعها باجتاه والية هبالء، 

لتصل بعدها إىل عمق الصحراء يف حمافظة الوسطى.
نشاهد قرى والية احلمراء كاملة،  اجلبلية، أصبحنا  زيادة االرتفاع يف مسريتنا  ومع 
وكذلك قرى والية هبالء. وكان املنظر مجياًل للغاية، حيث شكلت التضاريس لوحًة  ساحرًة 
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مجعت شموخ اجلبال، وسكون القرى املتعددة أسفل اجلبل األخرض، والتي توضح كيف 
تعايش اإلنسان مع هذه الطبيعة. وعندما اقرتبنا من مشارف قرية املسفاة، بدأت تظهر لنا 
إىل االستغراب واإلعجاب يف وقٍت  لوحة جبلية جذابة، كانت اإلطاللة االوىل هلا تدعو 
أجل   التكيف من  اإلنسان عىل  نفسه هو: كيف عمل  يطرح  الذي  السؤال  كان  إذ  واحد. 
العيش يف هذا املكان الصعب؟ وكيف عمل عىل تسخري الطبيعة كي توفر له سبل احلياة؟ 

وكيف تعامل مع قسوة املكان وشكله بطريقة أصبحت مصدر إعجاٍب من اجلميع.
وما أن وصلنا إىل قرية املسفاة، حتى وجدنا أنفسنا أمام مشهٍد تقليدٍي رائع، والذي 
وأحيانًا  واحلجارة،  الطني  من  ُبنيت  بيوٍت  من  تتألف  والتي  القديمة،  احلارة  يف  يتمثل 
بل  االستغراب  تثري  منفردٍة  صخرٍة  فوق  وبعضها  الصخور،  فوق  وتقبع  اإلسمنت،  من 

واإلعجاب الشديدين من جانب الزوار. 
التطبيق الفعيل آلراء كل  املنظر رائعًا يفوق حد الوصف، عندما كنا نرى  وكم كان 
آٍن واحد، ويف منظٍر جيعلك توظف  املدرسة احلتمية واملدرسة االحتاملية اجلغرافية يف  من 
ما قمَت بدراسته وتدريسِه يف ميدان اجلغرافيا الطبيعية. فهذه القرية التي ترقد يف أحضان 
اجلبل الشاهق، تثري الزائر أينام اجته نظره، من حيث أبنيتها، وازقتها، وحقوهلا، وإذا ما ألقى 
الزائر بناظريه إىل االعىل سيجد شموخ اجلبل األخرض بارتفاعه الذي يصل إىل ثالثة آالف 
مرت فوق مستوى سطح البحر، وأن املنطقة التي كنا نقف عليها متثل جزءًا من هذا االمتداد 
لذلك اجلبل. وإذا ما رأيت بلدة مسفاة العربيني عىل حقيقتها، سوف ينتابك الشعور احلقيقي 
بأن هذه القرية تسكن يف أحضان ذاك األب احلنون املتمثل يف اجلبل األخرض، وهو حيضنها 
ويكدح  جديد،  من  احلياة  تدب  النهار  ويف  السكون،  معه  وحيل  املساء  حيل  عندما  هبدوء 

ابناؤها من أجل العمل والبناء، إضافًة إىل حركة السياح التي ال تنقطع.
وكانت املناظر من حولنا تدفعنا إىل االلتفات لكل خطوة من خطواتنا، عندما ينادينا 
وإحساس  السائح،  باحساس  للتفكري  يدعو  يش  كل  ألن  األصدقاء،  أو  األبناء  من  أحد 
اجلغرايف، الذي يدرك معنى تفاعل االنسان مع الطبيعة. وما أن مضينا بني البيوت، حتى 
اقرتبنا من املزارع العديدة، وهي عبارة بساتني خرضاء متّت زراعتها عىل شكل مدرجات. 
ورغم صغر املساحة املتوفرة، إال أن األهايل متكنوا من تطويع البيئة واستغالل كل شرٍب فيها 
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من  هتبط  التي  لالودية،  سحيقٍة  منحدراٍت  عىل  ترشف  التي  االماكن  بعض  خطورة  رغم 
قمم اجلبل األخرض، ألن أي خطأ يف السري قد يتسبب يف سقوط الشخص يف ذلك الوادي 
السحيق. أما سكان هذه القرية فقد تكيفوا مع تلك االوضاع كبارهم وصغارهم، فاألمر 
بالنسبة هلم يبقى عاديًا، حيث يتحركون بكل يس وسهولة، مقارنة بالسائحني الذين ينتاهبم 

بعض اخلوف يف بعض األماكن عند عبورها. 
سامت  من  سمًة  ُتَعُد  التي  الُعامنية  االفالج  هندسة  إذهلتنا  للبساتني،  عبورنا  واثناء 
شق  استطاعوا  وكيف  التاريخ،  عرب  ُعاَمن  هبا  اشتهرت  والتي  العريقة،  العامنية  احلضارة 
يف  لتمر  االنحدار،  شديدة  مناطق  عرب  املنابع  من  ونقلها  اجلبال،  تلك  سفوح  يف  القنوات 
بالصعوبة  اتسم  دربًا  سلكنا  وقد  واملانجا.  والليمون  النخيل  أشجار  عرب  الفت  سكوٍن 
العربيني،  قرية مسفاة  يغذي  الذي  الفلج،  منبع  إىل منطقة  الوصول  لنا، من أجل   بالنسبة 
وذلك بسبب االنحدار الشديد عىل جانب جمرى الفلج، مما يشعرك ببعض اخلوف، واحلاجة 
إىل اختاذ احليطة واحلذر عند السري. وعند وصولنا إىل املنبع، شعرنا بحجم اجلهد الذي بذله 

أجداد أهايل هذه القرية لشق جمرى ذلك الفلج املائي الذي يمثل نبع احلياة. 
وعند عودتنا نحو موقف السيارات التي تركناها بعيدًة، حّل املساء عىل بساتني القرية 
وحيل  التدرجيي،  الظالم  ليبدأ  اجلبال،  سفوح  عىل  الغروب  هتادى  حيث  اجلميل،  بمنظره 
يدندنه  وهو  والده  حيمله  الذي  الصغري  الطفل  يشبه  وكأنه  بالوضع  فتشعر  السكون،  معه 
أثار  القرية بعد ذلك وكٌل منا حيدث اآلخر عام  بليلٍة هادئٍة. وقد غادرنا  النوم، لينعم  قبل 
إعجابه واهتاممه، لنعود مرة اخرى إىل قرية د. امحد الربعاين، لتناول وجبة العشاء. وكان 
احلديث لياًل عن تلك القرية اجلبلية اجلميلة، والشعور بقوة إرادة االنسان عىل التكيف مع 
تطبيٍق  أمام  بأنني  متمرس،  وكرتبوٍي  متخصٍص  كجغرايٍف  وكم شعرُت  الطبيعة.  حتديات 
عميٍل ملا أمحله من فكٍر تربوي جغرايف عميق، أمضيُت سنواٍت طويله أقوم بتدريسِه لطلبتي 
االنسان  متكن  وكيف  والدكتوراة،  واملاجستري  الكالوريوس  مستويات  عىل  اجلامعات  يف 
من التكيف مع الظروف الصعبة، واستطاع تشكيل املكان بالطريقة التي حيقق فيها أهدافه 

املنشودة. 
وكم كانت أرسيت سعيدة جدًا برتتيب هذه الزيارة، وكم شعرنا بأهنا أضافت لزيارتنا 
لوالية احلمراء إحساسًا ال يوصف عن تلك الوالية اجلميلة، التي مجعت بني املراوح الفيضية 



264

ارتبطت  صغريًة  قرًى  املراوح،  تلك  أحضان  بني  وتشكلت  األخرض،  اجلبل  سفح  عند 
بمجاري االودية، وقرًى أخرى سكنت سفوح اجلبال. وقد كنا نخطط أيضًا يف تلك الفرتة 
لزيارة كهف اهلوته، الذي يبعد نحو ثالثة كيلومرتات عن منزل الدكتور الربعاين، إال أننا مل 
نتكمن من زيارته لصعوبة الدخول إليه آنذاك. وقد علمُت فيام بعد بأن احلكومة الُعامنية، 
وبنت  فندقًا  أقامت  حيث  واعدًة،  سياحيًة  وجهًة  ليكون  الكهف  ذلك  بتطوير  قامت  قد 
سكة حديٍد كي يوصل القطار السياح إىل داخل الكهف، آماًل أن تتاح يل الفرصة لزيارتِه 
يف املرات القادمة، ألحقق تلك الرغبة يف اكتشاف مكنونات باطن اجلبل االخرض يف ذلك 
الكهف، الذي يروي بعض الُكّتاب أن به بحريًة مائية، واشكاالً طبيعية رائعة. لقد قضينا 
يومًا مجياًل، شعرُت خالله مع عائلتي وعائلة صديقي، بجامل تلك الوالية الُعامنية، نظرًا ملا 
مجعته من مظاهر طبيعية جبلية خالبة، تستحُق أن ُتروى بحقها الروايات، وُتوثُق من أجلها 

الذكريات اجلميلة التي ال ُتنسى.  
 profjawdat@yahoo.com    /    jawdatmassa@gmail.com  

Website: http://www.jwdat.com
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      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

          تاريخ النرش: االحد: 2016/12/4- العدد: )16807(

احللقة التا�سعة والأربعون : ق�س�س ذكريات الرحالت اإىل دولة الإمارات 
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

له  سنحت  كلام  آخر،  إىل  مكاٍن  من  الرتحال  هواية  دومًا  بطبيعتِه  اإلنسان  يعشق 
القيام هبا. وقد يدفعه الرتحال إىل  الفرصة بذلك، وكلام ساعدته الظروف املحيطة به عىل 
جتديد النشاط له ولعائلتِه من جهة، واالطالع عىل اجلديد من البرش والشجر واحلجر من 
جهٍة ثانية. وتزداد هذه اهلواية قوًة ورغبًة لدى الفرد إذا كان ختصصه العلمي الدقيق يشجع 
قبل فقط،  يرها من  مل  التي  الطبيعية  املناطق  النزهة ومشاهدة  ليس من أجل  تطبيقها،  عىل 
الكتابة  أجل  من  وأيضًا  بل  فحسب،  فيها  القاطنني  للسكان  البرشي  النشاط  مالحظة  أو 
التوثيقية عن هذا وذاك. وهو ما جعل من ختصيص الرئييس الدقيق واملتمثل يف مناهج وطرق 
تدريس الدراسات االجتامعية، ومن ختصيص الفرعي املتمثل يف اجلغرافيا البرشية، حيتم عىل 
األستاذ فيهام أن حيرص متامًا عىل أداء واجبه العلمي واألكاديمي، لالطالع عىل األنشطة 
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 البرشية والظروف الطبيعية يف أماكن شتى من العامل، إذا ما استطاع الوصول إليها بسهولٍة 
وُيس. 

 ،1988 عام  من  )أبريل(  نيسان  يف  املتحدة  اإلمارات  لدولة  يل  زيارٍة  أول  وكانت 
عندما كنُت رئيسًا لقسم الرتبية وعلم النفس بجامعة الريموك، حيث حرضُت املؤمتر الدويل 
للمناهج يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة بمدينة العني، مع أساتذة جامعات من معظم 
األقطار العربية. وكان اللقاء علميًا ومثمرًا من الطراز األول، حيث تَم فيه عرض العديد 
من البحوث واألوراق العلمية املتنوعة، وتّم من خالله التعرف أيضًا عىل العديد من أساتذة 

التخصص املرموقني يف عامل املناهج وطرق التدريس.
وكم كانت فرتة وجودي يف سلطنة ُعامن حافلًة بالتنقل والزيارات امليدانية والعائلية، 
سنواٍت  ملدة عرش  قابوس  السلطان  جامعة  يف  املناهج  لقسم  ورئيسًا  أستاذًا  عملُت  عندما 
كاملة، مما أضاف يل  الكثري من املعلومات واخلربات املبارشة، عن طبيعة البالد والعباد يف 
السلطنة، والتي تَم توثيقها يف العديد من احللقات السابقة التي نرشهتا صحيفة الرأي الغراء. 
ألن مثل هذه الرحالت إذا مل يتم توثيقها ألهداٍف علميٍة وتارخيية واجتامعية، فإهنا ال تعدو 

كوهنا جمرد هلٍو أو استمتاع مؤقت بزيارة مكاٍن ما أو جمموعٍة من الناس هنا وهناك.
أتاحت يل  املناطق اجلميلة يف سلطنة ُعامن، حتى  العديد من  وما أن غطت رحاليت 
ظروف وجودي فيها، الفرصة الذهبية لزيارة دولة اإلمارات العربية املتحدة مرات عديدة، 
ال سيام وأن القوانني وقتها، كانت تسمح ملن يعمل يف السلطنة من غري أبنائها، أن يزور دولة 
اإلمارات بدون تأشرية دخول، ما دامت لديه إقامة عمٍل رسمية. وقد فتح ذلك املجال عىل 
مرصاعيه لتلبية رغبة بعض األقارب واألصدقاء الذين كانوا يعيشون يف مدن ُديب وأبو ظبي 
السياحية  العمرانية واملناطق  النهضة  ناحية، واالطالع عىل  والعني والشارقة وعجامن من 

والتجارية املذهلة يف دولة اإلمارات املتحدة من ناحيٍة ثانية.
كيلومرتًا،  األربعامئة  تقارب  ُديب  ومدينة  مسقط  مدينة  بني  الواقعة  املسافة  وكانت 
تقطعها السيارة دون استعجال شديد يف وقٍت يصل إىل أقل من مخس ساعاٍت بقليل، يف 
ضوء توفر الطرق املعبدة املمتازة. وعندما كنُت أختار قضاء إجازة األعياد مع أفراد عائلتي 
يف ُديب، ونخرج من مسقط بعد صالة فجر يوم عيد الفطر أو فجر يوم عيد األضحى، فإن 
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من  تقريبًا  الطريق  نظرًا خللو  أربع ساعات، وذلك  من  أقل  وقٍت  إىل  كانت حتتاج  املسافة 
السيارات. 

وكنا نختار اإلقامة يف أحد فنادق منطقة ديرة ديب، حيث األسواق الكثرية، والتنوع 
خيطر  ما  وكل  واملالبس،  واألقمشة  واألدوات  األجهزة  من  املعروض  يف  املحدود  غري 
بأنه متثيل حقيقي  أن يوصف  ما يمكن  البرشية  املجموعات  تقريبًا. كام جتد من  البال  عىل 
العريب واهلندي والصيني واألمريكي واألفريقي والرويس  املتحدة، حيث جتد  هليئة األمم 
والياباين وغريهم الكثري من أجناس األرض، مع مالحظة وجود غالبية هندية وباكستانية، 

نظرًا لقرب هاتني الدولتني النسبي لدولة اإلمارات املتحدة.
وتبدو منطقة ديرة ديب بشكٍل خاص كخلية نحٍل عىل مدار الساعة تقريبًا، مع حدوث 
تكتظ  حيث  الليل،  منتصف  وحتى  عرصًا  الرابعة  بني  ما  الواقعة  الفرتة  يف  شديِد  ازدحاٍم 
الشوارع باملشرتين والسائحني عىل حٍد سواء. وترى الناس وهم يتنقلون من سوٍق إىل آخر، 
يف  الضخمة  التجارية  التجمعات  بنمط  تأثر  واآلخر  الشعبي،  الطابع  عليه  يغلب  بعضها 
الدول املتقدمة والتي تسمى عادًة باملوالت. ومن بني أهم األسواق الشعبية ذات البضاعة 
الرخيصة نسبيًا سوق نايف، الذي يشهد طيلة أوقات اليوم إزدحامًا ملحوظًا من الناس عىل 

البضائع باختالف أنواعها، مع الرتكيز عىل املالبس وألعاب األطفال بالدرجة األساس.
ومن األسواق الشعبية األخرى يف ديرة ديب سوق التوابل والبهارات، الذي يتم فيه 
استنشاق روائح  قبيل دخولِه عىل  العامل، والذي جيربك  املشهورة يف  التوابل  عرض معظم 
كل  يف  هبا  اململوءة  الِسالل  حيث  الضيقة،  السوق  أزقة  يف  اجلميلة  العطرية  األعشاب 
الطبية  واملنتجات  الورود،  وبتالت  والبخور،  التوابل،  أكياس  الزائر  يشاهد  كام  منعطف. 
التقليدية مكّدسة أمام كل متجر يف ذلك السوق. وإذا كنت تسعى للرشاء، فاملساومة عىل 
األسعار أمر معتاد يف األسواق وحتى يف املتاجر، وما عليك سوى أن تسعى للحصول عىل 

أفضل األسعار.
ويظل سوق الذهب يف الديرة من األسواق التي تسلب العقول، ليس لكثرة املعروض 
من ذلك املعدن األصفر فحسب، وإنام أيضًا للتنوع الشديد يف أشكال املصوغات الذهبية 
وألواهنا وأوزاهنا، وللحرفية العالية واملتقنة يف صناعتها وطريقة عرضها، مما جيعلك ترتدد 
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بيع  أماكن  يف الرشاء لو كنت مصماًم عىل ذلك، ال ليشء إال ألنك كلام دخلت مكانًا من 
الذهب، جتد أشياء جديدة، تؤدي إىل تغيري رأيك عن الذي كنت ختطط لرِشائِه من قبل، ألن 

أشكاالً جديدًة قد أعجبتك، أو تصاميم فنيٍة أخرى قد سحرت عينيك. 
وال يغيب عن البال مطلقًا سوق الديرة لألقمشة، والذي ترى فيه من األنواع واأللوان 
واخلامات والرسومات والرتتيبات ما مل يكن خيطر يف احلسبان. وترى فيه من البرش من كافة 
األجناس واأللوان، تراهم جيئًة وإيابا بأعداٍد غفريٍة، ينظرون هلذا النوع من القامش تارًة، 
الفضول ورغبًة يف  بدافع  بعضهم  إىل غريه،  ويتنقلون من حمٍل  آخر،  ويسألون عن صنٍف 

مشاهدة املعروض، وبعضهم اآلخر بدافع احلرص عىل رشاء األفضل نوعًا واألقل ِسعرًا.
يف  األكرب  الدور  والعطور،  والساعات  واإللكرتونيات  الكهربائيات  سوق  ويلعب 
جذب حمبي هذه األشياء أو املحتاجني هلا ألنفسهم، أو باعتبارها هدايا ألقارهبم أو ألحبائهم 
أو ألصدقائهم. وهنا جيد الشاري والسائح معًا، أحدث املاركات املعروفة عامليًا وبأسعاٍر 
تنافسيٍة واضحة. وكم يكون أمام الناس من الفرص العديدة والواضحة من أجل املشاهدة 

واملقارنة بالنسبة إىل كٍل من اجلودة والسعر والذوق يف وقٍت واحد. 
حيث  حرج،  وال  فحدث  باملوالت،  تسمى  والتي  الضخمة  العرصية  األسواق  أما 
والتسلية  للرتفيه  أماكن  وأيضًا  بل  فحسب،  تسوق  مناطق  ليست  جيعلها  ما  منها  يوجد 
والرياضة واستغالل أوقات الفراغ فيام يفيد. وقد بدأ عددها ضئياًل جدًا كان يف مقدمتها 
سنرت  سيتي  أمهها  ومن  املئوي  الرقم  األيام  هذه  عددها  ليشارف  التجاري،  الُغرير  مركز 
مول، وديب مول، واإلمارات مول، ووايف مول، وفيستفال مول. وحمتوياهتا يف الواقع عبارة 
واإللكرتونيات  والكهربائيات  املالبس  جماالت  يف  العاملية  للامركات  رسميٍة  وكاالٍت  عن 

والعطور وأدوات الزينة والنظارات والساعات واملطاعم واألدوات الرياضية وغريها. 
ويف إمارة الشارقة التي ال تبعد إال قلياًل عن مدينة ديب، توجد أيضًا أسواٌق مشهورة 
السوق  أيضًا  الطابع اإلسالمي، ويطلق عليه  بنائِه  الذي يغلب عىل  املركزي،  السوق  مثل 
األزرق، والذي يوجد فيه أكثر من ستامية من املحالت التجارية املوزعة عىل مباٍن مزدوجة 
الطوابق، يربطها إثنان من جسور املشاة. وتوجد يف الطابق األريض حمالت األزياء والذهب 
واملجوهرات، أما إذا كان الزائر يريد البحث عن سلٍع متنوعٍة بأسعاٍر معقولة وخمتلفة، فإنه 
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يف  يدويأ  املصنوعة  والسجاجيد  الُبُسط  سيجد  حيث  العلوي،  الطابق  إىل  التوجه  يستطيع 
أفغانستان وراجستان اهلندية. كام توجد كذلك أسواٌق قديمة بدهاليزها الضيقة وتارخيها 
العريق، والتي متتاز بعرض بضائعها املتنوعة وبأسعار رخيصة، إذا ما قورنت بام هو موجود 

يف مثيالهتا األسواق احلديثة الضخمة مثل ميجا مول وأنصار مول.
وال يمكن نسيان مدينة أبو ظبي العاصمة، التي تزخر باألسواق الضخمة واملتعددة، 
العريب،  اخلليج  عىل  املرشف  اجلميل  والكورنيش  اجلذابة،  والنوافري  الشاهقة،  والعامرات 
والتي ترفع كلها من نسبة الزوار إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة، إضافًة إىل مدينة العني، 
التي متتاز بوجود حديقة احليوانات الكبرية، وما يسمى بالعني الفايضة غزيرة املياه التي تشد 
الراغبني إىل رضورة االستمتاع باجللوس عىل الساحات اخلرضاء، والنظر إىل املياه الغزيرة 

العذبة املتدفقة من حوله.
وباختصار، فإن من حيرص عىل زيارة دولًة تشتهر بأماكن التسوق التقليدية القديمة، 
أو املوالت التجارية العرصية الضخمة، وبأسعاٍر تنافسيٍة عالية، ومن ثم تسجيل أو توثيق 
انطباعاته عن كل ما يرى من أنشطٍة برشية متنوعة، فال بد له من أن يضع يف احلسبان تلك 
عىل  تسهيلها  وأمور  التجارية  العمليات  يف  بلغت  والتي  أمجع،  العامل  عىل  املنفتحة  الدولة 

الراغبني يف التسوق، شأوًا عظياًم يندر أن جتدُه يف غري دولة اإلمارات العربية املتحدة.   
profjawdat@yahoo.com   /    prof.almassaeed@gmail.com  

Website: http://www.jwdat.com
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http://www.alrai.com/  article/1031065                  
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

          تاريخ النرش: الثالثاء: 2016/12/13- العدد: )16816(

احللقة اخلم�سون: ِذكَرياُت اأُ�سَتاٍذ َجاِمعٍي يف الِقالِع الُعَماِنّية  
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

إليهم  ينتسبون  من  تاريخ  بعراقة  العادة،  يف  املختلفة  والشعوب  األمم  أفراد  يفتخر 
من اآلباء واألجداد، وما قدموه هؤالء هلم وللبرشية مجعاء، من جهوٍد علميٍة وأدبيٍة وفنيٍة 
وعمرانيٍة متنوعة. وغالبًا ما تتم ترمجة هذه اجلهود، عن طريق ترك مرياٍث حضارٍي مادٍي 
ومعنوٍي ضخٍم من املخطوطات والكتب والرسوم واألشكال واخلرائط والتامثيل املنحوتة 
عىل الصخر داخل القصور أو خارجها، أو تشييد اهلياكل أو األهرامات أو الساحات أو 
املساجد أو األديرة أو القالع أو احلصون أو األسوار أو القبور، أو تلك الثقافة املدونة عىل 
رقاع جلود احليوانات، أو املكتوبة عىل ورق الربدي، وما تبع ذلك يف الفرتات األخرية من 
توثيقه عىل الورق العادي، ثم ختزينُه فيام بعد اليكرتونيًا بوسائل غايًة يف الدقة والتنوع، حتى 

تستفيد منه األجيال احلارضة والقادمة.
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ال  الغنية،  واملعنوية  املادية  املوروثات  هذه  من  بالكثري  العريب  الوطن  أقطار  وتزخر 
الِقَدم،  يف  غايًة  بعضها  كان  التي  العريقة،  احلضاراٌت  من  للعديد  موطنًا  لكوهنا  إال  ليشء 
كام هو احلال يف حضارة وادي النيل، وبالد الرافدين، وبالد الشام، وأقطار املغرب العريب، 
والدولة  اإلسالمية،  العربية  احلضارة  حيث  الوسطى،  العصور  إىل  يعود  اآلخر  وبعضها 
العثامنية يف أوج عظمتها وقوهتا، ثم عرص االكتشافات اجلغرافية والتوسعات االستعامرية 
األوروبية، وما استدعى كل ذلك من بناء القالع ضد هؤالء املستعمرين، أو تشييدها من 
جانبهم حلامية مكتسباهتم، أو من جانب دوٍل حملية ظهرت يف تلك املناطق، من أجل  بسط 

السيطرة واحلكم، وهذا ما ظهر بشكٍل واضٍح يف دول شبه جزيرة العرب .
عددها  زاد  والتي  اآلثار،  من  النمط  هذا  ملثل  مستودعًا  بالذات  ُعامن  سلطنة  ومتثل 
عن  500 قلعة وحصن وبرج. وتتنوع األساليب املعامرية فيها بشكٍل واضٍح ألنه تَم بناؤها 
يف فرتاٍت خمتلفة، ومع ذلك، فقد تّم استخدامها مجيعًا كنقاط مراقبة أو معاقل للدفاع ضد 
لعبت  فقد  للحامية،  توفريها  بجانب  الضخمة  التارخيية  املباين  هذه  وإن  الُغزاة.  هجامت 
دورًا حيويًا يف التعريف بتاريخ ُعامن، كوهنا متثل نقط التقاء للتفاعل السيايس واالجتامعي 
مع  متكاملة  تكون  ما  وغالبا  االجتامعية.  واألنشطة  واإلدارة  للعلم  وكمراكز  والديني، 
أسواق تعج باحليوية واحلركة والنشاط، باإلضافة إىل بناء مساجد وأحياء حرفية وسكنية 

جذابة، توفر للزائر فرصة فريدة للمعايشة احلقيقية ألحداث التاريخ املتعددة.
وكم ُأتيحت يل من الُفرص العديدة خالل عميل ملدة عرش سنوات أستاذًا يف جامعة 
تساعدين  مل  نفسِه  الوقت  يف  الظروف  ولكن  القالع،  هذه  بعض  زيارة  قابوس،  السلطان 
والذي  فيه،  الدقيق  والتجوال  بزيارته  ُقمُت  ما  بعضها اآلخر. وكان عىل رأس  زيارة  عىل 
املآثر احلضارية  التي تعترب من أروع وأضخم  سأحاول وصفِه بدقة هو مبنى قلعة نزوى، 
القديم )حصن  املدينة ومالصقتها ملركزها السيايس  الُعامنية. فموقعها يف وسط  والتارخيية 

نزوى( وعلوها املتميز، جعلها من أهم املعامل التارخيية يف السلطنة.
وقد استغرق بناؤها اثنتى عرشة سنة، وهي عبارة عن مبنى دائري كبري، يبلغ ارتفاعها 
قاعدة مردومة  ُأقيمت عىل  السطح  منبسطة  بمثابة منصة  45 مرتًا. وهي  35 مرتًا وقطرها 
شكل  عىل  ضيق  سلم  طريق  عن  القلعة  أعىل  اىل  الصعود  ويتم  15مرتًا.  علوها  باحلجارة 
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حرف احلاء)ح( حيث يوجد عند كل منعطف منه باب لعرقلة اهلجوم املحتمل من االعداء. 
ويبلغ عدد هذه املنعطفات سبعة، حتميها فتحات قاتلة تطل من أعىل القلعة عىل كل منعطف 
منها، وذلك إللقاء القذائف عىل املهامجني من األعداء. كام يوجد حتت كل منعطف  بئر، 
وأمامه باب ذو متاريس كبرية، فاذا أفلت العدو من القذائف أو املاء احلار أو دبس النخل 
االثنني عاقته  نجا من  وإذا  البئر.  القلعة، سقط يف  أعىل  الفتحات يف  تنهال من  التي  املغيل 
البوابة، وإذا أفلت من منعطٍف، تعذر عليه ذلك يف املنعطف التايل. وتتزود القلعة بحاجتها 
من املياه من عدد من اآلبار بداخلها، ووجود عني ماء جارية حتتها، كام توجد خمازن الذخرية 

واملواد التموينية يف أماكن خاصة.
من  باحلباِل  ُترَفُع  كانت  التموينية  املواد  بأن  يل  أوضح  قد  السياحي  الدليل  وكان 
الفتحات التي ُتطل من سور القلعة، وتلف حول عجلة يف أعىل القلعة، وهي أيضًا الطريقة 
ذاهتا التي يتم بواسطتها نقل مياه القلعة من آبارها اىل األعىل. كام توجد بسطح القلعة فتحتان 

تؤديان اىل خمزنني لألسلحة بعمق مخسة أمتار لكٍل منهام.
ومن مالحظايت خالل جتوايل يف القلعة، بأن منصتها الدائرية العليا، مزودة بفتحات 
الستخدام املدافع، تضمن إطالق النار وانتشارها يف كل االجتاهات. كذلك ترتفع اجلدران 
فوق املنصة إىل مسافة عرشة أمتار، وهبا يتم استكامل املبنى، مما يتيح الفرصة لتحرك املدافعني 
دائريًا، بحيث يستطيعون إطالق النريان من فتحات توفر هلم احلامية. ويوجد يف هذه القلعة 
480 مرمى للبنادق من أجل التصدي لألعداء ضد أي هجوم عليها، إضافًة إىل 240 رساجًا 
للزينة عىل مدار القلعة،  و120 مكانًا لوقوف احلراس املناوبني حلراسة القلعة، كام توجد 24 

فتحة للمدافع الكبرية، و40 من مدرجات السالمل  للصعود والنزول. 
يمتد  الذي  السور  قلعة هبالء، ذات  فهي  زيارهتا  نلُت رشف  التي  الثانية  القلعة  أما 
جزيرة  شبه  يف  احلضاري  الرتاث  معامل  أبرز  من  واحدة  وهي   ، حوهلا  12كيلومرتًا  ملسافة 
احلضارات  من  بالعديد  إرتبطت  إذ  امليالد،  قبل  الثالث  لأللف  تارخيها  ويعود  العرب. 
القديمة يف بالد ما بني النهرين وفارس. ومن الواضح أن سور هبالء، برشفاته وإستحكاماته 
الطريق  ومحاية  الدفاع  ألغراض  صمم  قد  كان  احلراس،  وبيوت  النار  إطالق  وفتحات 
املؤدية اىل الرشق من عمليات التسلل من جهة اجلنوب. كام تعد أول َمعلٍم تراثي ُعامين يتم 
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تلة  ُبنيت عىل  النخيل، وقد  تلفها بساتني  التي  القلعة وسط مدينة هبالء  وتقع هذه  
بكرب  تتميز  والتي  إنشائها،  يف  العامنيون  أبدع  التي  الطني  لقالع  نموذج  وهي  صخرية، 
حجمها، حيث هبا ستة أبراج وستة آبار ملياه الرشب، كام أن أهم أجزائها وأقدمها ما يسمى 
بالقصبة وهي كبرية احلجم، متقنة البناء، عالية االرتفاع. ويف القلعة أيضًا بيت احلديث الذي 
استخدم كمقٍر للوايل، وغرف بيت اجلبل الذي أقيم فيه متحف خصص للتعريف باجلامع 
الكبري الواقع خلف القلعة، وعرض مكتشفاته األثرية، وبيت قائد العساكر. كام تضم القلعة 

كذلك مرافق خدمية أخرى، وجمالس للضيوف وإثنني من املساجد.
استحكاماته  منها  ولكٍل  بوابات،  ثالث  عرب  املرور  القلعة  اىل  الدخول  ويتطلب 
النخل  دبس  أو  املاء  أو  الزيت  صب  سقاطات  توجد  إذ  املهامجني،  تعوق  التي  الدفاعية 
املغيل عىل املهامجني، كام زودت أبراج القلعة وأسوارها وسواتر أسطحها بفتحاٍت للسهام 
والبنادق، والتي تَم تشكيلها من الداخل بأسلوب يمنح الراحة للمراقبني، ويصعب يف ذات 

الوقت مشاهدهتم من اخلارج.
الفنية  النواحي  أن  إال  األول،  املقام  يف  دفاعيًا  استعامهلا  كان  هبالء  قلعة  أن  ورغم 
واجلاملية مل تغب عن ذهن الُعامنيني، حيث تنترش الزخارف يف بواباهتا، وأسقفها اخلشبية، 
منها.  القديم  اجلزء  احلوائط يف  التي غطت بعض  الزخارف اجلصية  هلا  الزائر  انتباه  ويشد 
وزودت القلعة بستة آبار ملياه الرشب، وكانت مياه إحدى تلك اآلبار ترفع لتصب يف قناة 

متر عرب مزارع النخيل الواقعة أمام القلعة.
وقد سعدُت أيضًا بزيارة قلعة الرستاق الواقعة عند سفح اجلبل األخرض عىل حافة 
املبنى   1250م، ولكن  الفارسية عام  اخلرائب  ُأنشئت يف األصل عىل  والتي  الباطنة،  سهل 
احلايل أعيد بناؤه عىل يد أئمة اليعاربة يف القرن السابع عرش. وتتألف هذه القلعة من طابقني 
إضافة إىل الطابق األريض، حيث يوجد فيها مساكن وخمازن لألسلحة، وغرف استقبال، 
وبوابات، ومسجد، وسجن، وآبار مياه، ومرافق أخرى. ويوجد فيها أربعة أبراج هي:الربج 
األمحر، ويبلغ ارتفاعه أكثر من 16 مرتًا وقطره تسعة أمتار ونصف املرت، وبرج الريح، ويبلغ 
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إرتفاعه 12 مرتا والقطر 12 مرتا أيضًا، وبرج الشياطني ويبلغ ارتفاعه 18 مرتًا ونصف املرت 
وقطره ستة أمتار، والربج احلديث، ويبلغ ارتفاعه 11 مرتًا ونصف املرت. ويف قلعة الرستاق 
األخرى يف  والثالث   ، الريح  برج  وثالثة يف  احلديث،  الربج  منها يف  أربعة  مدافع:  عرشة 

أسفل القلعة. كام توجد هبا أربع بوابات هي : اليعاربة، والعلعال، والوسطى، والسحة .
وتوجد مئات القالع واحلصون األخرى يف سلطنة ُعامن، والتي يطول احلديث كثريًا 
والقريات،  ومطرح،  وَخَصب،  وجربين،  ونخل،  وُصحار،  واملرياين،  اجلاليل،  مثل  عنها 
وبركاء، واحلزم، وغريها الكثري، مما يؤكد عىل معيشة أقواٍم عديدة عىل أرايض سلطنة عامن، 
الدقيقة  باملعارف واملعلومات  التزود  ُتقدُر بثمن، وتستحق منا ليس  أثريًة ال  تركت كنوزًا 
واالعرتاف  املعامرية،  بروعتها  االستمتاع  أجل  من  زيارهتا،  ذلك  وقبل  بل  فحسب،  عنها 

بعظمة ُبناهتا من اآلباء واألجداد العرب العامنيني األشاوس. 
profjawdat@yahoo.com    /    jawdatmassa@gmail.com      

Website: http://www.jwdat.com
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http://www.alrai.com/  article/1032047                  
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

            تاريخ النرش: االحد: 2016/12/18- العدد: )16821(

احللقة احلادية واخلم�سون: ذكرياٌت مع عبقريِة ِنَظاِم الأفالِج الُعَمانيِة 
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

يظل اإلنساُن بصورٍة عامة، عنرص النشاط األول بني الكائنات احلية، من حيث تأثريه 
الكبري والواضح عىل سطح الكرة األرضية إجيابًا أو سلبًا. ويزداد هذا التأثري يف العادة، كلام 
كانت الطبيعة من حولِه تتسُم بالقساوة يف ظروفها التي ُتلقي بظالهلا عىل حياته اليومية، مما 
حيتم عليه عدم االستسالم هلذا كله، والدخول يف رصاٍع قوٍي ضد هذه الظروف أو تلك 
التحديات، حتى يبقى عىل قيد احلياة، وال سيام إذا كان هذا الرصاُع هيدُف يف هناية املطاف 
إىل احلصول عىل أهم عنارص العيش قاطبًة وهو املياه، حيث يقول سبحانه وتعاىل يف حُمكِم 

آياته الكريمة: )وجعلنا من املاء كل يشء حي(.
وإذا كانت هذه الصعوبات موجودًة بشكٍل ملفٍت للنظر يف جهاٍت خمتلفة من كوكب 
األرض، فإهنا بال شك تفرض نفسها بقوٍة كبرية عىل املناطق الصحراوية وشبه الصحراوية 



276

العامل، وتظهر للعيان يف  مساحاٍت شاسعٍة للوطن العريب من املحيط إىل اخلليج، وال  من 
سيام يف ربوٍع عدة دول من شبه جزيرة العرب. وقد حتم ذلك عىل اإلنسان العريب فيها عىل 
مر العصور واألزمان، إما إجياد الُسُبل الكفيلة لتوفري املياه الكافية من أجل احلياة البرشية 
التي يسهل فيها احلصول عىل تلك  املناطق  واحليوانية والنباتية من حولِه، وإما اهلجرة إىل 

املياه الالزمة.
مائي  نظاٍم  باخرتاع  التاريخ واألزمان،  ُعاَمن عىل مدى  اإلنسان يف سلطنة  برع  وقد 
لتوفري  بنظام األفالج. واألفالج مجع فلج، وهو نظام حميل  العامل يسمى  فريد من نوعه يف 
املاء يف قنوات من أجل خمتلف االستخدامات البرشية والزراعية. وقيل أن ُعامن قد عرفت 
األفالج بواسطة الفرس منذ عام 2500 قبل امليالد. وقد ازدهرت الزراعة يف ُعامن وتوسعت 
ارتبط  الُعامين، والذي  اإلنسان  األثر يف حياة  بالغ  له  الزراعية مما كان  املحاصيل  وتنوعت 

أساسا بنظام األفالج املائي الفريد من نوعه عامليًا. 
بعض  إال  حياكيها  ما  يوجد  وال  ُعامن،  سلطنة  هبا  إختصت  مميزة  ظاهرة  واألفالج 
حاالت قليلة يف إيران واإلمارات املتحدة والسعودية. وتشهد هذه األفالج بوصفها جماٍر 
مائية صنعها اإلنسان، عىل عظمتِه وذكائه وسمو مستواه العقيل، وقدرته عىل تسخري ظروف 
البيئة يف خدمته، مما جعله يقوم بتشييد ما يزيد عن أربعة آالف منها. وتعتمد هذه األفالج 
يف األساس عىل مصادر مياه طبيعية، بدون تدخل التقنية احلديثة يف ضخ املياه عرب قنواهتا، 

وذلك باستخدام اجلاذبية األرضية. 
وقد سمحت يل الفرصة خالل عميل رئيسًا لقسم املناهج يف جامعة السلطان قابوس، 
الزمالء  من  عدد  بصحبة  السلطنة،  من  متفرقة  مناطق  يف  األفالج  هذه  من  العديد   رؤية 
الُعامنيني من أعضاء هيئة التدريس باجلامعة، وعىل رأسهم د. سعود بن نارص الريامي، ود. 
محد بن سليامن الساملي، ود. هالل بن زاهر النبهاين، ود. أمحد بن محد الربعاين. وقد قاموا 
العمل عىل  وكيفية  تارخيها،  املفصل عن  والرشح  املشهورة  األفالج  أماكن  إىل  بنقيل  مجيعًا 
الناس  املياه بني  توزيع  القيام بصيانتها، وعملية  القنوات اخلاصة هبا، وكيفية  شقها، وبناء 
بمئات  احلديثة  واآلالت  األدوات  اخرتاع  قبل  وذلك  دقيق،  هنديس  بنظاٍم  واملزروعات 

السنني.
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وقد فهمُت من رشوحاهتم الوافية، ومما قرأته عن أدبيات األفالج ومقاالهتا العديدة، 
بأن الفلج يتكون يف العادة من قناة رئيسة ممتدة من منبعه املسمى)أم الفلج(، كي يبدأ التدخل 
اإلنساين بعد املنبع، بتصميم القنوات الرئيسة لالستخدام البرشي، ثم ينتقل الفلج بعدها 
بني املزارع كي يروهيا وفق حصص حمسوبة بدقة.  وقد حظيت األفالج باهتامٍم حميٍل بني عامة 
اليونسكو  منظمة  جانب  من  العاملي  االهتامم  عىل  عالوًة  أيضَا،  حكومي  ورسمي  الناس، 
الدولية، التي أدرجت مخسة منها ضمن الئحة الرتاث اإلنساين العاملي، وهي فلج دارس 
بوالية نزوى، وفلج اخلطمني بمنطقة بركة املوز، وفلج امللكي بمنطقة إزكي ، وفلج امليس 

بوالية الرستاق وفلج اجليلة بوالية صور.
وتوجد يف العادة ثالث مراحل إلنشاء الفلج، كام وردت يف الكتابات الُعامنية، والتي  
تتمثل يف  اختيار املنطقة التي تتوافر فيها عوامل شق الفلج، إذ يقوم املهندسون فيها باختيار 

منطقة شق الفلج، ودراسة إمكانية ذلك من خالل عدة رشوط، يتمثل أمهها يف وجود 
مرتفعات جبلية واسعة تتخلل تضاريسها عدة أودية، تقوم باستقطاب مياه األمطار 

إىل منخفضات ترابية تكون خصبة وصاحلة للزراعة، ثم 
توفر املعلومات الكافية عن وجود خمزون من املياه التي ختلفها األمطار، فقد ال تتوافر 
املياه اجلوفية يف منطقة تصيبها األمطار، والسبب يف ذلك يعود إىل أن األرضية تكون صخرية 
ال متتص املاء الذي جيري عليها، فتنساب تلك املياه إىل منحدرات بعيدة. وعىل العكس من 
ذلك، فإن املناطق التي تكون تربتها مشبعة بالرمل واحلىص والرتاب، هي التي متتص املياه 
االستدالل  ويمكن  باطنها.  األفالج يف  لشق  النباتات، وتكون صاحلة  أرضيتها  وتكثر يف 
عىل وجود املياه اجلوفية يف املناطق التي تكثر هبا أشجار الفاف وهو شجر كبري احلجم دقيق 

األوراق صلب األخشاب يمد عروقه الطويلة يف أعامق باطن األرض.
وتتمثل املرحلة الثانية يف شق الفلج ذاته، حيث يقوم اخلرباء برسم قياسات هندسية 
بتفكريهم، ثم حفر أول بئر يف األرض املرتفعة لكي يقفوا عىل مسافة عمق املاء، ثم يعملون 
للمنطقة  األدنى  احلد  إىل  املقررة،  للمسافة  النهائي  احلد  من  السطح،  عىل  قناة  شق  عىل 
املطلوب توصيل املاء إليها. وتأخذ يف التعمق تدرجييًا حسب ارتفاع سطح األرض، بحيث 
تكون قاعدهتا األرضية مستوية وقابلة جلريان املاء فيها. وعندما يبلغ  عمقها ثالثة أمتار، 
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وذلك  )وقبة(،  تسمى  صغرية  آبار  حفر  ثم  متامًا،  ختتفي  حتى  القناة  تلك  بسقف  يقومون 
لتهوية هذه القناة، بحيث تكون هذه اآلبار متصلة بالقناة من اجلوانب، وذلك لتاليف خطر 
االهنيار. وتكون املسافة بني كل بئرين حوايل عرشة أمتار، وتسري هذه العملية هكذا حتى 

يصلوا بالقناة إىل البئر النموذجية القياسية. 
عليه  االعتامد  يتم  بحيث  الوقت،  لضبط  دقيقًا  نظامًا  الِقَدم  منذ  الُعامنيون  وابتكر 
الذي  هو  اللييل  فالضابط  هناري،  وآخر  لييل  ضابط  إىل  التوقيت  حيث  من  املاء  تقسيم  يف 
 ، األثر  هي  التقسيم  يف  املستخدمة  الوحدة  أن  املعروف  ومن  النجوم.  عىل  توقيته  يعتمد 
األفالج  مهندسو  حرص  وقد  الزمني.  التقسيم  حسب  تقريبًا  ساعة  نصف  يساوي  واألثر 
عدد النجوم املتعارف عليها، وقدروا الوقت واملسافة بني كل نجمني، ألن املسافة تتفاوت 
بني النجوم، وتوصلوا إىل تقدير املسافة بتقدير الوقت من طلوع نجم إىل طلوع نجٍم آخر. 
وقاموا بتقدير بعض املسافة نحو مدى الساعة من الزمن، أي مقدار أثرين ، وقدروا بعضها 

بساعة ونصف، أي مقدار ثالثة آثار.
أما الضابط النهاري فيتم االعتامد فيه عىل ظل الشمس الذي يتكون عند سقوطه عىل 
جسم مرتفع عن سطح األرض . وتتم هذه العملية عىل مراحل وهي: اختيار قطعة منبسطة 
من األرض ليس فيها ارتفاع أو انخفاض، وال حيجبها يشء عن األشعة منذ مطلع الشمس 
وحتى غروهبا، وبعد تنقيتها وتسويتها، يقومون بتخطيط رقعة يف وسطها مربعة الزوايا تقدر 
بثالثني مرتًا لكل زاوية، ثم خيتارون نقطة الوسط من هذه الرقعة لتكون حمورًا  للدائرة ، ويتم 
بعدها إعداد عمود خشبي ليس فيه اعوجاج وال تفاريق، ويكون طوله حوايل ثالثة أمتار 
وسمكه ثامنية سنتمرتات، ويتم نصبه يف وسط تلك النقطة التي أعدت له، ويثبت بحجارة 
ومادة المحة كاإلسمنت تسمى الصاروج. ويكون العمود من خشب الزيتون الربي الذي 
يسميه العامنيون )العتم(، وهو صلب جدًا ال يتأثر بالعوامل الزمنية. وينصب هذا العمود 
مستقياًم، ومن ثم تأيت مرحلة تقسيم أرضية تلك الرقعة هندسيًا فيخط فيها ثالثة خطوط، 
متساويني.  إىل قسمني  تقسيمه  تَم  قد  اخلط  يكون  بحيث  والغرب،  الرشق  زاويتي  بني  ما 
وبعدها يتم تقسيم كل جزء  إىل نصفني أيضًا، ويمد يف وسطه خط لتصبح الرقعة األرضية 
فيها ثالثة خطوط ، ممتدة ما بني الزاويتني الرشقية والغربية. وهذه اخلطوط تصبح مسارًا 
فصيل  يف  الشمس  كانت  إذا  العمود  لظل  مسارًا  يكون  الوسط  فاخلط  العمود،  ذلك  لظل 
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الربيع واخلريف، كام أن اخلط الشاميل يكون مسارًا لظل العمود إذا كانت الشمس يف فصيل 
الشتاء والصيف .

أما عن التقسيم خالل ساعات النهار، فيقوم املهندسون بتقسيم مسافة الزاوية الغربية 
من تلك الرقعة، إىل ستة أقسام ، بحيث يستوعب كل قسم جريان ظل العمود ملدة ساعة 
من الوقت أي مقدار أثرين ، وتتفاوت مسافة كل قسم عن مسافة القسم اآلخر متاشيًا مع 
مَسار الشمس، فإن مسار الظل عند طلوع الشمس أو غروهبا يكون أرسع بكثري من مساره 
بينام يكون  عند استوائها ظهرًا ، فمثاًل يكون الظل عند االستواء مقدار ساعة من الزمن، 
مساره ملسافة مرتين عندما يكون الزمن وقت طلوع الشمس أو غروهبا، وهو مقدار ساعة 
أيضًا. لذا، تصبح املسافة ما بني األقسام متدرجة يف الزيادة. ويوضع عىل كل قسم عالمة 
هي عبارة عن حجر مستطيل يسمى )جامود( ويثبت بالصاروج لكي ال يتحرك من مكانه 

ويكون فارقًا بني وقتني لكي حيددوا وقت ساعة بني العالمتني .
باختصار، فإن احلاجة تبقى دومًا أم االخرتاع، حيث احتاج اإلنسان العريب الُعامين إىل 
املياه، ففكر بعمق، ثم أبدع أيام إبداع، عندما اخرتع النظام اهلنديس املائي العبقري املسمى 
باألفالج، كي ُيَسِخرُه خلدمته يف حياته اليومية ماضيًا وحارضًا ومستقباًل، رغم كل أساليب 

التكنولوجيا احلديثة.
profjawdat@yahoo.com   /    jawdatmassa@gmail.com  

Website: http://www.jwdat.com
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http://www.alrai.com/  article/1034326                  
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

          تاريخ النرش: اإلثنني: 2016/12/16- العدد: )16829(

احللقة الثانية واخلم�سون: ذكريات خدمة املجتمع الُعماين 
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

الرشوط  من  جمموعٍة  بتوفر  عمله،ِ  يف  متيزِه  ومدى  اجلامعي  األستاذ  كفاءة  ُتقاس 
وبني  بل  وزمالئه،  طالبه  بني  سمعتِه  وانتشار  نجاحِه  إىل  تؤدي  التي  واألكاديمية  العلمية 
فيه أيضًا. وتتمثل أهم هذه الرشوط يف امتالكِه لَِرصيٍد معريٍف  الذي يعيش  أفراد املجتمع 
واستخدامِه  الدقيق،  ختصصِه  وجمال  العام  ختصصِه  جمال  من  كٍل  يف  عميق  ومعلومايٍت 
فرتة  طيلة  الطلبة  انتباه  شد  إىل  املطاف  هناية  يف  تؤدي  وفاعلة،  متنوعة  تدريسية  ألساليب 
احلصة، وتشجيعهم عىل التفكري يف كل ما يسمعون أو ُيشاهدون خالهلا، وإىل حتفيزهم عىل 
اجلامعية  اللجان  النشطة يف  إىل مشاركتِه  إضافًة  بفاعليٍة كبرية مع كل ذلك. هذا  املشاركة 
العديدة، ونجاحِه يف العمل اإلداري  اجلامعي، إذا أوكلت له مهام رئاسة قسم أكاديمي، أو 

إدارة مركٍز علمي، أو عامدة كليٍة من الكليات، أو رئاسة جامعٍة من اجلامعات.  
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أما الرشط الثاين من رشوط الكفاءة لألستاذ اجلامعي الناجح، فتتلخص يف نرشِه لعدٍد 
وافٍر من البحوث العلمية الرصينة، يف جمالٍت أو دورياٍت علمية حُمََكمٍة مرموقة، تصدر عن 
جامعاٍت عريقة، أو مؤسساٍت مهنيٍة ختصصيٍة مشهورة، بحيث ُتسهم هذه البحوث بشكٍل 
حقيقٍي يف تطوير ختصصِه الرئيس من جهة، وخدمة اخلطط التنموية للمجتمع عىل املستوى 
املحيل أو اإلقليمي أو الدويل، وحل بعض مشكالته املعقدة، وتعزيز طموحاتِه املختلفة من 

جهٍة ثانية. 
بخدمتِه  املتميز،  اجلامعي  األستاذ  كفاءة  رشوط  من  الثالث  املهم  الرشط  ويتمثل 
فيها. ويكون ذلك  يعمل  أو  إليها  ينتمي  التي  اجلامعة  فيه  تتواجد  الذي  للمجتمع  الفعلية 
عن طريق عقد الندوات التخصصية، وتقديم املحارضات العامة، وعمل الربامج التدريبية 
أو  املؤسسات  من  املقدمة  الطلبات  وتلبية  فيها،  املرغوب  االستشارات  وتقديم  الالزمة، 
الوزارات أو اجلمعيات العامة أو اخلاصة، وتلمس املشكالت املجتمعية ذات الطابع العام، 
والتعاون الوثيق مع املسؤولني من أجل دراستها، متهيدًا حللها جذريًا أوالتخفيف من حدهتا 

عىل األقل.
وخالل عميل ملدة عرش سنوات كاملة، أستاذا ورئيسًا لقسم املناهج وطرق التدريس 
بكفاءة  املتعلقة  الثالثة  الرشوط  حتقيق  جاهدًا  حاولُت  فقد  قابوس،  السلطان  جامعة  يف 
األستاذ اجلامعي جمتمعًة. ونظرًا ألن رشط التدريس الفعال، واملشاركة يف اللجان العلمية 
املختلفة، وإدارة القسم األكاديمي، ونرش البحوث الكثرية يف جمالت مرموقة، قد تعرضُت 
هلا يف مقاالٍت سابقة، فسوف تقترص هذه املقالة عىل الرشط الثالث فقط واملتمثل يف األنشطة 
املبذولة خلدمة املجتمع الذي تنتمي إليه اجلامعة التي أعمل فيها، وهو املجتمع العريب الُعامين. 
من  األوىل  القليلة  الشهور  يف  به  سامهُت  قد  الصدد،  هذا  يف  يل  نشاٍط  أول  وكان 
التحاقي باجلامعة يف الثلث األخري من عام 1988م، حيُث ُعِقدت ندوة علمية ملدة ثالثة أيام 
يف مدينة مسقط ، اشرتك فيها مجيع أعضاء هيئة التدريس بقسم املناهج الذي أقوم برئاسته، 
مع أعضاء جملس تطوير املناهج والكتب املدرسية يف وزارة الرتبية والتعليم الُعامنية. وكان 
رئيس اجلامعة ووزير الرتبية والتعليم آنذاك، معايل الدكتور حييى بن حمفوظ املنذري، قد قام 
بتكليف املستشار العلمي واألكاديمي اخلاص به، وهواألستاذ الدكتور طاهر عبد الرازق، 
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قبل ذلك بفرتة كافية، بعمل دراسٍة شاملة ودقيقة حول تقييم مناهج املرحلة اإلعدادية يف 
تَم  قد  وكان  لتطويرها.  متهيدًا  املتخصصني  جانب  من  بالتفصيل  ومناقشتها  ُعامن  سلطنة 
جملد  عن  عبارة  وهو  الدراسة،  عن  املوسع  التقرير  توزيع  أسابيع،  بثالثة  الندوة  عقد  قبل 
كبري، تَم التعرض فيه إىل أهداف الدراسة وأسئلتها وأدبياهتا الرتبوية، وإجراءاهتا البحثية، 
واألساليب اإلحصائية املستخدمة فيها، ونتائجها التفصيلية، وتوصياهتا العديدة، ومراجعها 

العربية واألجنبية املتنوعة.  
وكانت املشاركة من جانبي يف تلك الندوة فاعلة جدًا، بعد أن ُأتيحت يل فرصة قراءة 
املجلد اخلاص بالدراسة، مع وضع املالحظات الكثرية حوهلا، وهي التي كانت متثل قطب 
الرحى بالنسبة إىل ما دارت من مناقشات إجيابية طيلة األيام الثالثة للندوة بني املشاركني يف 
الندوة ذاهتا. وكم كان اجلو علميًا بكل ما حتمله الكلمة من معنى، أثناء انعقاد الندوة، إذ تّم 
تبادل األفكار واآلراء ووجهات النظر بدرجٍة عالية من الشفافية. ومما زاد يف فعالية الندوة، 
حضور املسؤولني الكبار يف اجلامعة ويف وزارة الرتبية والتعليم، ومسامهتهم الفعلية يف تلك 
املجتمع  ملستقبل  األساس  العنرص  يمثل  الذي  الصاعد،  للنشء  خدمة  وذلك  املناقشات، 
الذي يعيشون فيه. وما أن أوشكت الندوة عىل االنتهاء، حتى تَم تسليم صاحب الدراسة 
تلبي  كي  اجلديدة،  والتوصيات  واملالحظات  التعديالت  جمموعة  له،  التابعة  واللجنة 
التي تعتمد يف مدارسها عىل مناهج  الُعامين يف تنشئة األجيال  الدراسة طموحات املجتمع 
مدرسية معارصة، جتعل منهم أشخاصًا مفكرين بكل ما يقرأون أو يسمعون أو يالحظون 

من حوهلم.
معها  يصعب  التي  الدرجة  إىل  ذلك،  بعد  كثريًا  املجتمع  خدمة  أنشطة  تتابعت  وقد 
احلديُث عنها مجيعًا، مما جيعلني أقترص عىل أكثرها أمهيًة. ومن بني تلك املناشط ذائعة الصيت 
التي حدثت وشاركت فيها بفاعلية، تلك الدورة التي ُعِقَدت يف كلية جمتمع مسقط ، حتت 
من  وذلك   ،)UNESCO اليونسكو   ( والعلوم  والثقافة  للرتبية  الدولية  املنظمة  إرشاف 
مادة  بكتابة  تكليفي  تّم  فقد  وهنا،  ومديراهتا.  العامنية  املدارس  مديري  كفايات  رفع  أجل 
علمية حول موضوع: )مفهوم املنهج املدريس وعنارصه واجتاهاته احلديثة(، مع تزويد تلك 
املادة باألنشطة التطبيقية عىل املناهج املدرسية الُعامنية املقررة، وتدريب جانٍب من مديري 
املدارس عليها يف مخسة لقاءات علمية متعاقبة، وملدة ساعتني لكل لقاء، مع تقديمهم الختباٍر 
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رسمي، وتصحيح أوراق اإلجابة، وتسليم النتائج للقائمني عىل الدورة من املنظمة الدولية. 
وكم كانت تلك الدورة مفيدة لقطاع مديري املدارس يف املراحل املختلفة، بعد اطالعهم 
عىل اجلديد يف جمال املناهج املدرسية، وكيفية التعامل معها، والعمل عىل تقييمها وتطويرها، 
ومتابعة املعلمني واملعلامت خالل تنفيذهم هلا، باعتبار أن كل مدير أو مديرة منهم عبارة عن 

مرشف تربوي مقيم يف املدرسة التي يديرها.
ونظرًا ألن عملية التخطيط للدروس اليومية مهمة للغاية بالنسبة للمعلمني واملعلامت، 
فقد كان نشاط خدمة املجتمع التايل يتمثل يف التنسيق الذي تّم بني وزارة الرتبية والتعليم من 
جهة، وقسم املناهج وطرق التدريس بجامعة السلطان قابوس من جهٍة ثانية، من أجل عقد 
دورة للمرشفني الرتبويني وعدد من معلمي املرحلة الثانوية حول ختطيط الدروس اليومية 
وملدة ثالثة أيام، بحيث يتم تسجيل تلك الدورة النظرية والتطبيقية يف وقٍت واحد، داخل 
استوديو قسم تكنولوجيا التعليم بالوزارة، حتى يتم توزيع األرشطة عىل املدارس، من أجل  
استفادة أكرب عدد من املعلمني منها، عىل أن يقوم أعضاء هيئة التدريس بقسم املناهج وطرق 
التدريس يف اجلامعة باملحارضات والتدريبات. وقد ُأنيط يب تقديم حمارضتني مع التدريبات 
خالل تلك الدورة. وكم كان هلذا النشاط أثره اإلجيايب أيضَا يف خدمة قطاع املدارس داخل 

املجتمع العامين.
وملا شاع خرب تلك الدورة، وما قام به قسم املناهج من تدريب املعلمني، فقد أخذت 
بعض املدارس، وبالذات ممن يطبق فيها طالبنا برنامج الرتبية العملية، باإلتصال بنا هاتفيًا 
أوالً، وعملية ختطيط  التدريسية  تدريب معلميهم عىل صياغة األهداف  كتابيًا، طالبني  أو 
الدروس اليومية ثانيًا. وأذكر من بني أهم هذه املدارس: مدرسة املثنى بن حارثة، ومدرسة 
اخلليل بن أمحد الفراهيدي، ومدرسة اخلوض الثانوية، حيث قمت بعقد دورات تدريبية يف 

هذه املدارس الثالث  بنفيس.
وبام أن قلق امتحان شهادة الدراسة الثانوية يبقى مشكة تقض مضاجع ليس األبناء 
والبنات فحسب، بل وأولياء األمور أيضًا، فقد تلقينا يف قسم املناهج باجلامعة، خطابات 
إلقاء حمارضات  الثانوية للذكور ولإلناث، حول رغبتهم يف  املدارس  رسمية من عدٍد من 
الراغبني يف ذلك. وقد قمُت  أولياء األمور  الطلبة ومعلميهم وبعض  فيها، حيرضها  عامة 
بالفعل بعمل حمارضات عن هذا املوضوع املهم يف املدارس اآلتية عىل مدى عدة سنوات 
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وهي: مدرسة جابر بن زيد الثانوية للبنني، ومدرسة السيب الثانوية للبنني، ومدرسة دوحة 
األدب الثانوية للبنات، ومدرسة نسيبة بنت كعب املازنية الثانوية للبنات. 

يف  العامة  الثانوية  لطلبة  الدراسية  املقررات  بعض  صعوبة  من  التخفيف  إطار  ويف 
السلطنة، بعد تكرار الشكاوي عنها، فقد كلفتني إدارة جامعة السلطان قابوس وبتوصيٍة 
برئاسة  أقوم  بأن  والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  وتطويرها  املناهج  ختطيط  عن  املسؤولني  من 
جلنة مصغرة من أجل قراءة كتاب اجلغرافيا املقرر عىل طلبة الثانوية العامة )الفرع األديب(، 
تّم إنجاز  وإعادة صياغة األجزاء اجلافة منه بأسلوب يسهل فهمه من جانب الطلبة. وقد 
الطلبة وأولياء أمورهم  العديد من االجتامعات، إذ شعر  املهمة وتعديل الكتاب بعد عقد 

بعد ذلك باالرتياح إجتاه هذه اخلطوة، مما كان له األثر اإلجيايب عىل خدمة املجتمع العامين.
تدريس  يف  نجاحه  طريق  عن  يتأتى  ال  اجلامعي  األستاذ  متيز  فإن  شديد،  باختصار 
قبل هذا وذاك، تظل خدمة  بل  فقط،  واملفيدة  الكثرية  البحوث  بنرش  طالبه فحسب، وال 
املجتمع املحيل هي الزاوية األساس ملن أراد من أساتذة اجلامعات أن يؤدي رسالته اجلامعية 
عىل الوجه األكمل، ال ليشء إال ألن الطلبة أنفسهم وأعضاء هيئة التدريس كذلك، هم يف 
الواقع ليسوا إال أبناء هذا املجتمع، وحيرصون دومًا عىل خدمته وإعالء شأنِه، حتى تتقدم 

األمة خطوات كبرية نحو األمام بعزيمة أبنائها، وبكل قوٍة واقتدار. 
profjawdat@yahoo.com    /     jawdatmassa@gmail.com  

Website: http://www.jwdat.com

.
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http://www.alrai.com/  article/1034481.html                  
            صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

                تاريخ النرش: الثالثاء: 2017/1/3- العدد: )16837(

احللقة الثالثة واخلم�سون: اأهم  ذكريات الإجناز بجامعة ال�سلطان قابو�س
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد

حينام يقيض أي إنساٍن يف العيش أو يف العمل لفرتٍة طويلة نسبيًا من الزمان، ضمن 
أي موقٍع أو مقٍر أو مكان، فإنه بال شك يكون يف الغالب قد حصَد الكثري من النجاحات أو 
ما يمكن أن ُيطلق عليها أحيانًا اإلنجازات، مع حدوث بعض اإلخفاقات من هنا وهناك، 
والتي قد تفرُض نفسها عىل اجلميع، يف ضوء جمموعة من الظروف أو القضايا أو األحكام، 
عنوَة عن  أو  بإرادتنا  كان  الواقع، سواٌء  عامل  إىل  خُتِرجها  األخرى كي  تتداخل هي  بحيث 

رغبتنا. 
نفسه جيدًا من وقٍت  حُياكُم  إذا كان صاحبها  اإلنجازات كثريًا،  ويتعاظم دور هذه 
آلخر، للتعرف إىل مواطن القوة أو النجاحات التي حققها، واألسباب التي أدت إليها، كي 
يستفيد منها لبذل أقىص ُجهٍد ممكن مستقباًل، من أجل هتيئة الظروف املالئمة لتلك األسباب 
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حتى تعود من جديد لتكرار تلك النجاحات. ويف الوقت ذاتِه حياول حتديد اإلخفاقات أو 
نقاط الضعف التي مّر هبا، واإلملام بالعوامل التي سامهت يف إجيادها، متهيدًا ألخذ الدروس 

التي تفيدُه يف عدم تكرارها ثانية حتت أي ظرٍف أو رشٍط أو احتامل.  
كلام  إخفاقاته،  من  والتقليل  إنجازاته  مضاعفة  عىل  حرصًا  الشخص  ذلك  ويزداد 
ارتفع مستواه العلمي والثقايف من ناحية، وكلام ازدادت مسؤولياتِه األكاديمية واملجتمعية 
من ناحيٍة ثانية. ويف جامعة السلطان قابوس بسلطنة ُعامن، قضيُت عقدًا كاماًل من الزمان، 
يف القيام بعملية التدريس عىل مستوى الدراسات الدنيا والدراسات العليا، ورئاسة قسم 
خمتلف  من  شخصًا  وأربعون  مخسة  وقتها  به  يلتحق  كان  الذي  التدريس،  وطرق  املناهج 

الُرَتِب العلمية. 
ومن بني أهم هذه اإلنجازات التي أعتُز هبا ومتّت خالل هذه الفرتة الزمنية، ختريج 
نحو مخسة آالف معلم ومعلمة من محلة البكالوريوس يف الرتبية من عرشة ختصصات هي: 
وتدريس  اإلنجليزية،  اللغة  وتدريس  العربية،  اللغة  وتدريس  اإلسالمية،  الرتبية  تدريس 
الفلسفة،  اجلغرافيا، وتدريس  التاريخ، وتدريس  الرياضيات، وتدريس  العلوم، وتدريس 
وتدريس الرتبية الرياضية وتدريس الرتبية الفنية. وقد التحق هؤالء اخلرجيون فورًا باملدارس 
الُعامنية، كي يرفعون من نسبة املدرسني العامنيني  فيها أوالً، وخيففون من استقطاب املزيد 
محلة  من  مخسني  نحو  ختريج  أيضًا  تّم  كام  ثانيًا.  واألجنبية  العربية  األقطار  من  أقراهنم  من 
للعمل خرباء يف  ليكونوا مؤهلني  التدريس،  املناهج وطرق  املاجستري يف ختصصات قسم 
املراحل  خمتلف  يف  تربويني  كمرشفني  العمل  أو  الُعامنية،  والتعليم  الرتبية  بوزارة  املناهج 

التعليمية املدرسية.
التدريس،  وطرق  املناهج  قسم  يف  العملية  الرتبية  برنامج  تطبيق  نجاح  ُيمثل  كام 
ليس جمرد إنجاز إداري فحسب، بل وقبل ذلك مثار إعجاب كل من زار القسم من داخل 
التي كانت تنطلق يف  إذا شاهد كيف أن عرشات احلافالت  السلطنة وخارجها، وبخاصٍة 
الصباح الباكر من أمام كلية الرتبية، متجهًة إىل عرشات املدارس التي تقع حتى عىل مسافة 
أكثر قلياًل من مخسني كيلومرتًا عن مبنى اجلامعة، كي يقوم أكثر من مخسامية طالٍب وطالبة 
بتطبيق ما تعلموه أو اكتسبوه من معارف ومهارات واجتاهاٍت تربويٍة مرغوٍب فيها داخل 

املدارس احلكومية، متهيدًا لكي يصبحوا معلمي الغد ومعلامته.
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التي متت خالل عميل رئيسًا لقسم  النوعية األخرى من اإلنجازات  القفزة  وكانت 
املناهج  هي:  دقيقة  ختصصات  أربعة  يف  الرتبية  ماجستري  برامج  فتح  يف  تتمثل  املناهج، 
التحق  وقد  الرتبوي.  النفس  وعلم  الرتبية،  وأصول  الرتبوية،  واإلدارة  التدريس،  وطرق 
هبذه الربامج عرشات الطلبة الُعامنيني، الذين ربام لوال توفري إدارة اجلامعة مثل هذه الفرصة 
القيمة هلم، ملا أتيحت هلم إمكانية احلصول عىل هذه الدرجة العلمية، التي ساعدت بعضهم 
عىل إكامل دراساهتم العليا للحصول عىل الدكتوراة من جامعات أجنبيٍة عريقة، ثم العودة 

للعمل أعضاء هيئة تدريس يف اجلامعة ذاهتا. 
توثيق  عىل  عملُت  فقد  الكلية،  يف  العليا  الدراسات  جلنة  لرئاسة  الستالمي  ونظرًا 
ملناقشة  خارجيني  حمكمني  اختيار  أجل  من  مرموقة  وأجنبية  عربية  جامعاٍت  مع  العالقة 
رسائل املاجستري يف الكلية، من جهابذة ختصصات املناهج، وعلم النفس الرتبوي، واإلدارة 
والبحرينية  والقطرية  والكويتية  املرصية  اجلامعات  من  العديد  يف  الرتبوية،  واألصول 
والربيطانية واألمريكية. وقد ساهم  واملغربية  والتونسية  والسودانية  واإلماراتية واألردنية 
جامعة  يف  الرتبية  ماجستري  رسائل  عليه  قامت  الذي  النهج  سالمة  تدعيم  يف  كلِه  ذلك 
السلطان قابوس من جهة، وانتشار سمعة املستوى الرفيع لتلك الرسائل وزيادة مصداقياهتا 

بني اجلامعات املختلفة من جهٍة ثانية.
وبعد أن زادت فرص نجاح برامج املاجستري يف الرتبية، والتي فرضت نفسها عىل أرض 
الواقع، فقد اقرتحُت شخصيًا يف إحدى األيام عىل عميد كلية الرتبية آنذاك األستاذ الدكتور 
حممد الشبيني خالل ربيع عام 1995، أن يستأنس برأي رئيس اجلامعة  ووزير التعليم العايل 
حينئٍذ معايل د. حييى بن حمفوظ املنذري، بأن نفكر جديًا يف فتح برنامٍج للدكتوراة يف الرتبية. 
ومل أكن أتوقع أن تالقي هذه الفكرة استحسان إدارة اجلامعة بمثل هذه السعة، حيث وافق 
معايل الرئيس عليها، وطالب بتشكيل جلنٍة مصغرٍة وعمل عصٍف ذهني حول املوضوع، ثم 
تزويده بتوصياٍت حمددة، مما سارع يف وترية عقد االجتامعات املتواصلة بيني كرئيس جلنة 

الدراسات العليا يف الكلية وبني العميد ورؤساء األقسام الرتبوية األربعة املعنية.
وبعد مناقشاٍت مستفيضة حول املوضوع، تَم االتفاق عىل استضافة عدد من أساطني 
كلية  أساتذة  من  وذلك  عليها،  الدكتوراة  برامج  سنقيم  التي  الرتبوية  التخصصات  هذه 
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الرتبية بجامعة عني شمس املرصية املشهورة. وبالفعل، حرضت جمموعٌة منهم ملدة تقارب 
األسبوعني، تم خالهلا عقد اجتامعاٍت عديدٍة ومطولة ختللتها مناقشات قيمة، أعقبها إلقاء 
االقرتاحات  من  جمموعٍة  طرح  إىل  التوصل  ثم  جانبهم،  من  وختصصية  عامة  حمارضات 
والتوصيات هبذا الشأن. وما أن غادر الضيوُف اجلامعة، حتى طلب مني عميد الكلية بلورة 
ما تَم الوصول إليه وإعادة صياغته بام يتفق مع قوانني اجلامعة وأنظمتها وتطلعاهتا. وهذا ما 
دفعني إىل عقد اجتامعاٍت إضافيٍة مع رؤساء األقسام املعنية ملراجعة ما سبق التوصل إليه، 
ثم تنقيح ما يلزم منه عن طريق اإلضافة أو احلذف. ويف النهاية، قمُت بكتابة التقرير النهائي 
الكلية، وتَم  بدورِه عىل جملس  الذي عرضُه  العميد،  إىل  الدكتوراة ومتريرِه  برنامج  إلنشاء 

اعتامده ثم رفعه ملعايل رئيس اجلامعة.
وما كان من معايل الرئيس بعد ذلك، إال أن نقل لعميد الكلية موافقته عىل التقرير، 
وإعطاء توجيهاٍت جديدة برضورة وضع اخلطط الدراسية، واقرتاح ميزانية لتلك الربامج 
من أجل استقدام ما قد حتتاجه من أعضاء هيئة تدريٍس جدد، إضافة إىل املوجودين منهم، عىل 
أن يبدأ العمل بتلك الربامج واستقبال الطلبة فيها اعتبارًا من مطلع العام اجلامعي -2000  
2001م. وقد عمت الفرحة والسور اجلميع، وال سيام الطلبة امللتحقني بربامج املاجستري 
أو الذين خترجوا منها، بعد أن الحت هلم تباشري االلتحاق هبذه الربامج املقرتحة للدكتوراة. 
ولكن لألسف الشديد، حدث ما مل يكن يف احلسبان، إذ ظهرت بعض االضطرابات الطالبية 
يف اجلامعة عام 1997، وزادت حدهتا إىل الدرجة التي اقترص دور رئيسها عىل وزارة التعليم 
العايل، وتّم تعيني الشيخ حممد بن الزبري رئيسًا جديدًا للجامعة،  والشيخ إسامعيل بن سويد 
أمينًا عامًا جديدًا هلا، فضعف احلامس الستكامل مرشوع برامج الدكتوراة من جانب اإلدارة 

اجلديدة، وتوقف األمر عند هذا احلد.
بجامعة  وجودي  خالل  نسياهنا  يمكن  ال  التي  األخرى  العلمية  اإلنجازات  ومن 
أمحد  رشدي  أ.د.  آنذاك  اجلديد  الكلية  عميد  مع  واملضني  اجلاد  العمل  قابوس،  السلطان 
طعيمة، ومديرة مركز البحوث الرتبوية آنذاك د. ثويبة الربواين، ورؤساء األقسام مجيعًا، عىل 
والتي  والنفسية(،  الرتبوية  الدراسات  )سلسلة  عنوان:  حُمََكمة حتت  علمية  دورية  تأسيس 
ظهرت إىل النور عام 1996م، بخمسة بحوث تربوية، كان األول منها بعنوان: قدرة التفكري 
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اإلبداعي لدى طلبة جامعة السلطان قابوس، من إعداد  كٍل من د. جودت سعادة، و د. 
يوسف قطامي.

هذه كانت أهم اإلنجازات التي حتققت وليست مجيعها، أما عن اإلخفاقات فقد متثل 
للجامعة،  العام  الكلية، واألمني  بإقناع كل من عميد  أمهها عىل اإلطالق يف عدم نجاحنا 
للدكتوراة،  املقرتحة  الرتبوية  الربامج  إجراءات  استكامل  برضورة  اجلُدد،  اجلامعة  ورئيس 
برؤية  يطمحون  كانوا  الذين  مجيع  لدى  صدمة  أحدث  مما  بذلك،  قناعتهم  لعدم  وذلك 

برنامج الدكتوراة، كأول برنامج عىل أرض الواقع يف جامعة السلطان قابوس.
وباختصاٍر شديد، فإن شهادة الناس للفرد تدور يف الغالب حول إنجازاته احلقيقية 
التي ترتك بصامٍت عىل أرض الواقع، وليس بأقوالِه مهام ارتفعت نرباُت صوته، أو زادت 
محاسته الكالمية. ويظل اإلنسان كعادتِه يعتز بتلك اإلنجازات التي ما زالت ماثلًة للعيان، 
وبشهادة من عايشوُه أو تتلمذوا عىل يديه، ناسيًا أو متناسيًا بعض اإلخفاقات، التي مل تكن 
لتحدث إال بسبب أن كل واحٍد فينا خُيطِئ كام ُيصيب، بل ويستفيد من أخطائه أحيانًا أكثر مما 
يستفيد من نجاحاته، حتى يأخذ الِعربة من تلك اإلخفاقات مستقباًل، وال يقع فيها جمددًا، 
ولكنه يف الوقت نفسه، يعمل جاهدًا عىل هتيئة األجواء أو الظروف التي ُتسهم بقوة يف تكرار 
نجاحاتِه، من أجل صنع إنجازاٍت جديدة ختدم الناس، وتضع وسام التميز عىل صدره بكل 

ثقة واقتدار.   

profjawdat@yahoo.com  / jawdatmassa@gmail.com  

Website: http://www.jwdat.com
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http://www.alrai.com/  article/1036631                  
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

          تاريخ النرش: االحد: 2016/1/15- العدد: )16849(

احللقة الرابعة واخلم�سون: ق�سة حادث ماأ�ساوي لأردنيني
                                                     بجامعة ال�سلطان قابو�س   

بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

رغم أنني مل أجد أي شخص أردين يعمل يف جامعة السلطان قابوس عندما التحقُت 
1988، سوى موظف إداري واحد يف عامدة شؤون الطلبة، إال أنه قبيل  هبا للتدريس عام 
فيها من  قد أصبح عدد من  اخلدمة،  كاملة من  بعد عرش سنوات  منها  تقديمي لالستقالة 
التدريس يف كليات اجلامعة املختلفة،  األردنيني مخسٌة ومخسني، معظمهم من أعضاء هيئة 

مع القليل من اإلداريني والفنيني. 
ورغم أن إدارة شؤون املوظفني يف اجلامعة كانت تقوم بواجباهتا عىل أكمل وجه عند 
تعيني أي موظٍف جديٍد من خارج السلطنة، حيث تعمل عىل توفري السكن املالئم من حيث 
املساحة والعفش والتكييف الدائم، إال أنه كلام كان أفراد اجلالية األردنية يعلمون بيتعيني 
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أُي شخٍص أردين جديد يف تلك اجلامعة، يتسارعون للتعرف إليِه من أجل العمل عىل تقديم 
العوِن واملساعدة األولية إليه، مثل مرافقتِه يف التنقل من مكاٍن آلخر يف األسواق القريبة، 
لرشاء احلاجيات الرضورية، أواختيار سيارٍة له ولعائلته بعد إصدار رخصة السياقة الُعامنية 
إليِه  الدعوات  وتوجيه  املدارس،  يف  أبنائه  تسجيل  حيث  من  له  النصح  وإسداء  املطلوبة، 
من وقٍت آلخر، كلام حصلت مناسباٍت عند أفراد اجلالية، حتى ال يشعر بالُغربة يف املكان 

اجلديد.
قابوس  السلطان  جامعة  يف  العاملة  األردنية  اجلالية  بني  األخوية  العالقة  وتطورت 
أبناء اجلالية ذاهتا يف خمتلف مدن السلطنة، وال  ليس بني أفرادها فحسب، بل وكذلك مع 
سيام يف العاصمة مسقط عىل وجه اخلصوص، الذين كانوا ينظرون إىل أساتذة اجلامعة كفئة 
مستنرية يتم استشارهتا من وقٍت آلخر يف أمور كثرية هتم اجلالية، والذي يتم دومًا بالتنسيق 

مع السفارة األردنية بمنطقة شاطئ الُقرم.
وكم كانت املناسبات أو عمل الوالئم هي التي جتمع الكثريين من أبناء هذه اجلالية، 
مائٍة ومخسني شخصًا، عندما  نحو  التي مجعت  تلك  املناسبات،  أشهر هذه  بني  وأذكر من 
 ،1989 الثامن من ترشين األول لعام  حصلُت عىل رتبة األستاذية من جامعة الريموك يف 
خالل عميل يف جامعة السلطان قابوس. وكان يف ذلك الوقت قد تّم تشكيل احتاٍد سيايس 
السفراء  بدعوة  قمُت  واليمن، حيث  والعراق  األردن ومرص  أقطار عربية هي:  أربعة  بني 
األربعة لتلك الدول إىل احلفل، مع بعض وجهاء هذه الدول يف مسقط، باإلضافة إىل نخبة 
وهي  املضيفة  الدولة  أساتذة  من  طيبة  إىل جمموعة  باإلضافة  السلطان،  جامعة  أساتذة  من 
ومن  الغافري.  محد  بن  محاد  الدكتور  الشيخ  اجلامعة  أمني  آنذاك  رأسهم  وعىل  السلطنة، 
أجل العمل عىل إنجاح احلفل، فقد متَت إضاءة املنطقة املنبسطة الواقعة خلف الفيال التي 
كنت أقطنها، وإحضار نحو مائة وستني كرسيًا وجمموعة كافية من الطاوالت من مقصف 
اجلامعة، بتعليامت من سعادة األمني، مع تويل مطعم يف منطقة روي باستقبال مخسة عرش من 
اخلراف املحشية التي تم حتضريها مسبقًا، من أجل العمل عىل ِشوائها فيه، وتوصيلها للبيت 
مع مخسة من الندالء. وكانت ليلة مجيلة جدًا، إذ بعد تناول ما لّذ وطاب من الطعام واحللوى 
الُفصحاء نصيبهم من  للشعراء واخلُطباء  األربعة كلامهتم، وكان  السفراء  ُألقى  والرشاب، 

الِشعِر والنثِر يف ذلك احلفل.
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األردنية سواء  اجلالية  أبناء  الكثري من  تتواىل، وجتمع  السعيدة  املناسبات  واستمرت 
شهر  خالل  عددها  يف  تزداد  كانت  ولكنها  آلخر،  وقٍت  من  خارجها  أو  اجلامعة  داخل 
رمضان املبارك من كل عام، إىل الدرجة التي كان يصعب عىل بعضنا أن يتناول اإلفطار مع 
عائلته يف هذا الشهر الكريم، نظرًا لكثرة ارتباطاته مع اآلخرين. ومع ازدياد عدد األردنيني 
بل  فقط،  الرجال  بني  ليس  بالدواوين  تسميته  يمكن  ما  نشأت  عام،  بعد  عامًا  اجلامعة  يف 
وبني النساء كذلك. فقد كان يتم اجتامع عدد ال بأس به من أفراد اجلالية عند أحد الزمالء 
يف ليلٍة يتم االتفاق عليها مجاعيًا، وينتقل الدور من زميٍل آلخر. وكان يتم يف ذلك اللقاء 
البسيط تبادل أخبار الوطن مع أخبار اجلامعة، وطرح أفكاٍر جديدة حول تطوير العالقة بني 
العائالت مثل التخطيط للقيام بزيارات عائلية إىل احلدائق العامة التي تشتهر هبا مسقط، أو 
التي تشتهر هبا السلطنة خالل اإلجازات القصرية، أو زيارة  املناطق السياحية  حتى زيارة 
طوهلا  يف  املتوسطة  اإلجازات  خالل  ُديب  مدينة  سيام  وال  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
وتبادل  للتسلية  دوري  وبشكٍل  الصباحية  الفرتة  خالل  جيتمعن  فكن  النساء  أما  الزمني. 

األخبار واألفكار يف وقٍت واحد.
خلمسٍة  مأساوي  سرٍي  حادث  وقع  أن  إىل  معظمها،  يف  للغاية  حسنًة  األمور  وبقيت 
الذين  املعلومات،  الكمبيوتر وتكنولوجيا  ُعشاق  األردنيني من  التدريس  هيئة  من أعضاء 
ذهبوا يف سيارة دفٍع رباعٍي حلضور معرض خاص بالكمبيوتر يف مدينة ديب اإلماراتية لثالثة 
أيام بموافقٍة رسميٍة من إدارة اجلامعة يف عام 1997، كي خيتاروا الربامج واألجهزة املناسبة 
واحلديثة آنذاك، خلدمة األقسام األكاديمية ذات العالقة، كي يتم رشاؤها رسميًا فيام بعد. 

وما أن أهنوا مهمتهم يف ديب، حتى عادوا أدراجهم إىل السلطنة.
وبعد دخوهلم حدود السلطنة بقليل، اشتد اهنامر األمطار الغزيرة، التي جرفت األتربة 
الصفراء وقذفتها عىل شكل طنٍي يف عرض الشارع، يف منطقٍة منحدرٍة، حيث فوجئ السائق 
بعد صعودِه إحدى التالل املرتفعة ثم هبوطِه إىل منطقٍة منحدرة، بوجود هذا الكم من الطني 
اللزج، الذي أدى إىل تزحلق سيارة اجليب، وفقدان السائق السيطرة عليها متامًا، ثم انحرافها 
بسعٍة نحو الوادي، حيث انقلبت عدة مرات أدت إىل وفاة الدكتور نائل الرواشدة من كلية 
الطب، والدكتور يوسف الزبدة من كلية اهلندسة وكالمها من املعارين من جامعة العلوم 
والتكنولوجيا األردنية يف مدينة إربد، مع إصابة األساتذة الثالثة الباقني بجروٍح بليغة ُنِقلوا 
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تبعد نحو مخسني  التي كانت  إىل مستشفى مدينة ُصحار،  بالقصرية  ليست  فرتٍة  بعد  مجيعًا 
كيلومرتًا عن مكان احلادث.

وقد جاء هذا اخلرب الصاعق عن طريق اهلاتف من مستشفى ُصحار إىل إدارة جامعة 
مكتب  غادرُت  قد  وقتها  وكنُت  للجامعة.  الرسمي  الدوام  انتهاء  قبيل  قابوس  السلطان 
رئاسة قسم املناهج عائدًا إىل البيت. وقبل أن أخلع مالبيس استعدادًا لتناول وجبة الغداء، 
إذا بالطارق عىل الباب، كي أجد مندوب معايل رئيس اجلامعة يطلبني للخارج قلياًل وهو 
متجهم الوجه رغم أنني أعرفه مبتسم امُلَحيا دومًا . فدعوته لدخول البيت كي نتناول وجبة 
أخ  يا  بَك  ما  مازحًا:  له  قلُت  ثم  جدًا،  طيبة  عالقة  به  تربطني  كانت  حيث  سويًة،  الغداء 
العرب إذا كان املوضوع هو إهناء عقدي مع اجلامعة ألي سبٍب فال عليك، فإن الرزُق عىل 
اهلل وحدُه، فقال: لو كان األمر هكذا لكان أهون بكثري، ثم أردَف قائاًل: أرجوك تعال معي 
إىل رئاسة اجلامعة، حيث يريدونك فورًا، دون أن يعطيني أي معلومات، مما زاد من قلقي 

وتوتر أعصايب، وأنا أفكر يف الطريق باملصيبة التي قد أكون وقعُت فيها دون أن أعلم.
ويف الطريق ناشدتُه أن يبلغني ولو بكلامٍت قليلة عن اخلطب املدهلم، حتى أستطيع 
هتيئة عقيل للتفكري، بدالً من الوصول إىل هناك ويفاجئونني باخلرب. عندها قال يل: رغم أن 
معي تعليامت بعدم إبالغك إال بعد وصولك إىل رئاسة اجلامعة، إال أنني أخربك بأن سيارة 
الدكتور عبداهلل حسني من قسم احلاسوب قد انقلبت يف أحد األودية قرب احلدود مع دولة 
اإلمارات العربية املتحدة وتويف اثنان من الركاب، وجراح الباقني خطرة. والتقيُت يف رئاسة 
اجلامعة مع سعادة األمني العام، الذي أعلن عن بالغ حزنه وحزن معايل رئيس اجلامعة حييى 
بن حمفوظ املنذري بام حصل، وطلب مني دعوة نخبة من األردنيني العاملني يف اجلامعة إىل 
بيتي، ودراسة األمر، وتشكيل وفد منهم الليلة ملرافقة سيارات اإلسعاف التي سوف تتجه 

إىل مدينة ُصحار لنقل اجلثث واجلرحى إىل مستشفى اجلامعة.
حتى  املؤمل،  باخلرب  زمالئهم  من  عدٍد  إبالغ  منهم  وطلبُت  ببعضهم  اتصلُت  أن  وما 
املوضوع  تدارسنا  وعندها  شديدين.  وحزٍن  ذهوٍل  وسط   البيت،  إىل  معظمهم  تداعى 
مخسٍة  جانب  من  اإلسعاف  سيارات  مصاحبة  برضورة  أوالً  اتفقنا  عاليٍة،  بمسؤوليٍة 
املتوفني  عائالت  إلبالغ  التدرجيي  والتمهيد  ُصحار،  إىل  للذهاب  تطوعوا  ممن  أشخاص 
العائلتني،  مع  بالطائرة  اجلثامنني  بنقل  اخلاصة  الرتتيبات  ثم عمل  اليقني،  باخلرب  واجلرحى 
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قاطني احلرم اجلامعي  التكافل والتالحم بني  أروع معاين  املعزين. وقد جتلت  استقبال  ثم 
التشييع إىل مطار  النقدية، واملشاركة يف مراسم  التربعات  تَم مجع  الواحد وخارجه، حينام 
منزيل  يف  أقيمت  التي  العزاء  جلسات  وحضور  لبالدهم،  إلعادهتم  متهيدًا  الدويل  مسقط 

شخصيًا ولثالثة أياٍم متتالية.
وتفاديًا حلدوث مشكالت يف املستقبل بني عائلتي الفقيدين وسائق السيارة الدكتور 
عبداهلل حسني، فقد تَم تداول األمر مع أقارب املوتى بعد حضورهم، الذين أظهروا استعدادًا 
منقطع النظري إلسقاط احلق عن السائق إذا كان له نصيٌب يف احلياة، ألنه كان وقتها يرقد يف 
األردنية  السفارة  من  مندوبون  حرضُه  عائيل  ُصلح  صك  كتابة  متت  لذا،  اإلنعاش.  غرفة 
الفقيدين،  أقارب  السلطانية، ومن  ُعامن  قابوس، ومن رشطة  السلطان  إدارة جامعة  ومن 
ومن نخبٍة من أبناء اجلالية األردنية، حيث تم التوقيع عىل إسقاط احلق عن السائق، واعتبار 
احلادث عبارة عن قضاٍء وقدر. وكان احلادث مؤملًا بكل املقاييس لفقدان األحبة، ولكنها 

إرادة اهلل عز وجل.
profjawdat@yahoo.com    /    jawdatmassa@gmail.com       

Website: http://www.jwdat.com
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http://www.alrai.com/  article/10373007                  
      صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

          تاريخ النرش: االحد: 2016/1/22- العدد: )16856(

احللقة اخلام�سة واخلم�سون  : ِزَياَرُة �َسوٍق ِل�سلطنِة ُعَمان 
                                                          بعد َعقديِن ِمَن الَزَمان  

بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

لكل إنساٍن يف هذا الوجود وطٌن ينشأ ويرتعرع فيه، متفاعاًل بكل جوارحِه مع البيئتني 
البرشية والطبيعية من حوله، بحيث يمر يف سنواِت ُعمرِه بخرباٍت وذكرياٍت وجتارَب ال ُتَعُد 
وال حُتىص، بعضها خيرج منها متفائاًل ومنرشَح الصدِر، وحمققًا للكثري من أهدافِه املرسومة 
من قبل، بينام يواجه يف بعضها اآلخر الصدمات أو العوائق التي غالبًا ما حتول دون حتقيق 

تلك الطموحات التي خطَط هلا جيدًا. 
وقد يعيش الفرد يف وطٍن واحٍد طيلة حياته، ال يغادرُه  وال يسعى للهجرة إىل غريه 
عليه  حتتم  به   املحيطة  الظروف  ألن  نظرًا  اهلموم،  به  عصفت  أو  املشكالت  واجهته  مهام 
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البقاء فيه. ومع ذلك، فقد تدفع الظروف غريه من األشخاص إىل اهلجرة أو الرتحال لفرتة 
قصرية أو طويلة، ألسباٍب اقتصاديٍة أو اجتامعيٍة أو سياسيٍة أوعلمية. وهذا ما حدث معي 
عندما غادرُت األردن عام 1988 متوجهًا إىل سلطنة ُعامن ألسباٍب علمية أكاديمية تتمثُل يف 

التدريس بجامعة السلطان قابوس، حيث مكثُت فيها عقدًا كاماًل من الزمان. 
والتفاعالت  للمعامالت  بالنسبة  وحتى  الطبيعة،  قوانني  يف  معروف  هو  كام  ولكن 
من  كامٍل  عقٍد  بعد  إذ  هناية.  تكون  أن  بد  بداية ال  مع كل  فإنه  واملتنوعة،  الكثرية  البرشية 
العمل اجلاد واملخلص يف تلك اجلامعة، ُعدُت إىل األردن عام 1998م، حيث عملُت بعدها 
يف عدة جامعات هي: جامعة النجاح يف نابلس بفلسطني، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة 

اإلرساء اخلاصة، وجامعة الرشق األوسط ، ومجيعها يف العاصمة األردنية عامن.
املناظري، مع زوجتِه استشارية  الدكتور رائد، استشاري جراحة  إبني  ونظرًا النتقال 
النساء والوالدة، للعمل يف مستشفى مسقط اخلاص بسلطنة ُعامن، يف شهر متوز)يوليو( من 
عام 2015م، فقد طلبا مني اختيار الوقت املناسب لزيارهتام وأطفاهلام، السرتجاع الذكريات 
اجلميلة التي عشناها سوية يف ذلك البلد املضياف، خاصة وأن د. رائد كان من بني العرشة 
يف  الزيارة  تتم  أن  مجيعًا  فضلنا  وقد   .1991 عام  عامن  لسلطنة  العامة  الثانوية  يف  األوائل 

األسابيع الثالثة األوىل من شهر شباط )فرباير( من عام 2016م.
بالطائرة  توجهُت  للسلطنة،  مغادريت  من  عقدين  نحو  بعد  أي  املحدد،  املوعد  ويف 
عىل  احِلفاظ  فمع  األفضل.  نحو  كثريًا  تغريت  قد  أجدها  كي  احلبيبة،  مسقط  مدينة  إىل 
رونقها السابق، إال أهنا قد ازدادت مجاالً وروعًة وهباءًا.  فهذه األسواق التجارية الضخمة 
كبرٍي  بشكٍل  انترشت  قد  سابقًا،   عددها  يف  متواضعة  كانت  والتي  باملوالت،  تسمى  التي 
وُملفٍت للنظر، مما يؤكد عىل زيادة احلركة التجارية من جهة، وارتفاع املستوى االقتصادي 

واالجتامعي للسكان من جهٍة ثانية.
أما عن النمو العمراين، فحدث وال حرج. وأنا ال أقصد هنا مدى التوسع يف األحياء 
السابقة التي أعرفها جيدًا فحسب، بل وأيضًا يف إنشاء أحياٍء جديدٍة كليًا، كانت من قبل 
السكنية  والعامرات  بالفلل  تعج  أجدها  كي  السكان،  من  متامًا  خالية  أرٍض  عن  عبارة 
واملنطقة  الدويل،  السيب  بمطار  املحيطة  املنطقة  يف  سيام  وال  احلديثة،  التجارية  واألسواق 
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املجاورة جلامعة السلطان قابوس. ومل يقف األمر عند هذا احلد، بل إن شبكة املواصالت 
الربية حصل فيها ما يشبه الثورة، إذ توسعت بشكٍل كبري، وتناولت مناطق جديدة، إضافًة 
إىل شق طرٍق رسيعة داخل العاصمة مسقط وخارجها، بشكٍل ُيسهُم يف تسيع عجلة النمو 

االقتصادي، إضافة إىل زيادة التواصل بني املدن الُعامنية املختلفة. 
ويف قطاع التعليم العايل حصلت زيادة مضطردة، فبعد أن كانت اجلامعات مقصورًة 
عىل واحدة فقط هي جامعة السلطان قابوس، ظهرت ُثلٌة من اجلامعات احلكومية واخلاصة 
مثل: جامعة نِزوى، وجامعة ُصحار، وجامعة ُظفار، وجامعة الربيمي، وجامعة الرشقية، 
العديد  تدشني  تم  كام  املفتوحة.  العربية  واجلامعة  ُعامن،  للتكنولوجيا يف  األملانية  واجلامعة 
من الكليات اخلاصة، التي مل تكن موجودة من قبل، وذلك القتصار كليات املجتمع سابقًا 
عىل القطاع احلكومي. ومن أشهرها: الكلية احلديثة للتجارة والعلوم، وكلية جَمّان، وكلية 
كاليدونيان اهلندسية، وكلية مزون، وكلية الدراسات املرصفية واملالية، وكلية اخلليج، وكلية 
ُعامن الطبية، وكلية مسقط، وكلية ُعامن السياحية، والكلية العلمية للتصميم، وكلية صور 

اجلامعية، وكلية البيان، وكلية ُعامن البحرية، وكلية ُعامن لطب األسنان، وغريها.       
مدينة مسقط  أسابيع، عىل  ثالثة  ملدة  استمرت  والتي  املرة  زياريت هذه  تركزت  وقد 
وضواحيها بالدرجة األساس، إذ كنُت حريصًا عىل اسرتجاع معظم ذكريايت فيها، وذلك 
عن طريق زيارة األماكن واملواقع التي طاملا كنُت أزورها، أو أنتقل منها وإليها طيلة السنوات 
العرش التي عشتها يف اجلامعة. إذ بدأُت بزيارة األسواق التقليدية الشعبية وعىل رأسها سوق 
السياح  جتذب  رائعة  معامرية  حتفة  التجارية،  أمهيتِه  عىل  عالوة  يمثل  الذي  الكبري،  مطرح 
كثريًا، ليس لنوعية البضائع واملواد التي ُتعرض فيه بأسعار معقولٍة فحسب، بل ولألسقف 
املزخرفة ذات األلواٍن الزاهية التي تغطيها ايضًا، باإلضافة إىل أزقة هذا السوق املتعرجة، 
التي جتعل عيون الزائر تالحظ معظم املعروضات شديدة التنوع من حوله بسهولة ويس.    

وكان حلدائق مسقط الغناء وما جاورها، إهتامم واضح يف هذه الزيارة، حيث قمُت مع 
إبني وأحفادي بالتجوال عىل حدائق الُقرم، والريام، والصحوة، والوادي الكبري، والنسيم، 
وشاطئ  قنتب،  شاطئ  مثل  اجلذابة  البحرية  السواحل  يف  مجيل  وقٍت  قضاء  إىل  باإلضافة 
أيام متفاوتة، من أجل االستمتاع باجلو اجلميل الذي يسود عادًة  يف  الُقُرم، وذلك خالل 

أوائل شهر شباط )فرباير( من العام.    



298

وقد حازت جامعة السلطان قابوس بمبانيها وأعضاء هيئة التدريس فيها وما حوهلا، 
عىل نصيب األسد من هذه الزيارة. إذ جتولُت يف مبانيها التي عهدهتا منذ عقدين من الزمان، 
وتلك التي تَم إنشاؤها من جديد. وكانت الزيارة األوىل خالل إجازة منتصف العام للطلبة 
ذكريات  أخرى الستعادة  إىل  كليٍة  آخر، ومن  إىل  مبنًى  من  التنقل  يل  أتاح  مما  واملدرسني، 

السنوات التي أمضيتها يف اجلامعة من قبل.
وبعد ذلك، التقيُت خارج اجلامعة بعدٍد من أعضاء هيئة التدريس من قسم املناهج 
معظم  حرضها  وشهية،  كربى  وليمٍة  عىل  املعمري،   سيف  الدكتور  من  كريمة  بدعوٍة   ،
اهلويشل، وذلك يف إحدى احلدائق  أ.د. عيل  القسم، ونائب رئيس اجلامعة  أعضاء جملس 
الساحرة القريبة من برج الصحوة، كي نلتقي ببعض األحبة القدامى، وبتالميذنا الذين أهنوا 
دراساهتم يف اجلامعات األجنبية، ثم عادوا إىل جامعتهم األصلية، كي يتقلدوا فيها مناصب 
إدارية وأكاديمية رفيعة. وقد أمضينا ليلة رائعة، التقطنا خالهلا الصور اجلميلة، وتبادلنا فيها 
الذكريات اجلميلة عن األيام اخلوايل، كي نودع بعضنا يف ساعٍة متأخرة، بعد أن أرَص رئيس 
قسم املناهج الدكتور حمسن الساملي عىل رضورة اللقاء يف منزله، عندما يعود أعضاء هيئة 

التدريس للعمل من إجازاهتم الرسمية.
ممن  الكبري  العدد  نجد  كي  الساملي،  د.  املضيف  منزل  قصدنا  املحددة،  الليلة  ويف 
العلمية. وكم كانت  عملنا معهم أو قمنا بتدريسهم، بعد أن أصبحوا يف مواقع املسؤولية 
سعاديت غامرة جدًا عندما التقيُت معهم مجيعًا، أذكر منهم أ.د. عدنان العابد، ود. عبداهلل 
اهلاشمي، ود. أمحد الربعاين، ود. بسام الردايدة، ود. حممد العيارصة، ود. سيف الغتامي، 
ود. حممد الغافري، ود. حممد العامري، ود. رضا علوان، كي نتبادل األخبار واألحاديث 
الطعام والرشاب، والتي زاد من االستمتاع هبا، حماولة  لَذ وطاب من  عىل مائدة كبرية مما 
كل فرد اسرتجاع الذكريات احللوة التي حدثت قبل عقدين من الزمان، مع التقاط الصور 
التذكارية، وسط ضوضاء من هنا وهناك، من الذين كانوا حياولون أخذ نصيبهم من الكرم 
العريب األصيل، عن طريق  حجز َدوٍر من أجل االلتقاء ثانية، حيث َحَسمُت هذه الضوضاء 
اجلميع  عن  بالنيابة  قاما  اللذين  الساملي،  والدكتور  املعمري  للدكتور  وامتناين  بشكري 
بالتكريم، وهذا كاٍف للغاية، مع تقديري واحرتامي لتلك املشاعر اجلياشة من أعضاء هيئة 

التدريس احلارضين من جنسياٍت عربيٍة خمتلفة.
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باحليوية والنشاط  للجامعة، كي أجدها تعج  الثانية  بالزيارة  التايل، قمُت  اليوم  ويف 
الرتبوية  التدريس يف األقسام  أتيحت يل من خالهلا زيارة أعضاء هيئة  بطلبتها وأساتذهتا، 
األخرى، حيث اصطحبني الزميل السابق د. عيل املوسوي من قسم تكنولوجيا التعليم، كي 
حياول املرور معي عىل كل مكتب، فالتقينا بكٍل من: عميد الكلية د. سليامن البلويش، وأ.د. 
إبراهيم املومني، وأ.د. ماهر أبو هالل، ود. ثويبة الربواين، ود. كاشف زايد، وغريهم. وقد 
أرص د. املوسوي عىل دعويت لتناول وجبة الغداء يف منزلة مع بعض الزمالء، أتبعها بجولة 

مطولة ورائعة يف مدينة السيب، ومناطق احليل، واخلوض وغريها.
وباختصار، فإن حالوة زيارة أي منطقٍة عاش فيها اإلنسان من قبل، وال سيام بعد 
مغادرته هلا بفرتٍة طويلٍة من الزمان، تظل ذات مذاٍق فريٍد من نوعه، ال ليشء إال لكون هذه 
الزيارة تؤدي إىل تشغيل رشيط الذكريات الطويل، فتنعش الفؤاد، وجتدد الروح املعنوية، 
َب من ماء وطٍن ما ملدة ليست بالقصرية، ال بد أن يعود  وتؤكد عىل احلقيقة القائلة بأن من رَشِ

إليه ثانية، ولكن هذه املرة بسعادٍة ال توصف.
profjawdat@yahoo.com    /    jawdatmassa@gmail.com  

Website: http://www.jwdat.com
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الباب ال�ساد�س    
ذكريات التدري�س والعمل يف جامعة النجاح الوطنية 

مبدينة نابل�س الفل�سطينية 

http://www.alrai.com/  article/10374235.html                  
          صحيفة الرأي األردنية )قسم األبواب(   

                 تاريخ النرش: االحد: 2017/1/29- العدد: )16863(

احللقة ال�ساد�سة واخلم�سون: النتقال اإىل جامعة النجاح الوطنية  بنابل�س            
بقلم: أ.د. جودت امحد املساعيد

وخدماتِه  والبحثية  التدريسية  خرباتِه  تنويع  عىل  دومًا،  اجلامعي  األستاذ  حيرص 
تعليمية  بيئاٍت  يف  اآلخرون  زمالؤه  ينتجه  أو  يفعله  مما  اجلديد  عىل  يطلع  كي  االجتامعية، 
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بني  فيه  مرغوبًا  يبقى  حتى  وأنشطتِه،  معلوماته  جتديد  أجل  من  وذلك  خمتلفة،  وتعلمية 
طالبه ضمن برامج الدراسات الدنيا أو العليا، وبني أقرانِه من األساتذة اآلخرين، بل وبني 
رؤسائِه أو ُمشغليِه يف تلك اجلامعات. وال يتأتى ذلك اهلدف العلمي واألكاديمي الكبري، 
إال إذا انتقل ذلك األستاذ بعد فرتٍة طويلة نسبيًا من العمل يف جامعتِه األصلية، إىل جامعٍة 

أخرى وبيئة تدريسية جديدة.
املهمة،  النقطة  بقوٍة عىل هذه  لتؤكد  العريقة  التقاليد اجلامعية  ومن هنا، فقد جاءت 
عندما أكدت يف أنظمتها وتعليامهتا املتنوعة، عىل رضورة حصول األستاذ اجلامعي بعد عملِه 
لست سنوات متواصلة، عىل إجازة تفرغ علمي، ينتقل خالهلا إىل جامعٍة أخرى من أجل 
عىل  االطالع  من  األستاذ  ذلك  يتمكن  وهنا  معًا.  اإلثنني  أو  التدريس  أو  العلمي  البحث 
خربات اآلخرين وأنشطتهم من أعضاء هيئة التدريس واإلداريني األكاديميني من ناحية، 

ومالحظة اإلمكانيات املادية واملعنوية يف البيئة التعليمية التعلمية اجلديدة من ناحيٍة ثانية.
ومع أن سنة التفرغ العلمي قد ال تكون كافيًة لألستاذ اجلامعي، من أجل االطالع 
فإن  أطول،  لسنواٍت  خدماتِه  بتجديد  الظروف  له  سنحت  إذا  فإنه  ذلك،  كل  عىل  بعمٍق 
الفائدة املرجوة لتحقيق األهداف العلمية واألكاديمية تكون أكثر إمكانيًة. وهذا ما حصل 
معي بالضبط ، إذ تكاتفت الظروف مجيعًا من أجل البقاء يف جامعة السلطان قابوس أطول 
من الفرتة املحددة بسنة التفرغ العلمي، بل وبسنتني إضافيتني عىل شكل إجازة بدون راتب، 
التي منحتني إياها جامعة الريموك التي أنتمي إليها يف األصل. فقد كان يل ثالثة من األبناء: 
خلدون ويدرس ماجستري الكمبيوتر بوالية متشجان األمريكية، وإهياب ويدرس االقتصاد 
والعلوم اإلدارية يف مدينة بانجلور اهلندية، ورائد، ويدرس الطب يف جامعة العلوم والتكنو 
لوجيا األردنية يف إربد. وقد أجربتني مثل هذه التكاليف الباهظة عىل األبناء الثالثة يف وقٍت 
واحد، عىل االستقالة من جامعة الريموك، عندما رفضت منحي املزيد من اإلجازات بدون 
راتب، من أجل البقاء يف السلطنة، حيث الراتب األعىل بعدة أضعاف، لكي أمتكن من دعم 

استمرار تعليم األبناء يف جامعاهتم املختلفة.   
وقد أتاحت يل االستقالة من جامعة الريموك، االستمرار يف العمل بجامعة السلطان 
قابوس ملدة عرش سنوات كاملة، كانت كافية ألن يتخرج األبناء الثالثة من اجلامعات وأن 
استطعُت  ذاته،  الوقت  التي حصلوا عليها. ويف  بالشهادات  تليق  التي  الوظائف  يستلموا 
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متنوعة  وأيضًا  بل  جدًا،  واسعٍة  خرباٍت  إكتساب  اخلليجية،  اجلامعة  هذه  يف  عميل  خالل 
إىل درجة كبرية، وخاصة بعد احتكاكي بأعضاء هيئة تدريٍس كثريين من جنسياٍت عربيٍة 

وأجنبيٍة خمتلفة، خترجوا من جامعاٍت عريقٍة يف مشارق األرض ومغارهبا.
الزمن،  لفرتٍة طويلٍة من  بداية هناية، وأن االستمرار يف جامعٍة واحدة  أن لكل  وبام 
لنفسه، ونظرًا  الفرد  الغالب، ويعمل عىل ضعف جتديد  يؤدي إىل تكرار اخلربات ذاهتا يف 
للتغيري الكبري الذي طال رئاسة اجلامعة، وجميء إدارة جديدة تؤمن بتغيري الدماء وال سيام 
يف املناصب اإلدارية األكاديمية، فقد صدر خطاٌب واحد من الرئيس يشمل عرشين أستاذا 
األقسام  ورؤساء  كالعمداء  املرموقة  األكاديمية  اإلدارية  املناصب  أصحاب  من  جامعيًا 
ومدراء املراكز، ممن أهنوا عرشة أعوام أو أكثر من اجلنسيات األمريكية والربيطانية والكندية 
أقيم حفٌل  منهم، حيث  واحدًا  أنا  كنُت  والسودانية وغريها،  واألردنية  واملرصية  واهلندية 
الُعامنية  اخلناجر  عن  عبارة  كانت  التذكارية  اهلدايا  خالله  وزعت  والئق،  كبرٌي  وداعٌي 

املعروفة، مع إلقاء عدٍد من  الكلامت الرقيقة، حول مأدبة َعشاٍء أقيمت هلذا الغرض.

1998م،  وُعدُت بعدها مع عائلتي إىل األردن يف أواخر شهر  متوز)يوليو( من عام 
حيُث كانت اجلامعات احلكومية واخلاصة، قد قامت مسبقًا بتعيني ما يلزمها من أعضاء هيئة 
التدريس، استعدادًا الستقبال العام اجلامعي اجلديد آنذاك، مما جعلني أعتكف يف البيت ملدة 
ستة شهوٍر كاملة، وضعت خالهلا اللمسات األوىل لتأليف ثالثة كتٍب جامعية ختصصية، 
وعملُت عىل إكامل تأليفها بمدينة نابلس، والتي ذاع صيتها كثريًا يف خمتلف البلدان العربية 
من املحيط إىل اخلليج، بعد صدورها من دار الرشوق بالعاصمة األردنية عامن. وهذه الكتب 
هي: تدريس مهارات التفكري مع مئات األمثلة التطبيقية، وتدريس مهارات اخلرائط ونامذج 

الكرة األرضية، وصياغة األهداف الرتبوية والتعليمية يف مجيع املواد الدراسية.
كامل،  مروان  الدكتور  األستاذ  معايل  بزيارة  بقليل،  األردن  إىل  عوديت  بعد  وقمُت 
رئيس  وقتها  يشغل  كان  حيث  عامن،  األردنية  بالعاصمة  العربية  اجلامعات  احتاد  مبنى  يف 
السابقة جلامعة الريموك  ذلك االحتاد، وكانت تربطني به عالقة طيبة جدًا، بحكم رئاسته 
التي عملت فيها تسع سنوات، إضافًة إىل زيارتِه لسلطنة عامن واالجتامع يب مع نخبة من 
ترحيبه  وبعد  مكتبه،  يف  به  التقيُت  وعندما  قابوس.  السلطان  بجامعة  األردنيني  األساتذة 
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الوقت  يف  حرضَت  قد  أنك  ثم  أوالً،  سالمتك  عىل  هلل  احلمد  قائاًل:  فاجأين  املعتاد،  احلار 
املناسب ثانيًا، فقلت له: وما اخلطب؟، فرد قائاًل: لقد طلب مني املسؤولون يف إدارة جامعة 
النجاح الوطنية بنابلس، ترشيح أستاذ جامعي تربوي، ليعمل عىل تطوير كلية الرتبية فيها 
عىل مستوى الدراسات الدراسات الدنيا والعليا، ولن أجد أفضل منك هلذه املهمة مطلقًا، 
فاذهب إىل املنزل وشاور نفسك وعائلتك، وأريد اجلواب بعد بضعة أيام، ثم أضاف قائاًل: 
ويف حال املوافقة وهذا ما أمتناُه وأشدد عليه، أريدك إحضار جواز السفر من أجل استكامل 

اإلجراءات إلصدار إذن دخول إىل الضفة الغربية.
عىل  باملوافقة  وأبلغتُه  كامل،  أ.د.  بزيارة   ثانيًة  قمُت  العائلة،  أفراد  استشارة  وبعد 
الذهاب إىل جامعة النجاح بنابلس، وكانت تغمرين السعادة احلقيقية بأنني سوف تتاح يل 
فرصة الصالة مراٍت عديدة يف املسجد األقىص املبارك، بعد حرماٍن دام ُثلث قرن من الزمان 
بسبب االحتالل الصهيوين له وللضفة الغربية بكاملها بعد اخلامس من حزيران)يونيو( لعام 
يوم  وهو  يف كل شهر  األقل  واحدة عىل  مرة  والدي  املرحوم  مع  أزوره  كنت  إذ  1967م، 
الشونة  بلدة  يف  نقطن  كنا  ألننا  وذلك  املبارك،  رمضان  شهر  خالل  مراٍت  وأربع  اجلمعة، 
التي كانت قريبة نسبيًا وتربطها خطوط مواصالٍت قوية مع مدينة بيت املقدس  اجلنوبية، 

قبل االحتالل الغادر.

1999م، حصلُت عىل إذن دخوٍل للضفة الغربية من مكتب ارتباط  ويف مطلع عام 
جامعة النجاح القريب من مسجد اجلامعة األردنية يف َعاّمن، عىل أن أحاول تنظيم أموري 
للسفر يف منتصف شهر شباط )فرباير( من العام ذاته، حيث يكون الفصل الدرايس الثاين 
قد بدأ بالفعل. وتوجهُت يف الوقت املحدد إىل نابلس عن طريق جس امللك حسني، بعد 

بلدة الشونة اجلنوبية بقليل. 
وعندما عربُت اجلس إىل الضفة الغربية، ُصدمُت جدًا من هول ما رأيت من جنود 
يقع  الذي  التفتيش،  مبنى  أمام  الكبرية  الركاب  حافلة  وقفت  حيُث  الصهيوين.  االحتالل 
بجوارة تلة مرتفعة عليها جمموعة من اجلنود الذين يصوبون رشاشاهتم عىل كل من يقف 
من  راكٍب  كل  وجه  يف  حيملق  وأخذ  احلافلة  إىل  االحتالل  جنود  أحد  صعد  كام  أمامهم. 
طلب  ثم  لغريهم،  السفر  وجوازات  حيملوهنا،  ملن  الفلسطينية  اهلوية  عن  سائاًل  الركاب، 
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من اجلميع النزول من احلافلة، التي خضعت هي والركاب لعمليات تفتيش غاية يف الدقة 
واإلهانة.

وبعد الوقوف طوياًل يف ذلك اجلو النفيس املتوتر، صعدنا يف احلافلة، كي ننتقل إىل 
نقطة تفتيش أخرى تبعد عنها بضعة كيلومرتات، والتي جلسنا فيها وقتًا أطول من األوىل، 
إجتهنا بعدها صوب مدينة أرحيا املشهورة. ولكن قبل دخوهلا بعدة كيلومرتات، كانت هناك 
منطقة تفتيش جديدة عىل كٍل من البطاقات وجوازات السفر من جديد، إىل أن وصلنا إىل 
حمطة احلافالت والتكسيات يف بداية املدينة، كي أستقل واحدة منها مع أربعة من الركاب 
متجهني إىل مدينة نابلس. وكنت يف الواقع ال أعرف أين تقع اجلامعة داخل املدينة. وبينام 
كنت أحتدث مع من جيلس بجانبي، سألته عن موقع جامعة النجاح، فقال فورًا: هل أنت 
الرتبية  كلية  يف  مدرس  أنا  فقال  عرفت؟  كيف  ولكن  أجل،  له  فقلت  سعادة،  جودت  د. 
بانتظارك.  اجلميع  ألن  تقلق  فال  معنا،  للعمل  ستأيت  أنك  مدة  منذ  نعلم  ونحن  باجلامعة، 
وعندما وصلنا أصطحبني إىل بيته وأكرمني، ثم اتصل بعميد الكلية حينئٍذ د. غسان احللو، 
الذي هرع إلينا، كي ينقلني بسيارته إىل السكن املخصص يل، والذي كان يتوفر فيه احلاجات 
األساسية، كي أبدأ بعدها بعهٍد جديٍد يف جامعٍة جديدة بالنسبة يل، تستحق حلقات عديدة 

من الذكريات القادمة.
وباختصاٍر شديد، فإن األستاذ اجلامعي الذي يتعود عىل تغيري األماكن أو املواقع من 
أجل اكتساب خرباٍت جديدٍة، قد تكون بعضها متر يف ظروٍف طبيعية مثل مجيع اجلامعات 
التي خدمُت فيها من قبل، ولكن اخلربات يف جامعة النجاح هلا طعٌم خاص ونكهة فريدة، 
خملوطة باملرارة والعذاب واآلالم اجلسدية والنفسية، التي مل تكن لتحصل لوال االحتالل 
الصهيوين اجلاثم عىل صدور املدرسني والطلبة، بل ومجيع أبناء الشعب الفلسطيني املظلوم، 

بصفتِه الشعب الوحيد عىل سطح الكرة األرضية الذي مل ينعم بحرية االستقالل بعد. 

profjawdat@yahoo.com/ jawdatmassa@gmail.com  

Website: http://www.jwdat.com
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http://alghad.com/  articles/1792242.html                  
      صحيفة الغد األردنية 

       تاريخ النرش: األربعاء: 2017/8/23

احللقة ال�سابعة واخلم�سون: ذكريات الأ�سابيع الأوىل للعمل بجامعة النجاح
بقلم: أ.د. جودت امحد املساعيد

ما أن وطئت قدماّي أرض جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس الفلسطينية البطلة 
من  ترشيحي  بعد  وبخاصٍة  النار،  جبل  بعاصمة  عنها  يقال  ما  غالبًا  والتي  1999م،  عام 
مستوى  عىل  الرتبية  كلية  برامج  تطوير  هبدف  فيها  للعمل  العربية  اجلامعات  احتاد  جانب 
كٍل من الدراسات الدنيا والدراسات العليا، حتى القيُت كل الرتحيب والدعم من جانب 
ماهر  أ.د.  الرئيس  ونائب  رامي احلمداهلل،  أ.د.  برئيسها  ممثلًة  آنذاك،  املوقرة  اجلامعة  إدارة 
النتشة، ومساعد الرئيس د. عيل الشكعة، وعميد كلية الرتبية د. غسان احللو، وأعضاء هيئة 

التدريس كافة يف األقسام األكاديمية األربعة للكلية.  
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ومن األدلة الواضحة عىل اهتامم إدارة اجلامعة املوقرة بالتحاقي للعمل فيها، جتهيز 
إىل  التنقل  عملية  تسهل  حتى  ذاهتا،  نابلس  مدينة  وسط  فيها  لإلقامة  بالكامل  مؤثثة  شقة 
اجلامعة وغريها من جهة، واحلصول عىل مستلزمات احلياة اليومية بكل سهولٍة ويس من 
املختلفة  التعرف إىل األحياء  بعد، عىل  فيام  السكني  املوقع  ثانية. كام قد ساعدين هذا  جهٍة 
الكثري من  فيها عقد  تَم  التي  القرى والبلدات  املدينة اجلميلة، وإمكانية االنتقال إىل  لتلك 
عىل  وذلك  بعد،  فيام  الرتبويني  واملرشفني  واملديرين  باملعلمني  اخلاصة  التدريبية  الدورات 

حساب االحتاد األورويب ضمن برنامج )املدرسة وحدة تدريب(.
فقد  وقتها،  نابلس  مدينة  يف  والعمرانية  واالقتصادية  االجتامعية  احلياة  إىل  وبالنسبة 
كانت يف ُمستوًى متقدٍم بصورٍة عامة، حيث االزدحام السكاين الواضح يف تلك العامرات 
اللذين تقوم عليهام  تتهادى عىل جانبي جبل عيبال وجبل جرزيم،  للغاية، والتي  املرتفعة 
تلك املدينة بالدرجة األساس. وإضافًة إىل ذلك، فقد كنا نرى األسواق املكتظة جدًا بالرواد 
خالل ساعات النهار، ليس من قاطني املدينة ذاهتا وما جاورها من بلداٍت وقرًى فحسب، 
بل وأيضًا من مواطني عرب مناطق فلسطني املحتلة منذ عام 1948م، والذين كانوا يقصدون 
أسواقها بشكٍل يومي، نظرًا لتنوع البضائع املعروضة فيها، ورخص أسعارها، واشتهارها 
جدًا باحللويات وال سيام الكنافة التي ُتكنى باسمها، هذا ناهيك عن وجود مؤسسة السوق 

املايل الفلسطيني فيها، مما جعلها تسمى بالعاصمة االقتصادية لدولة فلسطني.  
التجوال يف تلك األسواق بنوعيها: احلديث الذي بدأ  النفس كثريًا  وكم كان يبهج 
يظهر هنا وهناك يف مناطق املدينة وال سيام اجلديدة منها، أو األسواق العتيقة ذات الطابع 
التقليدي التي تأخذ باأللباب جلامهلا وروعة مبانيها القديمة، التي يتم فيها وضع معروضات 
كثرية يف تلك املساحاٍت الصغرية املتاحة، والتي تسمح للمتسوق برؤية أصناٍف كثرية من 
البضائع يف وقٍت واحد. وكم كان هذا النوع من األسواق يشهد ازدحامًا كبريًا يف الليل أو 
النهار، ويتيح الفرصة للشخص بلقاِء أصدقاَء ُكُثر، يمكن أن تغنيه عن زياراهتم يف منازهلم، 
خاصًة إذا تبعت عملية تبادل السالمات والتحيات، اجللوس عىل إحدى املقاهي الشعبية 
نابلس  أهل  يتميز  والتي  الشهية،  النابلسية  الكنافة  تناول  أماكن  إىل  الدخول  أو  اجلميلة، 
بعادٍة فريدة من نوعها تتمثل يف وضعها وهي ساخنة داخل رغيف خبز من أحد األفران أو 

املحالت القريبة، كي يتناوهلا عىل شكل ساندويش لذيذ الطعم للغاية.
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التحاقي بجامعة  القليلة األوىل من  بالنسبة لسري األمور األكاديمية يف األسابيع  أما 
النجاح، فام زلُت أتذكر كيف أن عميد كلية الرتبية قد طلب مني تدريس عدٍد من مقررات 
الدراسات العليا التي اعتذر عنها الزمالء اآلخرون، بعد توزيع العبء التدرييس عىل اجلميع 
قبل حضوري للجامعة، والتي سأقوم بتدريس بعضها للمرة األوىل يف حيايت اجلامعية، مثل 
مقرر )التخطيط الرتبوي( ومقرر )تصميم التدريس(. ورغم امتعايض من تلك اخلطوة يف 
بداية األمر، نظرًا ألن ذلك سيأخذ مني وقتًا أطول من أجل حتضري املادة العلمية والبحث 
عن املراجع املطلوبة، إال أن النتيجة النهائية كانت مفيدة جدًا بالنسبة يل، إذ استطعُت اإلملام 
الكايف باملعارف واملهارات واالجتاهات املرغوب فيها هلذين املقررين امُلهمني تربويًا، بعدما 

كنُت أفتقد إىل الكثري منها قبل ذلك. 
وكنُت قد ركزُت يف تلك الفرتة املبكرة من عميل يف الكلية، عىل زيادة إملامي باألنظمة 
إىل زمالئي أعضاء هيئة  أكثر  ناحية، والتعرف  باجلامعة من  والقوانني والتعليامت اخلاصة 
التدريس يف األقسام األكاديمية األربعة، والتي كانت موجودة وقتها وهي: قسم أساليب 
كل  الرياضية.  الرتبية  وقسم  الطفل،  تربية  وقسم  الرتبوي،  النفس  علم  وقسم  التدريس، 
ذلك حتى أستطيع التعامل بشكٍل أفضل حارضًا ومستقباًل مع األشخاص أو املوضوعات. 
وكان مكتبي يف تلك الفرتة ال يكاد خيلو يف ساعات الفراغ التدرييس، من وجود الزمالء 
من هذا القسم أو ذاك، وهم يطرحون األسئلة التي تثري النقاش الطويل أحيانًا حول إجراء 
بحث تربوي ميداين يف هذا التخصص أو ذاك، مع إمكانية اختيار املوضوعات الدقيقة التي 

تصلح ألن تصبح عناوين مقرتحة لتطبيق البحوث عليها بشكٍل فردي أو مجاعي. 
كتٍب  تأليف  إمكانية  إىل  املتنوعة  العلمية  باألحاديث  ينتقلون  الزمالء  بعض  وكان 
تربوية ختصصية بشكٍل مجاعي، باالستفادة من اخلربة السابقة التي كنُت أملكها، بعد تأليفي 
السلطان قابوس من قبل. وهذا ما  الريموك وجامعة  لعدٍد منها خالل تدرييس يف جامعة 
وكتاب  والتطبيق(،  النظرية  بني  النشط  )التعلم  كتاب  بعد سنتني، حني ظهر  بالفعل  أثمر 

)التعلم التعاوين: نظريات وتطبيقات ودراسات(. 
ومما زاد من االهتامم بعملية التأليف للكتب اجلامعية، أو من إجراء البحوث امليدانية، 
قسم  ومها:  الرتبية  كلية  داخل  األكاديمية  األقسام  من  إثنني  يف  املاجستري  برنامج  وجود 
ماجستري  رسائل  خمططات  مناقشة  أن  إذ  الرتبوي.  النفس  علم  وقسم  التدريس،  أساليب 
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هذين  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  يفيد  كام  أوالً،  أنفسهم  الطلبة  يفيد  اعتامدها،  قبل  الطلبة 
يمكن  الذين  املتميزين،  الطلبة  بعض  وجود  عن  ذاته  الوقت  يف  ويكشف  ثانيًا،  القسمني 
أو  قضايا  تتناول  جديدٍة،  ميدانيٍة  بحوٍث  إجراء  يف  خترجهم،  بعد  مستقباًل  هبم  االستعانة 
مشكالٍت تربوية تواجه الكثري من املدارس أو املعاهد أو اجلامعات  داخل املجتمع الذي 
ُيعاين من االحتالل الصهيوين الغاشم.  وهذا ما أصبح حقيقًة واقعًة بعد فرتٍة قصريٍة من 
الزمن، حيث تّم تشكيل فريٍق بحثٍي برئاستي وعضوية ثالثة من طلبة املاجستري املتميزين 

اخلرجيني من اجلامعة.
الكتب  بتأليف  التدريس  هيئة  ألعضاء  العلمي  االنتاج  زيادة  فكرة  تفاعلت  كام 
علمية  ندوة  أو  نقاش  حلقة  بعمل  اقرتاحي  طريق  عن  ذلك،  من  أكثر  البحوث  إجراء  أو 
الشهر  الكلية مرة عىل األقل يف  العليا يف  الدراسات  التدريس، تعقدها جلنة  ألعضاء هيئة 
أكثر، يصلح ألن يكون عنوانًا لبحٍث من  أو  الواحد، عىل أن يفكر كل زميل يف موضوع 
البحوث، يف الوقت الذي يعرض فيه أحد الزمالء دراسًة تربوية له كان قد نرشها يف إحدى 
اختارها،  التي  البحثية  املشكلة  االستفادة من  أجل  امُلَحَكمة، وذلك من  العلمية  املجالت 
واألسئلة والفرضيات التي طرحها، واألدب الرتبوي الذي رجع إليه، والدراسات السابقة 
التي استعان هبا، والتصميم البحثي الذي اعتمده، والعمليات اإلحصائية التي قام هبا، حتى 
يستفيد من كل ذلك الزمالء اآلخرين عند حماولتهم كتابة بحوٍث جديدة يف املستقبل. وقد 
َعِلَم أ.د. رئيس اجلامعة هبذه املناشِط املختلفة، فطلَبني ملقابلتِه رسميًا، ليس لذلك السبب 
فحسب، بل ألنه أيضًا أبلغني منذ اللقاء األول معه عندما وصلُت اجلامعة للمرة األوىل، 
بأنه يريد مني وضع تصوٍر مقرتٍح لتطوير كلية العلوم الرتبوية، وهذا ما ركز عليه يف اللقاء 
الطويل نسبيًا. ونظرًا ألن ذلك األمر له قصة أخرى طويلة، فإنه بحاجة إىل مقالٍة منفردٍة 

أخرى تروي جوانبها املختلفة.
وباختصار، فإن أي شخص خيطط لالنتقال إىل بيئٍة جديدٍة أو عمٍل آخر، فإن عليه 
لديه  ما  أفضل  يبذل أقىص جهدِه يف األسابيع األوىل من وصولِه، لكي يربز لآلخرين  أن 
من إمكانيات أو قدرات أو مهارات أو اجتاهات، أو منها مجيعًا. كل ذلك حتى ُيعطي يف 
هناية املطاف، االنطباع اإلجيايب الذي يطمح إليه، وينقله إىل كل من يتفاعل معه من زمالء. 
ذلك االنطباع األويل، الذي إن كان ممتازًا يف مستواه، حاز الفرد عىل ثقة اآلخرين وشاعت 
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سمعتُه الطيبة بينهم، وإن كان سيئًا، فإنه يصعب عليه تغيري تلك السمعة أو ذلك االنطباع 
يف وقٍت قصري، وسيكلفه الكثري من الوقت واجلهد واملال، لتغيري وجهة النظر التي يتمناها 
هو من األشخاص الذين يعمل معهم يف تلك الوظيفة املتامثلة، أو ذاك العمل املتقارب يف 

خصائص العمل.

profjawdat@yahoo.com / jawdatmassa@gmail.com  

Website: http://www.jwdat.com
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http://alghad.com/  articles/1805182.html                  
      صحيفة الغد األردنية 

       تاريخ النرش: األربعاء: 2017/8/30

احللقة الثامنة واخلم�سون: ق�سة تطوير كلية الرتبية بجامعة النجاح
بقلم: أ.د. جودت امحد املساعيد

ما أن التقيُت أ.د. رامي احلمداهلل، رئيس جامعة النجاح الوطنية يف نابلس للمرة األوىل 
عام 1999م، حتى أبدى اهتاممًا شديدًا بمسألة تطوير كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة، والتي 
الواضحة، مما يقتيض  الكثري من املشكالت أو نقاط الضعف  ُتعاين  كانت من وجهة نظرِه 
اإلرساع يف تشخيص كل ذلك أوالً، ثم وضع احللول املالئمة هلا ثانيًا، سواٌء عىل مستوى 
برامج الدراسات الدنيا أو مستوى برامج الدراسات العليا. وحتى جيعل األمر عمليًا بدرجٍة 
أكرب، قام بتشكيل جلنٍة أكاديميٍة رسميٍة لتطوير تلك الكلية برئاسة نائب الرئيس وعضوية 

ثالثة أساتذة آخرين، كنُت واحدًا من بينهم. 
وقد طلب الرئيس مني شخصيًا بعد ذلك كتابة تقريٍر شامٍل عن تشخيص األوضاع 
يعقبها خطوة طرح  أن  التطوير، عىل  إىل عملية  ماسة  بحاجٍة  التي هي  املوجودة وال سيام 
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املقرتحات املناسبة لعالجها. وقد طلبُت منه آنذاك، إعطاء التوجيهات لعميد كلية الرتبية 
بتسهيل مهمتي من أجل مقابلة أي عضو هيئة تدريس لديه، والرد عىل األسئلة العديدة التي 
قد أوجهها له، إضافة إىل االطالع عىل امللفات الرسمية املختلفة، كلام تطلب األمر ذلك.   

وبدأُت فورًا بالتفكري يف حتديد النقاط التي سوف يتم تناوهلا يف التقرير الذي سأقدمه 
إلدارة اجلامعة عند انتهاء املهمة مثل: األهداف املنشودة لكلية العلوم الرتبوية، ومربرات 
التطوير، وحتديد  التي حتتاج إىل  تطوير تلك الكلية عن طريق الكشف عن نقاط الضعف 
جوانب التطوير املقرتحة للكلية بحيث تشمل كاًل من: تطوير األقسام واملراكز والوحدات 
األكاديمية التابعة للكلية، وتطوير اخلطط والربامج واملقررات الدراسية فيها، وتطوير أداء 
أعضاء هيئة التدريس فيها، وتطوير اخلدمات التي تقدمها الكلية للمجتمع املحيل، وتطوير 
الكلية  مباين  وتطوير  والدولية،  والعربية  املحلية  الرتبية  كليات  من  بغريها  الكلية  عالقة 

ومراكزها ومعاملها. 
ضمن  الكلية،  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  مع  مواعيد  حتديد  إىل  ذلك  بعد  وانتقلُت 
تلمس  إىل  هيدف  للغاية،  حمض  مهنٌي  عمٌل  هي  املقابلة  أن  هلم  موضحًا  فراغهم،  أوقات 
جوانب القوة إن وجدت، متهيدًا للتمسك هبا والعمل عىل دعمها، وحتديد مواطن الضعف 
من أجل التخلص منها أو التخفيف من حدهتا عىل األقل.  كام أكدُت هلم بأن املعلومات 
التي يتم مجعها من خالل مقابالهتم، ستظل طي الكتامن، بحيث لن يتم نسبها إىل قائليها 
مطلقًا، ولن تستخدم إال من أجل جالء املواقف وحتقيق أهداف التطوير، وسيتم االستعانة 

هبا لكتابة التقرير، وملعرفة احلقائق عىل أرض الواقع دون هتويل أو تضليل.
يتغري  ألتقي بكل عضو هيئة تدريس عىل ِحدة، ويف مكتبه اخلاص، حتى ال  وكنُت 
إعطاء  حول  يرتكز  األول  سؤايل  وكان  األساس.  بالدرجة  واألكاديمي  النفيس  اجلو  عليه 
نبذة خمترصة من جانب الزميل أو الزميلة، عن السرية الذاتية من حيث التخصص واألنشطة 
البحثية والتدريسية، ثم االنتقال بعد ذلك إىل طرح وجهة نظرِه يف جوانب القوة التي يراها 
فيها،  يلمسها  التي  الضعف  وجوانب  فيها،  يعمل  التي  الرتبية  العلوم  كلية  يف  موجودة 
نحو  الكلية  تطوير  عىل  بالتايل  وتعمل  الضعف  ذلك  تعالج  بأهنا  يعتقد  التي  واملقرتحات 

األفضل.
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الزمالء من معلومات،  ما يطرحه  بمقدار  أحيانًا،  اللقاءات تطول  تلك  وكم كانت 
وما يعقبها من أسئلة أطرحها عليهم ُمعلقًا عىل ما ُيقال، أو مستوضحًا ملا أسمعه من أفكاٍر 
أو آراٍء أو وجهات نظر. وكنت أستغُل قيام الزمالء باالستطراد أحيانًا يف أحاديثهم املطولة، 
كي أقوم بكتابة رؤوس أقالم ملا تعرضوا له من موضوعات، خمتتاًم كل لقاء بالتذكري بالنقاط 
التي طرحها الزميل، وفيام إذا كانت لديه الرغبة يف إضافة اجلديد إليها أو حذف بعضها. 
وقد الحظُت من تلك املقابالت عدم وجود خوٍف أو حرٍج أو تردٍد يف قول ما يعتقدون أنه 
يمثل وجهات نظرهم من جهة، ويف رغبتهم الصادقة برضورة تطوير الكلية والتخلص مما 

ُتعانيِه من نقاط ضعٍف عديدة. 
التقرير  كتابة  أجل  من  الكلية  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  مقابلة  عىل  فقط  أعتمد  ومل 
النهائي أو التصور املقرتح لتطوير الكلية، بل وضعُت يف احلسبان أيضًا مالحظايت اليومية، 
لطاقم  أسئلة  وتوجيه  بل  الكلية،  يف  املوجودة  الرسمية  امللفات  من  العديد  إىل  ورجوعي 
العامة  واملكتبة  املوظفني  املراكز وشؤون  لقاء مدراء  الكلية واألقسام، وإىل  السكرتاريا يف 

وغريهم ممن يرتبطون بطريقٍة أو بأخرى خلدمة الكلية. 
وعكفُت بعد انتهاء مهمة املقابالت للزمالء، ومجع املعلومات من هنا وهناك، عىل 
بلغ عدد صفحاته ستني صفحة كاملة،  الرتبية، والذي  لتطوير كلية  املقرتح  التصور  كتابة 
من  ثامنيٍة  اقرتاح  إىل  االنتقال  ثم  خطوات،  من  التصور  يشمله  ملا  القصرية  باملقدمة  بدأهتا 
األهداف املنشودة أو املرغوب فيها ألي كلية تربية يف العامل، والتعرض بعد ذلك ملوضوٍع 
شملت  والتي  بالذات،  النجاح  جامعة  يف  الرتبية  كلية  تطوير  مربرات  يف  يتمثل  جوهرٍي 
العلم  العرص من  فتمثلت يف متطلبات  العامة  املربرات  أما  مربراٍت عامة وأخرى خاصة. 
العامل  بدول  واللحاق  املحيل،  املجتمع  داخل  حدثت  التي  الكثرية  والتطورات  واملعرفة، 
املتقدم يف الرقي والبناء والعمران. أما املربرات اخلاصة فتدور كلها حول الواقع الذي كانت 
تعيشه كلية الرتبية بجامعة النجاح آنذاك، والذي كان يواجه الكثري من نقاط الضعف بلغت 
النفس،  لعلم  وآخر  املصغر،  للتدريس  معمل  وجود  انعدام  يف  أمهها  يتمثل  نقطة،   )53(

وثالث للغة اإلنجليزية.
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كام كانت الكلية ُتعاين من النقص احلاد يف أعضاء هيئة التدريس لبعض التخصصات، 
ومن ضعف امليزانية الالزمة الستقطاب األساتذة املرموقني، وعدم كفاية املكاتب اخلاصة 
باملدرسني، وندرة األنشطة التطويرية اخلاصة بأداء أعضاء هيئة التدريس، وضعف روابط 
فلسطني  داخل  الرتبية  كليات  من  وغريها  النجاح،  بجامعة  الرتبية  كلية  بني  االتصال 
وخارجها، وضعف تأثري الكلية يف البيئة املحلية، وضعف العالقة بني الكلية ووزارة الرتبية 
الفلسطينية، ووجود ثغرات واضحة يف اخلطط والربامج واملقررات الدراسية، وكثرة أعداد 

الطلبة املقبولني يف برامج البكالوريوس أو املاجستري.
كام خلت األقسام التي تطرح برامج املاجستري من وجود جلان دراسات عليا ، ووجود 
املكتبة،  يف  احلديثة  الرتبوية  املراجع  وقلة  الضوضاء،  أماكن  من  بالقرب  التدريس  قاعات 
والتخبط الذي يسود عملية تسجيل الطلبة للمقررات، وعزوف الطلبة عن أخذ املقررات 
اإلستدراكية قبل اإلجبارية، وضعف الطلبة الواضح يف اللغة اإلنجليزية، وضعف التنسيق 
بني الكلية واملدارس احلكومية واخلاصة لتطبيق برنامج الرتبية العملية، وقلة عدد املرشفني 
عىل الطلبة خالل تطبيق برنامج الرتبية العملية، وقيام املدرسني املساعدين من محلة املاجستري 
بتدريس مواد إجبارية واختيارية عديدة، وضعف التوصيف الدقيق للمقررات املطروحة، 
وغياب التنسيق بني أعضاء هيئة التدريس ممن يقومون بتدريس عدة ُشَعب للمقرر الواحد، 
له،  مساعدين  أو  للعميد  نائب  وجود  وعدم  ذاهتا،  الكلية  أقسام  بني  الضعيف  والتنسيق 
وندرة األجهزة التعليمية املناسبة، وضعف العالقات اإلنسانية بني أعضاء هيئة التدريس، 

وضعف مستوى دليل الكلية آنذاك.
ومن نقاط الضعف األخرى أيضًا تكليف بعض أعضاء هيئة التدريس للطلبة بالقيام 
قديمة  مقررة  كتٍب  عىل  املدرسني  بعض  واعتامد  املوضوعات،  من  العديد  تدريس  بعملية 
يف تاريخ نرشها، وقبول الطلبة من ذوي املعدالت املتدنية يف برامج الكلية، ووضع الطلبة 
يشوه  مما  الكلية،  يف  املمرات  جدران  عىل  هلا،  التابعني  بالكتل  أو  هبم  اخلاصة  لإلعالنات 
منظرها، ونقص القاعات الدراسية، وعدم كفاية املالعب الرياضية، والتشابه الواضح يف 
وصف بعض املقررات، وتركيز أسئلة  االمتحانات عىل احلفظ بالدرجة األساس، بدالً من 

تشجيعها عىل الفهم والتطبيق والتحليل والتقويم أو إبداء الرأي. 
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تتمثل  التدريس  هيئة  أعضاء  أداء  لتطوير  وسائل  عدة  اقرتاح  تّم  التقرير،  هناية  ويف 
يف  العلمية  للمستجدات  التدريبية  الدورات  وعقد  الشهرية،  العلمية  الندوات  إقامة  يف 
جمال التخصص بمعدل دورة واحدة سنويًا عىل األقل،  وعقد املؤمترات الرتبوية، وتبادل 
من  املزيد  وإجراء  الرتبوية،  االستشارات  وتقديم  أخرى،  جامعات  مع  العلمية  الزيارات 
مستوى  عىل  برامج  وطرح  السنوي،  األكاديمي  التقييم  واستخدام  الرتبوية،  البحوث 

الدكتوراة، ومنح شهادات التقدير والتميز من اجلامعة للنشطاء من أعضاء هيئة التدريس.
توثيق  برضورة  التوصية  تَم  فقد  املحيل،  للمجتمع  الكلية  خدمات  تطوير  عن  أما 
لزيارة  املجتمع املحيل  أبناء  الرتبية واملدارس احلكومية واخلاصة، ودعوة  العالقة بني كلية 
الكلية لالطالع عىل أنشطتها من وقٍت آلخر، وتفعيل عملية استعانة املجتمع املحيل بأعضاء 
بني  وثيقة  عالقة  وقيام  املحلية،  املناسبات  ألنشطة  الرتبية  كلية  واستغالل  التدريس،  هيئة 

الكلية  ووزارة التعليم العايل.
من  آنذاك،  الربامج  تقييم  من  بد  فال  الدراسية،  واخلطط  الربامج  لتطوير  وبالنسبة 
أجل معرفة مدى جماراهتا ألحدث التطورات العلمية من حيث املجالني املعريف والرتبوي، 
املتنوعة، مع اختيار  العريقة وبراجمها  أو األجنبية  العربية  واالستفادة من خطط اجلامعات 
املناسب منها، بحيث ال يؤثر عىل الثوابت الدينية والوطنية للمجتمع املحيل. أما عن املعامل 
التي ينبغي إنشاؤها يف الكلية، فتتمثل يف معمل اإلرشاد النفيس، ومعمل القياس والتقويم، 
ومعمل التدريس املصغر، ومعمل علم النفس، ومعمل تكنولوجيا التعليم، ومعمل الرتبية 

الرياضية، ومعمل الرتبية املهنية، ومعمل الرتبية الفنية، ومعمل الرتبية األرسية.
وباختصاٍر شديد، فإن عملية التطوير األكاديمي ألي كليٍة من كليات اجلامعة، سواء 
كانت علميٍة أو إنسانية، جيب أن ال تتم ضمن مراحل  إرجتالية أو عشوائية أو مزاجية، وإنام 
األهداف  دائمة، من أجل حتقيق  تتطلب جهودًا كبرية، ومراجعة  دقيقٍة،  بخطواٍت علميٍة 
إليه  تنتمي  الذي  واملجتمع  الصاعدة من جهة،  األجيال  الكلية، خلدمة  تلك  تنشدها  التي 

تلك األجيال من جهٍة ثانية.       

profjawdat@yahoo.com

jawdatmassa@gmail.com / Website: http://www.jwdat.com
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                        http://www.alghad.com/articles/1812192                  
      صحيفة الغد األردنية 

       تاريخ النرش: األربعاء: 2017/9/6

احللقة التا�سعة واخلم�سون : ذكريات اندلع انتفا�سة الأق�سى 
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

بعد عاٍم ونيٍف من تعييني أستاذًا للمناهج وطرائق التدريس بكلية الرتبية يف جامعة 
)سبتمرب(  أيلول  شهر  من  والعرشين  الثامن  يف  وبالضبط  نابلس،  بمدينة  الوطنية  النجاح 
أو   ، الفلسطينية فقط  الديار  أركان  له ليست  اهتزت  2000م، وقع حادٌث جلل،  من عام 
أطراف املنطقة  العربية واإلسالمية فحسب، بل وأيضًا جهات العامل األربع بأرسها، وذلك 
عندما اقتحم زعيم احلرب الصهيوين آنذاك اجلنرال)أرئيل شارون( باحات املسجد األقىص 
ولشعوب  الفلسطيني  للشعب  ومذابحِه  بإجرامِه  املعروف  الِسِجل  صاحب  وهو  املبارك، 

املنطقة العربية املحيطة بأرض الرباط . 
ألوىل  املتعمد  بالتدنيس  الدينء،  العمل  هذا  إىل  جلوئِه  عند  املجرم  ذلك  قام  وقد 
االحتالل  جنود  من  بالقليلة  ليست  وجمموعٍة  هو  الرشيفني،  احلرمني  وثالث  القبلتني، 
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املواقع  أطهر  بني  من  منطقة  بأحذيتهم  يدوسوا  كي  والعتاد،  بالسالح  املدججني  الغاشم 
الدينية اإلسالمية يف العامل، ليفجر هذا العمل املشني انتفاضًة فلسطينيًة ثانية، استمرت عدة 
سنوات، قام جيش االحتالل خالهلا بجرح اآلالف من البرش، وتدمري الكثري من الشجر 

واحلجر.  
وما أن حدث هذا العمل اهلمجي وغري األخالقي يف منطقة مسى الرسول األعظم 
ومعراجِه الكريمني، حتى اندلعت ثورة عارمة يف مدن الضفة الغربية وقطاع غزة وبلداهتا 
من  التنقل  عمليات  وغابت  واألمان،  واألمن  االستقرار  ظروف  خالهلا  ضاعت  وقراها، 
مكاٍن آلخر بحريٍة وسهولٍة ويس، كي حيل حملها القتل والتدمري والترشيد واحلرمان، وإقامة 
احلواجز الكثرية بقصد التفتيش، وصعوبة السفر والرتحال ألي سبٍب كان، وال سيام عندما 
املجنزرة، وعرشات اآلالف من  املدرعات والدبابات  بدفع مئات  قامت قوات االحتالل 
اجلنود، ممن استخدموا أبشع أساليب القمع الوحيش ضد السكان اآلمنني، والذين انتفضوا 
يف الواقع دفاعًا عن وجودهم الذي تّم هتديدُه، وغريًة عىل مقدساهتم التي انتهكت يف وضح 
النهار، وحرياهتم التي ُسِلبت منذ عقوٍد طويلة، يف الوقت التي نالت فيه كل شعوب األرض 

حريتها واستقالهلا باستثنائهم هم لوحدهم. 
أما ما حصل يف اجلامعات يف ظل هذه الظروف الطارئة، وبالذات يف جامعة النجاح 
األوىل  األيام  تلك  جيدًا  أتذكر  حيث  حرج،  وال  فحّدث  االنتفاضة،  اندالع  عند  الوطنية 
بني  اشتباكاٍت  من  األقىص  املسجد  حول  دار  ما  الفضائية  القنوات  نقلت  أن  فام  لقيامها. 
الرشيف،  القديس  احلرم  عن  املدافعني  املقدسيني  واملدنيني  الغاشمة  االحتالل  قوات 
وسقوط الكثري من القتىل واجلرحى داخله ويف حميطِه، وتدخل قوات الرشطة الفلسطينية 
الغاصب،  عدوهم  جيش  أفراد  صوب  أسلحتهم  رصاص  وتوجيه  جلدهتم  أبناء  لصالح 
قاعات  من  خرجوا  الذين  الطلبة  بآالف  تعُج  مناطق  إىل  اجلامعة  ساحات  حتولت  حتى 
بالروح.. الدراسة، كي هيتفوا بحناجر قوية وهبتافات عديدة ومتنوعة، كان من أشهرها: 

بالدم...نفديَك يا أقىص، وحرر أوىل القبلتني... واطرد املحتل الشني...وهكذا. 
خارج  آخر  إىل  مكاٍن  من  تنتقل  االحتالل  جيش  دوريات  كانت  ذاته  الوقت  ويف 
أسوار اجلامعة مبارشًة، يف حتٍد سافٍر للجامعة وإدارهتا وطلبتها وأعضاء هيئة التدريس فيها. 
بكل سهولٍة وُيس. وعندها  احلامسية  اهلتافات  تلك  الصهاينة، سامع  اجلنود  بإمكان  وكان 
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كم توسعت خميلتي كثريًا وقتها، حيث قلُت لنفيس:  ماذا لو ُأتيحت الفرصة هلؤالء اآلالف 
الرببرية،  اهلجامت  لتلك  للتصدي  والنوعي،  الكايف  السالح  يمتلكوا  كي  الشباب  من 
االحتالل  جيش  ُيلقنوا  أن  شك  بال  الستطاعوا  العصابات،  حرب  أساليب  مستخدمني 

الكثري من الدروس، يتمثل أمهها يف إيقاع أكرب عدٍد ممكٍن من اخلسائر يف جنوده وعتاده.
وقد حاولت إدارة جامعة النجاح الوطنية إغالق األبواب والعمل عىل إقناع الشباب 
بالبقاء داخل أسوارها، حتى ال خيرجوا إىل شوارع املدينة، خوفًا عىل حياهتم من املرتبصني 
هبم من جيش العدو، الذي يقصد إيقاع األذى املبارش هبم. ورغم ذلك، وبسبب وصول 
أخبار بأن شوارع مدينة نابلس قد اكتظت بعرشات اآلالف من املتظاهرين ُنرصًة لألقىص 
املبارك، مع اغتنام هؤالء الشباب فرصة انسحاب دوريات جيش االحتالل مؤقتًا من أمام 
أبواب اجلامعة واجتاههم نحو وسط املدينة، كي يقفزوا من فوق األسوار، مما دفع احلُراس 

إىل فتح األبواب بعد جتمهر املئات من الطلبة أمامها واملطالبة بفتحها. 
األناشيد  تردد  وهي  اهلادر،  كالسيل  تزجمر  اجلنسني،  من  الطلبة  حشود  واندفعت 
احلامسية واهلتافات الغاضبة، حتى وصلت إىل وسط املدينة، كي تلتحم بعد ذلك باجلامهري 
األكثر عددًا، واألشد غضبًا، حيث بدأ اجلميع يشكلون اندفاعًا برشيًا هائاًل، يطالب بقية 
املقدسات  ألطهر  ُنرصًة  االنتفاضة،  دعم  من  وباملزيد  املظاهرات،  يف  باملشاركة  الشعب 
املدينة  النبوي الرشيف يف  املكرمة واحلرم  املسجد احلرام يف مكة  بعد  العامل،  اإلسالمية يف 
املنورة. وعندها زاد عدد قوات االحتالل وعديدها كثريًا، وبدأت بشكٍل واضٍح تعمل عىل 
مضايقة املتظاهرين، وحماولة اقتحام خط سريهم، ومنعهم من التعبري عام جيول يف خاطرهم 
العدو  مع  االشتباك  إىل  اجلمهور  وبقية  الشباب  اضطر  مما  والغضب،  احلزن  مشاعر  من 
بصدورهم العارية، والذين مل يكن لدهيم من األسلحة سوى اإليامن والعزيمة يف نفوسهم، 
بغزارة  النار  بالسالح  املدججني  أطلق جنود االحتالل  أيدهيم. وهنا  الصلبة يف  واحلجارة 
 عىل اجلموع، مما أدى إىل وقوع العديد من الشهداء واجلرحى،  كان من بينهم شاب أردين 
يلتحق دراسيًا بجامعة النجاح، والذي أصبح أول طالٍب من شهداء االنتفاضة يف جامعة 
األردين  الشقيقني  الشعبني  بني  والتالحم  التضامن  أمثلة  أروع  يرضب  كي  النجاح، 

والفلسطيني.
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وما أن وقع هذا العدد غري القليل من الشهداء واجلرحى، حتى ازداد هليب االنتفاضة 
الغربية وقطاع غزة، وال سيام  الضفة  مناطق  بل ويف مجيع  لوحدها،  نابلس  مدينة  ليس يف 
بعد سقوط الكثري من الضحايا اجلدد يف املدن الفلسطينية الكربى مثل القدس وبيت حلم 
واخلليل ورام اهلل وغزة وخان يونس وطولكرم وغريها. وبدأنا نالحظ يف جامعة النجاح 
عدد  باعتقال  االحتالل  جيش  قيام  األول  اثنني:  عاملني  نتيجة  الطلبة  من  العديد  إختفاء 
منهم عند احلواجز العسكرية وهم يف طريقهم للذهاب إىل اجلامعة أو اإلياب منها، والثاين 
 يتمثل يف التحاق عدد من الطلبة بصفوف الثوار ملقاتلة جيش االحتالل الصهيوين يف مواقع 

كثرية.
والذي  الفلسطيني،  النضال  من  جديدة  موجًة  ظهرت  بالذات،  الفرتة  تلك  ويف 
وجه  عىل  الوطنية  النجاح  جامعة  وطلبة  بعامة  اجلامعات  طلبة  بني  أنشطته  انترشت 
االستشهادية(،  )العمليات  بموجة  وقتها  وسميت  اهلشيم،  يف  النار  كانتشار  اخلصوص،  
قصري  وقٍت  بعد  رأينا  وهنا  اجلنسني.  من  الشباب  فئة  من  كبريًا  استحسانًا  القت  والتي 
كشهداء،  واملدينة  اجلامعة  أرجاء  خمتلف  يف  اجلدران  عىل  والشابات  الشباب  بعض  صور 
بعد أن ضحوا بأرواحهم رخيصًة، كي يسطروا أعظم لوحة رشف يف سبيل الوطن وحريته 

واستقالله ومقدساته.
كام ظهرت يف القنوات الفضائية ألول مرة وبشكٍل ملفٍت للنظر أيضًا،  ظاهرة أخرى 
داخل  آلخر  وقٍت  من  فجأة  نسمع  كنا  إذ  العاجل(.  )اخلرب  بظاهرة  وقتها  سميت  جديدة 
أسوار اجلامعة، أصوات التصفيق والتهليل والتكبري والتصفري، يف كل مرٍة تعلن القنوات 
أو صفد  القدس  أو  أبيب  تل  انفجارات يف  العاجل، عن حدوث  اخلرب  بواسطة  الفضائية 
أو حيفا أو يافا أو النارصة أو العفولة أو طربيا أو بئر السبع أو إيالت أو غريها من مدن 
قاعات  داخل  اجلامعة  1948م. وكم كان بعض طلبة  منذ عام  املحتلة  فلسطني  مناطق  أو 
الدراسة، ال يستطيعون كتم مشاعرهم بالفرحة العارمة إزاء ما يسمعونه من أخباٍر سارة، 
جتعلهم يلجأون إىل استخدام مظاهر الفرحة البسيطة املتمثلة عىل األقل بالتصفيق القوي، 

تضامنًا مع زمالئهم يف اخلارج، وتعبريًا عن تأييدهم لكل أنواع املقاومة الرشيفة.
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والبحث  الناجح،  للتدريس  العريق  املكان  دومًا  تظل  اجلامعات  فإن  وباختصار، 
العلمي الدقيق واألصيل، وخدمة املجتمع املحيل املفيد، وذلك يف أوقات األمن والسالم 
واحلرية واالستقرار. ولكن ما أن يتم فقدان أحد هذه الرشوط أو كلها، كام حصل يف جامعة 
مطلقًا،  بال  هلم  هيدأ  لن  أشاوس  جنود  إىل  طالهبا  يتحول  حتى  بنابلس،  الوطنية  النجاح 
ورفاقهم  مساء،  صبح  حُتتل  وأراضيهم  ُتسلب،  وحريتهم  تنتهك،  مقدساهتم  يرون  وهم 
مما  السنني،  لعرشات  السجون  غياهِب  يف  هبم  ُيَزَج  كي  العسكرية،  احلواجز  عىل  ُيعتقلون 
يدفعهم إىل الدفاع البطويل عن كل هذا، ألن الشباب هم دومًا عنرص القوة األعظم لألمم 
 والشعوب يف زمن السلم، وهم عامُدها األول يف زمن هتديد ذلك السلم بالغزو أو عند إعالن 

احلرب. 

profjawdat@yahoo.com    /     jawdatmassa@gmail.com  

Website: http://www.jwdat.com

.
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http://alghad.com/  articles/1824542.html                  
      صحيفة الغد األردنية 

       تاريخ النرش: األربعاء: 2017/9/13

احللقة ال�ستون: ذكريات اإدارة املكتبات بجامعة النجاح
بقلم: أ.د. جودت امحد املساعيد

تتمثل مهام عضو هيئة التدريس اجلامعي الرئيسة، يف التدريس بكفاءٍة عالية، سواٌء 
كان ذلك بالنسبة للطلبة يف برامج الدراسات الدنيا، أو ألقراهنم يف برامج الدراسات العليا، 
أو يف املستويني معًا. هذا بإإلضافًة إىل إجراء البحوث العلمية الرصينة التي تعالج مشكالت 
واضحة وتسهم يف اخلطط التنموية للبالد، والعمل عىل نرش هذه البحوث يف دوريات علمية 
حُمَكمة ومرموقة عربيًا وعامليًا، ثم تقديم اخلدمات واالستشارات املتنوعة إىل أبناء املجتمع 
املحيل الذي ينتمي إليه األستاذ اجلامعي، وتكون يف الغالب ذات العالقة بالتخصص العام 

أو الدقيق له.
اجلامعي،  التدريس  هيئة  عضو  يستطيع  الثالث،  املهام  تلك  أداء  يف  النجاح  وعند 
يقبلها  أن  يتبوأها،   كي  أكاديمية  إدارية  مناصب  العليا  اجلامعة  إدارة  عليه  َعرَضت  ما  إذا 
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بدون تردد، وأن يبذل كل اجلهود املمكنة من أجل إثبات نجاحِه يف املهمة القيادية اجلديدة، 
مستعينًا بخرباته اجلامعية السابقة حلل الكثري من املشكالت التي تواجه وظيفته اإلدارية التي 
تّم اختياره هلا. فمرور األستاذ اجلامعي بخرباٍت إداريٍة أكاديمية مهمة، متثل رضورًة أساسية 
لصقل شخصيتِه، والتدريب امليداين عىل كيفية التعامل مع اآلخرين ممن حوله من الطلبة، 

وأولياء أمورهم، وأعضاء هيئة التدريس، وزمالئِه اإلداريني.
التحاقي  قبل  عامًا  عرش  أربعة  مدهتا  جامعية  أكاديمية  إدارية  بخربٍة  مروري  ورغم 
تلك  رئيس  جانب  من  2000م،  عام  استدعائي  أن  إال  الوطنية،  النجاح  بجامعة  أستاذا 
اجلامعة آنذاك أ.د. رامي احلمداهلل، إىل مكتبِه وتوضيح ظروف مكتبات اجلامعة وال سيام 
الرئيسية منها، وأهنا ُتعاين من مشكالٍت كثريٍة، وحتتاج إىل ضبٍط وتنظيٍم وتطويٍر يف وقٍت 
املطالب  لتحقيق هذه  السابقة  اإلدارية  إىل خرباتك  بحاجة  نحن  قائاًل:  يردف  واحد، كي 
الثالثة، فقلت له: سأبذل كل جهدي يف سبيلها، ولكن بالتعاون مبارشة معك، ال سيام بعد 

أن علمُت أن مدير املكتبة يتبع مبارشة للرئيس مثل عميد الكلية متامًا.  
إىل  انتقلُت  اجلامعة، حتى  ملكتبات  الرسمي مديرًا  التعيني  استلمُت خطاب  أن  وما 
وبمساحة  بخمسة طوابق،  بناؤه  تّم  والذي  الرئاسة،  مبنى  من  القريب  هلا،  الضخم  املبنى 
مكتبات  ثالث  إىل  باإلضافة  كبريتني،  قاعتني  من  منها  كل  يتألف  مربع،  مرت  آالف  مخسة 
فرعية منترشة يف احلرم اجلامعي بمواقعه املختلفة. وقد تّم تشييد ذلك املبنى حسب أحدث 
الصائغ.  الفلسطينيني من عائلة  نفقة أحد املورسين  العاملية وقتها، وذلك عىل  املواصفات 
واحتوت املكتبة الرئيسية وغريها من املكتبات األخرى الفرعية آنذاك عىل أربعامئة ألف جملد 
ورقي وإلكرتوين بلغاٍت خمتلفٍة، وتشرتك أيضًا بمجموعة كبرية من الدوريات اإللكرتونية 
واملطبوعة يقدر عددها  بسبٍع وعرشين ألف دورية سنويًا، باالضافة إىل جمموعة كبرية من 
قواعد البيانات تقدر بحوايل أربعني قاعدة خمتلفة. وكانت مكتبات اجلامعة توفر خدماٍت 

القراءة املتنوعة واملتعددة، يتمثل أمهها يف اخلدمات اإللكرتونية وخدمة اإلنرتنت.
وحتى تزداد معرفتي بأمور املكتبات من حيث واقعها احلايل، واحتياجاهتا الرضورية، 
ومشكالهتا املختلفة، فقد بدأُت بسلسلٍة من االجتامعات الفردية مع كل موظٍف فيها خالل 
نقاط  تلمس  أجل  من  االستفسارات،  من  العديد  خالهلا  من  أطرح  األوىل،  الثالثة  األيام 
بامللفات،  الوقت ذاته، طلبت من السكرتاريا تزويدي  القوة وجوانب الضعف فيها. ويف 



325

فيها من اجتامعاٍت وما صدر من  تَم  بام  باستعراضها، حتى أمتكن من اإلملام  التي أخذُت 
خطاباٍت رسميٍة من املدراء السابقني وما استلموه من ردود. 

وعندما انتهيت من هذه املهمة، أصبحت الصورة عندي واضحة إىل درجة كبرية، عام 
كان يدور يف املكتبة عىل مدى العامني السابقني، قمُت خالهلا بالتحقق مما أورده املوظفون 
وقد  الرسمية.  اخلطابات  من  والوارد  للصادر  خمالفته  أو  مطابقته  ومدى  معلومات،  من 
أعقبُت ذلك بالقيام بزياراٍت ميدانية للموظفني كٌل يف قسمِه، أجلس معه فرتة من الوقت 
وأطرُح عليه جمموعة جديدة من األسئلة، يف ضوء إملامي باملعلومات التي استقيتها منه ومن 
زمالئه اآلخرين، بل ومن امللفات الرسمية يف وقٍت واحد. وكم كانت تلك الزيارات مفيدة 

جدًا بالنسبة يل، للتعرف إىل مهام كل فرد عىل الواقع الذي يامرسه بالفعل. 
لالجتامعات  عديدٍة  نقاٍط  بوضع  بدأُت  حتى  اجلوالت،  تلك  من  انتهيُت  أن  وما 
االنطباعات  مناقشة  خالهلا  من  سيتم  والتي  املكتبات،  موظفي  مجيع  مع  القادمة  الرسمية 
األولية عام سمعُت وقرأُت وشاهدُت يف األسبوع األول من عميل مديرًا لتلك املكتبات، 
أن  بعد  املوظفني،  هؤالء  جانب  من  وعلنيٍة  جديدٍة  إضافاٍت  أو  تعليقاٍت  عىل  واحلصول 

كانت قبلها عبارة عن لقاءاِت فرديٍة مع كِل واحٍد منهم عىل ِحدة. 
الرسمية مع اجلميع، عن طروحاٍت واقرتاحاٍت من جانبهم  وكشفت االجتامعات 
كانت غايٍة يف األمهية، وذلك لتسليطها الضوء عىل الثغرات أو نقاط الضعف التي تواجه 
الكتب  من  هبا  بأس  ال  أعداٍد  فقدان  يف  أمهها  يتمثل  كان  والتي  بالذات،  الرئيسية  املكتبة 
شهريًا، بسبب عدم وجود أجهزة اليكرتونية للكشف عنها عند خروج رواد املكتبة منها، 
وعدم وجود شبك قوي ذي فتحات صغرية عىل نوافذ املكتبة وبخاصٍة يف الطوابق السفىل. 
وملا سألتهم عام إذا كانت مثل هذه االقرتاحات قد تّم طرحها  من قبل أم ال، أكدوا بأنه قد 
تّم ذلك فعاًل، ولكن مع عدم القيام بأي جهوٍد واقعية حتول دون ذلك. هذا إضافًة إىل أموٍر 
أخرى عديدة تتصل بنقص الكتب اجلامعية التخصصية اجلديدة، وعدم االشرتاك ببعض 
املاجستري  العليا مثل ملخصات رسائل  الدراسات  لطلبة  املهمة جدًا  اإللكرتونية  الروابط 

وأطروحات الدكتوراة العاملية Dissertation Abstracts International، وغريها.
لذا، هاتفُت مدير مكتب رئاسة اجلامعة، طالبًا منه حتديد موعٍد قريٍب جدًا مع األستاذ 
املختلفة، وتفعيل خطوات  أمورها  باملكتبات، وتنظيم  تتصل  أمور مهمة  ملناقشة  الرئيس، 
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تطويرها نحو األفضل. ويف ذلك اللقاء، كان احلديُث يف غاية الرصاحة، وأنه إذا مل ُتتخُذ 
املكتبات  يتأثر دور  اهلدر سوف يستمر، وسوف  فإن  الصدد،  اإلجراءات السيعة يف هذا 
سلبيًا عىل روادها من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واإلداريني. فام كان من رئيس اجلامعة، 
من  ترفع  خطوة  كل  تدعم  الرئاسة  أن  عىل  مؤكدًا  الطروحات،  تلك  عىل  شكرين  أن  إال 
دور املكتبات املهم، وطلب مني اإلرساع بكتابة كل ذلك وبالتفصيل الدقيق، ورفعه إليه، 
وسوف ينال األولوية فورًا، واقرتح البدء باالتصاالت اهلاتفية مع رشكات احلامية املكتبية 

اإللكرتونية يف نابلس ورام اهلل، من أجل استدراج العروض املناسبة.
وما أن رفعُت تلك املطالب كتابيًا، حتى قام األستاذ الرئيس بتشكيل جلنٍة من مدير 
بالكشف  للمبارشة  املايل يف اجلامعة،  اللوازم، ومدير احلاسوب، واملدير  املكتبات، ومدير 
وتقدير   اجلامعة  خارج  الصلة  ذات  باجلهات  واالتصال  الواقع،  أرض  عىل  األوضاع  عن 
املبالغ الالزمة لذلك، ورفعها بسعة للرئاسة. ومل يمر شهٌر واحد بعدها، إال وقد تَم تركيب 
األجهزة اإللكرتونية الدقيقة التي تضبط عملية الدخول واخلروج، وتركيب ُمنخل حديدي 

قوي حول مجيع شبابيك املكتبة الرئيسية، مما حفظ مقتنيات املكتبة متامًا بعدها.
وقبل ثالثة أشهٍر من موعد افتتاح معرض القاهرة الدويل للكتاب، وبعد استشارة 
االستاذ الرئيس، ُقمُت بتوزيع تعميٍم رسمي عىل عمداء الكليات ومدراء املراكز العلمية، 
أطلُب منهم حتديد الكتب العربية واألجنبية الالزمة لرشائها من ذلك املعرض، وتزويدي 
بقوائم رسمية خالل إسبوعني. وما أن تلقيُت تلك القوائم، حتى َرفعتها للرئيس مع خطاٍب 
أقرتح عليه تشكيل جلنٍة من املدير املايل مع ثالثة فنيني من املكتبة الرئيسة للجامعة، للتوجه 
للقاهرة خالل فرتة افتتاح ذلك املعرض، من أجل رشاء عدة آالف من املراجع املوىص هبا، 

أو تلك التي يروهنا مناسبة من املعروضة أمامهم.
وافق األستاذ الرئيس عىل ذلك كله، ولكن حصل ما ليس بمستغرٍب من سلطات 
االحتالل الصهيوين، والتي رفضت طلب خروج اللجنة إىل معرض القاهرة، عقابًا ملدينة 
األقىص.  انتفاضة  يف  للغاية  النشط  دورمها   عىل  بالذات،  النجاح  وجلامعة  البطلة  نابلس 
وعندها، جاءتني فكرًة جديدة طرحتها شفويًا عىل األستاذ الرئيس وتتمثل يف كتابة خطاٍب 
سلطات  به  قامت  ما  توضيح  مع  عديدة،  عربيٍة  نرٍش  دور  إىل  يوجه  اجلامعة،  بإسم  مؤثر 
اقرتاح سفري شخصيًا  مع  القاهرة،  العلمية من معرض  املراجع  منع رشاء  االحتالل من 
كزيارة عائلية إىل العاصمة األردنية عامن، وزيارة دور النرش فيها، وتسليمها ذلك اخلطاب. 
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أما عن باقي دور النرش خارج األردن، فنرسل هلم اخلطاب ونطلب منهم تسليم تربعاهتم 
من الكتب واملراجع إىل سفارات دولة فلسطني يف عواصمهم، والتي بدورها ترسلها إىل 

مكتب ارتباط جامعة النجاح يف عامن.
وما كنا نأمله وأكثر قد حصل من أخوتنا أصحاب دور النرش العربية،  فقد اهنالت 
حصلُت  وقد  ضخمة،  أكياس  يف  اآلالف  بل  الكتب،  مئات  ليس  االرتباط،  مكتب  عىل 
شخصيًا بعد تسليمي خلطاب رئيس اجلامعة من دار الفرقان، ودار الثقافة، ودار وائل، ودار 
الفكر، ودار الرشوق يف َعاَمن، عىل عدة مئات من املراجع والكتب من كل واحدٍة منها، إذ 
نبقى مقرصين، وقد عرب  نابلس  فيها: نحن مهام قدمنا جلامعة الصمود يف  قال املسؤولون 
بعضهم عن ذلك يف رسالٍة جوابية لرئيس اجلامعة. وعندما ُعدت جلامعة النجاح بعد أسبوٍع 
فقط، كان وقع األخبار التي وصلت للرئيس من مكتب االرتباط كبريًا، إذ شكرين شفاهًة 

ثم خطيًا عىل هذه اخلطوة املثمرة.
وقد لعبت املكتبة الرئيسة للجامعة دورًا علميًا ووطنيًا بارزًا آخر يف حاالت الشدة. 
ففي أوقات االجتياحات الصهيونية ملدينة نابلس التي كانت متتد لعدة أسابيع، ومتنع الطلبة 
من الوصول للجامعة، فقد متت مناقشات رسائل املاجستري عن ُبعد، حيث توجد قاعة مزودة 
باألجهزة والكامريات التي كانت جلنة املناقشة جتتمع فيها، بينام يكون الطالب يف مدينة غزة أو 
مدينة رام اهلل يف قاعٍة مماثلة، وتتم املناقشة علنيًا وتظهر النتيجة بعدها. كام كانت تلك املكتبة 
مكانًا لعقد الدورات التدريبية أو املحارضات التخصصية، التي يكون اهلدف من ورائها تعميم 

الفائدة عن طريق تسجيلها وتوزيعها عىل املؤسسات واجلهات ذات العالقة.
ينابيع العلم واملعرفة جلميع األمم والشعوب، ليس يف  وباختصار، فاملكتبات تبقى 
أوقات األمن واألمان فحسب، بل وأيضًا يف أحلك الظروف واألزمان، ألن هلا رسالة ال بد 
من حتقيقها عىل الدوام، وتتمثل يف تسليح النشء الصاعد بأسلحة التفكري الناقد والتفكري 
اخلرافات  عىل  االعتامد  من  بدالً  وتطورها،  الشعوب  تقدم  إىل  يؤديان  اللذان  اإلبداعي، 

واألوهام، التي ال توصل أصحاهبا إال إىل التأخر واجلهل واخلذالن.
  profjawdat@yahoo.com/ jawdatmassa@gmail.com

Website: http://www.jwdat.com                              
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http://alghad.com/  articles/1862132.html                  
      صحيفة الغد األردنية 

       تاريخ النرش: األربعاء: 2017/10/4

احللقة احلادية وال�ستون : ذكريات تدريب العاملني يف 
                                                    الرتبية بال�سفة الغربية

بقلم: أ.د. جودت امحد املساعيد

ُتقاُس فاعلية األستاذ اجلامعي يف العادة، ليس بمقدار متيزِه يف عملية تدريس طالبه 
حُمََكَمٍة  علميٍة  دورياٍت  يف  ينرشها  ثم  جُيرهيا  التي  الرصينة  البحوث  بعدد  وليس  فحسب، 
فقط، وإنام إضافًة إىل هذا وذاك، فإنه ال بد من أن يبذل كل اجلهود املخلصة خلدمة املجتمع 
املحيط به، وأن يفيد أفرادُه ومجاعاتِه كثريًا من جمال ختصصِه العلمي العام والدقيق يف وقٍت 

واحد، وذلك يف جوانب احلياة اليومية التي حييوهنا. 
الدقيق  التخصص  الرتبية، وأن  يتمثل يف جمال  العام يل  العلمي  التخصص  وملا كان 
التي  املجتمعية  الفئات  فإن  االجتامعية،   الدراسات  تدريس  وطرق  املناهج  ميدان  يف  هو 
الرتبويني،  واملرشفني  املدارس،  ومديري  املعلمني،  يف  تتمثل  ذلك،  من  تستفيد  أن  يمكن 
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ومديري الرتبية والتعليم ونواهبم ومساعدهيم يف املناطق التعليمية املختلفة, هذا عالوًة عىل 
االستشارات الفنية واملعرفية املختلفة، من جانب بعض املؤسسات األخرى ذات الصلة.

وما أن التحقُت أستاذًا بكلية العلوم الرتبوية يف جامعة النجاح الوطنية بنابلس عام 
1999 بتوصيٍة من رئيس احتاد اجلامعات العربية يف َعاَمن، حتى علمُت بأن االحتاد األورويب 
)املدرسة وحدة  الغربية حتت مسمى:  الضفة  واملعلامت يف  املعلمني  لتدريب  برناجمًا  يدعم 
تدريب(، وهي عبارة عن اجتاه تربوٍي جديٍد كان قد ظهر يف ذلك الوقت، من أجل تدريب 
معلمي املدارس ومعلامهتا داخل أسوار مدارسهم، بدالً من جتميع املعلمني واملعلامت من 
مدارس عديدة يف قاعٍة واحدة أو قاعاٍت متعددة، كي يتم تدريبهم من جانب متخصصني 
هو  اجلديد،   الرتبوي  االجتاه  هذا  بموجب  املدرب  فإن  والتعليم،  الرتبية  وزارة  ترشحهم 
التعليمية  البيئة  ضمن  واملعلامت،  املعلمني  يدرب  كي  املدرسة،  إىل  بنفسه  يذهب  الذي 

التعلمية ذاهتا. 

1999م، وخالل عميل مديرًا للمكتبات بجامعة النجاح  ويف الشهر األخري من عام 
الوطنية، دخل إىل مكتبي أحد األشخاص، تبني أنه يعمل مرشفًا تربويًا يف منطقة طوباس 
التعليمية. وبعد أن قام بتقديم نفسه، أشار إىل أنه يف ضوء ما سمعه من طلبة ماجستري الرتبية، 
ومعظمهم من املعلمني واملديرين، فإنه يأمل بموافقتي عىل تدريب إثنني وعرشين معلمة يف 
مدرسة َعّقاَبا الثانوية للبنات، ضمن برنامج)املدرسة وحدة تدريب(، وبواقع عرشة لقاءات، 
لكل  ولساعتني  أسبوعيًا،  لقاءات  ثالثة  وبمعدل  مبارشًة،  الرسمي  الدوام  انتهاء  بعد  تتم 
لقاء. وقد دار ذلك الربنامج التدريبي حول موضوع الصياغة السليمة ألسئلة االمتحانات 
املدرسية، عىل أن خيصص له ثالثة لقاءات، وموضوع طرائق التدريس القديمة واحلديثة، 
وخيصص له سبعة لقاءات، عىل أن يتم تطبيق كل ذلك عىل املناهج املدرسية املقررة، حتى 
التدريبية عىل أكمل وجه من إعطاء  الدورة  يكون أيس فهاًم للمعلامت. وبالفعل، سارت 

إطاٍر نظري أوالً، ثم طرح عرشات األمثلة التطبيقية بعد ذلك.
مدرسٍة  من  ضيفة  إستأذنت  للبنات،  عّقابا  ملدرسة  التدريبي  الربنامج  انتهاء  وقبيل 
مديرة مدرسة  أهنا  بعد  فيام  يتبني  هلا، كي  فأذنُت  األخري،  قبل  اللقاء  أخرى طالبًة حضور 
طوباس الثانوية للبنات، وتريدين عمل دورتني تدريبيتني ملعلامهتا الثالثني: األوىل عن تنمية 
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مهارات التفكري بأنواعها، والثانية حول طرائق التدريس املعارصة، وبعرشة لقاءات لكل 
الرسمي.  الدوام  انتهاء  بعد  إسبوعيًا  لقاءات  وبأربعة  لقاء،  لكل  ساعتني  وبمعدل  دورة، 

وبالفعل متت املبارشة يف تلك الدورة يف شهر كانون الثاين)يناير( من عام 2000م.
التفكري  مهارات  تطبيق  عند  النظري  منقطع  التفاعل  بالذات،  الدورة  هذه  يميز  ومما 
الناقد ومهارات التفكري اإلبداعي املتعددة، بطرح كل معلمٍة أمثلة تطبيقية عديدة من املادة 
الدراسية التي تقوم بتعليمها للطالبات، مما يؤكد استيعاهبا لتلك املهارات. أما بالنسبة لطرائق 
املجموعات  أسلوب  تطبيق  عند  شديدًا  والتنافس  واضحًا  النشاط  كان  فكم  التدريس، 
الصغرية، يف املوضوعات املختلفة التي تتطلب استخدام طريقة حل املشكالت، أو طريقة 
احلوارالقيمي أو السقراطي، أو طريقة العصف الذهني، أو طريقة لعب الدور، أو طريقة 
وعىل  التعليم،  تفريد  طريقة  أو  املناقشة،  طريقة  أو  املحكاة،  طريقة  أو  املعدلة،  املحارضة 

رأسها استخدام احلقائب التعليمية. 
ومن األشياء التي ال ُتنسى يف مدرسة طوباس الثانوية للبنات، أن مديرة املدرسة فيها، 
وهي ممن أدارت تلك املدرسة ألكثر من ربع قرٍن بشكل متواصل، قد اختتمت الدورتني 
بعمل معرض تعليمي، دعت إليه املسؤولني يف املناطق التعليمية املجاورة، ومريي ومديرات 
املعلامت،  أنشطة  من  نامذج  لعرض  الطالبات،  أمور  وأولياء  القريبة،  الثانوية  املدارس 
املقررات  من  موضوعات  حول  بتصميمها  قمن  التي  الرائعة  التعليمية  احلقائب  وبخاصٍة 
الدراسية وباستخدام احلاسوب، مما جعل الضيوف يبدون إعجاهبم بام شاهدوه من مناشط 

تعليمية وتعلمية حديثة، ويسطرون ذلك بأقالمهم يف دفرت املالحظات املخصص لذلك.
التعليمية  املناطق  ملديري  مرصاعيِه  عىل  الباب  فتح  يف  كبري  أثر  املعرض  هلذا  وكان 
أوالً، وللعديد من مديري املدارس الثانوية ومديراهتا ثانيًا، يف الطلب مني القيام بتدريب 
فئاٍت مستهدفة عديدة لدهيم، مما دفعني للطلب منهم توزيع توقيت تلك الدورات بينهم 
عىل طول الوقت املتبقي من العام الدرايس، فكان نصيب مدرسة كفر قدوم الثانوية للبنات 
دورة مطولة عىل مدى مخسة عرش لقاءًا، منها مخسة للصياغة السليمة لالختبارات املقالية 
يف  دورٌة  أعقبتها  التعليم،  تفريد  عىل  الرتكيز  مع  التدريس،  لطرائق  وعرشة  واملوضوعية، 
وبناء  املدريس،  املنهج  حمتوى  حتليل  عن  لقاءات  بعرشة  للبنات  الثانوية  لبد  كفر  مدرسة 

احلقائب التعليمية. 
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واستكامالً لقطاع املدارس الثانوية، فقد تَم إلقاء حمارضات عديدة من جانبي حول 
ظاهرة قلق االمتحان،  حرضها الطلبة املقبلون عىل تقديم امتحان الثانوية العامة ومعلميهم 
واملديرين واملديرات يف كل من: املدرسة الصالحية الثانوية للبنني يف مدينة نابلس، ومدرسة 
سيلة الظهر الثانوية للبنني، ومدرسة سيلة الظهر الثانوية للبنات ، ومدرسة طوباس الثانوية 
للبنني يف حمافظة جنني ، ومدرسة دير استيا الثانوية للبنات يف حمافظة سلفيت، حيث دارت 
بعد هذه املحارضات مناقشات مثمرة، تَم فيها اإلجابه عن عرشات األسئلة التي تدور يف 
ذهن الطلبة بالذات، وكانت اإلجابات هتدف إىل لتخفيف من روعهم وقلقهم من امتحان 

الثانوية العامة.
وانتقل األمر بعد ذلك خلدمة املجتمع املحيل يف جماٍل أعىل من حيث الفئات املستهدفة، 
وهو جمال اإلدارات العليا يف املناطق التعليمية املختلفة من الضفة الغربية، وذلك من حيث 
مديري تلك املناطق ونواهبم ومساعدهيم، ومديري الدوائر املختلفة فيها، ثم مجيع املرشفني 
قمُت  2000م،  عام  من  نيسان)أبريل(  شهر  ففي  فيها.  كافة  الدراسية  للمواد  الرتبويني 
بتدريب هذه الطواقم مجيعها يف مديرية الرتبية والتعليم ملحافظة سلفيت، حول موضوعني 
تربويني مها: التخطيط الرتبوي، ومهارات التفكري، ولسبعة لقاءات تربوية، يف حني تبعها 
يف الشهر ذاتُه إقامة دورة تدريبية أخرى يف مديرية تربية حمافظة قلقيلية، وقد دارت حول 
زيادة حتصيل الطلبة ومهارات التفكري املتنوعة، ولثامنية لقاءات. أما الدورة األخرية فكانت 
لإلدارات الرتبوية العليا يف حمافظة طولكرم، وركزت عىل طرق التدريس احلديثة ومهارات 

التفكري الناقد واإلبداعي، وعىل مدى عرشة لقاءات. 
برامج  لعقد  التعليمية  املناطق  أو  املدارس  إىل  ذهايب  املجتمع عىل  تقترص خدمة  ومل 
تدريبية للعاملني يف قطاع التعليم فحسب، بل ومتت إضافة إىل ذلك عقد دورتني تدريبيتني 
بفاعلية: األوىل وكانت يف شهر آذار)مارس( من عام  النجاح سامهُت فيهام  داخل جامعة 
الرئيسية  املكتبة  وُعِقدت يف  اإلنرتنت(،  املعلومات وشبكة  )إدارة  بعنوان:  2001م، وهي 
ذاته،  العام  من  األول)أكتوبر(  ترشين  شهر  يف  والثانية  هلا،  مديرًا  كنت  عندما  للجامعة، 
للجامعة.  الكربى  القاعة  داخل  عقدها  وتّم  التعلم(،  صعوبات  )مواجهة  بعنوان:  وكانت 
وقد استمرت هاتان الدورتان ملدة ثالثة أيام لكٍل منهام، حرضها ذوي االختصاص الدقيق، 
وألقيت فيهام حمارضات عدة، وتلتها مناقشات عميقة أفادت احلضور وطلبة الدراسات العليا.
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كام كان من بني اخلدمات املجتمعية األخرى التي قدمتها خالل وجودي يف جامعة 
النجاح الوطنية بنابلس، تلبية الدعوة من جانب اجلامعات األخرى ملناقشة رسائل ماجستري 
املقدسة،  املدينة  )أبو ديس( إحدى ضواحي  القدس، يف منطقة  فيها، وعىل رأسها جامعة 
حيث شاركُت فعاًل يف العديد من مناقشات رسائل ماجستري يف ختصصات اإلدارة الرتبوية، 

وعلم النفس الرتبوي، واملناهج وطرق التدريس.
الشعب  أبناء  عىل  املدمرة  الصهيوين  االحتالل  جيش  ترصفات  أحدثتُه  ملا  ونظرًا 
واجلامعات عىل وجه اخلصوص، خالل  واملعاهد  املدارس  بعامة، وعىل طلبة  الفلسطيني 
انتفاضة األقىص من آثاٍر نفسيٍة وتربويٍة واجتامعيٍة واقتصادية، ومناشدة املسؤولني برضورة 
قيام أساتذة اجلامعات من الرتبويني بإجراء األبحاث خدمًة للمجتمع املحيل والعمل عل 
حل مشكالتِه العديدة، فقد قمُت بتشكيل فريق بحثي برئاستي، وأجرينا أحَد عرش بحثًا  تَم 

نرشها يف جمالٍت علمية حمكمة.
وباختصار، فإن خدمة املجتمعات املحلية من جانب األستاذ اجلامعي الرتبوي، ينبغي 
أال تقترص عىل تدريب املعلمني واملديرين واملرشفني الرتبويني فقط، بل ال بد أن تتعداها كي 
تشمل تنفيذ أي طلٍب للمؤسسات االجتامعية تقع ضمن ختصصِه، حتى لو كانت الظروف 
صعبة أو استثنائية كحاالت احلروب وعدم االستقرار، ألن الواجب يف تلك احلاالت يكون 
مضاعفًا، والتأثر اإلجيايب عىل الفئات املستهدفة عند االنتهاء من تلك اخلدمات، لن يكون 

مثنى فقط، وإنام ُثالَث ورباع يف القيمة واألجر عند اهلل وقبل الناس.   

profjawdat@yahoo.com/ jawdatmassa@gmail.com

Website: http://www.jwdat.com
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http://alghad.com/  articles/1874802.html                  
      صحيفة الغد األردنية 

          تاريخ النرش: األربعاء: 2017/10/11

احللقة الثانية وال�ستون: ذكريات تاأليف كتب الرتبية
                                                الوطنية لطلبة فل�سطني

بقلم: أ.د. جودت امحد املساعيد

الفّعال  بالتدريس  القيام  الناجح،  اجلامعي  لألستاذ  الرئيسة  املهام  بني  من  تبقى 
يف  الرصينة  البحوث  نرش  عىل  والعمل  العليا،  والدراسات  الدنيا  الدراسات  برامج  يف 
الدوريات العلمية املرموقة، وتقديم اخلدمات الكافية إىل املجتمع املحيل يف جوانب ختصصه 
اإلدارية  بمهام إضافية جديدة كاألعامل  القيام  منه  ُيطلُب  فقد  العام والدقيق. ومع ذلك، 
األكاديمية، أو تقديم االستشارات الفنية، أو كتابة املؤلفات العلمية اجلامعية املتخصصة، 
أو تأليف الكتٍب املدرسيٍة املقررة عىل طلبة املراحل التعليمية املختلفة. وهذا ما حصل معي 

يف املهام مجيعًا.
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فعندما اختارين رئيس احتاد اجلامعات العربية بالعاصمة األردنية َعامن، خبريًا تربويًا 
خالل  الفلسطينية  نابلس  بمدينة  الوطنية  النجاح  جامعة  يف  الرتبوية  العلوم  كلية  لتطوير 
من  لربهة  نفسها  بالكلية  ملتحقًا  اجلامعة  تلك  اىل  اجتهُت  2000/1999م،  اجلامعي  العام 
الوقت، ثم ُعينُت بعدها عميدًا لتلك الكلية، وممثاًل هلا يف مركز املناهج املدرسية الفلسطيني 
بمدينة رام اهلل املعروفة، وذلك نظرًا لتخصيص الدقيق يف مناهج وطرق تدريس الدراسات 
االجتامعية من جهة، وكوين عميدًا لكلية الرتبية من جهٍة ثانية. كام تَم أيضًا اختياري رئيسًا 
للجنة تأليف الكتب املدرسية اخلاصة بموضوعات الرتبية الوطنية، والتاريخ، واجلغرافيا .        
وحترص األمم والشعوب يف العادة عىل حتصني أبنائها باملعلومات واحلقائق الصحيحة 
عن أوطاهنم من الناحيتني التارخيية واجلغرافية، حتى يربطوا بينها من جهة، وبني وجودهم 
وآبائهم وأجدادهم عىل هذه األرض وثباهتم واستمرارهم عليها كشعٍب عريق من جهٍة 
ثانية.  ويتفق الناس يف خمتلف أرجاء العامل ، عىل املكانة اخلاصة لفلسطني وتارخيها الفريد ، 
مما جيعل ذلك يمثل يف الواقع فرصة مالئمة لتوعية الطلبة بوطنهم الذي ُينَظُر إليه باحرتاٍم 
كبرٍي وقدسيٍة عظيمٍة وروحانيٍة عالية، كونُه مهد الديانات الساموية، ومكانًا جلذب الكثري 

من احلضارات العريقة التي نشأت عليه، وتركت آثارها املاثلة للعيان عىل أرضِه الطيبة .
للكتب  كمؤلفني  عاتقنا  عىل  امللقاة  الرتبوية  املسؤولية  حجم  من  يزيد  ذلك  كل 
املدرسية املقررة، فقد بدأنا يف مركز املناهج الفلسطيني بتأليف كتب الرتبية الوطنية أوالً،  
وذلك نظرًا  لقصة غريبة وخطرية جدًا حدثْت معنا، وملخصها أن تقريرًا مطوالً قد وصل 
من الكونجرس األمريكي الذي كان يدعم مركز املناهج الفلسطيني ماديًا، حيدد فيه رشوط 
والرتبية  واجلغرافيا  والتاريخ  الوطنية  الرتبية  وكتب  عمومًا،  املدرسية  الكتب  يف  التأليف 

اإلسالمية واللغة العربية عىل وجه اخلصوص.
واملدن  املناطق  إىل  التطرق  عدم  رضورة  اخلطري،  التقرير  ذلك  يف  ورد  ما  أهم  ومن 
الفلسطينية السليبة منذ عام 1948م، مثل حيفا ويافا وعكا والنارصة وبئر السبع وصفد واللد 
والرملة وغريها ، عىل أهنا جزء من دولة فلسطني، ألهنا حسب زعمهم متثل اجلزء األساس 
من دولة الكيان الصهيوين الغاصب. كذلك ينبغي عدم طرح اآليات الكريمة أو األحاديث 
النبوية الرشيفة التي حتض عىل اجلهاد ضد املحتل، أو التي تدعو إىل اسرتجاع املغتصب من 
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األرض والوطن والشعب، وعدم طرح قصص البطوالت والفداء يف املعارك واحلروب، 
أوالربط بني الفتوحات اإلسالمية وبني التفكري يف اسرتجاع الوطن واملقدسات، ألن ذلك 
يتناىف مع اتفاقيات السالم بني الفلسطينيني واإلرسائيليني حسب زعمهم، ورضورة الرتكيز 
الرتكيز عىل  أو  بفلسطني ككل،  ، وعدم ربط ذلك  الغربية وقطاع غزة  الضفة  مناطق  عىل 

وحدة فلسطني من البحر إىل النهر .  
الفلسطيني،  املناهج  ملركز  املرسل  تقريرِه  يف  األمريكي  الكونجرس  قام  كذلك 
وأحاديث  كريمة،  قرآنية  آيات  فيها   ، سابقة  فلسطينية  مناهج  من  كثرية  صفحات  بإرفاق 
نبوية رشيفة، وقصص بطوالت عظيمة ، وِحَكم  وأقوال مأثورة، مجيعها حتض عىل اجلهاد 
خطرية  أهنا  أساس  األمحر، عىل  باللون  دوائر  تَم وضعها مجيعًا يف  وقد  والفداء،  والبطولة 
التوجه، وجيب عدم  تكرارها  يف املناهج املدرسية اجلديدة، وأن ال يتم طرح أمثاهلا أيضًا يف 
هذه املناهج، مما جعلنا نناقش هذه املسألة اخلطرية جدًا، يف كل جلان املناهج للمواد العلمية 
والرتبية  واجلغرافيا  والتاريخ  الوطنية  الرتبية  مواد  يف  وبالذات  سواء،  حد  عىل  واألدبية 

اإلسالمية واللغة العربية.
وبعد مناقشة هذا األمر اخلطري مطوالً يف جلان التأليف كافًة، استقر الرأي باإلمجاع 
يفرغ  سوف  ذلك  مثل  ألن  وتفصياًل،  مُجلًة  األمريكية  املطالب  هلذه  الرضوخ  عدم  عىل 
الدينية والوطنية واألخالقية، مما يؤدي  الثوابت واملرتكزات  املناهج املدرسية اجلديدة من 
العربية واإلسالمية،  باهلوية  باملقاييس األمريكية والصهيونية وليس  تنشئة جيٍل  بالتايل إىل 
ويعمل بالتايل عىل ضياع القضية العادلة بني أبنائها إىل األبد ال قدر اهلل. وقد دفعنا كل ذلك 
بتأليف الكتب املدرسية املستهدفة من وراء هذه الرشوط ، وعىل رأسها  إىل اإلرساع أوالً 
الرتبية الوطنية والتاريخ واجلغرافيا والرتبية اإلسالمية واللغة العربية، مع اإللتزام بالثوابت 
الدينية والوطنية والتارخيية عند تأليفها، برصف النظر عن الرشوط  أو املطالب األجنبية. 
املناهج،  املوجودين يف مركز  الفلسطينيني  املؤلفني  الزمالء  تّم االتفاق عىل  مطالبة  كذلك 
ممن يتقنون اللغة العربية، أن يقوموا بفحص بعض املناهج اإلرسائيلية ، وحتديد املعلومات 
العنرصية واألكاذيب الباطلة التي تسيطر عليها، وتبث الكراهية واحلقد ضد العرب عامًة 
وضد الشعب الفلسطيني عىل وجه اخلصوص، ثم كتابة تقرير مفصل عنها إىل الكونجرس 

األمريكي، ردًا عىل رشوطهم ومطالبهم املجحفة.             
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جلان  بني  عليه  االتفاُق  تّم  ما  عىل  بناءًا  الوطنية  الرتبية  كتب  تأليف  بالفعل  تَم  وقد 
التأليف، ضمن الثوابت الدينية والوطنية التي ال يمكن جتاهلها، وال سيام بعد كتابة تقرير 
عن التجاوزات الكبرية للمناهج الصهيونية. فمثاًل، بعد أن قدمنا للطفل يف الصف األول 
األسايس موضوعات مبسطة جدًا عن األرسة والبيت، وعن الطفل واملدرسة، وعن احلي 
خريطتِه  توضيح  مع  فلسطني،  وطنِه  عىل  الرتكيز  تَم  فيها،  يعيش  التي  املدينة  أو  أوالبلدة 
الكاملة من النهر إىل البحر، وعرض علم بالده بألوانِه الزاهية املعروفة، ثم النشيد الوطني 

الذي يدعو إىل التشبث بأرض اآلباء واألجداد.
إىل  التعرض  تّم  األسايس،  الثاين  للصف  الوطنية  الرتبية  كتاب  إىل  االنتقال  وعند 
موضوعاٍت عديدة من أمهها: الغوص يف أعامق التاريخ  إلثبات أن فلسطني عربية األصل 
واجلذور منذ أن عاش فيها الكنعانيون العرب . لذا ، تَم الرتكيز فيه عىل الشعب الكنعاين 
، وآثارهم ، وأنشطتهم ، واملدن التي بنوها، وأن فلسطني تبقى دومًا أرض األنبياء إبراهيم 
وعيسى عليهام السالم ، ومسى سيدنا حممد خاتم األنبياء واملرسلني أمجعني، ومعراجه إىل 
الساموات الُعال، وبلد الفاحتني هلا عسكريًا عىل يد القائد الفذ عمرو بن العاص، والفاحتني 
إىل حتريرها من  إضافًة   ، عنه  اهلل  اخلطاب ريض  بن  العادل عمر  اخلليفة  يد  هلا سلميًا عىل 
أيدي الفرنجة عىل يد القائد املظفر صالح الدين األيويب، هذا ناهيك عمن قام فيها بالبناء 
والتجديد من جانب اخلليفة األموي عبدامللك بن مروان الذي بنى املسجد األقىص وقبة 
الصخرة، وما أضافُه السلطان العثامين سليامن القانوين الذي بنى صور القدس الكبري، ثم 

االنتقال إىل كون الشعب الفلسطيني يمثُل جزءًا  ُمهاًم من األمتني العربية واإلسالمية.
احلال  هو  كام  احلسبان،  يف  اجلغرايف  الُبعد  أخذ  تم  الوطنية،  للرتبية  آخر  كتاٍب  ويف 
توضيح  تّم  الرابع األسايس، حيث  الصف  تالميذ  املقرر عىل  الكتاب  األول من  اجلزء  يف 
موقع فلسطني بالنسبة للعامل، وبالنسبة للوطن العريب، ثم احلديث بعد ذلك عن تضاريسها 
ومناخها ومياهها وتربتها وسكاهنا. ونظرًا ملكانة مدينة القدس بالذات، فقد تّم الرتكيز عىل 
اجلزء  أما  بأرسها.  األرضية  الكرة  لشعوب  بالنسبة  والسياحية،  والدينية  التارخيية  أمهيتها 
وطرق  والسياحية  والتجارية  والصناعية  الزراعية  األنشطة  تناول  فقد  الكتاب،  من  الثاين 

املواصالت، إضافًة إىل إبراز دور الرتاث املحيل والعادات والتقاليد والقيم.
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وأقول باختصاٍر شديٍد، بأن هذه الكتب قد أكدت عىل اجلهد الكبري الذي تّم بذله  
نفوس  يف  واحلياتية،  واألخالقية  واجلغرافية  التارخيية  القيم  عىل  برتكيزها  سيام  وال  فيها، 
التالميذ عندما يتعلموهنا ، وذلك بالرتكيز عىل عروبة هذا الوطن السليب، وتذكريهم دومًا 
، فسُيكتُب لشعب فلسطني التحرر من قيد العبودية واالحتالل،  بأن الوقت مهام طال أو َقرُصَ
يف زمٍن بقي هو الوطن الوحيد يف عامل اليوم الذي مل يذق طعم االستقالل، وهو ما يمثل 
ليس حالة شاذة فقط يف القرن احلادي والعرشين، بل وأيضًا ألنه يعرب عن عدم انسجام هذا 

الوضع، لكل األعراف والرشائع والقوانني الساموية والوضعية عىل حٍد سواء.
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Website: http://www.jwdat.com                         
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      صحيفة الغد األردنية 

       تاريخ النرش: األربعاء: 2017/10/18

احللقة الثالثة وال�ستون : اإدارة عمادة كلية الرتبية بجامعة النجاح
بقلم: أ.د. جودت امحد املساعيد

        
  

أو  حكوميٍة  بجامعٍة  كليٍة  عميد  بمنصب  يعمل  جامعي  أستاذ  أي  ذكريات  تقترص 
األكاديمية  الربامج  متابعة  مثل  اليومية،   الروتينية  األمور  إدارة  عىل  الغالب،  يف  خاصة 
للدراسات الدنيا أو العليا أو كليهام معًا يف األقسام التابعة للكلية، والعمل عىل تقييمها من 
وقٍت آلخر، واحلرص عىل تطوير تلك الربامج يف ضوء املستجدات العلمية التي تتغري من 
وقٍت آلخر، واقرتاح برامج أخرى جديدة بناءًا عىل حاجة املجتمع املحيل هلا يف ضوء نموه 
االقتصادي واالجتامعي والثقايف، وحث أعضاء هيئة التدريس يف الكلية عىل تعليم الطلبة 
بفاعلية كبرية. هذا إضافة إىل نرش البحوث العلمية يف املجالت امُلَحَكمة، وخدمة املجتمع 
املحيل الذي ينتمون إليه، كلام احتاج إىل االستشارة يف قضايا هلا عالقة قوية بتخصصاهتم 
املختلفة، وحل املشكالت املتنوعة التي تواجه الطلبة أو أعضاء هيئة التدريس، بالتعاون مع 
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رؤساء األقسام لديه، وكتابة اخلطابات الرسمية العديدة يوميًا، واملوجهة إىل رئيس اجلامعة 
عىل  ردًا  أو  للكلية،  اليومية  للحاجات  طلبًا  أو  األمور،  لبعض  توضيحًا  وذلك  نوابه،  أو 
خطاباٍت سابقة من هنا وهناك، حتوي جمموعة من االستفسارات أو املطالب أو التعليامت 

اجلديدة، وغري ذلك كثري. 
كل هذا يتم يف الغالب ضمن الظروف العادية التي يسودها األمن واألمان واالستقرار 
يف املجتمع الذي ختدمه اجلامعة والكلية. ولكن األمر خمتلٌف متامًا عندما يتعرض أفراد ذلك 
املجتمع إىل اعتداءاٍت يومية سواٌء يف بيوهتم أو يف وظائفهم أو يف أعامهلم أو حتى يف تنقالهتم 
اليومية، مما يضيف إىل مهام عميد الكلية مسؤولياٍت كثريٍة أخرى أشد صعوبة، وتؤثر يف 

الغالب عىل املهام العادية يف أيام السلم واالستقرار.  
وهذا ما حدث معي متامًا، إذ تّم تعييني عميدًا لكلية العلوم الرتبوية بجامعة النجاح 
جيش  اعتداءات  كانت  عندما  األقىص،  النتفاضة  القوي  الزخم  خالل  نابلس  يف  الوطنية 
العسكرية  واالجتياحات  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  يف  أشدها  عىل  الصهيوين  االحتالل 
للمدن تتم بشكٍل متكرر اسبوعيًا، مع اتباع سياسة إغالق الطرق أمام تنقل املواطنني وطلبة 
املدارس واملعاهد واجلامعات، مما حيرم نسبة ال بأس من طلبة اجلامعة بالذات من االلتحاق 

بقاعات الدراسة.
وباالجتامعات املتواصلة مع رؤساء األقسام يف كلية الرتبية أوالً، ومع أعضاء جملس 
الكلية ذاهتا ثانيًا، كانت تتم مناقشة مثل هذه القضايا جيدًا، ويتم االتفاق فيها عىل مراعاة 
ظروف الطلبة الذين متنعهم ترصفات جيش االحتالل الصهيوين وإغالقه للمناطق املتعددة 
يوميًا، من الوصول إىل اجلامعة، مع العمل عىل تشجيع زمالئهم من القاطنني داخل السكن 
اجلامعي أو داخل مدينة نابلس ذاهتا، من التواصل هاتفيًا معهم أوالً بأول، وتزويدهم بكٍل 
ما  عىل  تعويضهم  أجل  من  املتوفرة،  التعليمية  واملواد  الالزمة  والتعليامت  املعلومات  من 

يفوهتم من حمارضات خمتلفة.
آنذاك أ.د. رامي  تناقشُت مع رئيس اجلامعة  ورغم كل هذه األحوال الصعبة، فقد 
احلمداهلل، رغبتي يف تطوير اخلطط الدراسية للكلية كاملًة، حيث رحب بذلك وأعرب عن 
دعمه الكامل هلذه اخلطوة ولغريها من اخلطوات التطويرية، مما جعلني أطرح املوضوع يف 
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أحد اجتامعات جملس الكلية. وبعد مناقشٍة مستفيضة من األعضاء، متت املوافقة عىل البدء 
بتطوير خطط برامج البكالوريوس املتعددة أوالً، ثم برامج املاجستري املتنوعة ثانيا، ثم وضع 
خطة لربنامج الدكتوراة، بالتعاون مع كٍل من جامعة بري زيت وجامعة القدس ثالثًا وأخريًا. 
طرح  طريق  عن  البكالوريوس،  برامج  حول  تتواىل  ذلك  بعد  األقسام  إجتامعات  وبدأت 
حرصُت  وقد  التاريخ.  ذلك  حتى  العلمية  التطورات  أحدث  مع  تتفق  جديدة،  مقررات 
خالل تلك الفرتة، عىل أن يعطيني كل رئيس قسم، فكرًة وافية أوالً بأول عن كل ما يدور 
من مناقشات حول تطوير اخلطط ، حتى تكتمل عندي الصورة من جهة، وكي أمتكن من 
تزويد كٍل منهم باملقرتحات التي قد تكون مالئمة لتطوير برامج ختصصاهتم من جهٍة ثانية.
وما أن يوافق أي قسم من األقسام األكاديمية رسميًا عىل خطة البكالوريوس التابعة 
له، حتى يتم رفعها للعامدة، وهنا يأيت دوري بالعمل عىل دراستها  بعمق أوالً، وتوزيعها 
ثانيًا عىل أعضاء جملس الكلية قبل عرشة أيام من موعد االجتامع املخصص لدراستها، حتى 
يكون الوقت كافيًا لقراءهتا بدقٍة وكتابة املالحظات املناسبة بشأهنا. وما أن انتهت األقسام 
من مهامها، حتى أخذت هذه اخلطط الدراسية الوقت الكايف من املناقشات يف اجتامعات 
جملس الكلية، وُأدخلت عليها العديد من التعديالت املفيدة يف ضوء ذلك، حتى تّم اعتامدها 
رسميًا ورفعها إىل رئاسة اجلامعة، متهيدًا لعرضها عىل جملس العمداء، الذي تّم بالفعل بعد 

فرتة قصرية، كي تعتمد خططًا جديدة يف الكلية.
ختصصات  يف  الرتبية  ماجستري  برامج  لتطوير  بالنسبة  اعتامدها  تّم  ذاهتا  واخلطوات 
أصبحت  بحيُث  التدريس،  وطرق  واملناهج  الرتبوية،  واإلدارة  الرتبوي،  النفس  علم 
اخلطط اجلديدة أكثُر حداثًة من سابقتها، وال سيام من حيث املقررات التي تضمنت عددًا 
من االجتاهات املعارصة يف التخصصات الثالثة. وعندها، أصبحت الطريق مفتوحًة أمام 
التفكري اجلدي إلنشاء برنامج الدكتوراة يف الرتبية ألول مرة يف اجلامعات الفلسطينية. وقد 
بدأت االتصاالت من جانبي بعميد كلية الرتبية يف جامعة بري زيت، وعميد كلية الرتبية يف 
جامعة القدس، وطرحُت الفكرة عليهام بأن يتم تأسيس ذلك الربنامج يف جامعة النجاح، 
تَم  كبريًا،  استحسانًا  الفكرة  تلك  القت  وقد  الثالث.  اجلامعات  بني  ما  مشرتٍك  وبتعاوٍن 
تدعيمها من خالل مناقشات رسائل املاجستري التي كانت تتم يف اجلامعات الثالث، ويكون 

املمتحنون اخلارجيون لرسائل املاجستري يف العادة من اجلامعتني األخريني.
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وبينام زادت وترية اللقاءات ووضع األسس األوىل هلذا املرشوع العلمي األكاديمي 
الكبري، حصل تصعيد خطرٌي جدًا من جانب زعيم احلرب الصهيوين)شارون(، اجتاح عىل 
أثرِه مجيع مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالذات مدينة نابلس، حيث احتلها لعدة شهور، 
فرض خالهلا منع التجول لفرتاٍت طويلٍة، مع السامح للناس بالتجول خلمس ساعات فقط  
كل اسبوٍع مرة، مما أثر سلبيًا عىل التدريس يف اجلامعات. وحتى عندما تم التخفيف من تلك 
اإلجراءات فيام بعد، أصبح التنقل بني املدن صعبًا للغاية فتجمدت فكرة برنامج الدكتوراة 

نتيجة لكل ذلك.
ومن األمور األخرى التي تّم استحداثها يف الكلية، إدخال موضوع الندوة العلمية 
أو السمينارSeminar، كفقرٍة مهمٍة من فقرات نشاط كل عضو هيئة تدريس يف الكلية، مع 
حتديد ساعتني فراغ أسبوعيًا يف اجلدول التدرييس بحيث يكون يف األسبوع األول إجتامع 
خيتاره  ختصيص  موضوع  حول  تدور  ندوة،  عقد  الثاين  األسبوع  ويف  األكاديمي،  القسم 

الزميل أو الزميلة، مع عمل جدول هلذا النشاط طيلة العام اجلامعي. 
ويف بداية ذلك النشاط العلمي، ُقمُت بدعوة رئيس اجلامعة ونائبه ومساعديه وعمداء 
الكليات، حلضور الندوة األوىل التي دارت حول قضايا الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة، 
بتوجيه استفسارات عديدة للمحارض  فيها احلضور  للغاية،  شارك  أعقبتها مناقشة مثمرة 
غري  األساتذة  جانب  من  حتى  واألفكار  اآلراء  تبادل  خالهلا  تم  كام  املسؤولني،  فيهم  بام 
الرتبويني، مما أعطى انطباعًا إجيابيًا لدى احلضور وبخاصة رئيس اجلامعة، الذي أثنى عىل 
التدريس مهنيًا، أعقبها  لتنمية أعضاء هيئة  العمداء باالقتداء هبا  بقية  تلك اخلطوة، مطالبًا 

بإرسال خطاب شكٍر لعميد كلية الرتبية عىل هذا النشاط األكاديمي املرغوب فيه.
ومن األمور اجلديدة األخرى التي تم استحداثها، إصدار نرشة إعالمية حتت عنوان 
)الرتبوي(، والتي كانت تصدر مرة واحدة يف كل شهر عن كلية الرتبية، ويتم فيها توثيق 
األنشطة التي قام هبا أعضاء هيئة التدريس يف الكلية من حمارضات عامة خلدمة املجتمع، أو 
عقد ندوات داخل اجلامعة أو خارجها، أو حضور مومترات وطنية أو إقليمية أو دولية، أو 
إجراء بحوث ميدانية أو نرشها، أو إصدار مؤلفات جامعية متخصصة، أو تقديم استشارات 
املاجستري يف  مناقشات رسائل  أو االشرتاك يف جلان  أو خاصة،  معينة ملؤسسات حكومية 
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جامعة النجاح او اجلامعات األخرى. هذا باإلضافة إىل كتابة مقاالت قصرية تعالج بعض 
املشكالت الرتبوية يف املدارس أو املعاهد أو اجلامعات. ومن أجل توثيق هذه األمور أوالً 
بأول، فقد صممُت نموذجًا يوزع كل أسبوعني عىل أعضاء عيئة التدريس لتسجيل أنشطتهم 
يف املحاور السابقة، عىل أن يقوموا بتسليمها إىل سكرتارية الكلية، متهيدًا لطباعتها يف العدد 
القادم من تلك النرشة اإلعالمية، والتي كانت توزع عىل كليات اجلامعة بأرسها، والقت 

استحسانًا من الكثريين ويف مقدمتهم إدارة اجلامعة.
املناطق  من  كثرٍي  يف  البلديات  رؤساء  طلب  أيضًا،  الرتبية  لكلية  إداريت  وخالل 
الفلسطينية من اجلامعات املختلفة، التصدي لظواهر اجتامعية ونفسية خطرية برزت خالل 
انتفاضة األقىص، كان من أمهها ظاهرة خوف األطفال الصغار من قصف الدبابات وأزيز 
الطائرات احلربية الصهيونية ورفضهم الذهاب إىل املدارس والرغبة يف البقاء مع أمهاهتم. 
الرتبية، حيث طرحته عىل جملس  وقد حول رئيس اجلامعة ذلك اخلطاب يل كعميد لكلية 
الكلية، وأبلغت اجلميع يف تعميٍم رسمي بأن النية تتجه لعمل فريٍق بحثي أو أكثر من أجل 
املختلفة  واحلياتية  الرتبوية  اجلوانب  عىل  االحتالل،  جليش  العسكرية  األعامل  آثار  دراسة 
خالل انتفاضة األقىص. كام تم وضع اإلعالن يف اللوحات اخلاصة بطلبة الدراسات العليا. 
وقد استطعت تشكيل فريق بحثي برئاستي مع اثنني من خرجيي الدراسات العليا، وأنجزنا 

خالل ثالث سنوات متتابعة أحد عرش بحثًا تّم نرشها يف جمالت عربية مرموقة.
وباختصاٍر شديد، فإن عميد أي كلية، يستطيع أن يقدم الكثري من اإلنجازات خلدمة 
الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واجلامعة التي يعمل فيها، كي يعترب عميدًا فاعاًل وناجحًا، 
حتى لو تقلد ذلك املنصب يف أحلك الظروف وأصعبها، ألن مثل هذه الظروف هي التي 
تدفعه إىل اإلبداع يف عمله أكثر وأكثر، ألن احلاجة كام يقولون هي دائاًم أم االخرتاع واإلبداع.      
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بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

منتظم، حتى  بشكٍل  اليومية  العائلية  توفري حاجياهتم  العادة، عىل  الناس يف  حيرص 
يضمنوا استمرار أنشطتهم احلياتية بصورة طبيعية هلم وألفراد عائالهتم. وهم يتجنبون يف 
الوقت ذاته نقص هذه املطالب أو انقطاعها، حتى ال يواجهوا مشكالٍت تعمل عىل تعكري 
حتسني  يف  الكبرية  طموحاهتم  من  احلد  إىل  تؤدي  أوأهنا  جهة،  من  بينهم  العالقات  صفو 
أوضاعهم االقتصادية واالجتامعية والثقافية والصحية نحو األفضل من جهٍة ثانية. ومتثل 
العائلة  مستوى  عىل  ليس  االستقرار،  األمن  عىل  األنسب  املؤرش  الغالب،  يف  احلالة  هذه 
فحسب، بل وأيضًا عىل مستوى املجتمع ككل، الذي هو يف الواقع ليس إال عبارة عن أعداٍد 
كثريٍة جدًا من تلك العائالت، بحيث إذا نقصت هذه املطالب عندها، أو تّم هتديد وجودها 
من  نحو  السكان  اجتاهات  عىل  سلبًا  الترصفات  هذه  انعكست  األسباب،  من  سبٍب  ألي 
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حيول دون وصوهلا إليهم، ولو أدى ذلك إىل االنتفاضة القوية يف وجهِه سلميًا أو عسكريًا 
أو كليهام معًا. 

وهذا ما حصل بالفعل مع أهلنا يف الضفة الغربية وقطاع غزة، عندما اقتحم زعيم 
شهر  من  والعرشين  الثامن  يف  األقىص،  املسجد  باحات  )شارون(،  الصهيوين  احلرب 
الناس  حاجيات  من  حاجة  أهم  عىل  بشدة  يتعدى  كي  2000م،  عام  من  أيلول)سبتمرب( 
النبي  بتدنيس املكان املقدس إلرساء  اليومية ويغضبهم كثريًا، وال سيام عندما قام  املعنوية 
ومعراجه إىل الساموات الُعىل، والذي تتم فيه تأدية الصلوات اخلمس، ويعترب أوىل القبلتني 
االنتفاضة  انطالق  يف  سارع  مما  قاطبة،  املسلمني  إىل  بالنسبة  الرشيفني  احلرمني  وثالث 

الفلسطينية الثانية آنذاك، والتي سميت فيام بعد بانتفاضة األقىص. 
هّبت  حينام  العامل،  مناطق  من  كثرٍي  يف  واسعًا  صدًى  االنتفاضة  تلك  القت  وقد 
الشعوب العربية واإلسالمية، مؤيدًة لتلك الثورة اهلادرة، عىل اجلانب الذي أهان كرامتهم، 
واألعراف  واألنظمة  القوانني  مجيع  احلائط  بعرض  ورضب  مقدساهتم،  حرمة  وانتهك 

الدولية واإلنسانية، وهو جانب االحتالل الصهيوين لفلسطني أرضًا وشعبًا. 
وكانت ردة الفعل من جانب جيش االحتالل الصهيوين، تفوق حد الوصف يف جرائمِه 
وأعاملِه الوحشية، ضد مجيع من هبوا للدفاع عن هذا املكان املقدس بحناجرهم وصدورهم 
العارية. وقد أدى ذلك إىل استشهاد وجرح العرشات منهم حول املسجد األقىص، مما دفع 
املفكرين إىل تسميتها بانتفاضة األقىص، التي أعقبها جتاوب مجيع املدن والبلدات والقرى 

الفلسطينية مع هذه األحداث، إذ انتفضت بشدة ضد مجيع هذه الترصفات الرببرية.
ورغم أن الرضر الشديد قد حلق بجميع املناطق الفلسطينية من بطش جيش االحتالل، 
إال أن ما أصاب مدينة نابلس بالذات كان هو األشد عىل اإلطالق، إذ تم استخدام سالح 
الطريان احلريب لتدمري بعض املواقع وعىل رأسها منطقة املقاطعة يف اجلزء اجلنويب من املدينة، 
الكثريين،  وجرح  قتل  إىل   أدى  مما  الفلسطينية،  الرشطة  وقوات  نابلس  حمافظ  مقر  حيث 
بدون  فيها  املختلفة  األحياء  لقصف  واملدرعات،  الدبابات  سالح  استخدام  إىل  باإلضافة 

هوادة، وذلك بسبب املقاومة العنيفة من جانب أبطال جبل النار فيها.
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ومما زاد الطني بلة، استخدام الصهاينة أسلوب االجتياحات الشاملة للمدينة وعىل 
مدى عدة أسابيع  يف كل مرة، مع تطبيق نظام منع التجول الصارم عىل السكان مجيعًا، ملدة 
اخلمس  تتجاوز  لساعاٍت حمدودة ال  بالتجوال  السامح هلم  مع  متتالية،  أيام  ثامنية  أو  سبعة 
التعطيل الكامل للدوائر  ساعات، من أجل احلصول عىل بعض حاجياهتم األساسية، مع 

واملؤسسات احلكومية واخلاصة. 
بالتجوال لرشاء حاجيات  السامح  أوقات  التجارية يف  وكم كنُت أذهب للمحالت 
املنزل الكثرية، كي ال أجد يف البقاالت القريبة من املنزل سوى بقايا أصابع الشوكوالتة التي 
مل يستطع الكثري من الناس رشاءها، وذلك نظرًا الرتفاع ثمنها يف ظل الظروف االقتصادية 
املنهارة التي فرضتها قوات االحتالل الصهيوين، مما كان يدفعني إىل رشائها، لعدم وجود أي 
مواد أخرى يمكن أكلها، حتى ضاقت علينا الظروف بشكٍل ال يمكن احتامله، وخاصًة بعد 
انقطاع املياه عن املساكن متامًا بفعل تدمري بعض أنابيب املياه بجانب الشوارع، من جانب 

سائقي الدبابات الصهيوبية، من أجل زيادة معاناة السكان وحماولة تركيعهم.
ومقابل كل هذه الظروف القاسية، فقد ظهرت وسائل راقية من التكاتف  السكاين 
البنايات  أو  والبناية  العامرة  تلك  بني  الواحدة وأحيانًا  العامرة  داخل  العائالت  بني  املذهل 
املجاورة هلا متامًا. فعىل سبيل املثال ال احلرص، كنُت أعيش يف عامرة )اإلرساء( بمنطقة تسمى 
)املخفية( غرب مدينة نابلس وبالقرب من مباين جامعة النجاح الوطنية، وكانت تتألف من 
ست طبقات وأربٍع وعرشين شقة، منها عرش شقق مغلقة ألن أصحاهبا يعملون يف دول 

اخلليج. 
وكان الرجال خالل منع التجول جيتمعون يوميًا يف مدخل العامرة معظم الوقت، كنا 
نتبادل خالهلا اآلراء ووجهات النظر يف كل ما يدور من أحداث، ونطرح األفكار أو احللول 
أنشطة  توقف  وبعد  الغذائية،  املواد  ُشح  ضوء  يف  العائالت،  حياة  عىل  للحفاظ  املناسبة 
جيتمعن  فكن  النساء  أما  االحتالل.  جيش  اجتياحات  بسبب  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
بشكٍل دوري كل يوم يف بيت إحداهن، للتداول أيضًا يف األمور املحيطة، مع تدبر أمر تأمني 
الطعام املشرتك، وبأقل املقادير املمكنة، من أجل استمرار الغذاء البسيط، عىل أساس تطبيق 

احلكمة العربية القديمة التي  تقول: )قليل دائم خري من كثرٍي منقطع(. 
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وكانت بعض العائالت قد احتاطت جيدًا لأليام الصعبة عن طريق ختزين كميات ال 
بأس هبا من املواد التموينية، وبشكٍل أكرب من غريها، يف حني مل يتم إتاحة الفرصة لغريها 
وبخاصٍة  القمة،  إىل  وصل  قد  واالجتامعي  األخوي  التكافل  كان  وهنا  عديدة.  ألسباٍب 
عندما شارف خمزون عائالت أخرى عىل النفاذ، مما أدى إىل حتويل قسم من األكثر إىل ذلك 

األقل، بعد إرشاف السيدات بالذات فعليًا عىل تطبيق سبل التكافل الغذائي املختلفة. 
أما املشكلة الكبرية جدًا التي واجهتنا بعد ذلك، فكانت تتمثل يف انقطاع املياه عن 
العامرة متامًا، بعد تدمري أنابيب املياه عمدًا من جانب سائقي الدبابات  الصهاينة. وقد عمل 
هذا الترصف عىل جعل احلياة شبه مستحيلة، فام كان منا بعد فراغ خزانات الشقق املسكونة 
ومما  املغلقة.  العرشة  الشقق  مياه  خزانات  من  االستفادة  قررنا  أن  إال  العامرة،  سطح  عىل 
العامرة ُيدعى )أبو أمحد(  الطابق األريض من  ساعدنا يف هذا املجال، وجود رجل فني يف 
الذي كانت لديه خربة مهنية يف التعامل مع هذه األزمات. فام كان منه سوى أن استخدم 
أدوات السباكة لديه، بعد أن دخل إىل منور العامرة الضيق، وقام بفتح ماسورة الشقة األوىل 
لتعبئتها  فارغة  أوعية  بإحضار  العامرة  قاطني  وطالب  بالستيكي،  مياه  بخرطوم  ووصلها 
انتهاء خزان مياه هذه  باملاء، عىل أن يتم تطبيق مبدأ ترشيد االستهالك بدرجٍة عالية، قبل 

الشقة واالنتقال إىل الشقة املغلقة الثانية، وهكذا دواليك حتى الشقة العارشة.
وما أن نجحنا مؤقتًا بحل مشكلة انقطاع املياه تدرجييًا، حتى ظهرت لنا مشكلة ال تقل 
العامرة، بسبب رضب دبابات االحتالل  الكهربائي عن  التيار  انقطاع  عنها خطورة، وهي 
الصهيوين إلحدى حموالت الكهرباء يف مدينة نابلس، مما جعل الظالم الدامس يطغى عىل 
اجلميع. وللصدفة العجيبة، أن إحدى العامرات املجاورة لعامرة اإلرساء التي كنا نقطنها، 
كانت تتغذى بتياٍر كهربائٍي من مولٍد آخر غري ذلك الذي تم تدمرية. فام كان من السيد )أبو 
أمحد(، إال أن استخدم اخلربة واألدوات التي يملكها ويوصل العامرة بالتيار الكهربائي من 

جديد، مما ساهم يف ختفيف معاناة العائالت وبالذات ممن لدهيا العديد من األطفال.
ونظرًا حلصول هذه االجتياحات العسكرية خالل فصل الشتاء بالذات، حيث الربد 
القارس، فقد تعرض العديد من األطفال إىل الرشوحات وأمراض الصدر املؤذية، مما زاد 
املعضلة عن طريق مهاتفة أحد األطباء  التغلب عىل هذه  استطعنا  املعاناة. وقد  من حجم 
االستشاريني الذي كان يقطن عىل ُبعد عامرتني منا، والذي استعد بتوفري األدوية من صيدليتِه 
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املنزلية، عىل أن يأيت أحد سكان عامرتنا الستالمها. وقد جلأنا يف هذه احلالة إىل إرسال أحد 
األطفال من سن التاسعة، والذي كان يتصف باجلرأة الكبرية، كي يقطع مسافٍة قصرية من 
أجل إحضار العالج والعودة بسعة إىل العامرة، حتى عاجلنا تلك املشكلة بحكمٍة وروية. 
وقد سمعُت بعد انتهاء فرتة االجتياحات ومنع التجوال، من كثرٍي من الزمالء يف عامرات 
االجتامعي  التكافل  من  مشاهبة  أخرى  قصٍص  عن  نابلس،  مدينة  داخل  أخرى  ومناطق 

منقطع النظري يف زمن الشدة.
متكافلني،  متضامنني  أخوة  كانوا  البطلة،  نابلس  مدينة  سكان   فإن  وباختصار، 
وبخاصٍة يف وقت الشدائد واملَِحن العظيمة مثل أيام انتفاضة األقىص املباركة، كي يقوموا 
مجيعًا بتطبيق مبدأ التكافل األخوي بني العائالت الكثرية، وبأمجل أشكالِه وُصَورِه التي تليق 
بمثل هذه املواقف الصعبة، حتى ال حيققوا ألعدائهم ما خيططون له من أهداٍف خبيثة يأيت 
يف مقدمتها حماولة إركاعهم أو إجبارهم عىل القبول باحللول التي تسلب أرضهم وحريتهم 

واستقالهلم بالقوة مهام بلغت غطرسة العدو وجربوته.        
profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com                                                                                                    

Website: http://www.jwdat.com
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احللقة اخلام�سة وال�ستون: �ساهد عيان على اقتحام الحتالل ملدينة
                                                    نابل�س خالل انتفا�سة الأق�سى

 بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

كاحلرب  املشهورة  احلروب  عن  التلفزيونية  التوثيقية  األفالم  يشاهد  من  يستمتع 
أو هزيمة  الطرف  املعارك وانتصار هذا  الثانية مثاًل، عندما ُيالحظ ليس جمرد سري  العاملية 
ذاك فحسب، بل ويتأكد أيضًا من مدى املعاناة الشديدة التي يمر هبا األفرقاء املتحاربون، 
الدائمة ملراقبة  العملية  الالمتناهي، خالل  القوية، وشد األعصاب  الرهبة  تتمثل يف  والتي 
من  تكون  قد  احلياة  بأن  متامًا  يعرف  فريق  وكل  الزناد،  عىل  دومًا  واإلصبع  املقابل  العدو 
نصيب من يدوس أوالً عىل الزناد قبل غريمه، يف حني سيكون املوت مصري من مل حيالفه 

احلظ يف أن يكون البادئ بإطالق العيار القاتل. 
كام يتذوق أي شخص يف الغالب، عندما يقوم بقراءة مذكرات قائد حمارٍب ومتمرٍس 
ويقوم  مهزومًا،  أو  منترصًا  كان  سواٌء  احلياة،  ينعم  أن  األقدار  شاءت  املعارك،  ميدان  يف 
بتوثيق ما مّر به من خرباٍت صعبة من قبل. فمثل هذا األدب التارخيي للوقائع امليدانية، تثري 
املتوقعة  املعارك ونتائجها  القارئ، من أجل معرفة تسلسل أحداث  الكبري لذلك  االهتامم 

سلبًا أو إجيابًا عىل الطرفني.
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كل هذا يتم يف حال وجود معارك طاحنة بني فريقني أو جيشني مدججني بالسالح، 
بحيث تكون النتيجة غري حمسومة، يف ضوء اختالف سري املعارك من وقٍت آلخر. فام بالك 
عندما تكون هذه املعركة بني طرٍف يتبجح بأنه يمتلك أحدث األسلحة العاملية فتكًا وتدمريًا، 
وبرضورة  قضيتِه،  بعدالة  القوي  اإليامن  سوى  يمتلك  ال  السالح،  من  أعزل  شعٍب  وبني 
احلصول عىل حقه املسلوب يف احلرية واالستقالل، ال سيام يف زمن ال يوجد فيه عىل أرض 
الواقع من الشعوب املحرومة من تلك احلرية واالستقالل عىل سطح الكرة األرضية، سوى 
ذلك الشعب الفلسطيني الذي مىض عىل احتالله من العدو الصهيوين العديد من العقود 

الزمنية، بدون أي وجه حق.
قد  الشاذ  الوضع  فإن  الفريقني،  بني  القوة  حيث  من  التوازن  عدم  حالة  ضوء  ويف 
طفى عىل السطح بشكٍل واضٍح، ليس بسبب حدوث األزمات أو املشكالت فقط، وليس 
بسبب وقوع اخلسائر واألرضار املادية والبرشية فحسب، بل وقبل هذا وذاك، بسبب ظهور 
الكوارث احلقيقية من برشيٍة وطبيعية، بكل ما حتمله الكلمة من معنى. فقد تّم بالفعل قتل 
اآلالف  عرشات  واعتقال  وجرح  وأطفال،  وشيوٍخ  ونساء  رجال  من  البرش  من  اآلالف 
اآلخرين، وتدمري الكثري من املتاجر واملصانع واملحاصيل الزراعية واملؤسسات، مع حدوث 
إمهاٍل كامٍل للباقي منها، بفعل احلصار اجلائر من جهة، ونتيجة العمليات العسكرية القاسية 

والظاملة من جهٍة ثانية، مما أدى إىل تدمرٍي متعمٍد لالقتصاد املحيل يف املناطق املحتلة.
وما أرويِه يف هذه املقالة من قصٍص، ليست نابعة من أقاويل معينة منقولة من هذا 
املصدر أو ذاك، وليست عبارة عن وجهات نظٍر حمددة تّم طرحها لتحقيِق أهداٍف خمطٍط 
هلا من قبل، أو حتليالٍت أو ختيالٍت ذهنيٍة ما، وإنام هي وقائع حقيقيٍة يروهيا شاهد عياٍن ملا 

حدث خالل عامل احلرب واإلجرام، املفروضة بدون أي سنٍد قانوين إقليمي أو أممي.
البطلة خالل  نابلس  ملدينة  كبري  اجتياح عسكري صهيوين  أول  فجر  أنه يف  وأتذكر 
انتفاضة األقىص، كان أيام حكم رئيس الوزراء الصهيوين )شارون( يف أوائل عام 2001م. 
وكنت وقتها أؤدي صالة الفجر، وإذا بالقصف الشديد للمدافع املدوية،  وباهلدير الكبري 
جلحافل دبابات املريكابا الضخمة، مصحوبًة بأزيز الطائرات العسكرية النفاثة، التي بدأت 
تصب محمها امللتهبة فوق عدة مواقع داخل املدينة وعىل أطرافها املختلفة،  وبخاصٍة عىل  
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إىل  أدى  مما  فيها،  املشهورة  الصابون  معامل  أحد  ُمدمرًة  القديمة،  للمدينة  الضيقة  األزقة 
الُذعر واخلوف الشديدين بني السكان اآلمنني، وبالذات بني قطاع األطفال،  حاالٍت من 

الذين كنا نسمع رصاخهم املتواصل من هنا وهناك.
املتواصل بني  بالتجوال  التي حتمل مكربات الصوت،  العسكرية  السيارات  وبدأت 
بنظام  االلتزام  برضورة  الركيكة،  العربية  باللغة  للسكان  ُمعلنًة  وشوارعها،  املدينة  أحياء 
فات  منع التجول حتى إشعار آخر، وبرضورة عدم فتح الشبابيك، أو الظهور من فوق رُشُ
أحد  الفضول  ساَق  حيث  املجاورة،  العامرات  إحدى  يف  بالفعل  حصل  ما  وهذا  املنازل. 
أحد  بفتح  وقام  السامعات،  يف  ُيقال  ما  جيدًا  يفهم  مل  والذي  العمر،  من  الثالثيني  الشبان 
املجرمني،  القناصة  أحد  من  كان  فام  االحتالل،  جيش  تعليامت  من  للتأكد  منزلِه  شبابيك 
بعدها  الفور، كي أسمع  احلياة عىل  فارق  إىل رأسِه، حيث  الغادرة  أن سدد رصاصاته  إال 
مبارشًة عويل النساء ورصاخ أفراد العائلة بوضوح، نتيجة سقوط شاب ال ذنب له سوى أنه 
فتح شباك غرفته من أجل يستطلع األمر، كي ينال ُحكم اإلعدام املبارش مع سبق اإلرصار 
والرتصد، وبدون أي حماكمة ضمن قانوٍن من أي نوٍع يف هذا الوجود، سوى قانون الُظلم 

والبطش والعدوان . 
ليايل احلصار  أنه يف إحدى  أبدًا،  الذاكرة  التي لن مُتحى من  القصص احلقيقية  ومن 
حوايل  يف  الفجر  صالة  ألداء  النوم  من  استيقظ   كنُت  وبينام  البطلة،  نابلس  ملدينة  األسود 
الساعة الرابعة والنصف، وكنُت قد بدأُت بالوضوء داخل الشقة التي تقع يف الطابق الثاين 
من عامرة مؤلفة من ست طبقات وأربٍع وعرشين منزالً، وإذا بصوٍت خافٍت ينبعُث من البهو 
السفيل للعامرة، وقد ميزُت منه صوت صديقنا )أبو العبد(، الذي يعيش يف الطابق األريض. 
وضوحًا،  الصوُت  زاد  ثم  العامرة،  قاطني  أحد  مع  يتحدث  أنه  ربام  نفيس  يف  قلُت  عندها 
وإذا بسبعٍة من اجلنود الصهاينة ومعهم ضابط قد فتشوا بيت أبا العبد وأجربوه عىل السري 
معهم كي يعرفوا منه أسامء رب كل أرسة يف العامرة. وكنُت من شدة فضويل أرغُب يف فتح 
الباب للتعرف إىل األشخاص الذين يتحدث معهم السيد أبو العبد. ولكنني أمحد اهلل أنني 
مل أفعل ذلك، فبينام كنُت أنظر من العدسة السحرية للباب، وإذا باجلنود املدججني بالسالح 

يقرتبون من باب شقتي.
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وكنت وأفراد أرسيت وقتها ننام يف منطقة املوزع داخل الشقة وليس يف غرف النوم، 
وذلك خشية الرصاص والقذائف التي ربام تتناثر أحيانًا هنا وهناك، وبخاصٍة عندما تسيطر 
الترصفات الرببرية عىل أنامط سلوك اجلنود الصهاينة، الذين يمرون بدباباهتم بجوار العامرة. 
الوطنية،  النجاح  بجامعة  تلتحقان  كانتا  اللتني  والبنتني،  الزوجة  إليقاظ  فورًا  وأرسعُت 
بأن  أمهام  املاجستري. وأبلغتهام مع  البكالوريوس، والكربى يف مرحلة  الصغرى يف مرحلة 
جنود االحتالل يقرتبون من باب الشقة، حيث قمن بارتداء جالبيبهن، وما هي سوى دقائق 

معدودة حتى تّم طرق الباب.
وما أن فتحته إال وقد رأينا سبعة جنود ومعهم ثالثة من الكالب البوليسية الضخمة، 
معه  فتحدثُت  الفلسطينية،  اهلوية  أريد  قائاًل:  الضعيفة  بالعربية  بادرين  ضابط  يتقدمهم 
باإلنجليزية قائاًل بام معناه: أنا ال أمحلها بل أمحل جواز السفر األردين، ألنني قادٌم للعمل يف 
جامعة النجاح الوطنية باتفاٍق مع احتاد اجلامعات العربية يف َعامن، وهذه عائلتي معي، فطلب 
جوازات السفر فأخذ يقلبها صفحة تلو أخرى، ونظر إىل احلائط فوجد صور أبنائي الثالثة، 
له إهنم خارج فلسطني، فاألكرب  الشباب، هل هم مع اإلرهابيني، فقلت  أين هؤالء  فقال 
منهم يعمل يف أمريكا، واألوسط يعمل يف سلطنة ُعامن، واألصغر يعمل يف مستشفى السلط  
باألردن. فطلَب بعدها من اجلنود تفتيش الشقة، وتّم ذلك بطريقٍة مهجيٍة جدًا، حيث مل يبَق 
أي يشء عىل ما هو عليه، كام فتحوا أبواب اخلزائن وجراراهتا كي يسمحوا للكالب بشمها 

وإسالة اللعاب عليها، مما جعل كل ما نلبس، بل ومجيع مقتنيات البيت نجسة متامًا. 
جعل  مما  الشقة،  من  وأخرجني  يدّي  يف  اجلنازير  وضع  اجلنود  من  طلب  وبعدها 
رصخت  ثم  بعدُه،  يرعانا  سوف  ومن  هنا،  أقارب  لدينا  ليس  قائالت:  يرصخن  البنات 
فأنا  األمريكية  بالسفارة  هاتفيًا  أتصل  سوف  باإلنجليزية:  قائلة  وجهه  يف  الكربى  البنت 
أمحل اجلنسية األمريكية وأخرجت جواز السفر الثاين، والذي كانت قد حصلت عليه ألهنا 
ولدت وأنا أدرس بجامعة كانساس األمريكية خالل برنامج الدكتوراة، فام كان منه إال أن 
قال باحلرف الواحد: هذا ال هيمنا أبدًا، فنحن ال نخشى أمريكا، بل نحن من حيكم أمريكا. 
بعدها زاد هجوم ابنتي له قائلة: ملاذا تعتقل أستاذًا جامعيًا وعميدًا لكلية الرتبية بال سبب 
أيام احلروب، فردت عليه  إليها وقال ال توجد ديمقراطية  الديمقراطية، ثم نظر  يا أدعياء 
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قائلة: الظلم للربيء أيام احلروب أكثر شدًة من ظلم الربيء أوقات السالم، فام كان منه إال 
أن أمر اجلنود بفك معصمي من اجلنازير، وقال إلتزم شقتك وال تتدخل بيشء ال خيصك، 
ثم انرصف هو وجنوده، وكان الفضل هلل أوالً وإلبنتي يف إعاديت إىل املنزل، وإال يعلم اهلل 

وحده، ماذا كان يمكن أن حيصل معي بعد ذلك. 
ومن القصص املرعبة األخرى، أنه خالل اجتياٍح آخر ملدينة نابلس، وبينام كنا نغط 
عىل  تسليطها  يتم  بالسامعات  إذا  الليل،  منتصف  بعد  الواحدة  الساعة  نحو  عميق  نوٍم  يف 
العامرة قائلني: عىل مجيع سكان العامرة النزول خالل عرش دقائق إىل مدخلها وإال أعتربوا 
إرهابيني، بدءًأ بالنساء واألطفال أوالً لنقلهم إىل عامرة جماورة، ثم ينزل الرجال ثانيًا واحدًا 
تلو اآلخر. وكم كان املوقف مؤملًا، عندما ترى األطفال يرصخون من هول املوقف، وبعض 
النساء ممن يقمن بلف أجسادهن بالبطانيات للسرتة ولسعة تلبية طلب النزول، ثم ُيطلُب 
من كل رجل أن هيبط درج العامرة املطل عىل املدخل منفردًا ورافعًا يديه، وما أن يقرتب من 
املدخل، حتى يرى ثالثة جنوٍد مصوبني بنادقهم عليه وهم يف حالة الوقوف، وثالثة آخرين 

مفرتشني أرض املدخل ومصوبني الرشاشات عىل اجلميع. 
وقم  أعىل  إىل  القميص  إرفع  قائاًل:  اجلنود  أحد  يرصخ  حتى  عليهم،  ُتطّل  أن  وما 
بالدوران حول نفسك، كي يتأكدوا من عدم وجود حزام ناسٍف حول البطن. وزيادة يف 
اإلذالل وانتهاك حقوق اإلنسان، يأمرك بخفض البنطال إىل قدميك إلظهار عورة الرجل 
األخرية،  املرحلة  عمل  اجلندي  مني  وطلب  عندي  الدور  جاء  وعندما  اآلخرين.  أمام 
اجلامعة  طالب  من  عرشين  نحو  وأمامي  ذلك  أفعل  كيف  معناه:  بام  باإلنجليزية  له  قلُت 
األسلحة  وضعوا  أن  إال  مجيعًا  اجلنود  من  كان  فام  العامرة،  سكان  من  وهم  يعرفونني  ممن 
يف حال الرمي  احلقيقي قائلني: إن مل تفعل سوف متوت، فاضطررُت آسفًا ومتأملًا من فعل 
ذلك. بعدها أخرجونا يف عز برد الشتاء كي يصلبوننا عىل اجلدران، حتى يراجعوا معلومات 
الكمبيوتر الصغري لدى قائدهم، مما جعلهم يعتقلون مخسة من الطلبة، ثم انرصفوا يف حوايل 
الساعة التاسعة صباحًا بعد ثامين ساعات من العذاب، كي يعود اجلميع إىل شققهم، لريوا 
بأم أعينهم  أقذر أنواع الترصفات، حيث تّم قلبها رأسًا عىل عقب، وهنب ما وقعت إيدهيم 
عليه من املال أو الذهب، ألهنم يعتربوهنا غنائم حرب مرشوعة حسب قوانينهم وأنظمتهم 
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اإلجرامية. ويف اليوم التايل كان اجتامع ملجلس العمداء، حيث حتدث رئيس اجلامعة آنذاك 
عىل  باهظة  أثامنًا  يدفعون  الناس  أن  موضحًا  وللطلبة،  يل  حدث  عام  احلمداهلل،  رامي  أ.د. 

حساب كرامتهم وممتلكاهتم وأرواحهم من ترصفات املحتل الغاشم.
profjawdat@yahoo.com     /    jawdatmassa@gmail.com                                                                                                    

Website: http://www.jwdat.com    
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احللقة ال�ساد�سة وال�ستون: يف رحاب الأق�سى: اأمنية تتحقق 
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

تبقى لدى اإلنسان املسلم يف كل مكاٍن من هذا العامل الواسع، أمنية تراودُه طيلة حياتِه، 
وتتمثل يف قيامِه بزيارٍة واحدة أو أكثر ألعظم األماكن قداسًة للمسلمني يف هذا الوجود، 
يف  الرشيف  النبوي  واملسجد  املكرمة،  مكة  يف  الوحي  مهبط  حيث  احلرام  املسجد  وهي: 
املدينة املنورة، حيث أقام الرسول األعظم دولة اإلسالم احلنيف، واملسجد األقىص املبارك 

يف بيت املقدس بفلسطني، حيث مكان اإلرساء واملعراج.  
الديار احلجازية،  املقدسة يف  أنه يسهل الوصول من جانب املسلم إىل األماكن  وبام 
حممد  الرسول  مسى  أن  إال  احلج،  فريضة  أداء  أو  الُعمرة  مناسك  أداء  طريق  عن  سواٌء 
صىل اهلل عليه وسلم، ومعراجه يف القدس الرشيف، يقع حتت احتالل صهيوين بغيض منذ 
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اخلامس من شهر حزيران )يونيو( من عام 1967م، مما حرم مئات املاليني من املسلمني يف 
جهات العامل األربع، من زيارة أوىل القبلتني وثالث احلرمني الرشيفني.

كنا  والدي، حيث  املرحوم  برفقة  الطاهر يف طفولتي،  املكان  ذلك  أزور  كنُت  وكم 
نعيش قبل االحتالل الصيوين ملدينة القدس، يف بلدة الشونة اجلنوبية باألغوار األردنية، التي 
مل تكن تبعد عن املسجد األقىص سوى مخسني كيلو مرتًا، وكانت الضفة الغربية وعىل رأسها 
بيت املقدس حتت احلكم األردين آنذاك. وكان والدي حيرص كثريًا عىل أداء صالة اجلمعة يف 
املسجد األقىص خالل عدة شهوٍر من السنة، مع الرتكيز عىل شهر رمضان املبارك، وكانت 

املواصالت أيامها سهلة جدًا ورخيصة للغاية.
وكان حيرص والدي عىل أن أرافقه يف كل زيارة للمسجد األقىص ألنه الحظ تفوقي 
الثاين  للصف  إمتامي  منذ  للصلوات اخلمس وصوم رمضان،  وأدائي  املدرسة،  املستمر يف 
رمضان  أشهر  من  شهر  كل  يف  بأنه  أتذكر  وكم  الدنيا.  األساسية  املرحلة  من  اإلبتدائي 
الكريم، كان يأيت إىل املسجد األقىص املبارك أشهر مقرئي القرآن الكريم آنذاك، مثل الرحوم 
الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، واملرحوم الشيخ حممد صديق املنشاوي، واملرحوم الشيخ 
أبو العينني شعيشع، باإلضافة إىل املقرئ الرسمي اخلاص باملسجد األقىص وقتها املرحوم 
الشيخ عبداهلل يوسف. وكم كنا نتدافع مع كثري من مجهور املصلني داخل املسجد األقىص 

بعد أداء صالة اجلمعة، للسالم عىل هؤالء املقرئني املرموقني ومصافحتهم. 
نابعة  األقىص،  وللمسجد  املقدس  لبيت  خالصًة  حمبًة  نفيس  يف  غرَس  قد  ذلك  كل 
من أسباٍب دينيٍة عميقة، إضافًة إىل عامل الذكريات القوي للغاية، للعرشات من الزيارات 
املسجد األقىص  لباحات  واقعية  واملتأخرة، مشاهد  املبكرة  ذاكرة طفولتي  التي حفرت يف 
وقبة الصخرة، والصالة يف زوايامها الداخلية واخلارجية. هذا عالوًة عىل التجوال بعد أداء 
الصالة يف أسواقها العتيقة التي ال مثيل هلا، والتي كانت تكتظ باملصلني والسواح يف وقٍت 
الذين كانوا يشتمون روائح العطور والبخور، وتقع أعينهم عىل ما لذ وطاب من  واحد، 

األكل احلالل والرشاب، والبضائع التقليدية واحلديثة يف وقٍت واحد.
جزيرة  وشبه  غزة  وقطاع  الغربية  والضفة  للقدس  الصهاينة  احتالل  وقع  كان  لذا، 
1967م،  صاعقًا جدًا عىل نفيس، كام هو احلال بالنسبة  سيناء واجلوالن خالل حرب عام 
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لبقية العرب واملسلمني، وكنت أيامها يف مرحلة البكالوريوس اجلامعية. فقد متكن العدو 
ليس من احتالل أراٍض عربيٍة عزيزٍة جدًا عىل القلب فحسب، بل وأيضًا استطاع أن ينزع من 
فؤاد كل مسلٍم ومسلمة مكانًا طاهرًا وغاليًا عىل نفسه وهو املسجد األقىص وقبة الصخرة، 
ليجعلُه حبيسًا وأسريًا ال يستطيع الوصول إليه إال إذا وافق ذلك املحتل عىل ذلك، ولغايٍة 

يف نفس يعقوب، من أجل حتقيق أهداٍف سياسيٍة خبيثة.
وانحرمُت أنا وغريي من مئات ماليني املسلمني حول العامل، من زيارة أوىل القبلتني 
وثالث احلرمني الرشيفني. وقد طال هذا احلرمان بالنسبة يل شخصيًا وامتد زمنيًا إىل ثلِث 
قرٍن من الزمان بالتامم والكامل، عندما سمحت يل األقدار والظروف العلمية بذلك.  فام أن 
1998م، حتى  الثاين من عام  النصف  قابوس بسلطنة ُعامن يف  السلطان  ُعدُت من جامعة 
التقيُت برئيس احتاد اجلامعات العربية يف َعامن آنذاك معايل أ.د. مروان كامل، الذي أخربين 
بحاجة جامعة النجاح الوطنية يف نابلس، إىل أستاذ جامعي تربوي ذي خربٍة طويلة، يعمل 
عىل تطوير كلية الرتبية فيها. وبعد مناقشٍة مستفيضة معه، وافقت عىل العرض، وطلب مني 
إىل  للدخول  إذن رسمي  إجراءات احلصول عىل  األردين الستكامل  إحضار جواز سفري 

الضفة الغربية والتدريس يف تلك اجلامعة، وهذا ما حصل يف أوائل عام 1999م.
التي  اإلجتامعية  واخلدمات  والبحثية  التدريسية  األنشطة  إىل  إضافًة  فإنه  وهنا، 
مقاالٍت أخرى،  بالتفصيل يف  تّم توضيحها  والتي  القيام هبا،  اجلامعي  األستاذ  ينبغي عىل 
فقد الحت أمامي الفرصة الذهبية النادرة لتجديد ذكريات الطفولة الدينية اجلميلة بزيارة 
املسجد األقىص املبارك، والعمل عىل تقليد تلك  الُسنة احلميدة التي كان املرحوم والدي 
قد سنها من قبل، بأداء صالة اجلمعة يف ذلك املسجد الطاهر، وأنا يف أشد الشوق واحلنني 

لذلك املوقع واملكان، بعد وقٍت طويٍل من احلرمان، امتد لثلِث قرٍن من الزمان. 
وما أن التحقُت بالعمل يف جامعة النجاح الوطنية، حتى بدأُت صباح كل يوم مجعة 
تقريبًا، بمغادرة الشقة التي عشُت فيها أربع سنوات كاملة يف منطقة )املخفية( بجوار جامعة 
للركاب  )التميمي(  حافالت  توجد  حيث  املدينة،  وسط  قاصدًا  بنابلس،  الوطنية  النجاح 
صوَب  النظر  خالل  من  ملل،  دون  متيض  املسافة  وكانت  املقدس،  بيت  مدينة  إىل  املتجهة 
احلقول اخلرضاء الزراعية واألشجار املثمرة هنا وهناك وعىل رأسها العنب والتني والزيتون 
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واللوزيات وغريها. ومل يكن ينغُص عىل الركاب من يشء سوى وقوف احلافلة من وقٍت 
آلخر، كي يصعد جنود االحتالل املدججني بالسالح لطلب البطاقات الشخصية من بعض 

الركاب وال سيام فئة الشباب منهم. 
ونظرًا ألن مدينة القدس قد تغريت كثريًا بفعل أنظمة وقوانني املحتلني، الذين قاموا 
الزيارات  بالتنسيق يف  بضمها رسميًا إىل كياهنم املزعوم منذ بدايات االحتالل، فقد قمُت 
األوىل للمسجد األقىص، مع األخ املريب املعروف األستاذ الدكتور أمحد فهيم جرب، عميد 
كلية الرتبية آنذاك بجامعة القدس)أبو ديس(، والذي استقبلني استقباالً حافاًل بمنزلِه العامر 
يف آخر حي من مدينة رام اهلل، وقبل الدخول مبارشًة إىل األحياء امللحقة بمدينة القدس مثل 
حي شعفاط وحي الشيخ جراح.  و قد َنعمُت بصحبتِه إىل املسجد األقىص خطوًة بخطوة.

وكم كنُت أشعر باحلزِن الشديد وأنا أدخل ضواحي القدس املليئة باجلنود الصهاينة 
هنا وهناك، مع العوائق املتنوعة التي كنا نراها يف أماكن التفتيش العديدة، حتى عىل أبواب 
القدس التارخيية العريقة، ألهنم يفتشون كل يشء، وحتوم الشكوك يف نفوسهم من كل يشء، 
لدرجة أنك ترى اخلوف ماثاًل يف عيوهنم، رغم كوهنم مدججني بالسالح، بينام من يسري يف 

الشوارع من املواطنني الفلسطينيني هم ُعَزٌل متامًا من ذلك السالح.
وما أن اقرتبنا من سور القدس الكبري، ودخلنا من باب العامود صوب أحياء القدس 
املغطاة  العتيقة  األسواق  هلذه  الكثرية  الطفولة  زيارات  جيدًا  أتذكر  بدأُت  حتى  القديمة، 
املقدسة، اخلليفة  قام برتسيخها يف جذور تلك األرض  التي  الكبرية،  شوارعها باألحجار 
النظر  القانوين. وكم كنُت أمعُن  العثامين سليامن  األموي عبد امللك بن مروان، والسلطان 
تفتح  التي  املقدسية  واملأكوالت  احللوى  من  باملعروضات  املليئة  املحالت  أرى  كي  جيدًا 
ومل  ثانية.  ناحيٍة  من  العيون  تبهر  التي  املنوعة  والبضائع  املالبس  ومن  ناحية،  من  الشهية 
املستوطنني  لقطعان  اللحظات سوى رؤيتنا  تلك  املسورة يف  البرشية  النفس  ينغص  يكن 
يتبعوها بعد ذلك بوضع  وهم يصولون وجيولون إلرهاب أهل األرض واملقدسات، كي 
العلم الصهيوين عىل بعض املباين الفلسطينية القديمة، التي صادروها إما بالقوة أو بوسائل 

التحايل املتنوعة.
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قبل  األخرية  العسكرية  النقطة  إىل  الوصول  عند  أمامنا  احلقيقية  الصعوبة  وجتلت 
الرجال  لتفتيش  وجمنداتِه  االحتالل  جنود  يقف  إذ  األقىص،  املسجد  باحات  إىل  الدخول 
والنساء بطريقٍة يغلب عليها اإلهانة الشديدة، يسمحون يف ضوئها جلزٍء منهم وبخاصٍة كبار 
أبسط حقوق  من  أتوا، كي حيرموهنم  حيُث  من  آخرين  ُيعيدون  حني  يف  بالدخول،  السن 
اإلنسان، املتمثلة يف حرية أداء الشعائر الدينية  لعبادة اخلالق األعظم، ضمن املكان الذي 

يريده ودون منع أو حرمان. 
عىل  املطلة  الساحات  إىل  دخلنا  حتى  اللعني،  التفتييش  احلاجز  ذلك  اجتزنا  أن  وما 
املسجد األقىص، الذي ما أن وقعت عيناّي عليه وعىل مسجد قبة الصخرة، حتى اهنمرت 
الدموُع تلقائيًا لسببني رئيسني: األول يعود اىل الفرحة الغامرة للقائي مع ذلك املكان الطاهر 
بعد ثلث قرٍن من احلرمان، والثاين يرجع إىل احلزن الشديد عىل كونه األسري الطاهر يف أياٍد 

صهيونية ملوثٍة بالقتل والتدمري والترشيد واإلجرام واالحتالل الغاشم.
وتوجهنا بسعة بعد ذلك إىل أحد أبواب املسجد األقىص حيث أدينا ركعات كثرية 
الظهر،  صالة  موعد  جاء  حتى   ، الكريم  القرآن  من  عديدة  سوٍر  بقراءة  مقرونة  تعاىل،  هلل 
جديد،  من  القرآن  وقراءة  النوافل  ألداء  املرشفة  الصخرة  قبة  مسجد  إىل  بعدها  ننتقل  كي 
حتى موعد صالة العرص، إىل أن انتقلنا للمسجد املرواين الرشيف ألداء الشعائر ذاهتا حتى 
صالة الغرب، كي نغادر بعدها تلك البقعة الطاهرة، إىل خارج األسوار، ونعمل عىل توديع 

بعضنا، وعوديت إىل مدينة نابلس الصامدة. 
وقد عملُت عىل تكرار تلك الزيارة مراٍت عديدة لوحدي، إىل أن اشتدت إجراءات 
الضفة  مدن  بني  التنقل  عراقيل  من  وزادت  األقىص،  انتفاضة  خالل  الصهيوين  االحتالل 
الغربية مجيعها وعىل رأسها القدس، مما أدى إىل توقف زيارايت، وبخاصة عندما انتهت فرتة 
العمل يف  أربع سنوات من  العاصمة األردنية عامن، بعد  النجاح، عائدًا إىل  عميل بجامعة 

بالد الرباط املقدسة.
وباختصار شديد، فإن ارتباط اإلنسان املسلم بعقيدته، جتعله يتطلع دومًا إىل زيارة 
أقدس املقدسات لديه، برصف النظر عن طبيعة مهنتِه، وبخاصٍة كلام سمحت له الظروف 
الرسول  ومسجد  الرشيف،  املكي  احلرم  حيث  احلجازية  الديار  إىل  بالسفر  سواٌء  بذلك، 
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األعظم يف املدينة املنورة،  أو إىل بيت املقدس حيث املسجد األقىص املبارك، أوىل القبلتني 
وثالث احلرمني الرشيفني، كي يشعر باالطئنان الروحي أوالً وأخريًا.

profjawdat@yahoo.com    /    jawdatmassa@gmail.com                                                                                                                       
Website: http://www.jwdat.com
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أي  يف  دينية،  أو  ثقافية  أو  سياسية  أو  اقتصاديٍة  أو  إجتامعية  ظاهرٍة  أي  حدوث  إن 
آثارًا متنوعة عىل ذلك املجتمع، تطول فرتة  جمتمع من املجتمعات، سوف ترتك بال شك، 
تلك اآلثار أو تقرص، بمقدار الزمن الذي سيطرت فيه تلك الظاهرة عىل أفراد هذا املجتمع، 
ومدى تفاعلهم معها إجيابًا أو سلبًا. ولن يكون هلذه الظاهرة، أي قيمة علمية أو تارخيية بعد 
انتهائها، إذا مل يتم توثيقها رسميًا خالل حدوثها، ليس عن طريق تغطيتها إعالميًا فحسب، 
أو بواسطة كتابة التقارير واملذكرات القصرية أو الطويلة عنها فقط ، بل إضافة إىل كل هذا 
وذاك، ينبغي الرتكيز عىل رضورة إجراء البحوث العلمية واإلحصائية الدقيقة عنها، سواٌء 
كانت فردية أو مجاعية، والعمل اجلاد عىل نرشها فعليًا يف الدوريات العلمية الرصينة، حتى 
األهواء  أو  الشخصية،  االنطباعات  عن  بعيدًا  هو،  كام  الواقع  نقل  فعاًل  طريقها  عن  يتم 
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الفردية، أو وجهات النظر املتقلبة، أو املصالح احلزبية، أو األجندات املحلية أو اإلقليمية أو 
الدولية. بل وتكون الرسالة العلمية أفضل لو تم عقد مؤمترات علمية ختصصية حول تلك 
الظاهرة، حتى يتم تبادل األفكار واآلراء ووجهات النظر حوهلا بشكٍل أكثُر دقة وموثوقية.

واألمان  األمن  أوقات  يف  الظاهرة  تلك  حتدث  عندما  رضوريًا،  يصبح  هذا  كل 
وعدم  واالضطرابات  احلروب  وقت  يف  حدوثها  حال  يف  بالك  فام  والسالم،  واالستقرار 
ظروفهم  بشأن  ليس  عقب،  عىل  رأسًا  املجتمع  أحوال  قلب  فيها  يتم  بحيث  االستقرار، 
االجتامعية واالقتصادية والثقافية واملعيشية فحسب، بل وقبل ذلك بشأن وجودهم احليايت 
أو املصريي، مثلام حصل يف فلسطني عندما اندلعت انتفاضة األقىص يف شهر أيلول)سبتمرب( 
2000م، واستمرت لعدة سنوات، أحرقت األخرض واليابس، وتّم خالهلا تدمري  من عام 
البرش والشجر واحلجر، بعد مقتل وجرح واعتقال عرشات اآلالف من السكان وتعطيل 
أعامل وأنشطة وتنقالت مئات آالف اآلخرين، بفعل املعامالت القمعية من جانب سلطات 

االحتالل الصهيونية.
املريرة واملتالحقة من قطاعات املجتمع كافة، سواء من حيث  ويف ضوء الشكاوي 
الوظيفة أو املهنة، وال سيام حول اآلثار السلبية جدًا لترصفات جيش االحتالل الصهيوين 
يف التعامل ليس مع املشاركني يف أنشطة االنتفاضة فحسب، بل ومع عموم طوائف الشعب 
عىل  اجلامعي  العقاب  سياسة  يطبق  العدو  ذلك  أصبح  بحيث  كذلك،  فلسطني  يف  العريب 
الناس كافة، مما رفع من فداحة اخلسائر اجلسدية والنفسية واملعيشية، بشكٍل جيعل من عدم 
دراسة تلك اآلثار السلبية من جانب الباحثني والعلامء جريمة كربى، يف الوقت الذي ُيعترُب 

فيه إجراء تلك الدراسات نوعًا من أنواع اجلهاد بالقلم واللسان.  
اخلصوص،  وجه  عىل  الوطنية  النجاح  جامعة  ومن  اجلامعيون  الباحثون  هَب  لذا، 
والثقافية،  واالقتصادية  واالجتامعية  والصحية  الرتبوية  املؤسسات  مطالب  معظم  لتلبية 
وقاموا بإجراء دراساٍت علميٍة ميدانيٍة متنوعة. وكنُت آنذاك أعمل عميدًا لكلية الرتبية يف 
اآلثار  لدراسة  بحثٍي  فريٍق  بتشكيل  قاموا  الذين  الباحثني  بني  من  كنُت  كام  ذاهتا،  اجلامعة 
الطلبة واملعلمني  الصهيوين عىل قطاع  العدو  اهلمجية جليش  للترصفات  والنفسية  الرتبوية 
واملديرين واملرشفني الرتبويني واملمرضني وسائقي سيارات الركاب العمومي، وبمجموٍع 

من األبحاث بلغ عددها أحَد عرَش بحثًا مدعومًا من عامدة البحث العلمي يف اجلامعة.
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دعم  طلبات  من  املزيد  اهلل،  احلمد  رامي  أ.د.  وقتها  اجلامعة  رئيس  استلم  وعندما 
األبحاث التي سوف تتناول آثار االنتفاضة عىل قطاعاٍت سكانية أخرى، من جانب باحثني 
جمريات  عىل  مسبقًا  اطالعِه  ضوء  يف  الصورة  يف  وضعني  للجامعة،  املتبقية  الكليات  يف 
البحوث التي طبقها الفريق البحثي الذي أعمل عىل رئاسته. وهذا ما دفعني خالل إحدى 
االجتامعات الرسمية معه، إىل اقرتاح عقد مؤمتٍر علمي كبري يدور حول آثار انتفاضة األقىص 
عىل حياة املجتمع الفلسطيني ككل، فام كان منه إال أن دعم تلك الفكرة، عىل أن يتم عرضها 

عىل عامدة البحث العلمي يف اجلامعة ملناقشتها، واختاذ القرار املناسب بشأهنا.
وقد قام رئيس اجلامعة فورًا باالتصال هاتفيًا بعميد البحث العلمي طالبًا منه التعاون 
مع عميد كلية الرتبية لعقد مؤمتر علمي حول االنتفاضة، وأن يوضع املقرتح عىل جدول 
يف  كنُت  وملا  الصدد.  هذا  يف  املناسبة  باألفكار  تزويده  مع  العلمي،  البحث  جملس  أعامل 
األصل عضوًا رسميًا يف جملس البحث العلمي، فقد طلب مني العميد إعطاء فكرة تفصيلية 
من  العديد  بطرح  األعضاء  قام  حتى  انتهيُت،  أن  وما  احلديث.  يف  فأسهبُت  املقرتح،  عن 
األسئلة الوجيهة التي أدت إىل جالء املوقف بشكٍل أفضل، ومتت املوافقة عىل عقد املؤمتر 
العلمي بعد سبعة شهور، مع رفع األمر إىل رئيس اجلامعة، الذي قام بتشكيل جلنة حتضريية 

برئاستي، وعضوية أستاذ واحد من كل كلية من كليات اجلامعة.
وبدأُت عىل الفور بعقد اجتامعاٍت متتالية مع أعضاء اللجنة التحضريية، يف الوقت 
الذي وزعُت فيه تعمياًم عىل مجيع العاملني يف اجلامعة، أبلغهم بالنية لعقد املؤمتر، واستعداد 
اللجنة الستقبال أي بحث علمي يدور حول آثار االنتفاضة، برشط مراعاتِه لقواعد البحث 
العلمي من  التحكيم  لقواعد  البحوث سوف ختضع  أن  التأكيد عىل  مع  املعروفة،  العلمي 
جانب مقيمني متخصصني من داخل اجلامعة وخارجها وباستخدام املراسالت اإللكرتونية.
وتبع ذلك مناقشة اللجنة لتصميم مطوية خاصة  باملؤمتر بحيث اتفق األعضاء عىل 
أن تشمل عنوان املؤمتر املتمثل يف )آثار ترصفات جيش االحتالل عىل الشعب الفلسطيني 
خالل انتفاضة األقىص(، باإلضافة إىل إسم راعي املؤمتر، والذي هو وزير الرتبية والتعليم 
العايل، وإسم األمني العام للمؤمتر وهو رئيس اجلامعة أ.د. رامي احلمد اهلل، وإسم املقرر 
العام للمؤمتر وهو أ.د. جودت أمحد سعادة، وتاريخ عقد املؤمتر، وأهدافه، وحماوره املختلفة 
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الرئيسية والفرعية، ومواصفات الكتابة للمؤمتر وكيفية املشاركة فيه، وعناوين املراسالت 
الربيدية واإللكرتونية. 

بيانات حلرص عناوين  قاعدة  بإعداد  اللجنة  أعضاء  إثنني من  تكليف  وأعقب ذلك 
جناح  عىل  هلم  املطوية  إلرسال  متهيدًا  العريب،  الوطن  جلامعات  اإللكرتونية  املراسالت 
السعة. وقد تم ذلك بالفعل بعد فرتٍة وجيزة، تالها التحضري لرتتيبات استقبال البحوث، 
زيت،  بري  وجامعة  القدس،  وجامعة  الوطنية،  النجاح  جامعة  يف  جديد  تعميٍم  وتوزيع 
واجلامعة األمريكية يف جنني، وجامعة اخلليل، وذلك لالستفسار عمن يرغب من أعضاء 
هيئة التدريس يف املشاركة بعملية حتكيم البحوث جمانًا،  كي نفاجأ بأعداٍد تكاد تكون كاملة، 

ألن اجلميع اعتربوه واجبًا وطنيًا خيدم يف هناية املطاف قطاعات الشعب املترضرة.  
ويف الوقت ذاته متت خماطبة بعض املؤسسات ورشكات القطاع اخلاص الفلسطينية 
طلبًا للدعم املادي، وال سيام تلك التي تقع داخل مدينة القدس أو داخل املنطقة املحتلة لعام 
1948م، ممن يسي عليها نظام االحتالل الدائم، والتي مل تتأثر كثريًا بالترصفات الرببرية 
الصهيونية. وقد أبدت مجيعها استعدادًا تامًا للمسامهة اإلجيابية  املادية والعينية املالئمة يف  

هذا الصدد. 
وما أن مضت الشهور األربعة األوىل، حتى بدأنا نستلم البحوث الفعلية، وال سيام 
من الباحثني الذين كانوا يطبقون دراساٍت ميدانية قبل اإلعالن عن املؤمتر، وكانوا قد قطعوا 
شوطًا ال بأس به يف إنجازها، وكان هؤالء يف جمملهم من الضفة الغربية وقطاع غزة، ألهنم 
كانوا يرون املعاناة احلقيقية من الترصفات الصهيونية ليل هنار. وعند عرض األبحاث عىل 
إليكرتونيا، والطلب منهم أن ُيعطوها األولوية  تّم اختيار املحكمني وإرساهلا هلم  اللجنة، 

وإنجازها خالل إسبوعني إن أمكن. 
املتنوعة،  وأنشطتِه  املؤمتر  عن  تفصياًل  أكثر  بطريقة  اإلعالم  وسائل  اطلعت  أن  وما 
حتى بدأت شخصيات تتصل يب من داخل فلسطني املحتلة ومن منطقة القدس، مثل معايل 
السادة  رأسهم  وعىل  آنذاك   العرب  الكنيست  أعضاء  وبعض  عرشاوي،  حنان  الدكتورة 
أبدوا  ومجيعهم  الدراوشة،  الوهاب  وعبد  حماميد،  وهاشم  الصانع،  وطلب  الطيبي،  أمحد 

استعدادهم الفعيل حلضور افتتاح املؤمتر وبعض فعالياته.
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ومما أثلج الصدر، استالم اللجنة التحضريية فيام بعد للعديد من األبحاث من خارج 
فلسطني، وبالذات من األردن ومرص ولبنان وسوريا وتونس والعراق، وبعدٍد من األبحاث 
تَم رفض  تّم توزيعها عىل املحكمني حتى  بلغ )64( بحثًا ومقاالً، والتي ما أن  واملقاالت 
)18( منها وبقي )46( متت املوافقة عليه رسميًا بعد إجراء التعديالت املطلوبة، وقد تناولت 

قضايا تربوية ونفسية وزراعية وجتارية وسياسية وإعالمية وصيدالنية  وهندسية .
جدوٍل  عمل  مع  االفتتاح،  برنامج  تصميم  تّم  املؤمتر،  افتتاح  موعد  اقرتب  وعندما 
تنظيمٍي لتوزيع البحوث عىل قاعاٍت متعددة داخل اجلامعة، ضمن كتيب صغري متت طباعته 
املطاعم  تطوعت  وقد  متتالية.  أياٍم  ثالثة  وملدة  حمددٍة  أوقاٍت  وضمن  اجلامعة،  مطابع  يف 
واملؤسسات القريبة داخل مدينة نابلس بتزويد املؤمتر باحتياجاته من الطعام والرشاب، يف 

حني وصل اجلامعة  دعم من بعض املؤسسات التي استعدت لذلك من قبل.   
تعيشها  كانت  التي  الصعبة  الظروف  املؤمتر، رغم  الفتتاح  االستعدادات  واكتملت 
البالد من ترصفات جيش االحتالل الوحشية هنا وهناك. وما أن بقي أسبوع واحٍد فقط عىل 
االفتتاح، حتى حصل ما كنا نخشاه، إذ اجتاحت جحافل الدبابات الصهيونية مدينة نابلس 
كاملة أيام رئيس الوزراء )شارون(، استمرت شهرًا كاماًل، حصل خالله الكثري من القتل 
للمؤسسات  الكامل  التعطيل  مع  البالد،  أوصال  وتقطيع  واالعتقال  والترشيد  والتدمري 
واجلامعات والوزارات، واعتقال القادة املشهورين أمثال مروان الربغوثي، وأمحد سعدات 
وحسن يوسف وغريهم، وتم لألسف الشديد جتميد فكرة افتتاح املؤمتر يف ضوء الظروف 

األصعب التي واجهتها جامعة النجاح فيام بعد. 
الباحثني ممن  إىل مجيع  بكتابة خطاٍب رسمي  قمُت  اخلطرية،  املستجدات  ويف ضوء 
جمالٍت  إىل  األبحاث  تلك  بإرسال  فيها  أشجعهم  املحكمني،  موافقة  بحوثهم عىل  حازت 
حمكمة مقرونة بخطاب القبول من جانب جلنة حتكيم املؤمتر. وبالفعل تّم نرش معظمها يف 
دوريات علميٍة حمكمٍة ومن بينها أحَد عرَش بحثًا يل مع أربعة من الباحثني اآلخرين، والتي 
تّم نرشها يف املجالت املحكمة اآلتية: جملة دراسات الصادرة عن اجلامعة األردنية، والتي 
جامعة  وجملة  أيضًا،  بحثني  ونرشت  الوطنية،  النجاح  جامعة  وجملة  منها،  بحثني  نرشت 
القدس، ونرشت بحثني كذلك، وجملة احتاد اجلامعات العربية، ونرشت بحثني أيضًا، وجملة 
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الزيتونة األردنية  الرتبوية بجامعة قطر ونرشت بحثًا واحدًا، وجملة جامعة  البحوث  مركز 
ونرشت بحثًا واحدًا، وجملة جامعة الزرقاء ونرشت بحثًا أيضًا. 

ظاهرًة  عارَص  إذا  اجلامعي،  األستاذ  واجبات  أوجب  من  فإن  شديد،  وباختصاٍر 
اجتامعيًة ما، تؤثر سلبًا عىل حياة املجتمع الذي يعيش فيه، أن يدرسها دراسة علمية دقيقة، 
وأن يعمل جاهدًا عىل نرشها يف دورياٍت علميٍة حُمََكمة، وأن يطالب فوق ذلك بعقد مؤمتٍر 
علمي لتناول جوانبها كافة، حتى يوثقها جيدًا لألجيال القادمة من جهة، وحتى يقوم بواجبُه 

البحثي والوطني استكامالً للرسالة التي ينبغي أن يؤدهيا بصدٍق وأمانٍة من جهٍة ثانية.

profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com                                                                                
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احللقة الثامنة وال�ستون: ذكريات كتابة البحوث الرتبوية
                                                عن انتفا�سة الأق�سى

بقلم: أ.د. جودت امحد املساعيد

أن  جيب  التي  الرصينة،  العلمية  البحوث  نرش  عىل  حريصًا  اجلامعي  األستاذ  يظل 
تتسم باحلداثة املرغوب فيها، بعيدًا عن التكرار املمجوج من ناحية، وبمعاجلتها للقضايا أو 
املشكالت احلقيقية التي يعاين منها املجتمع املحيل الذي يعيش فيه من ناحيٍة ثانية. كل هذا 
جيعل من تلك البحوث أكثُر فائدًة وأعظم قيمًة وقبوالً من أبناء ذلك املجتمع، ال سيام إذا تَم 

نرشها يف جمالٍت جامعيٍة أو مهنيٍة مرموقٍة.
وبينام كنُت أعمُل أستاذًا بكلية الرتبية يف جامعة النجاح الوطنية بنابلس، برتشيٍح من 
احتاد اجلامعات العربية يف العاصمة األردنية َعاَمن، اندلعت انتفاضة شعبية عارمة يف الضفة 
الغربية وقطاع غزة، بعد أن قام رجل احلرب الصهيوين )شارون( يف الثامن والعرشين من 
2000م، بتدنيس ساحات املسجد األقىص، متحديًا مشاعر  شهر أيلول )سبتمرب( من عام 
املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا. وقد أدى هذا الترصف األرعن، إىل حدوث تلك 
االنتفاضة الشاملة يف تلك الساحات من جانب املدافعني عن حياض ذلك املكان املقدس، 



367

سميت  املحتلة،  املناطق  مجيع  يف  عنيفٍة  فعٍل  ردة  إىل  أدت  التي  احلقيقية،  املجازر  تقع  كي 
بانتفاضة األقىص.

وقد تبع تلك االنتفاضة الباسلة، الكثري من األحداث املتسارعة، التي أدت إىل حدوث 
اجتياحات شاملة للمدن والبلدات الفلسطينية كافة، من جانب قوات االحتالل الصهيوين، 
وما تّم استخدامه آنذاك من أبشع أساليب القصف والقتل والترشيد والتدمري، إضافة إىل 
اليومية.  االعتيادية  تنقالهتم  ومنع  الناس  أعامل  وتعطيل  واالعتقال  والتجويع  احلصار 
الرتبوية  البحوث  لتطبيق  املجال اخلصب  القاهرة واالستثنائية متثل  الظروف  وكانت تلك 

والنفسية، التي تبادرت إىل األذهان، وكانت لدينا الرغبة بإجرائها يف الوقت املناسب.
وكان وراء البدء اجلاد بإجراء البحوث الرتبوية والنفسية عن االنتفاضة من جانبي، 
قصة واقعية ال بد من رسدها، ألهنا كانت السبب وراء اإلرساع يف بذل اجلهود املتواصلة 
لتنفيذ هذه البحوث. ففي أحد األيام، وبعد أن طالت فرتة انتفاضة األقىص لشهوٍر عديدة، 
نابلس  بلدية  رئيس  من  رسالة  احلمداهلل،  رامي  أ.د.  آنذاك،  النجاح  جامعة  رئيس  استلم 
من  حوهلا،  وما  نابلس  بمدينة  املواطنني  مهوم  فيها  ينقل  الشكعة،  غسان  السيد  وقتها، 
مشكالت نفسية وتربوية تواجه طلبة املدارس الصغار، الذين يرفضون الذهاب إىل املدارس 
ويفضلون البقاء يف محاية الوالدين، بعد أن سمعوا الكثري من األصوات التي تصم اآلذان 
من جانب الطائرات العسكرية املقاتلة الصهيونية، وهدير الدبابات واملجنزرات املختلفة، 
وأزيز الرصاص يف كل زاويٍة ومكان. هذا عالوًة عىل شكاوي الطلبة واملعلمني واملديرين 
واملرشفني الرتبويني، وحتى املرشدين النفسيني من مواجهتهم للكثري من املشكالت الرتبوية 
والنفسية النامجة عن صعوبة تنقالهتم وتعرض الكثري من رفاقهم إما للقتل أو للجرح أو 
لالعتقال، أو لإلهانة عىل أقل تقدير. هذا باإلضافة إىل شكاوي السائقني واملمرضني، بل 

وكافة أبناء الشعب وطوائفه املهنية املختلفة.  
وقد طلب السيد الشكعة بأن يتم إجراء دراساٍت علمية دقيقة من جانب متخصصني 
يف اجلامعة لتشخيص تلك املشكالت ووضع احللول الناجعة هلا، مع استعداد بلدية نابلس 
تلك  بتحويل  قام  أن  إال  اجلامعة  رئيس  من  كان  وما  للباحثني.  التسهيالت  كافة  لتقديم 
الرسالة يل، بصفتي عميدًا  لكلية الرتبية، طالبًا مني تشكيل فريق بحثي واحد أو أكثر للبدء 

بإجراء األبحاث العلمية املناسبة لتحقيق هذه الرغبة. 
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بالدرجة  القضية  يدور حول هذه  اجتامٍع طارئ  إىل عقد  الكلية  وقد دعوُت جملس 
أنني  إال  عديدة،  بناءٍة  اقرتاحاٍت  احلضور  طرح  طويلة،  مناقشات  دارت  حيث  األساس، 
والوطن  بل  واملدينة  اجلامعة  تعيشها  التي  الصعبة  االستثنائية  الظروف  بأن  منهم  ملسُت 
بأرسِه، قد ال يشجع عىل البدء هبا عىل الفور. وقمُت بعدها بتوزيع تعميٍم عىل مجيع أعضاء 
التدريس يف الكلية، بل وعىل طلبة الدراسات العليا، أشجعهم عىل تشكيل فريق أو  هيئة 
أكثر إلجراء بحوٍث حول آثار الترصفات اإلجرامية الصهيونية خالل االنتفاضة عىل أبناء 

املجتمع املحيل.
وملا انقضت فرتة العرشة أيام دون احلصول عىل ردود إجيابية من أعضاء هيئة التدريس 
نتيجة انشغاالهتم املتنوعة، فقد قررُت أن أقوم بتشكيل فريق بحثي برئاستي وعضوية أربعٍة 
ووعدته  بذلك،  هاتفيًا  اجلامعة  رئيس  أبلغت  حيث  اخلرجيني،  العليا  الدراسات  طلبة  من 
بتقديم خطٍط بحثية له قريبًا، من أجل دعمها ماديًا ومعنويًا، مما جعله يدعم هذه اخلطوة 
بقوة. وكم كان الفريق يلتقي يف مكتب عامدة كلية الرتبية لياًل، وأحيانًا معظم أيام اإلجازات 
الرسمية، كي نناقش املوضوعات التي تستحق البحث فعاًل، ثم نضع خطة البحث التفصيلية 
لكل موضوٍع منها عىل ِحدة. وما أن انتهينا من وضع اخلطط ألحَد عرش بحثًا مستقاًل، حتى 
طلبُت عقد لقاء مع الرئيس، ناقشت معه ما أنجزناه خالل شهرين كاملني. وقد أثنى كثريًا 
عىل هذه اجلهود واتصل فورًا بعميد البحث العلمي كي يلتحق باالجتامع، وأعطاه تعليامت 
البحث  بعد عرضها عىل جملس  ماديًا  البحوث  كتابية، برضورة دعم هذه  شفوية وأخرى 
اجتامع  حضور  أسبوع  بعد  العلمي  البحث  عميد  مني  طلب  وبالفعل  للجامعة.  العلمي 
املجلس، كي أعطي األعضاء فكرة شاملة عن اخلطط البحثية وجماالت تطبيقها. وبعد طرح 

العديد من االستفسارات متت املوافقة عىل الدعم املايل واملعنوي هلا.
مع  مجيعًا،  البحثية  للخطط  البحث  أدوات  بتطوير  ذلك  بعد  العمل  فريق  وبدأ 
رضورة أن تكون األولوية يف التطبيق والنرش لبحث: )املشكالت السلوكية لدى األطفال 
انتفاضة األقىص كام يراها املعلمون(، نظرًا  الدنيا خالل  الفلسطينيني يف املرحلة األساسية 
املتدنية، والتي ظهرت  الطرية يف الصفوف  التعامل مع الرباعم  حلساسية هذا املوضوع يف 
عليهم أنامط سلوكية مؤملة مثل الرصاخ خالل النوم نتيجة األحالم املخيفة املقرونة بمشاهد 
القصف والتدمري، وما رافقها من حاالت التبول الالإرادي، وااللتصاق بحضن الوالدين 



369

وعدم الرغبة بالذهاب إىل املدارس، وغري ذلك من ترصفات. وقد تَم نرش هذا البحث يف 
جملٍة حُمََكمة هي جملة جامعة النجاح لألبحاث، يف العدد الثاين من املجلد)16( لعام 2002م.
وبام أن الطلبة املغرتبني الذين يلتحقون بجامعة النجاح، قد انقطعت هبم الُسُبل نتيجة 
توقف عمليات التنقل، وصعوبة التحويالت املالية نتيجة اإلجراءات الصهيونية التعسفية،  
فقد كان البحث الثاين حتت عنوان: )املشكالت التي يعاين منها الطلبة املغرتبون يف جامعة 
احتاد  جملة  من   )40( العدد  يف  نرشُه  تّم  والذي  االقىص(،  انتفاضة  خالل  الوطنية  النجاح 
اجلامعات العربية لعام 2002م، وهي جملٍة حُمكمة أيضًا. كام أنه بسبب معاناة قطاع سائقي 
فقد  أخرى،  إىل  مدينة  من  التنقل  منع  بسبب  مهنتهم،  يف  تام  شبه  اهنيار  من  الركاب  نقل 
التقى فريق البحث بالكثريين منهم وتعرف عىل مشكالهتم، ومتت صياغتها يف أداة قياس 
وزعت عليهم، كي يدور البحث الثالث حول: )املشكالت التي تواجه سائقي سيارات نقل 
الركاب العمومي يف حمافظة نابلس خالل االنتفاضة(، والذي صدر يف العدد الثاين من  جملة 

جامعة القدس املفتوحة لعام 2003م، وهي جملة جامعية حُمََكمة.
وممرضني،  أطباء  من  فيها  وما  املستشفيات  يف  واملتمثل  الصحي  القطاع  ألن  ونظرًا 
من  اآلالف  لعرشات  الستقبالِه  نظرًا  االنتفاضة،  أحداث  خالل  األكرب  الِوزَر  حتمل  قد 
عملهم،  أماكن  يف  املمرضني  بزيارة  البحث  فريق  قام  فقد  املتنوعة،  اإلصابات  حاالت 
وقام بتشخيص ما يواجهونه من مشكالٍت كبرية، حتولت إىل أداة بحث، مما ساهم يف نرش 
البحث الرابع بعنوان: )ضغوط العمل لدى املمرضني واملمرضات خالل انتفاضة األقىص 
يف مستشفيات حمافظة نابلس(، والذي تّم نرشُه يف العدد األول من املجلد )30( من جملة 

دراسات/ اجلامعة االردنية املرموقة.
املدارس األساسية ومديراهتا قد واجهوا ظروفًا غريعادية من أجل  وبام أن مديري 
حث املعلمني والطلبة عىل قطع مادة املنهاج املطلوبة رغم األوضاع القاسية، فقد دار البحث 
خالل  والطلبة  املنهاج  مع  الفلسطينية  االساسية  مدارس  مديرى  تعامل   ( حول:  اخلامس 
ملجلة  السادس  املجلد  من  الثاين  العدد  يف  2003م  عام  نرشُه  تّم  الذي  األقىص.(  انتفاضة 

جامعة الزرقاء للبحوث والدراسات، وهي جملة حُمََكمة.
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وكانت من بني أكثر املشكالت إزعاجًا لكٍل من الطلبة وألولياء أمورهم، وللعاملني 
يف قطاع الرتبية والتعليم، القلق عىل مصري طلبة الثانوية العامة واخلوف الشديد من االمتحان 
العام، يف ظل عدم الدوام لفرتات طويلة، وللترصفات اهلمجية من جانب قوات االحتالل 
إجتاه طلبة املدارس وعىل رأسهم طلبة الثانوية العامة، حتى ُيلحقوا باألبناء وأولياء أمورهم، 
أثر   ( بعنوان:  السادس  البحث  هنا جاء  معنوية ممكنة. ومن  أكرب خسارٍة  والبلد ككل  بل 
بعض املتغريات النفسية والديموغرافية عىل مستوى قلق االمتحان لدى طلبة الثانوية العامة 
املجلد  من   )25( العدد  2004م يف  عام  الذي صدر  االنتفاضة(،  فلسطني خالل  يف شامل 

)13(  ملجلة مركز البحوث الرتبوية بجامعة قطر، وهي جملة حُمََكَمة معروفة. 
وبام أن املرشفني الرتبويني كانوا ممن تأثر عملهم كثريًا بترصفات سلطات االحتالل، 
املرشفني  )دور  بعنوان:  وكان  دورهم،  عىل  االنتفاضة  لبحوث  السابع  البحث  ركز  فقد 
اهلل  رام  االنتفاضة يف حمافظتي  أثناء  والطلبة  املدريس  املنهاج  مع  تفاعلهم  الرتبويني خالل 
2004م،  واخلليل(، والذي تّم نرشُه يف العدد )43( من جملة احتاد اجلامعات العربية، لعام 

وهي جملة حُمََكَمة.
     وعندما وجدنا أن البيئة الدراسية البيتية قد ترضرت كثريًا لدى طلبة املدارس، فقد 
اهتم البحث الثامن بذلك، حيث كان بعنوان: )البيئة الدراسية البيتية لدى طلبة املرحلتني 
االساسية والثانوية يف فلسطني خالل انتفاضة االقىص(، والذي صدرعام 2005م يف العدد 

األول للمجلد التاسع عرش من جملة جامعة النجاح لألبحاث امُلَحكمة.
مبارشة،  الصهيوين  االحتالل  لقوانني  ختضع  وضواحيها  القدس  منطقة  كانت  وملا 
فقد ركز البحث التاسع عىل: )تقدير معلمي املرحلة الثانوية يف حمافظة القدس وضواحيها 
للحياه املدرسية خالل انتفاضة األقىص(، والذي تّم نرشُه يف العدد السابع من جملة جامعة 
القدس لعام 2006م. أما البحث العارش، فقد صدر يف العدد األول من املجلد الرابع لعام 
انتفاضة  املناهج املدرسية والطلبة خالل  2006م بعنوان: )تفاعل املعلمني يف فلسطني مع 
االقىص من وجهة نظرهم(، يف جملة جامعة الزيتونة للدراسات والبحوث العلمية امُلَحَكمة.
االحتالل  جيش  بانتهاكات  تأثرت  قد  املدارس  تالميذ  بني  السائدة  القيم  أن  وبام 
الصهيوين، فقد دار البحث احلادي عرش واألخري حول: ) ترتيب تالميذ الصف السادس 
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االسايس أيام االنتفاضة للقيم حسب مقياس روكيش يف ضوء عدد من املتغريات(، والذي 
2007م،  نرشته جملة دراسات / اجلامعة األردنية، يف عددها األول من املجلد )34( لعام 

وهي جملٌة جامعيٌة مرموقة.
وباختصار شديد، فإن الدفاع عن حقوق الشعوب يف احلرية واالستقالل والتخلص 
من االحتالل واالستعامر، ال يتوقف عند الكفاح السلمي فقط، أو حتى عند الكفاح املسلح 
فحسب، بل ينبغي باإلضافة هلام معًا، أن جُيري البحوث العلمية التوثيقية الدقيقة التي يتم 
نرشها يف املجالت العلمية الرصينة، كي تتم قراءهتا من األجيال احلارضة والقادمة، وتشهد 
بعد عقود بل وقروٍن آتية، بأن هذا الشعب مل يقبل االحتالل، وقد قاوم بالسالح وباحلجر، 

بل وبالصدور العارية، حتى ضحى بالغايل والنفيس من أجل طعم احلرية.
profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com                                                                                                    

Website: http://www.jwdat.com
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http://alghad.com/  articles/2026192                  
      صحيفة الغد األردنية 

             تاريخ النرش: األربعاء: 2017/1/3

احللقة التا�سعة وال�ستون: جامعة النجاح يف ظل احل�سار والجتياح      
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

أو  تقدمها  يف  رهينًة  اليوم،  عامل  يف  جامعٍة  أو  رشكٍة  أو  مؤسسٍة  أو  وزارٍة  كل  تبقى 
تأخرها أو حتى سري أعامهلا اليومية، بالظروف املختلفة املحيطة هبا، إن خريًا فخرٌي، وإن رشًا  
النامء  فإن جماالت  إذا ساَد األمن واألمان، وعّم االستقرار والسالم،  . وبمعنًى آخر،  َفرّشٌ
أو برشية  ما مل تظهر عوامل طبيعية  الغالب هي األكثر حدوثًا،  والتقدم والبناء، تكون يف 
قاهرة حتول دون ذلك. وإن سادت الفوىض أو اشتعلت احلروب أو الفتن، املفروضة بالقوة 
عىل أهلها، فإن شبه الشلل يف األعامل واإلنجازات، سيكون يف الغالب هو سيد املوقف، مما 
ينعكس سلبًا إن عاجاًل أو آجاًل عىل مصري تلك املؤسسات أو الرشكات أو الوزارات، وال 
سيام من حيث ضعف األنشطة واخلدمات من جهة، وقلق مموليها ثم العاملني فيها من حيث 

هتديد املنافع واالستثامرات واإلنتاج من جهٍة ثانية.
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وضمن وجهة النظر السابقه، فقد انتعشت أعداٌد كثريٌة جدًا  من الرشكات والتنظيامت 
النمو  منها عىل وجه اخلصوص، وذلك يف فرتات  واملؤسسات بصورٍة عامٍة، واجلامعات 
العقود  وكانت  عامٍة.  بصورٍة  العريب  الوطن  يف  واالستقرار  واألمن  واهلدوء  واالزدهار 
القرن العرشين، متثل الطفرة الكربى يف تأسيس اجلامعات احلكومية  اخلمسة األخرية من 
املناطق  إىل  العربية  الطفرة اجلامعية  تلك  انتقلت  الوطن. وقد  واخلاصة عىل مستوى ذلك 
الفلسطينية املختلفة، فتم إنشاء جامعات عديدة مثل جامعة النجاح الوطنية، وجامعة بري 
زيت، وجامعة القدس/ أبوديس، وجامعة اخلليل، وجامعة بيت حلم، واجلامعة األمريكية 
يف جنني، وجامعة القدس املفتوحة، وكلها يف الضفة الغربية، ثم اجلامعة اإلسالمية، وجامعة 

األزهر، وجامعة األقىص يف قطاع غزة.  
ولكن كان هذا االزدهار للجامعات الفلسطينية قد حصل يف أوقات اهلدوء أو شبه 
االستقرار التي حصلت، وذلك بعد إنشائها مبارشة. ولكن ما أن اندلعت االنتفاضة األوىل 
بانتفاضة احلجارة، حتى ارتبك املشهد اجلامعي خالهلا  1987م، والتي سميت وقتها  عام 
كثريًا، وتراجعت أنشطة اجلامعات بدرجٍة كبرية، وتأثرت سلبًا بالترصفات الوحشية جليش 
التأثري األكثر سلبية وإيالمًا وقسوًة عىل تلك  أما  تالية.  االحتالل الصهيوين لعدة سنوات 
اجلامعات بخاصٍة بل وعىل املجتمع العريب الفلسطيني بعامٍة، فقد حدث يف الثامن والعرشين 
من شهر أيلول )سبتمرب( من عام 2000م، عندما جترأ زعيم احلرب الصهيوين آنذاك اجلنرال 
)شارون( وبحامية جيش االحتالل، وقام باقتحام باحات املسجد األقىص املبارك، متحديًا 
أدى  للمعمورة. وقد  األربعة  املسلمني يف األركان  املليار من  مليار وربع  أكثر من  مشاعر 
ذلك إىل حدوث انتفاضٍة شعبيٍة كانت أشد قوًة وأوسع انتشارًا من انتفاضة احلجارة السابقة 

هلا، والتي أطلق عليها إسم انتفاضة األقىص.
ويف الوقت الذي مل أعاين مبارشًة أحداث انتفاضة احلجارة، حيث كنُت وقتها أستاذًا 
ورئيسًا لقسم الرتبية وعلم النفس يف جامعة الريموك بمدينة إربد األردنية، ولكنني كنت 
أتابعها بوسائل اإلعالم املختلفة، إال أن الوضع بالنسبة النتفاضة األقىص كان خمتلفًا للغاية، 
إذ كنُت عبارة عن شاهد عياٍن حقيقٍي عىل تلك االنتفاضة، عندما كنت أعمل أستاذًا وعميدًا 
لكلية العلوم الرتبوية يف جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس، خالل الفرتة ما بني عامي  

1999 – 2003م.
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أقول بكل صدٍق وجترٍد وموضوعية، وبدون أي تضخيم أو هتويل أو أعامٍل دعائية، 
انتفاضة  أحداث  خالل  الصهيونية  االحتالل  لقوات  الرببرية  الترصفات  من  رأيُت  بأنني 
بالبالد  وفتكِه  البشعة،  جرائمِه  تنوع  حيث  من  وذلك  شيبًا،  الولداَن  جيعُل  ما  األقىص 
والعباد. كام أنني عايشُت يف الوقت ذاته ورأيُت بأم عيني، من أساليب الصمود والتحدي 
وجه  عىل  الوطنية  النجاح  جامعة  ومن  بعامة،  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  جامعات  من 
اخلصوص، ما جيعلني أنحني إجالالً وتقديرًا وإعزازًا إلدارة تلك اجلامعة أوالً، وألعضاء 
نابلس األشاوس  ثالثًا، وألهايل مدينة  ثانيًا، وللطلبة األبطال  التدريسية واإلدارية  اهليئتني 
رابعًا وأخريًا، عىل املجازفة بأرواحهم يف كثرٍي من األحيان، من أجل احلرص عىل ديمومة 
عمل تلك املؤسسة العلمية تدريسيًا وخدماتيًا، وبطرٍق وأساليب قد ال ختطر عىل البال أبدًا، 

ويف أحلك الظروف وأشدها قسوًة عىل بني البرش. 
وكان املطلوب من اجلميع خالل فرتة االجتياحات العسكرية أو احلصارات املعيشية، 
اقرتاحات عادية، وذلك من أجل استمرار  إبداعية وليست جمرد  أو حلوٍل  بأموٍر  التفكري 
جامعة النجاح يف تأدية الرسالة العلمية والتنويرية املطلوبة منها. لذا، فقد تقرر فتح اجلامعة 
واإلداريني  التدريس  هيئة  أعضاء  من  إليها  الوصول  يستطيع  من  الستقبال  دائم  بشكٍل 
والطلبة، وأن تستمر العملية التعليمية حتى بمن حيرض فقط، مهام كان عدد الطلبة يف القاعة 
قليال. كل ذلك من أجل إشعار الناس كافة، بأن اجلدية واضحة يف رضورة ديمومة العمل 

باجلامعة، حتى يتم تشجيع الباقني عىل القدوم إليها دون تردد أو خوف.
ومن بني األفكار التي تّم طرحها وتنفيذها فورًا خلدمة قطاع الطلبة املنترشين يف املدن 
والبلدات خارج مدينة نابلس، ذهاب الطلبة أينام كانوا إىل فروع جامعة القدس املفتوحة يف 
بلداهتم، حيث سيلتقي هبم أعضاء هيئة التدريس من جامعة النجاح، الذين مل يتمكنوا من 
الوصول إىل مدينة نابلس، من أجل إلقاء املحارضات املطلوبة، أو الرد عىل االستفسارات 
الطالبية العديدة، أو تقديم التعليامت أو التوجيهات اجلامعية الواردة من املقر الرئييس، أو 

حتى تقديم االمتحانات الرسمية حتت إرشاف هؤالء املدرسني.
جانب  من  املستحكم  احلصار  ضوء  يف  للغاية،  صعبة  كانت  التنقالت  ألن  ونظرًا 
قوات االحتالل، وخشيًة عىل أسئلة امتحانات من التسب، فقد تقرر نقلها ضمن مظاريف 
جامعة  فروع  أحد  إىل  تصل  أن  وما  املرىض.  وبصحبة  اإلسعاف  سيارات  داخل  رسمية 
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القدس املفتوحة، حتى يستلمها أحد أعضاء هيئة التدريس التابعني جلامعة النجاح كي يوقع 
عىل استالمها، ويوزعها عىل الطلبة بالتعاون مع زمالئه اآلخرين.

وال ننسى الرتكيز من اجلميع عىل العمل اإللكرتوين ليس يف األعامل اإلدارية الروتينية 
اليومية فحسب، بل وأيضًا يف العملية التدريسية، إذ كان يتم عن طريقها توصيل أجزاء من 
املادة الدراسية، والتكليف بالواجبات أو املشاريع البحثية من جانب املدرسني، باإلضافة 
عن  ناهيك  هذا  أساتذهتم،  من  عليها  والرد  الطلبة  من  واالستفسارات  األسئلة  طرح  إىل 
استخدام خدمات اهلاتف املحمول، من أجل حتقيق  العديد من األهداف التعليمية التعلمية 

املرسومة.
ويف الوقت ذاته، كانت غرفة املؤمترات داخل املكتبة الرئيسية للجامعة تلعب دورًا 
كبريًا يف نقل املعرفة عن ُبعد. إذ كانت رسائل املاجستري املنتهية حسب األصول، تتم مناقشتها 
فيها بالتعاون مع غرفتني أخريني: األوىل يف مدينة رام اهلل، والثانية يف مدينة غزة، خاصة وأنه 
أصبح من الصعب وصول الكثري من الطلبة إىل اجلامعة بسبب سياسات احلصار الظاملة من 
جيش االحتالل، فقد تّم عمل الرتتيبات كي تكون جلنة املناقشة من األساتذة داخل قاعة 
املؤمترات باملكتبة، يف حني يكون الطالب أو الطالبة يف غرفة مؤمترات مماثلة هلا إما يف غزة 
أو يف رام اهلل، كي تدور فعالية املناقشة كاملة، مما ساهم يف حل مشكلة املناقشات املرتاكمة.

يف  التدريس  هيئة  وأعضاء  الطلبة  معاناة  من  للتخفيف  األخرى  األساليب  ومن 
بتزويد  القيام  االحتالل،  جيش  يفرضها  التي  واحلصار  اإلغالق  سياسة  من   اجلامعة 
املفروض  اآلمنة  الطرق  عن  ومدرسيها  اجلامعة  إدارة  من  بالتوجيهات  اليكرتونيًا  الطلبة 
أن يسلكوها عرب املزارع والبساتني واألودية واجلبال، كي يتفادوا مواجهة اجليش املدجج 
بالسالح، متهيدًا للوصول إىل جامعة النجاح الوطنية بأمان. وكم كانت هذه الطريقة تكلف 
األمطار  حيث  القارس،  الشتاء  فصل  خالل  وبخاصٍة  الشديد،  العناء  الطلبة  من  الكثري 
الكتب،  بعض  إىل  باإلضافة  حقيبته  يف  حيمل  بعضهم  كان  وكم  املوحل.  والطني  والرياح 
السري  بالطني خالل  كثريًا  اتسخ  أو  منها  ابتل  ما  يستبدل  آخر، كي  أخرى وحذاء  مالبس 

مسافات طويلة عىل األقدام.
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يأتون إىل مكتبي يف اجلامعة، وهم يف  الذين  الطلبة  بأم عيني بعض  وكم كنُت أرى 
كامل البلل من األمطار الغزيرة وبدون مالبس إضافية حيملوهنا معهم، مما كان يدفعني إىل 
أبقائهم بجانب أجهزة التدفئة حتى جتف مالبسهم متامًا، كي يستطيعوا بعدها الذهاب إىل 
القاطنني  األساتذة  قطاع  أيضًا عىل  ينطبق  كان  ذاته  االمتحان. واألمر  أو  الدراسة  قاعات 
خارج مدينة نابلس، والذين ُحرموا من استخدام سياراهتم اخلاصة، وساروا بطرٍق إلتفافية 
وعدم  والتنويرية،  العلمية  رسالتهم  أداء  أجل  من  الطلبة،  مع  جدًا  وخطرة  ومتعرجة 
االستسالم لسياسات احلصاراملفروضة من قوات االحتالل، هبدف تعطيل مسار املؤسسات 

احلكومية واخلاصة وعىل رأسها اجلامعات.
وباختصار شديد، وكام قال الشاعر العريب التونيس أبو القاسم الشايب: ) إذا الشعب 
يومًا أراد احلياة، فال بد أن يستجيب القدر(. وهذا ما حصل مع الشعب يف الضفة الغربية 
وقطاع غزة، الذي رفض رفع الراية البيضاء رغم كل الوسائل الوحشية جليش االحتالل 
الصهيوين، بل قاوم بشدة خالل انتفاضة األقىص، وواجه بكل الوسائل قصف الطائرات، 
هذا  وفوق  بالسالح.  املدججني  اجلنود  من  اآلالف  عرشات  وانتشار  الدبابات،  وزحف 
وذاك، فقد أرص ذلك الشعب عىل ديمومة عمل مؤسساته وعىل رأسها اجلامعات، ألنه كان 
يدرك بأن االحتالل ال هيدف القتل واالعتقال والترشيد والتدمري فقط، بل وقبل ذلك، فإن 
امُلِشع أو العمل عىل تعطيل  عينه تبقى دومًا عىل مراكز العلم وجامعاته، كي يطفئ نورها 
فقد  باملرصاد،  املحتل  هلذا  كانوا  واملخلصني  املثقفني  من  الكثري  ولكن  األقل،  عىل  دورها 
بذلوا جهودًا جبارة إلبقاء ديمومة العمل فيها رمزًا ليس للعلم واإليامن فحسب، بل وقبلها، 
أن تظل دومًا شعارًا ملقاومة االحتالل الظامل، يف وقٍت خلت فيه الكرة األرضية مجعاء من 

وجود أي شعٍب حمتل إال عىل أرض األنبياء والرسل يف فلسطني السليبة.      

profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com                                                                                                    

Website: http://www.jwdat.com
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http://alghad.com/  articles/2038052.html                  
      صحيفة الغد األردنية 

       تاريخ النرش: األربعاء: 2018/1/10

احللقة ال�سبعون : جامعة النجاح والإنتاج العلمي والفكري   
بقلم: أ.د. جودت امحد املساعيد

 حيرص اإلنسان العادي يف الغالب، عىل أن يرتك آثارًا إجيابية واضحة يف املكان الذي 
املرغوب  اآلثار  هذه  وختتلف  إليه.  ينتمي  الذي  للمجتمع  اليومية  احلياة  يف  أو  فيه،  يعمل 
املهنة  تلك  طبيعة  حسب  وذلك  أخرى  إىل  مهنٍة  من  الواقع،  أرض  عىل  بصامهتا  ترك  يف 
وظروفها، كا أهنا ختتلف من شخٍص إىل آخر، وذلك بناءًا عىل نمط أنشطة ذلك الشخص 

وجهودِه املختلفة التي يبذهلا منفردًا أو بالتعاون أو التنسيق مع اآلخرين.   
وملا كان األستاذ اجلامعي قد انحرصت جهوده يف التدريس والبحث العلمي وخدمة 
بالفعل من  ُيبدع فيها مجيعًا، حتى يتمكن  بالدرجة األساس، فإنه حياول دومًا أن  املجتمع 

إثبات وجوده يف جمال ختصصه العام وختصصه الدقيق يف وقٍت واحد. 
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البكالوريوس واملاجستري والدكتوراة،  وبام أن متيزُه بشكٍل واضٍح يف تدريس طلبة 
يعود عليه يف الغالب بالسمعة الطيبة بني الطلبة عىل وجه اخلصوص، فإن إبداعاته يف جمال 
ثم  امُلَحَكمة،  واملهنية  اجلامعية  الدوريات  يف  نرشها  عىل  والعمل  العلمية  البحوث  إجراء 
تأليف الكتب اجلامعية التخصصية الدقيقة والعامة، تؤدي به إىل النظرة املرموقة من جانب 
زمالئِه الباحثني من أعضاء هيئة التدريس يف املعاهد العليا واجلامعات، يف حني متثل خدماته 
ألركان  الثالثية  الصورة  تكتمل  كي  أيضًا،  عليه  حيرص  كبريًا  إجتامعيًا  رصيدًا  املجتمعية 

نجاح األستاذ اجلامعي يف إمتام رسالته العلمية والعملية املنشودة.
وقد أخذت هذه األركان الثالثة نصيبها من التوثيق من جانبي خالل عميل سابقًا يف 
جامعة الريموك األردنية، ويف جامعة السلطان قابوس الُعامنية، واآلن جاء دورها التوثيقي 
يف جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس الفلسطينية. هذا باإلضافة إىل أن جماالت التدريس 
وخدمة املجتمع يف اجلامعة األخرية قد تّم ختصيص مقاالت سابقة هلا، مما جيعل هذه املقالة 

تركز فقط عىل اإلنتاج العلمي والفكري خالل عميل يف تلك اجلامعة.
لكلية  عميدًا  عميل  خالل  هبا  مررُت  التي  تلك  للغاية،  قاسيًة  الظروف  كانت  وكم 
العلوم الرتبوية يف جامعة النجاح الوطنية ملدة أربع سنوات، وبخاصٍة بعد اندالع انتفاضة 
جليش  الوحشية  املامرسات  بسبب  وذلك  2000م،  عام  من  األخري  الثلث  يف  األقىص 
االحتالل الصهيوين ضد أبناء املجتمع املحيل يف الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا ما جعل 
معظم بحوثي تدور يف الواقع حول أثر تلك املامرسات الظاملة عىل قطاعاٍت خمتلفة من أبناء 

ذلك املجتمع، والتي تّم نرشها مجيعًا يف جمالت جامعية ومهنية حُمََكمة. 
الفلسطينيني  السلوكية لدى االطفال  )املشكالت  بعنوان:  البحوث  أول هذه  وكان 
تّم نرشُه يف  الذي  املعلمون(،  انتفاضة األقىص كام يراها  الدنيا خالل  املرحلة األساسية  يف 
تناول:  الثاين فقد  البحث  أما  2002م.  العدد )16( لعام  النجاح لالبحاث يف  جملة جامعة 
انتفاضة  خالل  الوطنية  النجاح  جامعة  يف  املغرتبون  الطلبة  منها  يعاين  التي  )املشكالت 
2002م. ودار  لعام  العربية،  العدد )40( من جملة احتاد اجلامعات  االقىص(، وتم نرشُه يف 
يف  العمومي  الركاب  نقل  سيارات  سائقي  تواجه  التي  )املشكالت  حول:  الثالث  البحث 
2003 يف العدد الثاين ملجلة جامعة  حمافظة نابلس خالل االنتفاضة(. والذي تّم نرشه عام 
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املمرضني  لدى  العمل  )ضغوط   : عىل  ركز  فقد  الرابع  البحث  أما  املفتوحة.  القدس 
واملمرضات خالل انتفاضة األقىص يف مستشفيات حمافظة نابلس خالل االنتفاضة(، وتّم 
نرشه عام )2003 م( يف العدد األول من املجلد )30(  ملجلة دراسات تربوية الصادرة عن  

اجلامعة االردنية.
وتتابعت البحوث األخرى بعد ذلك، كي تشمل البحث اخلامس املوسوم ب: )أثر 
تدريب املعلامت الفلسطينيات عىل أسلوب التعلم النشط يف التحصيل اآلين واملؤجل لدهين 
خالل انتفاضة األقىص، يف ضوءعدد من املتغريات( واملنشور عام 2003م، يف العدد الثاين 
من املجلد الرابع  ملجلة العلوم الرتبوية والنفسية الصادرة عن جامعة البحرين. أما البحث 
املنهاج  مع  الفلسطينية  االساسية  املدارس  مديرى  )تعامل  بموضوع:  اهتم  فقد  السادس 
للبحوث والدراسات,  الزرقاء  انتفاضة األقىص، والذي نرشتُه جملة جامعة  والطلبة خالل 
يدور  السابع  البحث  عنوان  وكان  هلا.  السادس  املجلد  من  الثاين  العدد  يف  2003م،  عام 
حول: ) أثر بعض املتغريات النفسية والديموغرافية عىل مستوى قلق االمتحان لدى طلبة 
الثانوية العامة يف شامل فلسطني خالل االنتفاضة(، وتّم نرشه عام 2004م، يف العدد )25( 

من جملة مركز البحوث الرتبوية التابع جلامعة قطر.
املنهاج  مع  تفاعلهم  خالل  الرتبويني  املرشفني  دور   ( عىل:  الثامن  البحث  وركز 
احتاد  جملة  نرشتُه  الذي  واخلليل(،  اهلل  رام  حمافظتي  يف  االنتفاضة   أثناء  والطلبة  املدريس 
2004م، بينام تناول البحث التاسع:  اجلامعات العربية، يف عددها الثالث واألربعني  لعام 
) البيئة الدراسية البيتية لدى طلبة املرحلتني االساسية والثانوية يف فلسطني خالل انتفاضة 
االقىص(، الذي تَم نرشُه عام 2005م، يف العدد األول للمجلد )19( من جملة جامعة النجاح 
الوطنية, يف حني كان عنوان البحث العارش: ) تقدير معلمي املرحلة الثانوية يف حمافظة القدس 
وضواحيها للحياه املدرسية خالل انتفاضة األقىص(، الذي نرشته يف عددها السابع، جملة 

جامعة القدس املفتوحة عام 2005م.
ودار البحث احلادي عرش حول: ) تفاعل املعلمني يف فلسطني مع املناهج املدرسية 
عام  الرابع  عددها  يف  نرشته  الذي  نظرهم(،  وجهة  من  االقىص  انتفاضة  خالل  والطلبة 
فيه  اهتم  الذي  الوقت  يف  العلمية،   والبحوث  للدراسات  الزيتونة  جامعة  جملة  2006م، 



380

حسب  للقيم  االسايس  السادس  الصف  تالميذ  )ترتيب  بموضوع:  عرش  الثاين  البحث 
دراسات  جملة  2007م،  عام  نرشته  والذي  املتغريات،  من  عدد  ضوء  يف  روكيش،  مقياس 

تربوية الصادرة عن اجلامعة األردنية، يف العدد األول من املجلد الرابع والثالثني.
وباإلضافة إىل البحوث امليدانية السابقة، فقد تّم نرش ثالث مقاالٍت نظريٍة يتمثل أوهلا 
يف مقالة حتت عنوان: ) نظرية املنهج املدريس ومطالب القرن اجلديد (، التي ظهرت عام 
1999يف العدد )62( من جملة رسالة النجاح الصادرة عن جامعة النجاح الوطنية، ويتمثل 
ثانيها يف مقالة بعنوان: ) الدور األكاديمي لرئيس القسم اجلامعي(، التي نرشهتا أيضًا رسالة 
2000م، يف العدد )65( . أما املقالة الثالثة فقد متت مناقشتها يف مؤمتر علمي  النجاح عام 
2003م، يف جامعة النجاح حتت عنوان: جامعة النجاح تاريخ وتطور، وتناولت  أقيم عام 
املقالة موضوع: ) تطوير الدور االداري والقيادي لرئيس القسم االكاديمي اجلامعي(، وتّم 

نرشها يف جملٍد خاص بذلك املؤمتر.
أما عن املؤلفات أو الكتب اجلامعية التخصصية، فقد قمُت بتأليف بعض الكتب املهمة 
جدًا، وعىل رأسها كتاب: )تدريس مهارات التفكري، مع مئات األمثلة التطبيقية(، والذي 
يقع يف ستامئة صفحة ونرشته دار الرشوق يف عامن،  ويمثل يف احلقيقة أكثر كتب مهارات 
التفكري رواجًا يف الوطن العريب، وتشهد له صفحات اجلوجلGoogle، باملراجعات وكتابة 
التقارير املختلفة عنه، من جانب العلامء واملهتمني والباحثني. كام ظهر يل كتاٌب آخر حتت 
عنوان:) تدريس مهارات اخلرائط ونامذج الكرة األرضية(، ويقع يف )592( صفحة، ونرشتُه 
أيضًا دار الرشوق ذاهتا، وكتاب ثالث حتت عنوان: )دليل اإلنتاج العلمي والفكري والثقايف 

يف جامعة النجاح الوطنية(، ويقع يف )332( صفحة، ومن منشورات اجلامعة ذاهتا.
ونظرًا الستالمي مناصب إدارية متنوعة وأمهها عميد كلية الرتبية، وبسبب ختصيص 
الدقيق يف مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتامعية، فقد تّم اختياري منسقًا للجنة تأليف 
كتب الرتبية الوطنية يف مركز تطوير املناهج والكتب الفلسطينية، حيث تَم إصدار جزئني 
لكتاب  آخرين  الثاين األسايس، وجزئني  الصف  تالميذ  املقرر عىل  الوطنية  الرتبية  لكتاب 
األجزاء  هذه  ملؤلفي  كمنسق  األسايس،  الرابع  الصف  تالميذ  عىل  املقرر  الوطنية  الرتبية 
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األربعة جمتمعة، يف حني كنُت حمررًا علميًا للجزئني اخلاصني بكتاب الرتبية الوطنية للصف 
األول األسايس.

وباختصاٍر شديد، فإن اإلنتاج العلمي والفكري بالنسبة لألستاذ اجلامعي يبقى كاملاء 
يف  واألخرية،  األوىل  حياهتا  يمثل  حيث  األخرى،  البحرية  واملخلوقات  لألسامك  بالنسبة 
حني يمثل االنتاج العلمي بالنسبة لذلك األستاذ، حياتُه األكاديمية وسمعته العلمية. وما 
عليه سوى االهتامم به بأقىص درجٍة ممكنة، عن طريق نرش البحوث الرصينة يف الدوريات 
العلمية املرموقة، وتأليف الكتب التخصصية التي يستفيد منها الطلبة والباحثون يف وقٍت 
واحٍد، وأن ال يستسلم للظروف الصعبة أو املعوقات اجلّمة التي قد حتول دون ذلك، بل 

عليه أن يعمل عىل تطويعها أو جعلها عناوين لبحوثه العلمية املقرتحة.

profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com

Website: http://www.jwdat.com                         
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 http://alghad.com/articles/2062522                  
          صحيفة الغد األردنية 

                تاريخ النرش: األربعاء: 2018/1/24

احللقة احلادية وال�سبعون: ق�س�س نابل�سية خالل انتفا�سة الأق�سى 
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

تبقى احلروب دومًا مأساة األمم والُشعوب، وال أحٌد عاقل يف هذا العامل يرغب يف 
يمتلكون مصانع  الدماء، وممن  بأهنم ممن حيبون سفك  أحيانًا  إشعاهلا سوى من يوصفون 
األسلحة، وممن يتاجرون هبا، أو من أولئك املهووسني بحقبة االستعامر واالستعباد واهليمنة، 
من الذين يرغبون ُعنوًة باحتالل أرايض اآلخرين وسلبهم حقوقهم وممتلكاهتم وحرياهتم، 

ضاربني بعرض احلائط مجيع ما تنص عليه الرشائع الساموية والوضعية يف وقٍت واحد. 
وهذا ما نراُه ماثاًل للعيان بشكٍل واضٍح، فيام عمله ويعمله دومًا الصهاينة املحتلون 
يف أرض فلسطني السليبة، وما يامرسونه من ترصفاٍت مهجيٍة ضد البرش والشجر واحلجر 
دفعًة واحدة، مما يستدعي يف كثرٍي من األحيان، ردود فعٍل منظمة ودقيقة أحيانًا، وعفوية أو 

ارجتالية أحيانًا أخرى، من أجل الدفاع عن الدين واحلقوق والوجود وأرض اجلدود. 
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العريب  الشعب  الوجود واجلدود هلذا  ثوابت  والتاريخ هو من ضمن  الدين  أن  وبام 
املحتل، فإن التامدي يف التعدي عليهام واالستهتار بمشاعر أصحاهبام، جيعل الغايل والنفيس 
اجلنرال  الصهيوين  احلرب  جمرم  جترأ  عندما  حصل  ما  وهذا  عنهام.  الدفاع  يف  رخيصًا 
شهر  من  والعرشين  الثامن  يف  الرشيف،  األقىص  املسجد  باحات  تدنيس  عىل  )شارون(، 
الغربية وقطاع  انتفاضة عارمة شملت الضفة  2000م، مما أشعَل  أيلول )سبتمرب( من عام 
غزة، والقت ارتدادات أخرى عديدة يف الكثري من األقطار العربية واإلسالمية. وقد أطلق 
عىل هذه الثورة إسم )إنتفاضة األقىص(، وذلك نظرًا الندالعها حول ذلك املسجد املقدس 
الشهداء  عرشات  هلا  نتيجة  وسقط   الرشيفني،  احلرمني  وثالث  القبلتني  أوىل  يمثل  الذي 

واجلرحى يف ذلك اليوم املشؤوم الذي شهد تلك احلادثة البغيضة.  
ونتيجة لذلك، عمت املظاهرات العارمة خمتلف املدن والبلدات والقرى يف فلسطني 
التي  نابلس  التارخيية من بحرها إىل هنرها، وكان أشدها عىل اإلطالق ما حدث يف مدينة 
يطلق عليها غالبًا )عاصمة جبل النار( لدورها القيادي يف الثورات ضد االنتداب الربيطاين 
والتغلغل الصهيوين منذ أوائل القرن العرشين، وما زالت حتى يومنا هذا، وما دام االحتالل 

قائاًم.
ونظرًا لعميل أستاذًا وعميدًا لكلية العلوم الرتبوية يف جامعة النجاح الوطنية بمدينة 
نابلس وقت اندالع االنتفاضة، وعايشُت فعاًل أحداثها ملدة أربع سنواٍت كاملة، فقد كنُت 
تضحياٍت  من  قدمتُه  وما  بطوالت،  من  املدينة  تلك  به  قامت  ما  عىل  حقيقي  عياٍن  شاهد 
كثريٍة يف األرواح واجلراح واألموال واملمتلكات واملشاريع، إىل الدرجة التي يصعب معها 
حرص اخلسائر املعنوية قبل املادية، يف ضوء الترصفات الرببرية الالمعقولة لقوات االحتالل 

الصهيونية.
وما أن دارت املواجهات بني مجاهري الشعب الفلسطيني وبني جحافل اجليش املدجج 
بالسالح حول املسجد األقىص يف األيام األوىل من االنتفاضة، حتى انترشت ُشعلتها كانتشار 
النار يف اهلشيم، لتصل بسعة الربق إىل مدينة نابلس، التي حتولت هي بدورها إىل ساحٍة كبريٍة 
العدو ومدرعاته وجنوده.  العارية، وبني دبابات  الشباب بصدورهم  العنيف بني  للصدام 
انالعها،  ازدادت جذوة االنتفاضة يف االسبوع األول من  أنه عندما  أتذكر متامًا  وما زلُت 
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اندفع طلبة جامعة النجاح من اجلنسني، تاركني ساحات اجلامعة وقاعاهتا، متجهني صوب 
ومنددين  وترصفاته،  وزعامئه  االحتالل  ضد  القوية  اهلتافات  يرددون  وهم  املدينة،  وسط 

بانتهاكاتِه حلرمة األديان واملقدسات واملعتقدات. 
تلك  التظاهر، وال كون  الناس وحريتهم يف  العدو حتى جمرد حق  ومل حيرتم جيش 
احلرية  يف  بحقهم  اإليامن  غري  الشباب  هؤالء  حيمل  مل  حيث  الطابع،  سلمية  املظاهرات 
بصدورهم  سوى  والرشاشات،  واملدرعات  الدبابات  لتلك  يتصدوا  ومل  واالستقالل، 
العارية. لذا، قام اجلنود املولعون بالقتل، بإطالق الرصاص بغزارٍة شديدٍة عليهم، أدت إىل 
سقوط العرشات من الشهداء واجلرحى، كان عىل رأسهم الشهيد جهاد إبن حمافظ نابلس 
وحسام  رمضان،  ومصطفى  اخلشيش،  إياد  الشهداء  رفاقه  ومعه  العالول،  حممود  آنذاك 
بخيت، وسارة حسن، ووائل قطاوي، وضياء نايف. وقد تبعهم يف األسابيع الثالثة التالية 
استشهاد فريد نصارصة، وحممد دخيل، وزاهي عارضة، وفراس فريد، وأجمد أبو عيسى، 

وسائد الطنبور، وأرشف حبايب، وعيسى الفاعور، وعصمت الصابر.
وتوالت مواكب الشهداء من هذه املدينة البطلة بشكٍل شبه يومي، بحيث كان مكتب 
سويًة  بالتجمع  للتذكري  بالعمداء  يوميًا  يتصل  اهلل،  احلمد  رامي  أ.د.  وقتها  اجلامعة  رئيس 
والذهاب للتعزية هبذا الشهيد من هذه العائلة أو تلك من عائالت نابلس العريقة. وما كان 
التعزية، فإن كل  الدخول لديوان أو صيوان  أنه قبل  الزيارات،  انتباهي خالل هذه  يلفت 
عائلة كانت حريصة أن تضع لوحة بأسامء الشهداء الذين القوا وجه رهبم خالل االنتفاضة، 

كي تفتخر بام قاموا به من أعامل بطولية يف سبيل الدين وحرية الوطن.
ومل تقف قوات االحتالل يف إجرامها عند حد إطالق النار عىل املتظاهرين بشكٍل شبه 
يومي، وإسقاط أكرب عدٍد من الشهداء واجلرحى من بينهم فحسب، بل أخذت إضافة إىل 
ذلك، باتباع أسلوٍب وحيش يتمثل يف استهداف العنارص النشطة منهم وهم داخل بيوهتم، 
أو عندما يتنقلون بسياراهتم اخلاصة، أو حتى عندما يلجأون إىل السري حتى عىل أقدامهم، 
بني عودة،  إبراهيم  الشهيد  املروحية، كام حصل مع  بالطائرات  وذلك عن طريق قصفهم 
هذا  وكان  االحتالل.  ضد  املناضلني  من  لكونه  الطائرات،  هذه  إحدى  استهدفته  الذي 

الشهيد يف األصل ضابطًا يف اجليش األردين برتبة مالزم أول. 
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كام حصل األسلوب ذاته مع طالب جامعة النجاح الشهيد حممود املدين، ومع الشهيد 
حامد  والشهيد  الطاهر،  مهند  والشهيد  الداموين،  مجال  والشهيد  دروزة،  الدين  صالح 
الصدر، والشهيد أمني منزالوي، والشهيد حممد احلنبيل، هبدف التصفية اجلسدية لكل من 

حياول مقاومة السياسات التعسفية الظاملة.
كام كانت قوات االحتالل الغاصب تستخدم أسلوب املتفجرات مع بعض النشطاء، 
كام حصل مع الشهيد أيمن عدنان حالوة، الذي كان الستشهاده قصة مثرية. فقد استطاعت 
تفخيخها  عىل  وعملت  عمالئها،  أحد  طريق  عن  خاصة  سيارة  بيعه  االحتالل  قوات 
باملتفجرات، وما أن صعد هبا يف الوقت الذي كانت فيه طائرة العمودية يف اجلو، حتى تم 
تفجريها عن ُبعد. وكنُت وقتها بالضبط أحتدث هاتفيًا مع زميل يل يسكن يف منطقة القدس 
البيت،  من  بالقرب  ضخم  انفجار  دوى  املكاملة  منتصف  ويف  عمران،  حممد  الدكتور  هو 
رصخت عىل أثره ال شعوريًا وقفزت بعيدًا عن الشباك تاركًا اهلاتف الثابت مفتوحًا، وإذا 

بالدخان يتصاعد إىل األعىل وسيارات اإلسعاف تتقاطر إىل مكان احلادث.
الزميل  وكان  الشقة،  عمق  يف  دخلت  ألنني  املفتوح،  اهلاتف  حكاية  متامًا  ونسيُت 
عمران قد عاود االتصال مرات ومرات ظنًا منه أنني قد أصبُت بأذى، ال سيام وأنه سمع 
صوت االنفجار عن طريق سامعة اهلاتف. وملا كان يعلم أنني عىل صلة وثيقة جدًا بعميد 
كلية الرتبية وقتها يف جامعة القدس أ.د. أمحد فهيم جرب، اتصل به وأخربه بالقصة، ليقوم 
هو اآلخر باالتصال اهلاتفي يب دون جدوى، مما زاد من حدة القلق لدهيام. وبينام أنا أدخل 
ثانية إىل غرفة االستقبال، حتى الحظُت أن اهلاتف األريض مفتوح، فأرسعت بإغالقه، وما 
هي إال دقائق حتى قرع اجلرس من جديد وإذا بالدكتور عمران، حيمد اهلل ويصف يل قلقه 
الشديد نتيجة االتصاالت املتعثرة عدة مرات، تبعه أيضًا الدكتور أمحد فهيم جرب، فأخربهتام 
بأن وسائل اإلعالم يف نابلس قد أذاعت عن نبأ استشهاد أيمن حالوة بالقرب من العامرة 

التي نقطنها.
النفاثة من طراز إف  الطائرات  الغزو الصهيوين كذلك إىل استخدام  وجلأت قوات 
F 16 لقصف مبنى املقاطعة الضخم يف مدينة نابلس، هبدف قتل الناشط حممود أبو هنود، 
الذي استطاع اإلفالت من قوات االحتالل التي حارصت منزله يف ضواحي مدينة نابلس، 
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فيه،  كانوا  ممن  عدد  واستشهاد  املحافظة  مبنى  من  جزء  تدمري  بعد  حتى  ثانية  نجى  ولكنه 
لتعود وترتبص به للمرة الثالثة بعد عدة شهور، كي يستشهد عندما تَم قصفه وهو يركب 

سيارة خاصة عن طريق طائرة مروحية.
لتصفية  الصهيوين  العدو  استخدمها  التي  األخرى  الشيطانية  األساليب  بني  ومن 
النشطاء الفلسطينيني، كان اإلتصال هاتفيًا باملطلوب من طرفهم، واإلدعاء بأن إذاعة لندن 
التخصص  إذاعة مونتي كارلو تريد عمل لقاء مبارش عىل اهلواء معه حول موضوع يف  أو 
العلمي أو املهني للناشط نفسه، ويف الوقت ذاته تكون الطائرة العمودية حتوم يف األجواء 
القريبة، ويكون مع الطيار ومرافقيه أجهزة لتعقب صوت اهلاتف، فام أن يسرتسل الشخص 
املطلوب يف حديثه اإلذاعي، حتى يرسلوا صاروخًا إىل مصدر الصوت كي يفجر املكان عىل 

من فيه. 
هذا إضافًة إىل استخدام األساليب القتالية التقليدية، ولكن عن طريق املبالغة فيها، 
مثل القيام بإرسال كتيبة عىل األقل من الدبابات واملدرعات مع سيطرة الطائرات العمودية 
عىل األجواء، وذلك حلصار شخٍص واحٍد  أو اثنني أو ثالثة، كام حصل مع الشهيد قيس 
عدوان، الذي كان أحد طلبة كلية اهلندسة يف جامعة النجاح، وكان نشطًا للغاية يف صناعة 
الصواريخ ذات املدى القصري،  حيث خرج مع جمموعة من رفاقه باجتاه األغوار، فطاردته 
عن  ودافعوا  واجلنود،  الدبابات  من  بأرتال  طوباس  مدينة  يف  وحارصته  االحتالل  قوات 

أنفسهم حتى استشهدوا مجيعًا.
وباإلضافة إىل التضحيات البرشية التي قدمها أهايل عاصمة جبل النار خالل انتفاضة 
نابلس  كانت  أن  فبعد  جسيمة.  األخرى  هي  االقتصادية  تضحياهتم  كانت  فقد  األقىص، 
العاصمة االقتصادية للدولة الفلسطينية، حيث مركز السوق املايل، وكثرة األسواق املتنوعة، 
والصناعات املتعددة، فقد تعرضت كل هذه املجاالت إىل انتكاساٍت كبريٍة نتيجة سياسات 

احلصار اخلانقة من جانب قوات االحتالل.
النتفاضة  والبرشية  املادية  العطايا  من  نابلس  مدينة  أعطت  فقد  شديد،  وباختصار 
ملا  نظرًا  بالعز والفخار ألبطاهلا وناسها األحرار،  التاريخ يشهد  ما جيعل  املباركة،  األقىص 
وبلداهتا  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  مدن  أهايل  مع  جنب  إىل  جنبًا  تضحيات،  من  قدموه 
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النضال  يف  سيستمرون  والذين  املوعود،  واستقالهلم  حريتهم  ينالوا  أن  أمل  عىل  وقراها، 
املرير من أجله، مهام طال الزمان أو َقرُص، ألنه يف هناية املطاف، وكام يقول شاعر احلامسة 

العرويب التونيس: فال بد لليل أن ينجيل، وال بد للقيد أن ينكس.

profjawdat@yahoo.com   /    jawdatmassa@gmail.com                                                                                                  

Website: http://www.jwdat.com    

.
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http://alghad.com/  articles/2137392.html                  
      صحيفة الغد األردنية 

       تاريخ النرش: األربعاء: 2018/3/7

احللقة الثانية وال�سبعون : مغادرة جامعة النجاح  
بقلم: أ.د. جودت امحد املساعيد

إىل  بعينها،  واحدة  جامعٍة  يف  الطويل  عمله  وخالل  أحيانًا،  اجلامعي  األستاذ  يميل 
االنتقال من أجل العمل يف جامعٍة أخرى، وذلك يف ضوء اعتبارات أو مربراٍت أو أسباٍب 
مألوفًة  التي أصبحت  تلك  باكتساب خرباٍت جديدٍة، غري  أمهها يف رغبته  يتمثل  متعددة، 
مع  يامرسها  التي  التعلمية  التعليمية  البيئة  تغيري  إىل  ميلِه  ثم  األوىل،  جامعتِه  يف  كثريًا  لديِه 
طالبه داخل قاعات الدراسة أو خارجها، خاصة وأن الناس بصورٍة عامٍة يميلون إىل حِب 
التغيري، بل وإىل رغبٍة منهم أيضًا يف تعديل األنامط املعيشية اليومية التي حييوهنا. كام أنه يدرك 
هو يف هذه احلالة أيضًا، بأن التغيري سوف يؤدي إىل جتديد حياتِه املهنية واخلاصة، والعمل 

عىل تنويعهام ما أمكن، بل وتفعيل أنشطتِه املختلفة فوق هذا  وذاك. 
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وقد يضطر األستاذ اجلامعي أحيانًا إىل تنفيذ ذلك االنتقال أو التغيري، بناًء عىل ظروف 
هذه  يف  املسؤولني  مع  توقيعِه  عىل  عمل  الذي  الرسمي  التعاقد  ونمط  حولِه،  من  العمل 
اجلامعة أو تلك، أو بسبب الرغبة القوية لديه يف حتسني وضعِه املادي، وال سيام إذا سنحت 
له الفرصة باحلصول عىل راتب أعىل حيقق له تنفيذ متطلبات األرسة، وبخاصة متابعة األبناء 
يف مراحل التعليم العام والعايل، أو نتيجة ملا قد يمر به من ظروٍف قاسية يصعب عليه جدًا 
أو  واحدة،  جامعٍة  يف  استمر  لو  األقل  عىل  قسوهتا  من  التخفيف  جمرد  حتى  أو  تغيريها، 
ألسباٍب علميٍة جوهرية مثل احلصول عىل شهاداٍت أعىل، أو خرباٍت أكثر تطورًا، مما يدفعُه 
إىل عدم االستمرار يف وضٍع يتعارض فيه مع رغباته أو معتقداته أو قيمِه، أو طاقات التحمل 

لديه، وجيعله يف هناية املطاف يعمل بكل جهدِه عىل تقديم استقالته من العمل.  
لذا، فإنه وإن كانت معظم العوامل املشار إليها مسؤولًة عن انتهاء عميل يف اجلامعات 
الريموك  بالرياض، وجامعة  امللك سعود  قبل، مثل جامعة  فيها من  بالتدريس  التي قمُت 
عميل  انتهاء  وراء  األسباب  أن  إال  ُعامن،  سلطنة  يف  قابوس  السلطان  وجامعة  األردن،  يف 
يف جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس الفلسطينية، كانت غري ذلك يف غالبيتها، وتتصف 
الوطنية  السلطة  مناطق  إىل  الدخول  كان  فقد  واحد.  وقٍت  يف  ومعقدة  صعبة  كانت  بأهنا 
الفلسطينية للعمل من جانب حاميل جوازات السفر األردنية، يتم عن طريق احلصول عىل 
الفلسطينية وملدة بضعة  ترصيٍح رسمٍي تستخرجه جامعة النجاح ذاهتا عن طريق السلطة 
بشكٍل  جتديده  عىل  العمل  هبا  يعمل  التي  واجلامعة  الشخص  من  ويتطلب  فقط،  شهور 

متكرٍر، مما جيعل من صفة االستقرار أو األمن الوظيفي صفاٍت غري متوفرة مطلقًا.
ومما زاد الطني بلة، أنه بعد اندالع اتنفاضة األقىص يف شهر أيلول)سبتمرب( من عام 
الفلسطيني من ترصفات مهجية جليش  الشعب  أبناء  2000م، وما حصل من جرائم ضد 
االحتالل الصهيوين، فقد أصدرت سلطات ذلك االحتالل، تعليامت تؤكد عىل أنه جيب عىل 
مجيع حاميل جوازات السفر األردنية العاملني أو املتواجدين يف مناطق السلطة الفلسطينية 
مغادرهتا فورًا، ومن مل يفعل ذلك، فإنه يعترب خمالفًا لقواعد الدخول إليها، وسوف يتحمل 
النجاح  جامعة  يف  لوجودي  حاجة  األوقات  أشد  يف  التعليامت  هذه  جاءت  وقد  تبعاهتا. 
أكثر  عىل  وأرشُف  فيها،  الرتبوية  العلوم  لكلية  عميدًا  أعمل  كنُت  حيث  بنابلس.  الوطنية 
من عرش رسائل ماجستري، باإلضافة إىل أنني كنُت أرشف عىل ثالث أطروحات للدكتوراة 
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لثالثة من الطلبة الفلسطينيني امللتحقني بجامعة عني شمس يف القاهرة، مما جيعل من عملية 
كبرية  رضبة  العلمية،  وأطروحاهتم  رسائلهم  إنجاز  دون  احلالة  هذه  مثل  هذه  يف  تركهم 

لطموحاهتم املستقبلية، وعماًل ال جيوز أن أقوم به من الناحية العلمية واألخالقية.
وعالوًة عىل ما سبق، فقد قمُت بتشكيل فريٍق بحثي يشمل ثالثة من طلبة الدكتوراة، 
وحصاٍر  وتدمرٍي  قتٍل  من  القاسية  االحتالل  جيش  ترصفات  حول  تدور  بحوٍث  إلجراء 
واملرشفني  واملديرين  واملعلمني  الطلبة  نفسيات  عىل  السلبية  وآثارها  واعتقال،  وجتويٍع 
الشعب  فئات  أكثر  من  بصفتهم  العمومي،  السيارات  وسائقي  واملمرضني  بل  الرتبويني، 
بجامعة  العلمي  البحث  عامدة  وكانت  اليومية.  القمعية  الوسائل  من  ترضرًا  الفلسطيني 
النجاح الوطنية، قد وافقت رسميًا عىل دعم أحد عرش بحثًا يف هذا املجال، مما جيعل تركها 
دون إنجاز ومغادرة اجلامعة هنائيًا، يمثُل خسارًة علمية ووطنية كبرية، مما دفعني إىل تأجيل 
عملية اخلروج من فلسطني حتى تتم مناقشة مجيع الطلبة لرسائلهم وأطروحاهتم العلمية، 
وحتى يتم االنتهاء من كتابة البحوث املشار إليها، والعمل عىل إرساهلا إىل املجالت العلمية 

املحكمة متهيدًا لنرشها فيها حسب األصول املتبعة فيها.
وعالوًة عىل كل هذا، فقد عانيُت ومعي بعض أفراد أرسيت، من أشد أنواع املعاملة 
فظاظة وقسوة وإهانة من أفراد جيش االحتالل الصهيوين خالل اقتحامات مدينة نابلس 
العامرة عدة  البيت، واخلروج  مع مجيع سكان  تفتيٍش غري عادي لكل ما يف  املتكررة، من 
مرات خالل فصل الشتاء قارس الربودة، حيث يقوموا بصلبنا عىل اجلدران لعدة ساعات، 
واالعتقال لفرتاٍت قصرية رغم توضيحي هلم باإلنجليزية، بأنني ضيٌف عىل مدينة نابلس، 
جامعيًا  أستاذًا  وأعمل  عامن،  األردنية  العاصمة  يف  العربية  اجلامعات  احتاد  من  وبرتشيٍح 
وعميدًا لكلية العلوم الرتبوية يف جامعة النجاح وبشكٍل مؤقت، ولكنهم ال يأهبون مطلقًا 
لكل العوامل االنسانية أو العلمية أو األخالقية، ألهنم يطبقون وبكل رصاحٍة، أجندًة خمفية 
وعلنية يف وقٍت واحد، عنواهنا العريض هو االحتالل والقهر واإلذالل والقتل والترشيد 
والتدمري واالعتقال، دون رادٍع من أي نوٍع كان، من قوانني ساموية أو أنظمة أو تعليامت 

وضعيٍة أو أخالقيٍة إقليمية كانت أو دولية.  
كل هذا جعلني أخشى بأنه ربام يتم اعتقايل عىل يد قوات البطش الصهيوين يف أي 
وقٍت خالل فرتة االنتفاضة، نظرًا ملخالفتي لنظام اإلقامة، ال سيام بعد انتهاء فرتة الترصيح 
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غياهب  يف  يب  الزج  وإمكانية  جمهول،  مستقبل  إىل  يؤدي  قد  مما  طويلة،  بمدة  يل  املمنوحة 
السجون املظلمة، التي من يدخلها ال خيرج منها يف العادة إال إىل القرب، ومن له حظ باخلروج 
يف أحسن احلاالت، فيخرج ومعه العديد من العاهات بعد  الكثري من السنواٍت، وذلك يف 
ضوء األحكام العرفية املطبقة عىل مناطق السلطة الفلسطينية من جانب جيش االحتالل، مما 
دفعني إىل بذل اجلهود اإلضافية مع طلبة املاجستري والدكتوراة املرشف عليهم، بمتابعة كل 
ما يكتبون أوالً بأول، وتوجيههم باستمرار، حتى استطيع مناقشة الرسائل أو األطروحات 
العلمية الواحدة تلو األخرى. لذا، فإنه عندما اقرتبت هذه املهمة من هنايتها، قمُت بتقديم 

استقالتي رسميًا إىل إدارة اجلامعة.
وقد حاول املسؤولون يف تلك اجلامعة إقناعي بالعدول عن االستقالة، وال سيام من 
وافق  كافًة،  له ظرويف  اهلل، ولكن عندما أوضحُت  رامي احلمد  أ.د.  آنذاك  رئيسها  جانب 
مشكورًا عىل ذلك. ومل يبَق عندي وقتها سوى االستعداد للعودة إىل األردن عند االنتهاء من 
تدريس بعض مقررات الفصل الدرايس اجلامعي الثاين املكلف هبا، وذلك يف منتصف شهر 
2003م. وبعدها أقام الزمالء يف كلية العلوم الرتبوية حفل وداٍع  حزيران)يونيو( من عام 
لطيف، تّم فيه استذكار املحطات املختلفة خالل السنوات األربع التي قضيتها يف التدريس 
والعمل اإلداري األكاديمي اجلامعي، سواء يف مركز مدير املكتبات اجلامعية، أو رئاسة قسم 

الدراسات العليا، أو عامدة كلية العلوم الرتبوية.
يتضح مما سبق وبشكٍل يتمشى مع املنطق، بأن كل بدايٍة من البدايات ال بد أن يتبعها 
هناية، مهام حاول اإلنسان اإلخالل هبذا املبدأ، إذ ينبغي عليه أن يستجيب له يف هناية املطاف. 
ومع ذلك، فإن وقت هذه النهاية يظل جمهوالً يف أغلب األحايني، حتى تكتمل الظروف أو 
الرشوط املالئمة حلدوثه، والتي قد تكون كثرية أو قليلة، عادية أو استثنائية، مقبولة لنا  أو 
مرغمني عليها، من أجل أن تتم عملية التغيري املنشودة، التي هي يف الواقع تعكس طبيعة 

احلياة املتغرية بجميع جوانبها، سواٌء شئنا أم أبينا.   

                                                                                                           profjawdat@yahoo.com  /    jawdatmassa@gmail.com
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بمدينة  الوطنية  النجاح  جامعة  يف  بعميل  أحاطت  التي  الصعبة  الظروف  كانت 
2003م، هي  1999 وحتى عام  الفلسطينية يف فرتة األربع سنوات املمتدة من عام  نابلس 
رغم  األردن،  إىل  والعودة  اجلامعة  تلك  من  باالستقالة  النهائي  القرار  اختاذ  عن  املسؤولة 
معايل  آنذاك  األردنية عامن  العاصمة  العربية يف  اجلامعات  احتاد  رئيس  مع  املبدئي  االتفاق 
أ.د. مروان كامل، قبل توجهي إىل الضفة الغربية، برضورة استكامل إجراءات تطوير كلية 
العلوم الرتبوية يف براجمها األكاديمية عىل مستويات البكالوريوس واملاجستري، مع إمكانية 
إنشاء برنامج للدكتوراة يف الرتبية بالتعاون مع كٍل من جامعة القدس/ أبو ديس يف ضواحي 

مدينة القدس، وجامعة بري زيت، القريبة من مدينة رام اهلل.
ويف تلك الفرتة بالذات، عملت ممارسات جيش االحتالل الصهيوين خالل انتفاضة 
نتيجة  ُيطاق،  ال  جحيم  إىل  الفلسطينيني  الناس  عامة  حياة  حتويل  عىل  املباركة،  األقىص 
يف  وذلك  بعضها،  عن  البالد  أوصال  وتقطيع  واحلصار  واالعتقال  والترشيد  القتل  أفعال 
ظل سيطرة األحكام الُعرفية، واجتياح اجلنود الصهاينة املزودين بكافة أنواع األسلحة من 
طائرات ودبابات ومدرعات وناقالت ُجنٍد، وغريها، للمدن والبلدات والقرى والتجمعات 
السكانية املختلفة، كي يعيثون فيها فسادًا دون رادٍع من أحد. وكان ُيضاف إىل ذلك ظرف 
آخر أشد قسوًة خيصني أنا شخصيًا وخيص عرشات اآلالف ممن يعملون يف الضفة الغربية 
وقتها وحيملون  جوازات السفر األردنية، باعتبارهم  من بني األشخاص غري املرغوب يف 
بقائهم حسب قوانني الطوارئ الصهيونية، ألهنم يقيمون بطريقٍة غري رشعية حسب رأهيم، 
للمساءلة،  فإهنم سيتعرضون  فورًا، وإال  منها  املؤقتة، وعليهم اخلروج  إقاماهتم  إلغاء  بعد 

وربام  للمالحقة واالعتقال.
وما أن انتهيُت من مناقشة مجيع رسائل املاجستري التي كنُت ُأرشُف عليها يف جامعة 
النجاح الوطنية، حتى قدمُت استقالتي منها، عائدًا إىل األردن يف أواخر صيف عام 2003م 
. ونظرًا  ألن الفصل الدرايس اجلامعي كان عىل األبواب، فقد اكتفت اجلامعات األردنية 
أفكر جديًا  التدريس، مما جعلني  احلكومية واخلاصة من تعيني ما حتتاجه من أعضاء هيئة 
باستغالل الوقت الطويل املتاح أمامي، من أجل تأليف املزيد من الكتب الرتبوية التخصصية 
اجلامعية. وما أن بدأُت فعال هبذا النشاط،  حتى اتصل يب أحد األصدقاء يبلغني بأن كلية 
األمرية عالية الرتبوية املخصصة لإلناث والواقعة يف حي الشميساين بمدينة عامن، والتابعة 
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رسميًا جلامعة البلقاء التطبيقية، بحاجٍة ماسٍة إىل حمارٍض غري متفرٍغ، من أجل تدريس مادتني 
تنمية  املوهبة واإلبداع، األوىل كانت حتت عنوان:  املاجستري يف ختصص  برنامج  من مواد 

مهارات التفكري، والثانية بعنوان: الكشف عن املوهوبني وإرشادهم.  
وقد اجتهُت فورًا إىل تلك الكلية وقابلت عميدهتا آنذاك أ.د. صفاء الكيالين، حيث 
بالسعة  الكلية  جملس  عىل  األمر  بعرض  ووعدتني  يب،  اخلاصة  الذاتية  السرية  هلا  قدمُت 
املمكنة وإبالغي بالنتيجة. وبالفعل اتصلت يب هاتفيًا  كي تطلب مني البدء بالتدريس الفعيل 
لطلبة املاجستري يف بداية األسبوع التايل، كي أجد جمموعٍة من الطلبة ال تتجاوز العرشين من 

اجلنسني، مما جيعل العدد مناسبًا للعديد من األنشطة التعليمية التعلمية والتعليمية الفاعلة.
وكان كتايب اجلديد الذي ظهر ألول مرة يف العام ذاته )2003( حيمل عنوان: )تدريس 
األوىل  املادة  مفردات  من  جزء  أكرب  يغطي  التطبيقية(،  األمثلة  مئات  مع  التفكري  مهارات 
املقررة عىل الطلبة وهي مادة )تنمية مهارات التفكري(، حيث تّم فيه توضيح املعايري العاملية 
ومعوقاهتا،  التفكري  عملية  نجاح  وعنارص  ومستوياته،  به،  اخلاصة  وامُلَسلاَمت  للتفكري، 
برنامج  وخاصة  التفكري  بتعليم  اخلاصة  والربامج  وتصنيفاهتا،  التفكري،  مهارات  وأمهية 

كورت وبرنامج القبعات الست. 
وعنارصه،  وخصائصه،  مفهومه،  حيث  من  الناقد  بالتفكري  كذلك  الكتاب  واهتم 
واسرتاتيجياته املختلفة وخاصة اسرتاتيجية مكفرالند McFarland، واسرتاتيجية سميث
حيث  من  وذلك   ،Beyerباير واسرتاتيجية   ،O’Riley أوراييل  واسرتاتيجية   ،Smith
مع  املدريس،  باملنهج  وربطها  تدريسها،  وإجراءات  وخطواهتا،  منها،  واحدٍة  كل  تعريف 
طرح عرشات األمثلة عن هذه املهارة أو تلك يف ميادين اللغة العربية، والرتبية اإلسالمية، 
والعلوم، والرياضيات، والدراسات االجتامعية، والرتبية الرياضية، والرتبية الفنية، والرتبية 

املهنية.
وتناول الكتاب أيضًا مهارة االستقراء والتفكري االستقرائي، ومهارات التمييز األربع 
الصحيحة،  وغري  الصحيحة  املعلومات  بني  والتمييز  والرأي،  احلقيقة  بني  التمييز  وهي 
والتمييز بني االفرتاضات والتعميامت، والتمييز بني املعلومات ذات الصلة واملعلومات غري 
توضيح  إىل  إضافة  واحلياتية،  الرتبوية  التطبيقية  األمثلة  من  الكثري  طرح  مع  الصلة،  ذات 
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مهارات املقارنة والتباين، وحتديد السبب والنتيجة، والتعرف إىل وجهات النظر،  وحتديد 
والرباهني،  احلجج  يف  عدمه  أو  التناسق  من  والتحقق  اجلامدة،   والنمطية  التحيز  مواطن 

وحتليل املجادالت.
املبدع،  وصفات  ومقوماته،  تعريفاته،  حيث  من  اإلبداع  عىل  أيضًا  وركزالكتاب 
تواجه  التي  والعقبات  واجتاهاته،  اإلبداعي،  التفكري  وماهية  اإلبداع،  عملية  ومراحل 
واملرونة،  الطالقة،   : وهي  اإلبداعي  للتفكري  املهمة  األربع  املهارات  وتدريس  املبدعني، 
تطبيقها،  مهارة، وأمهيتها، وجماالت  تعريف كل  والتوضيح، وذلك من حيث  واألصالة، 
وخطواهتا، وإجراءات تدريسها وأنواعها، وربطها باملنهج املدريس، وطرح األمثلة الرتبوية 
بجمع  اخلاصة  التفكري  بمهارات  ذلك  بعد  االهتامم  أيضًا  تم  كام  عنها.  العديدة  واحلياتية 
واملالحظة،  االنتباه،  وشد  املعلومات،  إىل  والوصول  التذكر،  وهي:  وتنظيمها  املعلومات 
واإلصغاء، وتدوين املالحظات، وطرح األسئلة، والوصف، والتصنيف، وتنمية املفاهيم، 

وعرض املعلومات بيانيا.
وتناول الكتاب يف هناية املطاف مهارات حل املشكالت من حيث: طرح الفرضيات 
وإصدار  املسؤولية،  وحتمل  الشخصية،  اخليارات  وعمل  األدلة،  وتقييم  واختبارها، 
األحكام، والتعميم، والتنبؤ، ووضع املعايري، وتطبيق اإلجراءات، والتفكري بانتظام، وإدارة 
الوقت،  مع توضيحها مجيعًا من حيث التعريف، واألمهية، وإجراءات التدريس، والربط 

باملنهج املدريس، وطرح األمثلة الرتبوية واحلياتية املتنوعة.
أما املادة الثانية التي قمُت بتدريسها لطلبة ماجستري  املوهبة يف جامعة البلقاء التطبيقية، 
فكانت حتت عنوان )الكشف عن املوهوبني وإرشادهم(. وقد تم الرتكيز فيها عىل تعريفات 
والنفسية واالجتامعية،  العقلية واجلسمية  املوهوبني  واملوهوب، وحتديد خصائص  املوهبة 
والتطرق إىل مفهوم اإلرشاد والتوجيه، ومناهج اإلرشاد وأهدافه، ثم ملحة موجزة عن آلية 
واملعلم يف  األمر  كاًل من ويل  ذلك  يساعد  واملتفوقني، كي  املوهوبني  املبدئي عن  الكشف 
الكشف األويل، ودور فريق العمل عند التفاعل مع املوهوبني، حيث يتم الرتكيز عىل دور 
كل من األرسة واملدرسة، واحلديث بعدها عن مشكلة مهمة من مشكالت الطلبة املوهوبني 
وهي صعوبات التعلم عند هذه الفئة املتميزة، والنشاط الزائد عند بعضهم، وتدين مفهوم 
الذات، وضعف الدافعية عند بعضهم اآلخر، ثم االنتقال إىل جماالت اإلرشاد املقدمة هلم، 
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وال سيام كاًل من اإلرشاد الفردي واإلرشاد اجلمعي واإلرشاد الوقائي واإلرشاد األرسي، 
مع إعطاء اهتامم خاص للضغوطات التي يعاين منها املوهوبون،  ودور املرشد يف التعامل 
مع تلك الضغوط، ثم التطرق إىل بناء  الربامج اإلرشادية وتطبيقها بالنسبة لفئة املوهوبني، 

مع توضيح أبرز الربامج التي يمكن استخدامها مع هؤالء الطلبة.
وبالنسبة إىل موضوع الكشف عن املوهوبني بالذات، فقد كان يتم الرتكيز أيضًا عىل 
رضورة استخدام مقاييس وأدواٍت خمتلفة يتمثل أمهها يف مقاييس القدرة العقلية وعىل رأسها 
Wechsler، ثم مقاييس  Stanford Bennet ومقياس وكسلر  – بينيه،  مقياس ستانفورد 
التحصيل األكاديمي املتمثلة يف االختبارات املقالية واملوضوعية وبنسبة مئوية ال تقل عن 
اإلبداعي،  للتفكري   Torrance تورانس  مقياس  مثل  اإلبداعية  القدرة  ومقاييس   ،%90
ومقاييس السامت الشخصية، والتي تعتمد بالدرجة األساس عىل أحكام املعلمني وأولياء 

األمور، واألقران من الطلبة اآلخرين، وعىل آرائهم ووجهات نظرهم املتنوعة.
أو اإلغناء  اإلثراء  برامج  إىل   املادة  اللجوء يف هذه  بد من  وباإلضافة إىل ذلك، فال 
Enrichment Programs مع هذا النوع من الطلبة، والتي تعني العمل عىل تزويد الطلبة 
العادي،  للطالب  إعطاؤه  يتم  مما  تعقيدًا  أكثر  وعميقة  متنوعٍة  وأنشطٍة  بخرباٍت  املوهوبني 
دقيٍق  بشكٍل  منظمة وهادفة وخمطٍط  بطريقة  املوهوب  الطالب  إثراء حصيلة  وذلك هبدف 
األفقي  نمطني:اإلثراء  عىل  تكون  قد  والتي  املركز،  وادارة  املعلم  من   بتوجيٍه  وذلك  هلا، 
لوحدات  جديدٍة  وخرباٍت  دراسيٍة  وحداٍت  إضافة  ويعني   ،Horizontal Enrichment
املنهج األصيل يف عدد من املقررات أو املواد الدراسية، بحيث يتم تزويد املوهوبني بخرباٍت 
تعلميٍة غنيٍة يف موضوعات متنوعة، أي توسيع دائرة معرفة الطالب بمواد أخرى هلا عالقة 
ويعني   ،Vertical Enrichment الرأيس  أو  العمودي  اإلثراء  ثم  املنهاج،  بموضوعات 
تعميق حمتوى وحداٍت دراسيٍة معينة يف مادٍة دراسية، بحيث يتم تزويد املوهوبني بخرباٍت 
غنية يف موضوع واحد فقط من املوضوعات، أي زيادة املعرفة باملادة املتصلة جوهريًا باملنهج 

املدريس.  
فصلني  ملدة  واإلبداع  املوهبة  ماجستري  لربنامج  املادتني  هلاتني  تدرييس  واستمر 
كام  والسورية.  والكويتية  والسعودية  األردنية  اجلنسيات  من  الطلبة  من  للعديد  دراسٍيني 
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هيئة  أعضاء  والزميالت  الزمالء  من  طيبة  جمموعٍة  عىل  أيضًا  الفرتة  تلك  خالل  تعرفت 
التعليمية  خربايت  إثراء  إىل  أدى  مما  املختلفة،  واملعرفية  الرتبوية  التخصصات  يف  التدريس 
العادة  يتم يف  ثانية، مثلام  املعريف واالجتامعي من جهٍة  التعلمية من جهة، وزيادة رصيدي 
كلام ينتقل األستاذ اجلامعي إىل بيئة تعليمية جامعيٍة جديدة، سواء عىل املستوى الوطني أو 

اإلقليمي أو الدويل.

profjawdat@yahoo.com/ jawdatmassa@gmail.com                                                                                                 

Website: http://www.jwdat.com
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http://alghad.com/  articles/2173952.html                  
          صحيفة الغد األردنية 

             تاريخ النرش: األربعاء: 2018/3/28

احللقة الرابعة وال�سبعون: العمل يف جامعة الإ�سراء اخلا�سة     
بقلم: أ. د. جودت امحد املساعيد

التدريس  نظرًا لغيايب ملدة عرش سنوات كاملة، أستاذًا ورئيسًا لقسم املناهج وطرق 
بجامعة السلطان قابوس يف سلطنة ُعامن، أعقبها االلتحاق بجامعة النجاح الوطنية بمدينة 
نابلس الفلسطينية ملدة أربع سنوات أخرى، أستاذًا وعميدًا لكلية العلوم الرتبوية فيها، فقد 
جعلني ذلك عىل مدى هذه السنوات الطويلة، أجهل الكثري عن مواقع عمل الرعيل األول 
العقد  أثناء  الريموك،  وإياهم يف جامعة  الذين خدمنا  األردنيني  التدريس  هيئة  أعضاء  من 
من  الثامنينيات  وأوائل  السبعينيات  أواخر  يف  األوىل  املظفرة  انطالقاهتا  سنوات  من  األول 

القرن العرشين. 

وما أن ُعدُت إىل األردن يف صيف عام 2003م، وخالل عملية تدرييس حمارضًا غري 
متفرٍغ لطلبة ماجستري املوهبة واإلبداع بكلية األمرية عالية التابعة جلامعة البلقاء التطبيقية 
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األردنية، حتى علمُت بأن زميلنا الرتبوي املعروف أ. د. فريد أبو زينة، يعمل عميدًا لكلية 
العلوم الرتبوية ونائبًا لرئيس جامعة اإلرساء اخلاصة، التي كان يرأسها آنذاك أستاذ اإلدارة 
الزمان يف  معًا نحو عقٍد من  الباري درة، وكالمها ممن عملنا  الدكتور عبد  املشهور  العامة 
جامعة الريموك، ونعرف إسهامات بعضنا بعضًا يف األنشطة العلمية واإلدارية واألكاديمية 
وتّم  اجلامعة،  تلك  للعمل يف  بطلٍب رسمٍي  تقدمُت  أن  إال  بعدها  مني   كان  فام  املختلفة. 
تعييني أستاذًا بقسم املناهج وطرق  التدريس يف كلية العلوم الرتبوية. وكانت تلك الكلية 
تشتمل آنذاك عىل قسم آخر فقط بجانب قسم املناهج، وهو قسم تربية الطفل. لذا، قمُت 
بتدريس عدة مقررات لطلبة البكالوريوس مثل ختطيط املناهج وتطويرها، وأساليب تدريس 

الدراسات االجتامعية، والعادات الدراسية والبحثية.
وما هو إال وقت قصري، حتى تّم تعييني رئيسًا لقسم املناهج وطرق التدريس، الذي 
كان هيتم كثريًا بإعداد معلم الصف لكٍل من املدارس احلكومية واخلاصة. وقد كان برنامج 
الفقري  العمود  يمثل  التخصصات،  السنة األخرية جلميع  املقرر عىل طلبة  العملية  الرتبية 
الرتبية  تدريس  بأساليب  املتعلقة  املقررات  أساتذة  وجود  إىل  فباإلضافة  القسم.  ذلك  يف 
اإلسالمية، وأساليب تدريس اللغة العربية، وأساليب تدريس اللغة اإلنجليزية، وأساليب 
الدراسات االجتامعية،  العلوم، وأساليب تدريس  الرياضيات، وأساليب تدريس  تدريس 
وأساليب تدريس الرتبية الرياضية، كان يوجد أيضًا أعضاء هيئة تدريس يف ختصصات علم 
النفس الرتبوي، والقياس والتقويم، وأصول الرتبية، واإلدارة الرتبوية.  إضافة إىل ذلك، 
الدكتوراة،  محلة  من  املتفرغني  غري  املحارضين  من  وعرشين  بخمسٍة  االستعانة  متت  فقد 

وذلك لإلرشاف عىل تدريب الطلبة يف املدارس الكثرية املنترشة يف حمافظتي عامن ومأدبا.
البيئة الرتبوية املحلية، فقد  وبسبب شغفي يف إجراء البحوث امليدانية الرضورية يف 
عملُت عىل تشكيل فريٍق بحثي ثالثي برئاستي وعضوية كٍل من د. غازي مجال خليفة، ود. 
حممد كامل عالية. وقد بدأنا بتطوير أدوات البحث يف موضوع التسجيل واإلرشاد األكاديمي 
اجلامعي، وموضوع عادات تعامل طلبة املرحلة الثانوية مع االمتحانات، حيث تم فيام بعد 
نرش ثالثة بحوٍث تربويٍة يف جمالٍت علميٍة حمكمة. وقد كان البحث األول منها حتت عنوان: 
) دراسة ميدانية ملشكالت التسجيل واإلرشاد األكاديمي اجلامعي(، والذي تّم نرشُه الحقًا 
يف العدد الثاين من املجلد الرابع والثالثني ملجلة دراسات / سلسلة العلوم الرتبوية، الصادرة 



403

االمتحان  مع  التعامل  ) عادات  بعنوان:  كان  فقد  الثاين  البحث  أما  األردنية،  اجلامعة  عن 
الطالب  بجنس  ذلك  وعالقة  األردنية،  مأدبا  حمافظة  يف  الثانوي  األول  الصف  طلبة  لدى 
ومعدله العام(، والذي تم نرشه بعد ذلك يف امللحق الثالث من املجلد الثامن والثالثني ملجلة 
دراسات / سلسلة العلوم الرتبوية، الصادرة عن اجلامعة األردنية أيضًا، أما البحث الثالث 
فقد كان حتت عنوان: ) األخطاء النامجة عن الطلبة واجلدول الدرايس، يف عملية اإلرشاد 
األكاديمي، وعالقتها ببعض املتغريات(، والذي تّم نرشه الحقًا يف العدد التاسع من املجلد 

الثاين ملجلة العلوم الرتبوية والنفسية، الصادرة عن جامعة البحرين. 
تأليفها من جانبي خالل عميل يف جامعة اإلرساء اخلاصة،  تّم  التي  الكتب  أما عن 
واالقتصادي  االجتامعي  )الوضع  عنوان:  حتت  كان  األول  كتابني:  عن  عبارة  فكانت 
والرتبوي يف لواء ذيبان: دراسة مسحية حتليلية (، ويقع يف )316( صفحة،  والذي صدر عن 
مركز الرأي للدراسات، يف العاصمة األردنية عامن، أما الكتاب الثاين، فكان حتت عنوان: 
صفحة،   )462( يف  ويقع   ،) والتعليم  الرتبية  ميادين  يف  واإلنرتنت  احلاسوب  استخدام   (

وصدر عن دار الرشوق يف مدينة عامن أيضًا.
إنجازها من جانبي خالل عميل يف  تّم  التي  األخرى  األكاديمية  األنشطة  بني  ومن 
املرحوم  آنذاك  الرتبوية  العلوم  كلية  عميد  مع  االشرتاك  أمهها  من  كان  فقد  اجلامعة،  هذه 
بإلقاء  حمارضاٍت  الكلية،  التدريس يف  أ.د. توفيق أمحد مرعي، ومع عدٍد من أعضاء هيئة 
تربويٍة خالل األسبوع األول من شهر أيلول )سبتمرب( من كل عام ، وذلك من أجل تنمية 
أعضاء هيئة التدريس مهنيًا، والتي كانت تدور عادًة حول بعض طرائق التدريس الفعالة 
يف املستوى اجلامعي تارة، وحول صياغة األسئلة املقالية واملوضوعية املتنوعة بطريقٍة دقيقة 
الرخصة  عىل  للحصول  تدريبية  دورة  شخصيًا  حضوري  إىل  باإلضافة  هذا  أخرى.  تارًة 

.ICDL الدولية لسياقة احلاسوب
الوسائل  بإنتاج  خاص  معمل  يتبعه  كان  التدريس  وطرق  املناهج  قسم  أن  وبام 
التعليمية، فإن الطلبة الذين يلتحقون بمواد تكنولوجيا التعليم، كانوا يقومون بإنتاج الكثري 
العملية يف  الرتبية  يقوم طلبة  بينام  دقيق،  بشكٍل  إنتاجها  كيفية  تعلم  منها، وذلك من أجل 
يتم استخدامها يف عملية  املزيد منها، كي  بإنتاج  البكالوريوس،  السنة األخرية من دراسة 
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مما  الوسائل كمياٍت كبرية،  يتجمع من هذه  لذا، كان  املدرسية.  الصفوف  التدريب داخل 
يشجع القائمني عىل ذلك التخصص، بالعمل عىل فرزها وانتقاء األفضل منها، متهيدًا إلقامة 
معرض للوسائل التعليمية يف اجلامعة، وذلك خالل أسبوع كلية العلوم الرتبوية، الذي كان 
يقام قبيل هناية كل عاٍم جامعي. وتتم من خالل هذا املعرض، دعوة العديد من املسؤولني 
املعرض  بزيارة  والطلبة،  للمعلمني  الفرصة  إتاحة  أجل  من  امليداين،  التدريب  مدارس  يف 
واالطالع عىل ما فيه من جهة،  واختيار ما يناسبهم من الوسائل التعليمية املعروضة بعد 
االنتهاء من عملية عرضها، وذلك الستخدامها يف العملية التعليمية التعلمية املدرسية من 
جهٍة ثانية. وكان يتم من خالل هذا املعرض، وضع جناٍح خاص لإلنتاج العلمي اخلاص  
بأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الرتبوية، من بحوٍث ميدانية وجتريبية منشورة أو مقبولٍة 

للنرشيف دورياٍت علميٍة حمكمة، ومن كتٍب ختصصيٍة جامعية.
وكان ملوضوع خدمة املجتمع املحيل، دور واضح يف سياسة جامعة اإلرساء اخلاصة، 
وذلك  فيه،  بواجبهم  فيها  التدريس  هيئة  أعضاء  يقوم  أن  عىل  جيدًا  حترص  كانت  بحيث 
كٌل حسب ختصصه، مما كان يتوجب علينا يف قسم املناهج وطرق التدريس، تلبية مطالب 
أو  عامٍة  حمارضاٍت  إلقاء  أجل  من  املختلفة،  والرتبوية  االجتامعية  املؤسسات  أو  املدارس 
ختصصيٍة معينٍة، أو عقد دوراٍت تدريبيٍة قصريٍة، أو تقديم استشاراٍت تربويٍة حمددٍة. وإنني 
ما زلت أتذكر أن من بني هذه املحارضات الرضورية، ما كان  يتم ختصيصه لطلبة الثانوية 
الثانوية العامة بالنسبة إىل  العامة، حيث الرتكيز كان يدور حول ظاهرة القلق من امتحان 
الرتبية  مديريات   مأدبا، ويف  املدارس يف حمافظة  لقاء عدٍد من طلبة  إىل  دفعني  مما  الطلبة، 
والتعليم املختلفة  بمدينة عامن، باإلضافة إىل تدريب املعلمني من خمتلف التخصصات عىل 
طرائق التدريس املعارصة، وعىل كيفية صياغة األهداف التعليمية من ناحية، أو كتابة أسئلة 
االختبارات الدقيقة، والتي حتفز الطلبة يف الغالب عىل التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي، 

من ناحيٍة ثانية.
حلضور  الفرصة  يل  أتيحت  فقد  املتنوعة،  العلمية  املؤمترات  حضور  إىل  بالنسبة  أما 
عقده  تّم  والذي  اخلاصة،  اإلرساء  جلامعة  ممثاًل  عليها،  واملحافظة  البيئة  حول  حميل  مؤمتٍر 
2004م، كام سنحت يل فرصة أخرى حلضور مؤمتر يف جامعة  يف جامعة عامن األهلية عام 
البرتاء اخلاصة خالل عام 2005، والذي اهتم بدور اجلامعات األردنية يف خدمة املجتمعات 
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املقدمة  األوراق  من  اثنتني  عىل  والتعليق  اجللسات،  إحدى  بأدارة  خالله  وقمت  املحلية، 
لذلك املؤمتر.

وباختصاٍر شديد، فإنه رغم قرص الفرتة التي قضيتها أستاذا ورئيسًا لقسم واملناهج 
فيها  املناشط  تنوعت  فقد  فقط،  سنتان  ومدهتا  اخلاصة،  اإلرساء  بجامعة  التدريس  وطرق 
من إداريٍة أكاديمية، إىل بحثيٍة علمية تّم نرشها يف جمالت مرموقة، إىل تأليف كتٍب تربويٍة 
ختصصيٍة مفيدة، إىل تقديم خدماٍت واستشارات إىل املجتمع املحيل، وإىل حضور مؤمتراٍت 
جامعية متنوعة، تعالج موضوعات الساعة، وهذا كله جيعل من دور األستاذ اجلامعي نشطًا 

عىل الدوام، حتى حيقق جمموعة من األهداف الرتبوية املنشودة. 
profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com
Website: http://www.jwdat.com
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الباب الثامن     
ذكريات التدري�س والعمل يف جامعة ال�سرق الأو�سط الأردنية
 احللقة اخلام�سة وال�سبعون: النتقال اإىل جامعة الدرا�سات العليا الأردنية

                                                       )جامعة ال�سرق الأو�سط( 
       بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد     

رغم استمتاعي احلقيقي بالعمل يف جامعة اإلرساء اخلاصة ملدة عامني كاملني أستاذًا 
الرتبوية  الدراسات  من  العديد  بإجراء  القيام  مع  التدريس،  وطرق  املناهج  لقسم  ورئيسًا 
امليدانية التي تّم نرشها تباعًا بعد ذلك، وتأليف كتابني تربويني ُمهمني: األول عن استخدام 
الرتبوية واالجتامعية واالقتصادية يف  والثاين عن األوضاع  والتعليم،  الرتبية  احلاسوب يف 
لواء ذيبان األردين، إال أهنا كانت متثل بالنسبة يل اخلربة التدريسية اجلامعية الوحيدة التي مل 
ُتتح يل فيها الفرصة املناسبة لتدريس طلبة املاجستري والدكتوراة واإلرشاف عىل رسائلهم 
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وأطروحاهتم العلمية العديدة، وذلك نظرًا لعدم وجود برامج دراساٍت عليا يف تلك اجلامعة 
آنذاك. 

أيام  أحد  ظهر  قبيل  املنزل  هاتف  جرس  قرع  2005م،  عام  من  األول  الشهر  ويف 
السبت، يطلب املتصل فيه احلديث معي، ويقوم بتعريف نفسِه عىل أنه أحد املسؤولني يف 
الفعيل  بالعمل  تبدأ  والتي سوف  األردنية،  العليا  الدراسات  جامعٍة جديدٍة تسمى جامعة 
2006-2005، وتقترص يف مهمتها األوىل عىل  العام اجلامعي  الفصل األول من  بداية  مع 
فتح برامج الدراسات العليا، ويريد مني عمل أربعة برامج تربوية: إثنني ملرحلة املاجستري: 
آخرين  وإثنني  الرتبوية،  والقيادة  اإلدارة  يف  والثاين  التدريس  وطرق  املناهج  يف  أحدمها 
للتخصصني ذاهتام ولكن ملرحلة الدكتوراة. واستطرد املسؤول قائاًل: إن كانت لديك الرغبة 
أجل   من  بمدينة عامن،  الرابية  حي  يف  اجلامعة  ارتباط  مكتب  إىل  التوجه  الرجاء  ذلك،  يف 

االلتقاء ببقية املسؤولني للحديث التفصييل عن هذا املوضوع.
عرشات  بعد  األكيدة،  ورغبتي  املنشودة  ضالتي  العرض  هذا  يف  وجدُت  وقد 
السنني من التعامل مع برامج الدراسات العليا يف جامعات الريموك، والسلطان قابوس، 
العمل يف جامعة اإلرساء مقترصًا  أن يكون  أقبل  التطبيقية، ومل  والبلقاء  الوطنية  والنجاح 
عىل تدريس طلبة البكالوريوس فقط. فذهبُت فورًا إىل املكان املحدد، كي ألتقي بمجموعٍة 
من الشخصيات العلمية واالجتامعية املتميزة، كان عىل رأسهم معايل الدكتور حممد عفاش 
العدوان، رئيس هيئة املديرين للجامعة اجلديدة آنذاك، والدكتور حممد عاطف حرارة، رئيس 
ذوي  اجلامعات  أساتذة  من  عدٍد  إىل  باإلضافة  الوقت،  ذلك  اجلامعة يف  تلك  أمناء  جملس 
املختلفة.  واإلنسانية  العلمية  املعرفية  التخصصات  يف  املرموقة  والسمعة  الطويلة  اخلربات 
للغاية، دارت يف معظمها حول رضورة وضع  بالفعل متثل جلسة مناقشاٍت طيبٍة  وكانت 
خطٍط تدريسيٍة قويٍة وحديثة لربامج الدراسات العليا املزمع فتحها رسميًا للطلبة مع بداية 

العام اجلامعي  2005/2006م.  
وبام أن ختصيص العلمي الدقيق هو يف املناهج وطرق التدريس من جامعة كانساس 
األمريكية، فقد أوضحُت للمسؤولني يف اجلامعة اجلديدة بأن لدّي القدرة عىل وضع خطط 
الرتبوية  والقيادة  اإلدارة  ختصص  خطط  تظل  بينام  املجال،  هذا  يف  والدكتوراة  املاجستري 
اجلامعات  إحدى  من  خترجوا  وممن  امليدان  هذا  يف  وختصص  خربٍة  صاحب  إىل  بحاجٍة 
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العاملية العريقة، كي يقرتح هو مقرراٍت دراسيٍة حديثٍة تتمشى مع متطلبات املجتمع األردين 
وطموحاته املستقبلية، فوقع االختيار عىل الدكتور عبداهلل حممد أبو تينة من اجلامعة اهلاشمية، 
احلاصل عىل درجة الدكتوراة يف القيادة الرتبوية من جامعة فلوريدا األمريكية، كي نعمل 

كفريق عمٍل مشرتٍك إلنجاز هذه اخلطط يف فرتٍة ال تتجاوز الشهر ونصف.
     وتّم االتفاق مع الدكتور أبو تينة، عىل الدخول إىل مواقع أشهر مخسني كلية تربية 
املناسبة  الدراسية  املقررات  واختيار  اإلنرتنت،  شبكة  عىل  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف 
خطط  سحب  تّم  وبالفعل  واالقتصادية.  التعليمية  وخططه  األردين  املجتمع  لظروف 
والقيادة  واإلدارة  جهة،  من  التدريس  وطرق  املناهج  برامج  ألشهر  والدكتوراة  املاجستري 
إىل طرح  إضافًة  منها،  األفضل  واختيار  العريقة،  الكليات  تلك  ثانية يف  الرتبوية من جهٍة 
للخطط  العامة  الضوابط  مراعاة  مع  األردنية،  الرتبوية  بالبيئة  خاٍص  طابٍع  ذات  مقرراٍت 
األكاديمية املوضوعة أصاًل من جانب اللجنة األكاديمية العليا للجامعة اجلديدة. وضمن 
الفرتة املحددة من قبل، تّم إنجاز اخلطط املطلوبة مع تزويدها بالوصف الدقيق للمقررات 

باللغتني العربية واإلنجليزية وتسليمها للمسؤولني يف اجلامعة.
أعىل  عىل  اخلطط  هذه  مناقشة  متت  حتى  الزمان،  من  آخر  شهٍر  نحو  مىض  أن  وما 
املستويات، وإقرارها رسميًا مع إجراء بعض التعديالت الطفيفة، التي تّم القيام هبا بسعة 
والعمل عىل تسليمها من جديد. وقد كان هلذه اخلطوة األخرية نتائج إجيابية وظيفية أخرى، 
متثلت يف تقديم املسؤولني يف اجلامعة عرضًا مغريًا يل للعمل فيها بضعف الراتب الذي كنُت 
أتقاضاه يف جامعة اإلرساء اخلاصة آنذاك. ومل أتردد وقتها مطلقًا يف قبول العرض والتوقيع 
بل  فحسب،  مادي  أمر  وهو  املرتفع  الراتب  مستوى  بسبب  ليس  رسمي،  عمٍل  عقِد  عىل 
إضافًة إىل ذلك، فقد كان هناك سبٌب معنوي ال يقل أمهيًة عنه، والذي يتمثل بأنني يف الواقع 
أستمتع جدًا عند تدريس مقررات املاجستري والدكتوراة التي تعودُت عليها من قبل ولسنني 

طويلة يف عدة جامعاٍت عربية. 
وبعدها ُعدُت إىل إدارة جامعة اإلرساء اخلاصة لتقديم استقالتي اخلطية من العمل 
اجلامعة  رئيس  يفاجئني  كي  معها،  املوقع  العقد  حسب  املحددة  القانونية  املدة  ضمن  فيها 
وقتها باستعداده إذا متت موافقتي عىل البقاء يف اجلامعة، أن يبذل ُقصارى ُجهده لرفع الراتب 
إىل أقىص درجٍة ممكنة، مع استالمي لعامدة كلية الرتبية يف بداية العام اجلامعي املقبل. ومع 
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ذلك فقد شكرته كثريًا عىل هذا العرض، وأوضحُت له يف الوقت ذاته، بأن موقعي الطبيعي 
ينبغي أن يكون مع تدريس طلبة الدراسات العليا مقرراٍت متقدمة عديدة، ومع اإلرشاف 
عىل رسائل املاجستري وأطروحات الدكتوراة التي تعودُت عليها لفرتٍة طويلٍة من الزمن قبل 
ذلك. ويف ضوء هذه التوضيحات، وافق الرئيس مشكورًا عىل تلك االستقالة، مما جعل من 
انتقايل إىل عميل اجلديد يف جامعة الدراسات العليا األردنية، التي تّم تغيري مسامها بعد ذلك 
إىل جامعة الرشق األوسط، ليس سوى مسألة وقت فقط، والذي سيبدأ فعليًا اعتبارًا من 

األول من شهر أيلول )سبتمرب( من عام 2005.
     وبام أن اجلامعة اجلديدة كانت بحاجٍة ماسٍة إىل بذل جهوٍد جبارة ومكثفة من أجل 
بدايٍة سليمٍة وآمنة هلا يف أول فصٍل درايس من افتتاحها، فقد كان ال بد من مشاركتي الفعلية 
يف الكثري من اللقاءات واالجتامعات الرسمية وغري الرسمية التي تّم عقدها خالل الثالثة 
االفتتاح، وذلك من أجل وضع األنظمة والقوانني والتعليامت  التي سبقت عملية  شهور 
اإلرساء  جامعة  يف  العمل  إىل  دعاين  ما  وهذا  بالذات.  املرحلة  هذه  تتطلبها  التي  املتنوعة 
اخلاصة حتى انتهاء الدوام الرسمي يف متام الساعة الثالثة عرصًا، والذهاب يف العديد من 
الرابية،  منطقة  يف  األوسط  الرشق  جامعة  ارتباط  مكتب  إىل  املسائية  الفرتة  خالل  األيام 
للمشاركة يف األنشطة التحضريية التي تقوم هبا اللجان املختلفة استعدادًا لالنتقال إىل مكاٍن 
أكثر اتساعًا، ريثام يتم وضع حجر األساس للموقع الدائم اخلاص باجلامعة واالنتهاء من 

بناء قاعاهتا وأبنيتها العديدة.
حثيثة  وإدارية  أكاديمية  جهودًا  يتطلب  جديدة  جامعٍة  تأسيس  فإن  وباختصار، 
النطالقٍة سليمٍة نحو حتقيق أهدافها املنشودة، تتمثل قاعدهتا األوىل يف توفري أعضاء هيئة 
الطاقم  إىل  باإلضافة  الطويلة،  التدريسية  واخلربات  العالية  الكفاءات  ذوي  من  التدريس 
أحد  اجلامعات  تعترب  التي  املختلفة،  العايل  التعليم  مؤسسات  قيادة  يف  املتمرس  اإلداري 
واملختربات  للقاعات  األكاديمي  البناء  من  الكافية  املساحات  تبقى  كام  املهمة.  عنارصها 
واملراكز والعامدات واألقسام والوحدات األكاديمية، من بني املتطلبات املهمة لنجاح العمل 
حلقات  من  القادمة  احللقة  عليه  تركز  سوف  ما  وهذا  فيه،  املرغوب  األكاديمي  اجلامعي 

ذكريايت يف الرتبية والتعليم العايل. 
profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com
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احللقة ال�ساد�سة وال�سبعون: و�سع حجر الأ�سا�س ملباين جامعة  الدرا�سات 
                                                      العليا الأردنية )جامعة ال�سرق الأو�سط(

بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد

أعينها،  ُنصَب   2005 بداية عام  األردنية يف  العليا  الدراسات  إدارة جامعة  وضعت 
أن تبحَث عن منطقٍة فارغٍة تصلح ألن ُتقام عليها املباين الدائمة لكليات اجلامعة ومراكزها 
العلمية وهيئاهتا اإلدارية واملالية والتنظيمية. لذا، فقد تّم بذل جهوٍد حثيثٍة من املعنيني يف 
هذا الصدد، من أجل اختيار مساحٍة من األرض كي متثل املوقع الدائم واملرغوب فيه لتلك 
اجلامعة. وقد تركزت عمليات البحث عىل املناطق املحيطة بشارع مطار َعاّمن الدويل، نظرًا 
لوجود عدد من اجلامعات اخلاصة التي تقع عىل جانبيه، ولسهولة الوصول إىل هذا الرصح 
العلمي يف منطقٍة تتصف بوجود شبكة مواصالٍت ممتازة. وقد نجحت تلك اإلدارة يف رشاء 
سبعٍة وستني دوناًم من األرايض الزراعية التي تبعد نحو سبعامئة مرت عن شارع املطار، وتقع 
يف الوقت ذاته بعد جس مأدبا بمئاٍت قليلٍة من األمتار يف منطقٍة معروفة تسمى)الطنيب(، 
حيث كانت متثل مكانًا لسباق اخليول واهلجن العربية األصيلة عىل مدى سنواٍت طويلٍة من 

الزمن قبل ذلك.  
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وما أن تّم تسجيل قطعة األرض رسميًا بإسم رشكة اجلامعة، حتى بدأت عمليات 
التحضري الفعلية الختيار الرشكة اهلندسية األفضل من أجل اإلرشاف عىل عمليات البناء، 
العلمية  املؤسسة  هلذه  األساس  حجر  بوضع  االحتفال  فيه  يتم  قريٍب  موعٍد  حتديد  مع 
اليوم،  ذلك  ويف   .2005 عام  من  )سبتمرب(  أيلول  شهر  منتصف  يف  كان  والذي  الناشئة، 
توجه مجيع املسؤولني يف اجلامعة، إضافًة إىل أعضاء هيئة التدريس واإلداريني، ولفيف من 
الضيوف ورجال اإلعالم واألصدقاء، إىل املوقع اجلديد، حيث تم نصُب صيوان كبري  يتسع 

للحضور، مع وضع برنامج دقيق للحفل متت مناقشته بعناية من قبل. 
خربايت  ضوء  يف  احلفل،  ذلك  عريف  أكون  كي  اختياري  تّم  فقد  حظي،  وحلسن 
العربية  اجلامعات  من  العديد  يف  العامة،  واملحارضات  الندوات  للجنة  كرئيٍس  الطويلة 
بدأ  وقد  الفعالية.  تلك  إنجاح  عملية  يف  احلمد  وهلل  ساهم  مما  قبل،  من  فيها  عملُت  التي 
احلفل بآياٍت كريامٍت من الذكر احلكيم، أعقبها إلقاء كلامٍت توجيهية من جانب رئيس هيئة 
املديرين معايل الدكتور حممد عفاش العدوان، وسعادة رئيس جملس األمناء الدكتور حممد 
عاطف حرارة، وعطوفة رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور حممود مرعي. واختتم احلفل بإلقاِء 
عنوان:  حتت  وكانت  العطرة،  املناسبة  هلذه  ِخصيصًا  َنَظمُتها  قد  كنُت  جانبي،  من  قصيدًة 

)حجر األساس(، وقد قلُت فيها:

والَتكبِــرِي والرَتِحيــِب    بِالبِــرِش 
ــرِي ــِل والَتفِك ــَم الَعق ــِب ُث   يف الَقل
 للَبحــِث والَتدريــِس َوالَتطِويــِر
لِلَتعِميـــِر امَلشـــروُع   حَيَتاُجَهــا 
والَتنظِيـــِر والَتطبِيــِق    للِعلـــِم 
ــِر ــُد التغَييـ ــٌع  َسيـ ــوُب  َنب َحاُس
ــرِي ــِع الَتجِس ــعوِب بَِدافِ ــني الُش ب
ــِر ــِح بِالَتنوي ــِل أو يف الُصب يف اللي

                                        اخلَــرُي َطــّل عــىل الِدراســاِت الُعال
                   َحَجــُر األســاِس وَيــا َلُه ِمــن َموِقٍع
ــٌل ــاِر   َوَموِئ ــُة   الَفَخ                         أرُدُن َجاِمع
                      ُخُطــَواُت مَتـَـَت واجلُُهــــوُد َحثِيثة ٌ
ــاخِمًَا ــًا َش ــل رَصَح ــاُء َيَظ ــذا البِنَ                                     ه
ــوٌم  َتنََوَعـــت ــُج والُعل اِم ــِه الرَبَ                  في
أَمــا الُلَغــاُت ففــي احلَيـَــاِة تَواُصٌل
 َقانــُوُن حَيِمي النَــاَس ِمــن َأخَطاِئَها
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الَبيــِع والَتصِديـــِر والَتوفِــرِي يف 
والَتعبِــرِي واإلعــالِن   لِلـــِرزِق 
للَتربيـــِر خَيتـَــاُرُه   األفـــَذاذ    
َنزُهــو هِبَــا  مُلَعِلمــي  َوُمِديــِري
َبالـِــُغ الَتقِديـــر َفالَيـــوُم ِعيــٌد 

َتســويُق َأضَحــى لِلُشــعوِب َفواِئٌد
إِعـــــالُم أصَبــَح  لِلَحيــاِة  َمنــَـاَرٌة
ــٌل وخَتَُصــٌص ــى الِسَياســُة حَمَف َتبَق
ــاِء أضَحــت ِمهنـَـــة ــُة األبنَ ً َوَتربي
أهـــــالً بُِكم َيا َمــن َحرَضُتم َحفَلنَا

والكلامت التي حتتها خٌط يف هذه القصيدة بالذات حُتدد التخصصات العلمية واملعرفية 
احلاسوب،  ختصصات:  وهي  فقط،  املاجستري  درجة  مستوى  عىل  اجلامعة  هبا  بدأت  التي 
والصحافة  والتسويق،  واملحاسبة،  األعامل،  وإدارة  اإلنجليزية،  واللغة  العربية،  واللغة 
وذلك  السياسة،  وعلم  الرتبوية،  والقيادة  واإلدارة  التدريس،  وطرق  واملناهج  واإلعالم، 
خالل العام اجلامعي األول هلا وهو عام  2005-2006، ثم زادت تلك التخصصات كثريًا 
فيام بعد، بناًء عىل ما حصل من توسعات عديدة ضمن مطالب السوق املحيل، وخاصًة بعد 
أن وافقت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي األردنية عىل فتح برامج دراسية متنوعة عىل 

مستوى درجة البكالوريوس. 
وسائل  من  واملتحركة  الثابتة  الصور  وأخذ  الرسمية،  احلفل  فقرات  انتهت  أن  وما 
البناء، التي  اإلعالم املختلفة ومن احلضور، حتى بدأت األحاديث العامة حول خمططات 
قام بتوضيحها بنوٍع من التفصيل أحد مهنديس الرشكة التي كسبت العطاء اخلاص بالبناء، 
من  األسئلة  من  جمموعة  طرح  ذلك  أعقب  حيث  الفعلية،  املخططات  ببعض  مستعينًا 
جانب بعض احلضور، وال سيام من املهتمني بقاعات أجهزة الكمبيوتر، والقاعات اخلاصة 
اجلامعة  رئيس  قام  كام  احلديثة.  اللغات  مراكز  وخمتربات  وصحافة  تلفزيون  من  باإلعالم 
الدراسية  الربامج  بالرد عىل استفسارات بعض احلضور من حيث أمهية  ونائبه والعمداء، 
املحلية  السوق  حاجات  وتلبية  وطموحاته،  األردين  املجتمع  حلاجات  بالنسبة  املطروحة 
كلام  املستقبل،  يف  جديدة  ومعرفية  علمية  ختصصات  فتح  إمكانية  مع  املجاورة،  والعربية 

تطلب األمر ذلك.
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حمددة  أجزاء  عىل  احلضور  معظم  من  ميدانية  بجولة  القيام  أيضًا  كله  ذلك  وأعقَب 
املستقبل  خطط  توضيح  مع  للجامعة،  الدائم  للموقع  املخصصة  القطعة  مساحة  من 
من  والفرعية  الرئيسة  للمباين  املساحة  تلك  استغالل  حيث  من  سيام  وال  والبعيد  القريب 
ثانيًا،  البسيطة  الرتفيهية  الرياضية واألماكن  أوالً، وللمالعب  قاعات وخمتربات ومكاتب 
وللمساحات اخلرضاء من األعشاب واألشجار والورود الغنّاء التي تبهج النفس قبل العني 
مع  يتمشى  بام  مستقباًل  للجامعة  التابعة  األرايض  مساحة  زيادة  إمكانية  مع  وأخريًا،  ثالثًا 
متطلبات هيئة االعتامد بوزارة التعليم العايل األردنية من ناحية، وبام حيقق أهداف كٍل من 

اجلامعة واملجتمع املحيل من ناحيٍة أخرى. 
profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com
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احللقة ال�سابعة وال�سبعون:بدايات الأن�سطة الأكادميية يف جامعة الدرا�سات      
                                                 العليا الأردنية )جامعة ال�سرق الأو�سط(

بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 
منتصف شهر  األردنية يف  العليا  الدراسات  ملباين جامعة  بعد وضع حجر األساس 
أيلول )سبتمري( من عام 2005 عىل طريق مطار َعامن الدويل، وعندما حصلت إدارة اجلامعة 
الفعلية لربامج عديدة  الدراسة  ببدء  العايل األردنية  التعليم  الرسمي من وزارة  عىل اإلذن 
عىل مستوى املاجستري، فقد تّم اختيار جمموعٍة من املباين التابعة لرشكة اجلامعة، والتي تقع 
بالقرب من شارع املطار، مقابل مدينة األلعاب املائية، كي تكون مقرًا مؤقتًا للجامعة، ريثام 

يتم االنتهاء الفعيل من املباين الرسمية هلا يف املوقع الدائم بمنطقة الطنيب.
اإلعالم  ووسائل  الصحف  يف  الرسمي  باإلعالن  اجلامعة  إدارة  قامت  وعندها، 
األردنية املختلفة، عن بدء التسجيل واستقبال الطلبة اجلدد ألول مرة يف العديد من برامج 
املاجستري املتنوعة املطروحة آنذاك. كام تم االتصال بوسائل إعالٍم أخرى يف عدٍد من دول 
اخلليج العربية للغاية ذاهتا. وكانت البداية موفقة جدًا، حيث التحقت هبذه الربامج الدراسية 
جمموعاٍت كافيٍة من الطلبة، مما شجع إدارة اجلامعة عىل اإلرساع يف بدء العام الدرايس، مع 
2005 للبدء بالتدريس الفعيل هلؤالء  حتديد منتصف شهر ترشين األول )أكتوبر( من عام 

الطلبة. 
اجلامعة  كليات  التدريس يف  هيئة  أعضاء  مجيع  لدى  جدًا  عالية  احلامسة  كانت  وكم 
املختلفة، والتي متثلت يف كليات العلوم، واآلداب، والرتبية، والصحافة واإلعالم، وإدارة 
أخذوا  أن  بعد  سيام  وال  العليا،  والدراسات  العلمي  البحث  عامدة  إىل  باإلضافة  األعامل، 
مجيعًا الوقت الكايف للتحضري لبدء التدريس الفعيل للطلبة للمقررات اجلامعية الكثرية. ومما 
إدارة  توفري  املنشودة،  واألكاديمية  الرتبوية  األهداف  وحتقيق  املهمة  هذه  إنجاح  يف  ساهم 
اجلامعة ألجهزة العرض اإللكرتوين التي تّم رشاؤها من قبل، إضافًة إىل القيام عىل مدى 
إسبوعني متتاليني بتحديد مواعيد من جانب مدير مكتبة اجلامعة مع دور النرش املشهورة 
جانب  من  ليلية  زياراٍت  لتنفيذ  عامن،  األردنية  العاصمة  يف  املعروفة  الكتب  بيع  ومراكز 
رئيس اجلامعة ونائبه والعمداء ورؤساء األقسام األكاديمية وبعض املسؤولني اإلداريني، إىل 
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 مواقع دور النرش واملكتبات املتعددة، من أجل اختيار املراجع املناسبة ملختلف التخصصات
 املعرفية.

ومما زاد من فعالية العملية التعليمية التعلمية يف هذه اجلامعة الناشئة خالل بداياهتا، 
كثرة اللقاءات واالجتامعات التي كانت تتم ما بني عميد كل كلية ورؤساء األقسام وأعضاء 
هيئة التدريس فيها من ناحية، وبني رئيس اجلامعة ونائبه وعمداء الكليات من ناحيٍة ثانية. 
وكانت املشكالت يتم تشخيصها أوالً بأول، ثم العمل عىل مناقشتها بنوٍع من التفصيل، مع 
حماولة وضع احللول الناجعة داخل كل كلية. أما إذا أصبح من الصعب حتقيق ذلك، فإنه 
يتم رفع األمر بواسطة عميد الكلية إىل عطوفة رئيس اجلامعة، الذي كان يقوم يف الغالب 
لكثرة  أسبوعيًا  تتم  كانت  التي  اجتامعاته  يف  العمداء  جملس  عىل  األمر  هذا  مثل  بعرض 
إىل  التوصل  أجل  من  وذلك  اجلامعة،  هبا  متر  التي  املرحلة  تتطلبها  التي  واألمور  القصايا  

احللول املناسبة هلا.
وكنا نشعر وقتها بأننا نعمل كعائلٍة واحدٍة أو كفريق عمٍل موحد، وذلك نظرًا لقلة 
جمموعٍة  داخل  كاملًة  الطواقم  هذه  ووجود  نسبيًا،  واإلداريني  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد 
قليلٍة من املباين املؤقتة، والتي تفسح املجال يف الوقت ذاته للتالقي معظم أوقات الفراغ، من 
أجل تبادل اآلراء واألفكار يف املوضوعات األكاديمية واإلدارية املختلفة، مع وجود فرصٍة 
ذهبية للقاء رئيس اجلامعة ونائبه ورئيس جملس األمناء بسهولٍة ويس، كي يتم وضعهم يف 

الصورة أوالً بأول حول ما يدور من تدريٍس وأنشطٍة وفعالياٍت متنوعة.
غري  تكون  أن  الوقت  ذلك  يف  تكاد  وتعليامهتا  وأنظمتها  اجلامعة  قوانني  ألن  ونظرًا 
موجودة، فقد كثرت االجتامعات وتشكيل اللجان املتعددة من أجل استكامل هذه األمور 
الناقصة، متهيدًا للسري عىل هداها. وبناًء عىل ذلك، فقد كان يل الرشف يف لعب دوٍر مهم 
يف هذا الصدد مع اثنني من األخوة العمداء، مما دفعنا إىل اللجوء ملا وصلت إليه اجلامعات 
األردنية العريقة التي سبقتنا يف هذا املجال. وكان االتفاق بني أعضاء اللجنة أن نحصل عىل 
التي تتضمن األنظمة والقوانني والتعليامت اخلاصة  العديدة  الكتب الرسمية واملنشورات 
والتكنولوجيا  العلوم  وجامعة  مؤتة  وجامعة  الريموك  وجامعة  األردنية  اجلامعة  من  بكٍل 
األردنية، والعمل عىل تناول كل جزئية منها، كي نحصل عىل القواسم املشرتكة فيام بينها 
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الختيارها جلامعتنا الفتية، مع مراعاة أنظمة وزارة التعليم العايل بحيث نضمن متيش كل ما 
نتوصل إليه معها.

أنجزنا  كلام  بحيث  اجتامعات،  وراء  اجتامعات  األمور  هذه  مثل  منا  أخذت  وكم 
أول  يف  لعرضها  متهيدًا  اجلامعة،  رئيس  عطوفة  إىل  فورًا  برفعها  نقوم  منها،  معينًة  جزئيًة 
واألفكار  اآلراء  وتبادل  املطولة  املناقشات  من  نصيبها  تأخذ  كي  العمداء،  ملجلس  اجتامٍع 
حوهلا، حتى تتم عملية إقرارها رسميًا وتصبح قابلًة للتطبيق الفعيل من اجلميع. وكنا خالهلا 
نسابق الزمن يف إنجاز مثل هذه القضايا قبل االنتقال إىل املباين الدائمة للجامعة، التي كان 
النشاط فيها جيري عىل قدٍم وساٍق من جانب الِفَرِق اهلندسية واإلنشائية، متهيدًا لنقل الطلبة 
تنوعًا  أكثر  أنشطٍة علميٍة وترفيهيٍة  إىل قاعاٍت أوسع، وخمترباٍت حاسوبيٍة أفضل، وأماكن 

وتزويدًا باألجهزة واألدوات وأنامط األثاث املالئمة. 
وباختصار، فإن أي بدايات ملرشوعاٍت علميٍة كبرية كتأسيس جامعٍة من اجلامعات، 
تظل أمورًا غايًة يف األمهية واخلطورة يف وقٍت واحد، وذلك ألن اخلطوات التالية هلا تعتمد 
عىل  رسيعًا  انعكس  البدايات،  تلك  عىل  والرتدد  واخلوف  القلق  سيطر  فإن  كثريًا.  عليها 
مسارات العمل كافة، بحيث قد يؤدي ذلك إىل انتكاسٍة قويٍة جتعل املرشوع برمتِه يف مهب 
الريح، وربام يتعطل جزئيًا أو كليًا. أما إذا كانت تلك البدايات قويًة بام فيه الكفاية ويغلب 
عليها طابع احلامسة املقرونة بتحمل املسؤولية وحساب كل خطوٍة من اخلطوات التي يتم 
لبدايات  بالفعل  ما حصل  األكيد. وهذا  النجاح  املرشوع  لذلك  ُيكتُب  القيام هبا، فسوف 
فيها  البدايات  تلك  مثلت  التي  األردنية،  العليا  الدراسات  جامعة  يف  األكاديمية  األنشطة 

انطالقًة نوعية نحو األمام، مما ساهم يف عملية توسعها يف املقبل من السنوات بعد ذلك.
 profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com
Website: http://www.jwdat.com
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احللقة الثامنة وال�سبعون: النتقال اإىل املقر الدائم جلامعة الدرا�سات
                                                   العليا الأردنية )جامعة ال�سرق الأو�سط(

بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 
املدينة  مقابل  الكائن  األردنية  العليا  الدراسات  جلامعة  املؤقت  املوقع  أن  صحيح 
املائية بشارع مطار َعامن الدويل، قد أدى بالفعل مهمًة جليلًة وكبريًة خالل عملية تدريس 
طلبة املاجستري يف ختصصات معرفية خمتلفة، وذلك طيلة العام األكاديمي اجلامعي األول 
2005/2006، وأنه قد تم فيه إنجاز الكثري من األنظمة والقوانني والتعليامت اخلاصة هبذه 
اجلامعة الناشئة، إال أن اجلميع كان ينتظر ذلك اليوم الذي تتم فيه عملية االنتقال إىل املقر 
الدائم لتلك اجلامعة، والكائن بعد جس مأدبا عىل اجلهة اليسى من شارع املطار، وذلك 
ألن الوضع األكاديمي األمثل كان يتطلب ذلك، حيث املساحات األكرب، واملباين األضخم 
مسبقًا  املحددة  املواصفات  حسب  األفضل  واملختربات  والقاعات  األوسع،  والباحات 

بموجب رشوط وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.  

2007/2006 يمثل يف الواقع مؤرشًا قويًا عىل وجوب  وكان دخول العام اجلامعي 
االنتقال اىل املقر الدائم للجامعة، وذلك يف ضوء اإلنجازات الواضحة من الرشكة اهلندسية 
املسؤولة عن إمتام البناء اجلامعي، ال سيام وأن إدارة اجلامعة العليا كانت حترص عىل نقل 
أعضاء اهليئة التدريسية واإلدارية يف هذه اجلامعة الناشئة باحلافالت الصغرية، للقيام بزيارة 
املوقع الدائم من وقٍت آلخر، وذلك من أجل االطالع عىل تطورات البناء أوالً بأول، وإبداء 
اآلراء املختلفة،إن كانت هناك مالحظات معينة تستدعي التحسني أو التطوير أو اإلضافة أو 
احلذف، بحيث يمكن القيام هبا بسهولة خالل هذه املرحلة اإلنشائية، وقبل أن يصبح ذلك 

صعبًا للغاية فيام بعد.
وبالفعل صدرت توجيهات إدارة اجلامعة يف األسبوع األول من شهر أيلول)سبتمرب( 
بعد  الطنيب، ال سيام  منطقة  الدائم يف  اجلامعة  إىل موقع  االنتقال  2006 برضورة  من عام 
القاعات  تزويد  وبعد  الداخل واخلارج،  لألبنية من  النهائية  التشطيب  انتهت عمليات  أن 
واألثاث  واألجهزة  باألدوات  واإلدارية  التدريسية  اهليئتني  أعضاء  ومكاتب  واملختربات 
الكليات  عامدات  توزيع  أجل  من  ونائبة  اجلامعة  رئيس  مع  العمداء  اجتمع  كام  الالزم. 
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أما  الطاقم األكاديمي لكل عامدة.  أعداد  للبناء، آخذين يف احلسبان  املختلفة  الطوابق  عىل 
الطاقم اإلداري، فكان ملحقًا كام هو معروف برئاسة اجلامعة، بينام تم وضع مديرية القبول 

والتسجيل يف موقٍع متوسٍط بني إدارة اجلامعة والكليات األكاديمية.
ونظرًا ألن أعداد أعضاء هيئة التدريس يف الكليات املختلفة للجامعة كانت يف حدها 
قسم  لكل  أعضاء  أربعة  وهي  العايل  التعليم  بوزارة  االعتامد  هيئة  رشوط  حسب  األدنى 
أكاديمي، فقد كان من السهولة بمكان حصول كل عضو هيئة تدريس عىل مكتٍب مستقٍل 
له، مزود بام يلزم من خزانة رفوف للمراجع والكتب املتنوعة، ومكتب مريح وعليه جهاز 
حاسوب حديث، مع وجود جمموعٍة من الكرايس اجليدة من أجل املراجعني من الطلبة أو 

أولياء األمور أو الضيوف.
وكان احلرص واضحًا من جانب إدارة اجلامعة عىل تزويد قاعات التدريس بأجهزة 
العرض التقديمي Data Show ما أمكن، مما ساهم يف رفع مستوى فعالية املحارضات من 
جانب أعضاء هيئة التدريس أنفسهم، وتشجيع طلبة الدراسات العليا بالتايل عىل استخدام 
هذه األجهزة خالل عملية عرض بحوثهم أمام زمالئهم وبحضور أساتذهتم، وما يعقب 
ذلك يف الغالب من مناقشاٍت كثريٍة ومتنوعٍة، تؤدي بالتايل إىل حتقيق الكثري من األهداف 

الرتبوية املرغوب فيها.
وعندما استقرت عملية توزيع األماكن للكليات املختلفة، وحتديد املكاتب ألعضاء 
املختلفة  واإلدارية  والتنظيمية  العلمية  اللجان  تشكيل  عملية  بدأت  فيها،  التدريس  هيئة 
عىل كٍل من مستوى اجلامعة والكليات واألقسام األكاديمية. وكان من أمهها عىل مستوى 
وجلنة  والرئيس،  الرئيس  ونائب  العمداء  فيها  اشرتك  التي  والرتقية  التعيني  جلنة  اجلامعة 
الدرايس،  اجلدول  وجلنة  برئاستها،  الرشف  يل  كان  والتي  العامة،  واملحارضات  الندوات 
املعارض  وجلنة  التدريس،  هيئة  أعضاء  تنمية  وجلنة  املحيل،  املجتمع  مع  التواصل  وجلنة 
واملناشط املتنوعة. أما اللجان عىل مستوى الكليات واألقسام األكاديمية فكانت أكثر نسبيًا 

من ذلك، حتى تلبي طموحات هذه الوحدات األكاديمية املختلفة.
وكم  كافة.  مستوياهتا  عىل  املختلفة  اللجان  بني  واإلجيايب  الشديد  التنافس  بدأ  وقد 
ساعدها عىل ذلك قلة عدد الطلبة امللتحقني بالربامج األكاديمية من جهة، ومجيعهم إما يف 
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مستوى السنة األوىل وإما يف بداية السنة الثانية. هذا باإلضافة إىل أن عملية مناقشات رسائل 
املاجستري يف التخصصات املتنوعة مل حتدث بعد. وكان الدعم ألنشطة اللجان يأيت بقوة من 
إدارة اجلامعة، عىل اعتبار أن ذلك يصُب يف مصلحة الدعاية الطيبة عن اجلامعة، وال سيام يف 
حاالت استدعاء شخصياٍت علميٍة أو اجتامعيٍة أو اقتصاديٍة أو سياسيٍة أو دينيٍة أو عسكريٍة 
أو من خارجها، وما يصاحب ذلك من حضور طواقم إعالمية  البالد  مرموقٍة من داخل 

عديدة تنقل هذه املناشط إىل ساحة املجتمع املحيل والعريب والدويل.
إىل  حيتاج  جديدة،  جامعٍة  تأسيس  مثل  كبري  تعليمي  مرشوٍع  أي  فإن  وباختصار، 
موقٍع دائٍم واسٍع وجمهز جتهيزًا مناسبًا يليق هبا وبسمعتها احلارضة واملستقبلية أوالً، ويلبي 
االحتياجات العلمية واألنشطة األكاديمية والتدريسية اجلامعية ثانيًا، ويتمشى مع املعايري 
التعليم العايل األردنية ثالثًا، ويؤدي إىل  التابعة لوزارة  الدقيقة التي وضعتها هيئة االعتامد 
طريق  عن  وذلك  التعليمية،  املؤسسة  تلك  ختدمه  الذي  املحيل  املجتمع  طموحات  حتقيق 
يعمل عىل رفد  املؤهل علميًا وأخالقيًا، كي  الشباب  الكافية من أجل ختريج  بذل اجلهود 
خطط التنمية االقتصادية واالجتامعية والبرشية لذلك املجتمع رابعًا وأخريًا، كي ُيكتب هلذه 

اجلامعة النجاح املنشود حمليًا وإقليميًا ودوليًا.
profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com
Website: http://www.jwdat.com
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احللقة التا�سعة وال�سبعون: تغيري م�سمى جامعة الدرا�سات العليا الأردنية 
                                                    اإىل جامعة ال�سرق الأو�سط

بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد

منذ انطالقة جامعة الدراسات العليا األردنية يف خريف عام 2005 وحتى بعدها بثالث 
آنذاك،  للغاية نحو مسمى اجلامعة  متفاوتة  النظر  أن وجهات  تقريبًا، ونحن نجد  سنوات 
حيث يندر أن تالحظ حتى عىل مستوى العامل كله جامعة خمصصة فقط للدراسات العليا، 
والسوربون  ولندن  أكسفورد  مثل  الدويل  املستوى  األكثر شهرًة عىل  اجلامعات  بينها  ومن 
وستانفورد وهارفارد ولندن وطوكيو وغريها، بحيث ال يلتصق إسمها بالدراسات العليا، 
ألن ذلك يف الواقع ال يمثل سوى عدد من الربامج املطروحة يف هذه اجلامعات، ولكن هناك 

غريها كثري عىل مستوى درجة البكالوريوس.
وكم كنا نثري العديد من املناقشات خالل عقد الندوات أو اللقاءات أو االجتامعات 
املختلفة التي تتم داخل أسوار هذه اجلامعة الفتية، حول إمكانية تغيري هذا املسمى الذي أدى 
إىل طرح جمموعة من اآلراء املختلفة بل واملتضاربة حول التسمية. ومع ذلك، كنا نالحظ 
رغبة إدارة اجلامعة بالذات يف استمرار تلك التسمية عىل ما هي عليه، وذلك عىل أساس 

اختالفها عن تسمية أي جامعة أردنية أخرى، بل وربام عن أي تسمية جلامعة يف العامل كله.
وبينام كان اجلميع يف مثل هذا اجلو من االختالف حول هذه التسمية، جاءت اإلجابة 
فجأًة من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي األردنية، حيث تّم رفض استخدام التسمية 
يف  اإلسمني  بني  خلط  يظهر  ال  حتى  ذلك،  عىل  األردنية  اجلامعة  إدارة  اعرتضت  أن  بعد 
الكثري من األمور. هذا باإلضافًة إىل رفض وزارة التعليم العايل إجازة فتح برامج الدكتوراة 
يف جامعة الدراسات العليا األردنية وغريها من اجلامعات اخلاصة األخرى، مع السامح هلا 
بفتح برامج بكالوريوس متعددة ومتنوعة، مما ينفي عنها بالتايل صفة الدراسات العليا فقط، 
حيث أصبحت تشمل برامج البكالوريوس، وبرامج املاجستري دون برامج الدكتوراة، مما 

يستوجب البحث عن تسميٍة جديدة لتلك اجلامعة.
وتّم بعد ذلك طرح تسمياٍت عديدٍة مقرتحة للجامعة الناشئة، فمن قائٍل دعنا نطلق 
عليها إسم )جامعة الرشق(، إىل آخر يقرتح تسميتها )بجامعة كل العرب(، إىل ثالث يرى 
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تسميتها  يقرتح  رابع  إىل  الطنيب(،  )بجامعة  تسمى  بحيث  فيها،  تقع  التي  باملنطقة  ربطها 
التسمية  منهم  وأنا  التدريس  هيئة  فريق من أعضاء  انتقد  الرشق األوسط(. وقد  )بجامعة 
األخرية، عىل أساس أهنا إسم مكرر ملا هو موجود جلامعٍة يف تركيا منذ فرتٍة طويلة، وجلامعٍة 
أن مصطلح )الرشق األوسط( ليس سوى عبارة عن  إىل  الكويت، إضافًة  ثانية حديثة يف 
مصطلٍح عسكرٍي تّم إطالقه من جانب الواليات املتحدة األمريكية خالل احلرب العاملية 
ودولة  أفغانستان  ودولة  غربًا  املغرب  دولة  بني  ما  الواقعة  اجلغرافية  املنطقة  عىل  الثانية، 
يف  االبتعاد  رضورة  إىل  إضافًة  عربية،  غري  بأخرى  عربية  أقطارًا  يدمج  مما  رشقًا،  باكستان 
فقد  أمكن. ومع ذلك،  ما  العسكرية والسياسية  املصطلحات  اجلامعات عن  اختيار أسامء 
كانت رغبة مالكي اجلامعة وإدارهتا اختيار هذه التسمية، مما جعلها تستقر فعال عىل ذلك.  

وما أن تّم حسم التسمية يف هناية املطاف إىل كوهنا جامعة الرشق األوسط دون غريها 
من التسميات، حتى بدأت اجلهود احلثيثة من اهليئتني التدريسية واإلدارية وبتشجيٍع ودعٍم 
واضحني من املسؤولني يف اجلامعة، وذلك لتعميق هذا اإلسم يف أذهان الناس داخل األردن 
املختلفة  اإلعالم  ووسائل  الصحف  الكثرية يف  اإلعالنات  وال سيام عن طريق  وخارجه، 
من جهة، وعمل األنشطة األكاديمية والرياضية والرتفيهية املتنوعة، إما من عنارص الطلبة 
وأعضاء اهليئتني التدريسية واإلدارية داخل اجلامعة فقط، أو بينهم وبني أقراهنم يف بعض 
البرتاء وجامعة  الدقيق معهم مثل جامعة اإلرساء وجامعة  التنسيق  بعد  القريبة  اجلامعات 

الزيتونة األردنية.
وزادت سمعة اجلامعة شيئًا فشيئًا، وذاع صيتها بدرجة أكرب بني الناس واجلامعات 
املتنوعة، والتي يتمثل  الداخلية واخلارجية  األخرى، وذلك يف ضوء جمموعٍة من العوامل 
أمهها يف قبول طلبٍة جدد من جنسيات عربية شقيقة خمتلفة، كان من بني أمهها اجلنسيات 
والليبية  والُعامنية  والفلسطينية  والعراقية والسورية  واليمنية  والقطرية  والبحرينية  الكويتية 
ضغوط  ضوء  يف  مرة  ألول  جديدة  ومعرفية  علمية  ختصصاٍت  فتح  إىل  إضافًة  والسورية، 
الطلب عليها، وزيادة أعداد الطلبة بشكٍل ملحوٍظ يف الربامج والتخصصات القديمة، جنبًا 
إىل جنب مع الربامج والتخصصات اجلديدة، ثم بداية مناقشة رسائل املاجستري وال سيام 
من جانب بعض الطلبة الذين انتقلوا من جامعات أخرى إىل جامعة الرشق األوسط ومتت 
قبوهلم. وكم كنُت سعيدًا عندما متت  املعتمدة هلم عند  الساعات  عملية حساب عدٍد من 
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مناقشة أول رسالة ماجستري يف جامعة الرشق األوسط للطالب أمحد الربايعة وكانت حتت 
إرشايف املبارش.

وباختصار، فإنه عىل الرغم من أن مسمى أي جامعة عربيًة كانت أم أجنبية، يظل له 
املدلول األكرب من الناحيتني املادية واملعنوية، إال أن األهم يبقى هو مدى نجاح برامج تلك 
اجلامعة والتخصصات العلمية التي تطرحها، يف تلبية حاجات املجتمع املحيل واإلقليمي 
إضافًة  املختلفة،  وقضاياه  مشكالته  وحل  طموحاته  حتقيق  عىل  والعمل  الدويل،  وأحيانًا 
صوره  بكافة  العلمي  البحث  وتشجيع  مجعاء،  للبرشية  واملفيدة  األصيلة  املعرفة  نمو  إىل 
التي ترفعها اجلامعة عاليًا، واملتمثلة يف كٍل من  وأشكاله، حتى يتم حتقيق الرسالة اخلالدة 

التدريس والبحث العلمي وخدمة املجتمع.
profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com
Website: http://www.jwdat.com
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احللقة الثمانون: اإ�ستالم م�سوؤولية عمادة كلية العلوم الإن�سانية 
                                  بجامعة ال�سرق الأو�سط

بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 
ما أن انطلقت العمليات التدريسية األوىل للجامعة اجلديدة يف شهر أيلول)سبتمرب( 
من عام 2005، وذلك من خالل التدريس يف املباين املؤقتة هلا  والواقعة مقابل مدينة األمواج 
املائية بشارع مطار َعامن الدويل، حتى عمل املسؤولون يف تلك اجلامعة، عىل ختصيص غرفة 
وتكنولوجيا  األعامل،  وإدارة  والقانون،  اإلنسانية،  العلوم  األربع:  الكليات  لعمداء  كبرية 
انتقال اجلميع إىل مباين املوقع الدائم يف  املعلومات، وبطريقٍة غري رسمية، وذلك ريثام يتم 

منطقة الطنيب عىل جانب شارع املطار، وبعد جس مأدبا بقليل.
العلوم  قسم  هي:  عديدة  أقسامًا  تشمل  آنذاك  اإلنسانية  العلوم  كلية  عامدة  وكانت 
وقسم  السياسية،  العلوم  وقسم  اإلنجليزية،  اللغة  وقسم  العربية،  اللغة  وقسم  الرتبوية، 
الصحافة واإلعالم. وقد تّم إسناد متابعة مهام إدارة هذه الكلية الكبرية يل، يف حني أسندت 
مهام  كلية تكنولوجيا املعلومات لألستاذ الدكتور حممد الفيومي، ومهام كلية إدارة األعامل 

لألستاذ الدكتور حممد مطر، ومهام كلية القانون لألستاذ الدكتور حممد اجلبور. 
وما أن تّم االنتقال إىل املوقع الدائم للجامعة يف منطقة الطنيب عىل اجلانب األيس 
من شارع مطار عامن الدويل بعد جس مأدبا بقليل، حتى توزعت الكليات األربع مكانيًا 
عىل مباين اجلامعة، أعقبها عقد جملس األمناء اجتامعًا ُمهاًم، تّم من خالله إصدار قراراٍت من 
أمهها تسمية عمداء الكليات رسميًا كام كان متوقعًا لألسامء السابق ذكرها. وبدأنا نواجه 
بعد ذلك املسؤوليات اجِلسام العديدة التي يتمثل أمهها يف نقص عدد أعضاء هيئة التدريس 
يف بعض األقسام األكاديمية، وال سيام يف ضوء رجوع عدٍد منهم إىل جامعاهتم احلكومية 
األصلية الذين جاؤوا منها خالل فرتة التفرغ العلمي، أو عندما حصلوا  عىل إجازة سنوية 

بدون راتب.
العلوم  كلية  يف  حدث  الذي  الطارئ  النقص  الصعبة،  الفرتة  تلك  يف  أتذكره  ومما 
الصحافة  ختصص  سيام  وال  التخصصات  بعض  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  لعدد  االنسانية 
واإلعالم من جهة، وختصص اللغة االنجليزية من جهٍة ثانية. وقد أدى ذلك بإدارة اجلامعة 
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إىل رسعة اإلعالن يف الصحافة املحلية وبعض الصحف العربية من أجل توفري العدد الالزم 
بالذات وتعددها،  الكلية  لربامج هذه  املعرفية  التخصصات  نظرًا الختالف  أنه  كام  منهم. 
فقد كانت املصاعب تظهر تباعًا يف اختالف االهتاممات بني رؤساء األقسام فيها، مما سارع 
بعد عاٍم ونيٍف إىل تقسيم كلية العلوم اإلنسانية إىل ثالث كليات مستقلة هي: كلية العلوم 

الرتبوية، وكلية اآلداب والعلوم، وكلية الصحافة واإلعالم.
ورؤساء  العميد  بني  الكلية  جملس  يف  مثاًل  املاجستري  رسائل  خمططات  مناقشة  فعند 
األقسام وممثليها، كانت تظهر اختالفاٍت بارزة بني األنامط املختلفة لتلك املخططات مثل 
النمط الرتبوي، والنمط اإلعالمي، ونمط العلوم السياسية، والنمط اخلاص باللغة العربية 
لالتفاق  الكلية  جملس  يف  األطول  الوقت  ضياع  إىل  يؤدي  كان  مما  االنجليزية،  باللغة  أو 
عىل تلك اخلطط وإقرارها رسميًا، حيث أن لكل ختصٍص معريف طبيعته اخلاصة به، حيث 
يتطلب بعضها رضورة استخدام االحصائيات بأنواعها البسيطة واملعقدة كميادين الرتبية 
واإلعالم، يف حني يتناقض ذلك بشكٍل واضٍح مع نمط رسائل املاجستري يف ختصص اللغة 

العربية وختصص اللغة االنجليزية.
ومع ذلك، فقد تّم االتفاق يف جملس الكلية عىل مراعاة القواسم املشرتكة التي جتمع 
تفعيل دور  للكلية، برضورة  اقرتاٍح من جانبي كعميٍد  تقديم  التخصصات ككل، مع  بني 
هيئة  أعضاء  أحد  قيام  طريق  عن  وذلك  أسبوعي،  بشكٍل  الكلية  مستوى  عىل  الندوات 
العلمية املحكمة، ملدة ال تتجاوز  الدوريات  التدريس، بعرض بحٍث قام بنرشه يف إحدى 
العرشين دقيقة من التوضيح، مع فتح املجال بعدها للمناقشة املطولة من جانب احلضور، 
عىل أن تتنوع تلك املوضوعات من لقاٍء إىل آخر حسب اختالف التخصصات. وقد بدأُت 
هذا النشاط بنفيس، حتى يتم تشجيع اآلخرين عىل ذلك، مع الطلب من رؤساء األقسام يف 
الكلية بتزويدي بأسامء املحارضين من أعضاء هيئة التدريس، وعناوين املوضوعات التي 
يرغبون باحلديث عنها يف أنشطة الندوات، عىل أن يتم حتديد وقت كل ندوة باالتفاق بني 

العميد ورئيس القسم املعني.
ورغم كل هذه املتاعب التي كانت تظهر يف كلية العلوم االنسانية يف ضوء االختالفات 
التدريس  هيئة  أعضاء  مجيع  عمت  كربى  فائدًة  أن  إال  املعرفية،  التخصصات  بني  اجلذرية 
خالل وجود هذه الكلية كوحدٍة أكاديمية واحدة، وقبل انبثاق ثالث كلياٍت عنها، متثلت 
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التخصصات األخرى وأمهيتها ودورها يف  اجلميع عىل طبيعة  اطالع  الفوائد يف  أهم هذه 
احلياة اليومية، وقيمتها العلمية، وبناء اجتاهات إجيابية ومرغوٍب فيها يتمثل أمهها يف احرتام 
كل عضو هيئة تدريس لتخصص زميله، وبناء عالقاٍت طيبة بينهم حتى بعد ظهور الكليات 

الثالث اجلديدة وانفصال التخصصات عن بعضها. 
وباختصاٍر شديٍد، فإن صعوبة استالم مهام إدارة عامدة أي كليٍة من الكليات اجلامعية، 
سواء كانت علميًة أو إنسانيًة يف طبيعتها، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعدد أقسامها األكاديمية وما 
تطرحه من برامج عىل مستوى الدراسات الدنيا أو الدراسات العليا من ناحية، وعدد املراكز 
توفر اإلمكانيات  إىل مدى  باإلضافة  ثانية. هذا  ناحيٍة  التابعة هلا من  العلمية  الوحدات  أو 
ورؤساء  العميد  بني  ال  أم  الوثيق  التعاون  وجود  ومدى  الالزمة،  واألدوات  واألجهزة 
بإدارة  القيام  يظل  ذلك،  ومع  أخرى.  تارًة  ونائبه  اجلامعة  رئيس  وبني  وبينه  تارًة  األقسام 
عامدة أي كلية من الكليات اجلامعية يمثل خربًة إداريًة وأكاديميًة ثريًة يمر هبا العميد، حيث 
التعامل الدائم مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعمداء اآلخرين وإدارة اجلامعة وأولياء 
عىل  اجلاد  العمل  وكيفية  يومي،  بشكل  تظهر  التي  املشكالت  مواجهة  إىل  إضافًة  األمور، 
التي يمكن االعتامد  القيادة اإلدارية األكاديمية اجلامعية  بقوٍة يف تشكيل  حلها، مما يساهم 
عليها بقوة يف املواقف احلياتية اليومية التي تتطلب اإلبداع يف كل يشء كي يضمن التميز يف 

العمل.
profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com
Website: http://www.jwdat.com
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احللقة احلادية والثمانون: ظهور كلية الرتبية يف جامعة ال�سرق
                                                    الأو�سط وتعييني عميدًا لها

بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 
يف ضوء التوسعات األكاديمية العديدة التي فرضت نفسها عىل املسؤولني يف جامعة 
العلمية  التخصصات  لطبيعة  ومراعاًة  انطالقتها،  من  سنوات  عدة  بعد  األوسط  الرشق 
أقسامها  املعنيون يف اجلامعة فتح ثالث كلياٍت مستقلٍة كانت  املتشاهبة، فقد قرر  واملعرفية 
األكاديمية موجودًة حتت مظلة كلية العلوم اإلنسانية، بحيث ظهرت عىل أعقاب توقيفها  

كليات ثالث هي:كليةالعلوم الرتبوية، وكلية اآلداب والعلوم، وكلية الصحافة واإلعالم.
وكان يل الرشف الكبري يف إدارة عامدة كلية العلوم الرتبوية، التي شهدت عملية إقباٍل 
وبرنامج  التدريس  وطرق  املناهج  برنامج  يف  اجلدد  املاجستري  طلبة  عدد  يف  مسبوقٍة  غري 
املسموعات  ضوء  يف  خارجه،  من  أو  األردن  داخل  من  سواٌء  الرتبوية،  والقيادة  اإلدارة 
الطيبة التي اكتسبتها الكلية، وذلك نظرًا لتميز أعضاء هيئة التدريس فيها من عدة جنسيات 
عربية، والذين كانوا يتمتعون بكفاءٍة تدريسيٍة عاليٍة، وخربٍة طويلٍة يف اإلرشاف الدقيق من 
قبل، عىل رسائل املاجستري وأطروحات الدكتوراة، وممن هلم الباع الطويل يف نرش البحوث 

الرتبوية األصيلة يف الدوريات العربية واألجنبية املحكمة واملرموقة.
وقد قفزت كلية العلوم الرتبوية قفزًة نوعيًة كبريًة بعد افتتاحها، وال سيام بعد أن صدر 
قرار يف جملس العمداء بإنشاء برناجمني دراسيني جديدين عىل مستوى البكالوريوس، متثل 
األول منهام يف برنامج تكنولوجيا التعليم، يف حني متثل الثاين يف برنامج الرتبية اخلاصة. وقد 
تّم من أجلهام اختيار أعضاء هيئة تدريس من خمتلف الُرَتب األكاديمية املعروفة، وذلك عىل 
التخصصني  واحٍد من هذين  لكل  ماجستري  برنامج  فتح  القريب  املستقبل  يتم يف  أن  أمل 

اجلديدين.
وزادت يف تلك الفرتة الزمنية من إنشاء كلية العلوم الرتبوية، األعباء اإلرشافية لعدٍد 
من أعضاء هيئة التدريس، وبالذات يف برامج الدراسات العليا للمناهج واإلدارة الرتبوية، 
العضو  يقوم  أن  املفروض  من  التي  النظرية  الدراسية  املقررات  إىل  باإلضافًة  أنه  حيث 
الوقت  يف  ويعمل  واحدًة،  دفعًة  ماجستري  رسائل  ست  عىل  يرشف  أخذ  فقد  بتدريسها، 
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ذاته عىل تأجيل بعض الطلبة اآلخرين الراغبني يف اإلرشاف عليهم، إىل الفصول الدراسية 
القادمة، ريثام يناقش عدٌد من زمالئهم احلاليني ثم يدخلون حتت مظلة اإلرشاف املسموح 

به من حيث العدد من جانب وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
كبرٍي  بدوٍر  الرتبوية  العلوم  كلية  يف  املاجستري  رسائل  عىل  اإلرشاف  جلنة  وقامت 
ينعكس  مما  مناقشتها،  تتم  التي  العلمية  الرسائل  مستويات  رفع  أجل  من  وذلك  ودقيٍق، 
إجيابًا عىل سمعة الربامج والكلية واجلامعة يف ذات الوقت. وكنُت كعميٍد لتلك الكلية قد 
رسالة  هبا  متر  أن  ينبغي  التي  اخلطوات  أو  اإلجراءات  أو  التعليامت  من  جمموعًة  وضعُت 
املاجستري منذ ظهورها كفكرة يف ذهن الطالب، وحتى مناقشتها من جانب اللجنة العلمية 
املتخصصة، وذلك يف تناغٍم مع قرارات جملس العمداء وعامدة الدراسات العليا، مع مراعاة 

بعض اخلصوصيات املتعلقة بكلية الرتبية.
األقسام  رؤساء  من  أوالً  طلبُت  عندما  األسد  نصيب  التعليامت  هذه  أخذت  وقد 
مناقشتها وتزويدي بتغذيٍة راجعة حوهلا، ثم قمُت ثانيًا بطرحها للنقاش املطول يف جملس 
الكلية، حيث أصحاب اخلربات الطويلة يف هذا املجال، إىل أن تّم إقرارها رسميًا، وأصبحت 
بالتايل متثل خارطة الطريق املعتمدة والتي يلتزم هبا اجلميع خالل عملية اإلرشاف عىل رسائل 
املاجستري املختلفة. وبدأت تلك اخلطوات برضورة أن يفكر طالب املاجستري بعنوانني أو 
التدريس  تربويٍة حقيقيٍة، ويعرضها عىل أحد أعضاء هيئة  تتناول مشكالٍت  ثالثة عناوين 

الذي يرغب يف اإلرشاف عليه متهيدًا الختيار واحٍد منها.
هلذه  لقاءات  عدة  ضمن  للطالب  التدريس  هيئة  عضو  مناقشة  العملية  تلك  وتتبع 
الفكرة، كي يتأكد من إملامه بشكٍل واضح للمشكلة الرتبوية املقصودة. ثم يقوم بعدها بتعبئة 
نموذٍج يصف فيه باختصار تلك املشكلة ويضع أهم املراجع ذات الصلة، ويقرتح مرشفًا أو 
أكثر ويقوم بتسليمها ملكتب عميد الكلية، حيث يتم جتميعها واطالع جلنة الدراسات العليا 
يف الكلية عليها وكتابة توصية خمترصة للعميد بشأهنا، الذي يقوم بدوره بعرضها عىل جملس 
الكلية متهيدًا للموافقة من عدمها عىل حتديد عنوان الرسالة األويل وحتديد املرشف الرئيس، 

وما إذا كان هناك من مرشٍف مشارٍك أم ال.



431

وعند اجتامع جملس الكلية وبحضور جلنة الدراسات العليا فيها، يعرض العميد األمر 
من جديد، عىل أن يتم اختاذ القرار النهائي بشأن عنوان الرسالة األويل وإسم املرشف عليها، 
مع الطلب من الدارس أن يقوم بإعداد خمطط رسالة ماجستري دقيق وشبه موسع، تتم فيه 
مراعاة خطوات البحث العلمي املطلوبة، وتوزيع نسخة منه لكل عضو من أعضاء املجلس، 
نفسه  الدارس  مناقشته مع  القادمة، وذلك من أجل  متهيدًا لعرضه يف إحدى االجتامعات 
من جانب األعضاء، وإدخال التعديالت عليه يف ضوء مالحظاهتم وتعليقاهتم. وبعد قيام 
الدارس بالتعديالت املطلوبة، يقوم بتعبئة نموذج آخر يوقعه هو واملرشف، حيث يوضح 
فيه القيام بالتعديالت ويطالب باعتامده رسميًا، متهيدًا لالنتقال إىل خطوات إعداد الرسالة 

النهائية.
وما أن يقوم الدارس بتطوير أدوات الدراسة وحتكيمها وحساب ثباهتا وتطبيقها يف 
املؤسسات التعليمية املقصودة، ثم حتليل النتائج ومناقشتها وكتابة جسم الرسالة بالتعاون 
مع مرشفه، الذي قام بقراءهتا عدة مرات، حتى تصبح جاهزة للعرض عىل جملس الكلية 
الكلية  مناقش داخيل من  أكاديمية هنائية مؤلفة من املرشف، وعضو  مناقشة  لتشكيل جلنة 
ذاهتا، وعضو مناقش خارجي من إحدى اجلامعات األردنية، حيث تتم مناقشته علنًا واختاذ 
أو  طفيفة  وبتعديالت  عنها،  حجبها  أو  الرتبية  يف  املاجستري  درجة  بمنحه  املناسب  القرار 

جوهرية عند نجاحه يف املناقشة.
ومن اإلنجازات العديدة التي متت يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة الرشق األوسط 
املنشورة واملقبولة للنرش من جانب  التخصصية واألبحاث  الكتب  إداريت هلا، كثرة  خالل 
أعضاء هيئة التدريس يف التخصصات املختلفة، وترقية بعضهم إىل درجة أستاذ مشارك أو 
درجة األستاذية،  وإقامة املعارض التعليمية املختلفة، والندوات الرتبوية املتعددة، وتقديم 
املحارضات العامة يف املدارس واملؤسسات احلكومية، تطبيقًا ملبدأ خدمة املجتمع، ومشاركة 
العديد من أعضاء هيئة التدريس يف مؤمتراٍت تربويٍة داخل األردن وخارجه، ووضع خطط 
لربامج الدكتوراة يف املناهج وطرق التدريس من ناحية، ويف اإلدارة والقيادة الرتبوية من 

ناحيٍة ثانية.
وباختصار، فإن القيام بمهام إدارة عامدة كلية جامعية ليست باألمر السهل، وذلك 
للطلبة وأعضاء  بأنشطٍة كثريٍة ومتنوعٍة خدمًة  القيام  تتطلبه من مهام ومسؤوليات، مع  ملا 
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هيئة التدريس واجلامعة واملجتمع املحيل يف وقٍت واحد. ومع ذلك، فإن من يعتمد أسلوب 
التخطيط املسبق، واملتابعة احلثيثة، والتصدي للمشكالت أوالً بأول متهيدًا حللها، والتعاون 
مع األطراف ذات العالقة، سيجد األمر بأنه ليس صعبًا عىل إدارة تلك العامدة، بل وحتقيق 
الكثري من األهداف الرتبوية املرغوب فيها، والتي تنعكس إجيابًا عىل سمعة الكلية والعميد 

نفسه واجلامعة ككل.     
profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com
Website: http://www.jwdat.com

 



433

احللقة الثانية والثمانون: اإدارة عمادة البحث العلمي
                                                  يف جامعة ال�سرق الأو�سط

بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

األوسط  الرشق  بجامعة  الرتبوية  العلوم  كلية  عامدة  استالم  فرصة  يل  ُأتيحت  لقد 
األردنية مرتني متفرقتني، إضافة إىل عامدة كلية العلوم اإلنسانية يف بداية انطالقة اجلامعة. 
نوعًا  ذاهتا، فكانت غريبًة  اجلامعة  العلمي يف  البحث  لعامدة  إىل قصة استالمي  بالنسبة  أما 
ما، إذ أن العميد األصيل كان تابعًا إلحدى اجلامعات األردنية، والتي كان قد حصل  منها 
عىل إجازة تفرغ علمي، وعندما طلبت منه جامعته األصلية رضورة العودة إليها مع بداية 
بالفعل  وعاد  األوسط  الرشق  جامعة  من  استقالته  قدم  اجلامعي،  العام  من  الثاين  الفصل 

إليها، مما جعل املنصب شاغرًا آنذاك. 
يف  للمسؤولني  فكرة  وردت  العلمي،  البحث  لعامدة  املناسب  الشخص  والختيار 
ُيطلب  اجلامعة،  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  مجيع  عىل  تعميٍم  توزيع  يتم  أن  مفادها  اجلامعة 
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منهم فيه حتديد البحوث املنشورة واملقبولة للنرش يف املجالت العربية واألجنبية، عىل أن يتم 
اختيار األكثر غزارًة يف اإلنتاج العلمي، مع توفر عنرص القيادة واخلربة يف العمل اإلداري 
العميد املرغوب فيه. وملا كان عدد املؤلفات والبحوث وصلت  األكاديمي كي يكون هو 
عندي حينها إىل واحٍد وسبعني كتابًا وبحثًا، وأنني تسلمُت من قبل مناصب إدارية مرموقة 
بسلطنة  قابوس  والسلطان  األردن،  يف  األوسط  والرشق  واإلرساء  الريموك  جامعات  يف 
بعامدة  وتكليفي رسميًا  اجلامعة  رئاسة  إىل  استدعائي  تّم  فقد  فلسطني،  والنجاح يف  ُعامن، 

البحث العلمي.
وقد وجدُت أن تلك العامدة بحاجٍة حقيقيٍة إىل التطوير الفعيل للدور املنوط هبا القيام 
به، وال سيام من حيث رضورة مراجعة التعليامت احلالية هلا والعمل عىل تنقيحها وحتسينها، 
وذلك بالتعاون مع جملس البحث العلمي التابع للعامدة، ثم رفع كل هذا إىل رئاسة اجلامعة، 
بالفعل  تّم  ما  وإقراره رسميًا من جديد. وهذا  ملناقشته  العمداء  لعرضه عىل جملس  متهيدًا 

خالل الشهرين األوليني من استالمي إلدارة تلك العامدة. 
تأليف الكتب  أو  العلمي،  البحث  لتنظيم عمليات دعم  كام مل تكن هناك أي نامذج 
هيئة  أعضاء  جانب  من  العلمية  املؤمترات  حضور  أو  ماديًا،  املدعومة  التخصصية  العلمية 
التدريس سواء داخل البالد أو خارجها، أو إقامة الندوات العامة أو املؤمترات التخصصية 
للكليات العلمية أو اإلنسانية. لذا، فقد تّم اقرتاح مخسة عرش نموذجًا تنظيميًا لكل األمور 
السابقة، ومناقشتها باستفاضة يف جملس البحث العلمي، ثم رفعها فيام بعد إىل رئاسة اجلامعة، 
حيث ُأجريت عليها بعض التعديالت الطفيفة يف ضوء مالحظات العمداء واعتامدها هنائيًا. 
ونظرًا لوضوحها وحتقيقها للعديد من األهداف التنظيمية، فقد استعانت هبا بعض عامدات 
البحث العلمي يف عدٍد من اجلامعات اخلاصة األردنية، بعد أخذ اإلذن الرسمي بذلك من 

إدارة اجلامعة.
كام أنه نظرًا لوجود أعداٍد كبريٍة من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة يف ضوء النمو 
املضطرد لكلياهتا العلمية املختلفة وأقسامها األكاديمية املتعددة، ممن يقومون بأنشطٍة تأليفيٍة 
توجيهية  حمارضاٍت  بإلقاء  والقيام  مهمة،  ختصصيٍة  مؤمتراٍت  وحضور  متنوعة،  وبحثيٍة 
وأكاديمية بناًء عىل طلباٍت حمددة، أو تقديم استشاراٍت عامٍة وخاصٍة كثرية، خدمًة ملؤسسات 
املجتمع املحيل، فقد كان ال بد يف هذه احلالة من توضيح كل هذه األنشطة للجميع، وذلك 
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تصميم  بعد  واملناشط،  الفعاليات  هذه  مجيع  تشمل  شهريٍة  نصف  نرشٍة  توزيع  طريق  عن 
نموذٍج من جانب عامدة البحث العلمي يوزع عىل الكليات املختلفة لتعبئة األنشطة املتنوعة 
نحو  من  نرشٍة  ضمن  وطباعتها  أسبوعني،  كل  خالل  التدريس  هيئة  أعضاء  هبا  قام  التي 
عرشين صفحة، حتى يطلع اجلميع عىل أنشطة زمالئهم من جهة، ولكي تثري تلك األنشطة 
املوجودة فيها، التنافس اإلجيايب بينهم من جهة أخرى. وقد كان هلذه النرشة آثاٌر طيبة، مما 

شجع اجلامعة عىل جعلها ملونة، بعد أن كانت باللونني األبيض واألسود.
وحتى يتم إعطاء فكرٍة تفصيليٍة عن كل عضٍو من أعضاء هيئة التدريس يف جامعة 
الرشق األوسط بالنسبة إىل الناس كافة، فقد تم تصميم نموذٍج آخر عبارة عن سرية ذاتية 
الكفاءات  خمترصة، يمكن أن توضع عىل موقع اجلامعة اإللكرتوين، كي تظهر فيها نوعية 
التدريسية امللتحقة هبا، وذلك من حيث الشهادات التي حيملوهنا، واجلامعات التي خترجوا 
منها، واملؤلفات التي أصدروها، والبحوث التي نرشوها، وملخص لألنشطة املهمة التي 

قاموا هبا.
وملا كانت من بني أهم أمنيات عامدة البحث العلمي يف أي جامعة حكوميٍة أو خاصة 
البحث  قيام عامدة  أجل  من  اجلامعة  رئاسة  استشارة  فقد متت  علميٍة حمكمة،  إصدار جملٍة 
العايل والبحث العلمي األردنية،  التعليم  بتقديم مقرتٍح تفصييل رسمي إىل وزارة  العلمي 
الرشق األوسط جملٍة علميٍة حمكمٍة،  العلمي يف جامعة  البحث  بشأن إصدار عامدة  وذلك 
وتشكيل هيئة حترير وهيئة استشارية هلا، مع توضيح اإلمكانيات املادية والبرشية املوجودة 
يف اجلامعة من أجل إنجاح هذا املرشوع العلمي األكاديمي الطموح. وقد تّم بالفعل رفع 
هذا املقرتح مع ملحقاته، ولكن ارتأت الوزارة الرتيث قلياًل حتى تتم عملية تنظيم املجالت 

العلمية وتوزيعها بني اجلامعات املختلفة.
كام أقامت عامدة البحث العلمي عالقات وثيقة مع مؤسسات املجتمع املحيل الرتبوية 
لبعض  دعوات  توجيه  طريق  عن  واخلدماتية،  والزراعية  والصناعية  والتجارية  والصحية 
أهداف  عىل  لالطالع  العلمي،  البحث  جملس  اجتامعات  حلضور  فيها  الكبار  املسؤولني 
القطاعات من جهة،  تلك  امليدانية يف  البحوث  اجلامعة إلجراء  استعداد  بيان  مع  املجلس 
وتشجيعهم عىل تقديم الدعم املادي لتلك البحوث من جهٍة ثانية، مما أعطى تلك املؤسسات 

فكرًة واضحًة عن أنشطة عامدة البحث العلمي املختلفة.
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وباختصار، فإن لعامدة البحث العلمي يف أي جامعة دورًا حموريًا يف تشجيع اإلنتاج 
العلمي بني أعضاء هيئة التدريس، وبام خيدم خطط التنمية االقتصادية للدولة املوجودة فيها 
تلك اجلامعة. وهذا يتطلب من العميد استخدام كل الوسائل والسبل لزيادة عدد البحوث 
مصادر  عن  البحث  إىل  إضافًة  اجلامعة،  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  جانب  من  واملؤلفات 

التمويل الكافية إلجراء هذه البحوث والعمل عىل نرشها يف الدوريات العلمية املحكمة.
profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com
Website: http://www.jwdat.com
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احللقة الثالثة والثمانون: العمل يف اللجان الأكادميية املختلفة 
                                                   بجامعة ال�سرق الأو�سط

بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 
التعليم اجلامعي والتي قاربت  كانت يل خربة تدريسية وإدارية وأكاديمية طويلة يف 
ثلث قرن من الزمان، وذلك قبل التحاقي الفعيل بالعمل أستاذًا وعميدًا يف جامعة الرشق 
األوسط األردنية لعرش سنوات كامالت. فقد مارسُت خالهلا العمل األكاديمي، وشاركُت 
من  كٍل  يف  وتقويميٍة  وأكاديميٍة  ٍوتنظيميٍة  علمية  عديدٍة  جلاٍن  ضمن  املتنوعة  األنشطة  يف 
احلكومية  قابوس  والسلطان  األردن،  يف  اخلاصة  واإلرساء  احلكومية  الريموك  جامعات 
بسلطنة ُعامن، والنجاح الوطنية احلكومية يف نابلس بفلسطني. وقد اطلعت خالل هذه املدة 
الزمنية من العمل اجلامعي، عىل الكثري مما ُيبذل من وقٍت وجهٍد ونشاٍط كبرٍي للغاية داخل 

هذه اللجان اجلامعية املختلفة.
لذا، ومنذ بداية تشكيل اللجان يف جملس عمداء جامعة الرشق األوسط خالل أيامها 
وعضوية  املهمة،  اللجان  بعض  رئاسة  مسؤولية  أحتمُل  وأنا  التدرييس،  امليدان  يف  األوىل 
بعضها اآلخر بكل حرفيٍة واقتدار، وبالتعاون الوثيق مع الزمالء اآلخرين. وكانت رئاستي 
مني  تتطلب  أمهها عىل اإلطالق، ال سيام وهي  بني  اجلامعة من  العامة يف  الندوات  للجنة 
القيام بجهوٍد مضنية، وذلك من أجل استقطاب املحارضين من داخل األردن وخارجه ويف 

مناسباٍت علمية ودينية واقتصادية وسياسية واجتامعية وثقافية خمتلفة.
وكنُت أعمل عىل متابعة الرزنامة السنوية لفرتة العام اجلامعي كله، مع حتديد املناسبات 
التي تتطلب ندوة أو حتى جمموعة قليلة من الندوات، مع عمل ترتيبات أولية باالتفاق مع 
متحدثني مرموقني قبل فرتٍة زمنية كافية من حدوث املناسبة ذاهتا، وذلك من أجل تنظيم 
األمر بشكٍل دقيق، حتى ال ُنؤخذ عىل حني غرة. ومع ذلك، فقد كان املسؤولون عن اجلامعة 
حريصون هم أيضًا عىل استقدام الشخصيات االجتامعية واالعتبارية والفكرية والسياسية 
املرموقة من وقٍت آلخر، من أجل تقديم حمارضات عامة، أو بيان خرباهتم ونجاحاهتم يف 

احلياة.
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ويف موعد كل ندوة من الندوات، يتم القيام بالرتتيبات التنظيمية الالزمة، كاإلعالن 
عن موعدها رسميًا، وتشجيع أكرب عدد ممكن من أعضاء هيئة التدريس واإلداريني والطلبة 
عىل حضورها، واالتصال بمدير العالقات العامة باجلامعة كي يتم إبالغ وسائل اإلعالم 
لتغطية هذه الفعالية، وتنظيم إحدى القاعات املخصصة للندوات أو حتى استخدام املدرج 
الكبري للجامعة، وال سيام إذا كان موضوع الندوة يثري اهتامم الكثريين. وقبل موعد الندوة 
عملية  يف  تساعدين  كي  للمتحدث،  الذاتية  السرية  عىل  احلصول  يتم  الغالب،  يف  بإسبوٍع 
تقديمه للجمهور بشكٍل الئق. ويعقب عملية التقديم، االستامع بإمعاٍن إىل املحارض، عىل 
أن يعقبها توجيه الشكر له، ثم فتح باب النقاش للحضور، والذي غالبًا ما يزيد من فائدة 

املحارضة للجميع.
ومن بني اللجان اجلامعية األخرى التي كنت أقوم برئاستها هي جلنة البحث العلمي، 
التنسيق الدائم مع عميد البحث العلمي يف عمليات تشجيع أعضاء هيئة التدريس  حيث 
عىل إجراء البحوث التي تفيد خطط التنمية ملجاالت احلياة كافة يف املجتمع املحيل، وذلك 
عن طريق فتح قنوات اتصال مع مؤسسات املجتمع، للتعرف منهم عىل املوضوعات التي 
تصلح لتطبيق البحوث عليها، إضافًة إىل تلقي الدعم املادي من تلك املؤسسات والتعاون 
مع الباحثني من أجل تسهيل مهمتهم البحثية والوصول إىل النتائج، والعمل عىل نرش تلك 

البحوث يف دورياٍت علميٍة حمكمة.
اجلامعة  مستوى  عىل  الدراسية  اخلطط  تطوير  جلنة  بمسؤولية  دومًا  أطلع  كنُت  كام 
احلديثة  األكاديمية  اخلطط  وضع  يف  الطويلة  خربايت  عىل  بناًء  وذلك  فيها،  وجودي  طيلة 
عىل مستوى البكالوريوس واملاجستري والدكتوراة يف اجلامعات السابقة التي خدمُت فيها 
كافًة. فقد كنُت أؤمن برضورة االطالع عىل اخلطط الدراسية يف اجلامعات العاملية املرموقة، 
واالستفادة مما ُيطرح فيها ويتناسب مع ظروف جمتمعاتنا املحلية وأوضاعها وطموحاهتا. 
وكان أي قسم أكاديمي يف اجلامعة يرغب يف تغيري خططه األكاديمي، يقوم بوضع عميد 
اخلطة  تلك  مناقشة  القسم  جملس  أعضاء  من  يطلب  بدوره  الذي  بالصورة،  املعني  الكلية 
اجلديدة باستفاضة، وعند إقرار القسم هلا، يتم رفعها إىل عميد الكلية، الذي يطرحها عىل 
املناسب بشأهنا، وحتويلها إىل رئيس  القرار  الكلية متهيدًا ملناقشتها من جديد واختاذ  جملس 
اجلامعة. وهنا وقبل عرضها عىل جملس العمداء، يقوم رئيس اجلامعة بتحويلها يل لالطالع 
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املالحظات عليها ورفعها  قراءًة سابرة وكتابة  بقراءهتا  أقوم  املناسب، حيث  الرأي  وإبداء 
للرئاسة، كي يتم عرضها عىل جملس العمداء، كي تأخذ نصيبها من النقاش والتعديل.

واخلاصة  برئاستها،  أقوم  أن  عىل  حيرص  اجلامعة  رئيس  كان  أخرى  جلنة  وتوجد 
بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس يف قضايا متعددة تتعلق بالسقات العلمية، أو املشكالت 
بني إثنني أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس، أو مشكالٍت بني بعض أعضاء هيئة التدريس 
اللجنة  يف  معي  يشارك  القانون  كلية  من  عضو  وجود  عىل  أحرص  كنت  وكم  والطلبة. 
التفصييل  التحقيق  يتم  حيث  املرموقة،  والسمعة  الطويلة  اخلربة  ذوي  األساتذة  بعض  مع 

للقضية، ومجع املعلومات والوثائق والوصول إىل توصيات يتم رفعها إىل رئيس اجلامعة.
والرتقية،  التعيني  جلنة  أمهها  من  يل  بالنسبة  كثرية  فهي  اجلامعية  اللجان  عضوية  أما 
وجلنة النمو املهني ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة، وجلنة خدمة املجتمع املحيل، وجلنة 
االمتحانات، وجلنة التحقيق مع الطلبة، وجلنة اجلدول الدرايس، وجلنة الدراسات العليا، 
وجلنة تطوير أنظمة اجلامعة وقوانينها وتعليامهتا، وجلنة ضامن اجلودة. أما جلان كلية العلوم 
اإلنسانية أو جلان كلية العلوم الرتبوية، أو جلان عامدة البحث العلمي، فأنا أقوم برئاستها 

مجيعًا كلام كنت أستلم منصب العميد هلذه أو تلك.  
profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com
Website: http://www.jwdat.com
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احللقة الرابعة والثمانون: اإنتاجي العلمي والفكري والثقايف خالل 
                                                    عملي  بجامعة ال�سرق الأو�سط

بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

لقد متيز وجودي يف جامعة الرشق األوسط عىل مدى عرش سنوات كاملة، بغزارة 
اإلنتاج العلمي والفكري والثقايف بأشكاله املختلفة، وال سيام من حيث نرش الكتب اجلامعية 
التخصصية التي وصل عددها إىل إثني عرش كتابًا، والتي تتمثل يف كٍل من كتاب:)التعلم 
التعاوين(، باالشرتاك مع عدد من الزمالء، وكتاب: )املنهج املدريس للموهوبني واملتميزين(، 
بشكٍل منفرد، وكتاب: )صياغة األهداف الرتبوية والتعليمية يف مجيع املواد الدراسية:كتاب 
اخلمسة آالف هدف(، بشكٍل منفرد أيضًا، وكتاب:  )التعلم النشط بني النظرية والتطبيق(، 
بالتعاون مع جمموعة من املؤلفني، وكتاب: )أساليب تدريس املوهوبني واملتفوقني(، بشكٍل 
منفرد كذلك، وكتاب: )العقد األول لتويل جاللة امللك عبداهلل الثاين سلطاته الدستورية(، 
بالتعاون مع عدد من املؤلفني اآلخرين، وكتاب: )املعجم اجلغرايف املوسوعي(، مع زميٍل 
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آخر، وكتاب:  زميل  مع  باالشرتاك  إبداعية(،  أفكارًا  تنتج  عقلية  )مهارات  آخر، وكتاب: 
)التعلم اخلربايت(، بشكٍل منفرد، وكتاب: )املنهج املدريس املعارص(، باالشرتاك مع زميٍل 

آخر، وكتاب: )مهارات التفكري والتعلم(، بشكٍل منفرد. 
حُمََكَمة  علمية  جمالت  يف  نرشها  تّم  التي  العلمية  واملقاالت  البحوث  قائمة  عن  أما 
خالل خدمتي يف جامعة الرشق األوسط األردنية وعددها أربعة عرش بحثًا ومقالًة علميًة، 

فهي كاآليت: 

رابطة -  جملة   .)2008( العليا  واملعاهد  اجلامعات  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  أداء  تطوير 
املؤسسات العربية اخلاصة للتعليم العايل، 8)1(، ص ص )96-85(.

أثر عدد من املتغريات يف اكتساب طلبة اجلامعة ملهارات التفكري الناقد )2009( جملة - 
دراسات الصادرة عن اجلامعة األردنية، سلسلة العلوم الرتبوية، املجلد )36(، ملحق 

كانون ثاين 2009، ص ص )226-205(.

تقييم مسرية الرتبية والتعليم العايل يف عهد جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم.)2010( - 
فصل يف كتاب: إنجازات جاللة امللك عبد اهلل الثاين يف عرش سنوات )2009-1999(. 

)52( صفحة.
عادات التعامل مع االمتحان لدى طلبة األول الثانوي يف حمافظة مادبا األردنية وعالقة - 

اجلامعة  عن  الصادرة  دراسات   جملة   . العام.)2011(  ومعدله  الطالب  بجنس  ذلك 
االردنية، سلسلة العلوم الرتبوية ، املجلد 38،  امللحق  3 ، الصفحات من 866  - 882.

»املناهج الرشعية بني الواقع والطموح والتطلعات املستقبلية«. بحٌث مقدٌم إىل املؤمتر - 
 28 – من  الفرتة  يف  الكويت  مدينة  يف  املنعقد  املنري،  الساج  إلدارة  األول  الرتبوي 

2011/3/30م.

لطلبة -  العلمي  واخليال  التحصيل  يف  الفيزيائية  االفرتاضية  املختربات  أثراستخدام 
 )106(27 اجلامعات األردنية )2013(.املجلة الرتبوية الصادرة عن جامعة الكويت، 

79-121 )باالشرتاك مع عوادأبو زينة(. 
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Beyer وأثرمها يف تنمية التفكري الناقد -  Smith  وباير  استخدام اسرتاتيجيتي  سميث 
املجلة    )2013( التاريخ.  مبحث  نحو  األسايس  السابع  الصف  طالبات  واجتاهات 
الرتبوية الصادرة عن جامعة الكويت، 28)109( ، 191 – 229 ) باالشرتاك مع نسيم 

حممد قاسم (.
الذكاءات -  أنامط  من  نمطني  باستخدام  التاسع  الصف  لطالب  الرياضيات  تدريس 

املتعددة وأثر ذلك يف التحصيل والدافعية )2013(. جملة مؤتة للبحوث والدراسات 
نواف  مع  )باالشرتاك   156  -  121  ،  )6(28، األردنية  مؤتة  جامعة  عن  الصادرة 

الرشيدي(.
ذلك -  وأثر  واالكتشاف  احلوار  بطريقتي  عرش  احلادي  الصف  لطلبة  التاريخ  تدريس 

اجلامعة  عن  الصادرة  دراسات   جملة   .  )2013( لدهيم  والتحصيل  الناقد  التفكري  يف 
 1622 - من  الصفحات   ،  2 العدد   ،  40 املجلد   ، الرتبوية  العلوم  سلسلة  االردنية، 

1639. ) باالشرتاك مع صالح الظفريي ( .

درجة تطبيق معلامت رياض االطفال لعنارص التعلم النشط . جملة دراسات  الصادرة - 
4، الصفحات من  40، ملحق  عن اجلامعة االردنية، سلسلة العلوم الرتبوية ، املجلد 

1161 - 1177.) باالشرتاك مع شيامء أشكناين( . 

من -  بديل  كمبحث  التاريخ  اختيار  عن  العامة  الثانوية  املرحلة  طلبة  عزوف  دواعي 
الكويت،  الصادرة عن جامعة  الرتبوية  املجلة   )2014( واملعلمني.  الطلبة  نظر  وجهة 

28)112(، 267 – 322)مع عارف الدهام(.

»أثر استخدام إسرتاتيجيتي العصف الذهني واملنظم املتقدم يف تدريس العلوم للمتفوقني - 
من السابع األسايس يف التحصيل والتفكري العلمي« .)2015( املجلة الرتبوية الصادرة 

عن جامعة الكويت، 29)116(، 415 – 451  ) باالشرتاك مع رنا أبو مي( .
 اجتاهات طلبة كلية الرتبية األساسية نحو استخدام أعضاء هيئة التدريس لتقنية العرض - 

التقديمي يف ضوء عدد من املتغريات )2014( ، جملة مؤتة للبحوث والدراسات الصادرة 
عن جامعة مؤتة األردنية ،29)6( ، 237 - 274 ) باالشرتاك مع خالد الرشيدي( .  
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 »استخدام اسلويب املحارضة املعدلة ولعب الدور  يف تدريس طلبة كليات التمريض يف - 
اجلامعات االردنية وأثر ذلك يف التحصيل واجتاههم نحو املهنة«)2015( . جملة مؤتة 
للبحوث والدراسات الصادرة عن جامعة مؤتة، 30)3(، 67-102. ) باالشرتاك مع 

حممد موسى احلسينات( . 
الفرتة  تلك  يف  قمُت  فقد  املنشورة،  واألبحاث  التخصصية  الكتب  إىل  وباإلضافة 
تتمثل يف  الشعرية  القصائد  ثقافيٍة وفكريٍة خمتلفٍة يتلخص أمهها بنظم جمموعٍة من  بأنشطٍة 
قصيدة: )حجر األساس(، وقصيدة: )عقول الناس(، وقصيدة: )يوم البحوث(، وقصيدة: 
)اجليل املفكر(، وقصيدة: )إن التعاون مبدأ وقرار(، وقصيدة: )إن التعلم منهج ونشاط(، 
وقصيدة: )إىل ربوع ذيبانن فالقلب يعشق موطن الشجعان(، وقصيدة: )عوملة األغراب(، 

وقصيدة: )نرصوا الرشيعة(.
الصحفية كان  املقاالت  فتمثلت يف نرش عدٍد من  الثقافية األخرى  أما عن األنشطة 
ثانية  ومقالة  اجلامعي(،  األكاديمي  للقيادي  الشخصية  )السامت  بعنوان:  مقالة  أمهها  من 
حتت عنوان: )تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات واملعاهد العليا(، ومقالة ثالثة 
عنوان:  حتت  رابعة  ومقالة  التخطيط(،  ومهارات  اجلامعي  األكاديمي  )القيادي  بعنوان: 
اليومية  الصحف  تّم نرشها مجيعًا يف  وقد  اجلامعية(.  اإلدارية  للقيادات  األكاديمية  )املهام 

األردنية.
profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com
Website: http://www.jwdat.com
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الباب التا�سع      
الذكريات العلمية زمن الإحالة اإىل التقاعد

احللقة اخلام�سة والثمانون: الإحالة اإىل التقاعد بعد بلوغي 
                                                       �سن ال�سبعني من الُعمر

بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 
يف هذا العامل الذي نعيشه بحلوه وُمره، تتأكد لدى اجلميع املقولة الشهرية التي نرددها 
أو  األحداث  أو  األشياء  أو  لألشخاص  القائم  الوضع  عليها  انطبق  كلام  آلخر  وقٍت  من 
القضايا أو األمور، ونقوهلا بملء فينا: )أن لكل بدايٍة هناية، وأن لكل زمٍن قصٍة ورواية(. 
حيث نبدأ نحن كبرٍش حياتنا أطفاالً صغارًا، ونرتعرع فتيانًا وشبانًا يافعني، كي ننتقل بعدها 
إىل مرحلة النضج واالنتاج املنوع والوفري، وإذا طال بنا العمر نصل ال حمالة إىل تلك املرحلة 

املسامة بالشيخوخة،  وما تتصف به بصفة أرذل العمر.
يف  البكالوريوس  درجة  عىل  حصويل  بعد  أنه  حيث  بالفعل،  معي  حصل  ما  وهذا 
اجلغرافيا عام  1968 من جامعة اإلسكندرية املرصية، كنُت وقتها يف ريعان الشباب، ومل يزد 
عمري آنذاك عن الثالثة والعرشين، كي ألتحق بمهنة الرتبية والتعليم يف املدارس الثانوية 
األردنية وملدة مخس سنوات، حصلُت خالهلا عىل شهادة دبلوم الرتبية، ثم ماجستري الرتبية 
من اجلامعة األردنية، متوجهًا بعدها إىل جامعة امللك سعود يف الرياض حمارضًا وملدة ثالث 
سنوات )1976-1973(، حصلُت خالهلا عىل قبوٍل لدرجة الدكتوراة من جامعة كانساس 
األمريكية، حيث أمضيُت أقل قلياًل من أربع سنوات، حصلُت خالهلا عىل ماجستري آخر يف 
ميدان اجلغرافيا، ثم دكتوراة الفلسفة يف مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتامعية عام 

1980، وذلك بموجب بعثٍة دراسيٍة عىل حساب جامعة الريموك األردنية.
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وُعدُت يف صيف عام 1980 إىل جامعة الريموك للعمل فيها أستاذا مساعدًا، وبعمٍر 
ال يتجاوز اخلامسة والثالثني، وبحامسٍة شديدة للعمل األكاديمي اجلامعي والرغبة يف نقل 
الرتبوي  الواقع  إىل  املتحدة األمريكية،  الواليات  تعلمتها يف  التي  الرتبوية  أحدث األفكار 
األردين، والذي كان وقتها بحاجٍة ماسٍة إىل التطوير نحو األفضل. وبالفعل قمُت بتدريس 
االكتشاف،  وطريقة  االستقصاء،  كطريقة  آنذاك  التدريس  طرائق  أحدث  املاجستري  طلبة 
التعليمية، وطريقة استخدام األسئلة  وطريقة حل املشكالت، وطريقة استخدام احلقائب 

السابرة مع تنمية التفكري الناقد، وغري ذلك من موضوعاٍت تربويٍة جديدٍة ومفيدة.
املحافظات  يف  األردنيني  املعلمني  كفايات  رفع  يف  كبرية  بدرجٍة  أيضًا  سامهُت  كام 
وحمافظة  إربد،  حمافظة  مثل:  هبا  أعمل  التي  الريموك  بجامعة  املحيطة  الشاملية  واأللوية 
من  العديد  عقد  تَم  إذ  الشاملية.  األغوار  ولواء  جرش،  ولواء  املفرق،  وحمافظة  عجلون، 
الدورات التدريبية ملعلمي املدارس األساسية والثانوية حول موضوعات صياغة األهداف 
التعليمية، وطرائق التدريس احلديثة، ومهارات اخلرائط ونامذج الكرة األرضية، ومهارات 
التفكري وال سيام التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي. كذلك تّم صدور ستة كتب يل من أمهها 
إثنني  نرش  إىل  باإلضافة  املفاهيم،  تدريس  وكتاب  االجتامعية،  الدراسات  مناهج  كتاب 
وأربعني بحثًا ومقاالً علميًا، ساعدتني عىل الرتقية إىل رتبة أستاذ مشارك، ثم إىل رتبة أستاذ.

جامعة  يف  العمل  بدأُت   ،1988 عام  من  )سبتمرب(  أيلول  شهر  من  اخلامس  ويف 
يمثل  كان  الذي  التدريس،  وطرق  املناهج  لقسم  رئيسًا  ُعامن،  بسلطنة  قابوس  السلطان 
أكرب األقسام األكاديمية يف اجلامعة، حيث اشتمل عىل )45( عضو هيئة تدريس من خمتلف 
الُرتب األكاديمية.  وبعد عامني من تدريس طلبة البكالوريوس، تم فتح برنامج املاجستري يف 
املناهج وطرق التدريس، واإلدارة واألصول الرتبوية. وما أن انتهت فرتة عميل التي امتدت 
وطالبة  طالب  آالف  مخسة  نحو  ختريج  تّم  حتى  اجلامعة،  تلك  يف  كاملة  سنوات  عرش  إىل 
من هذا القسم حيملون درجة البكالوريوس، ومخسني طالبًا حيملون درجة املاجستري. وقد 
صدر يل يف تلك الفرتة ثامنية كتٍب ختصصيٍة من أمهها كتاب املنهج املدريس يف القرن احلادي 
والعرشين، وكتاب تنظيامت املناهج وختطيطها وتطويرها، ونحو مخسة عرش بحثًا منشورة 

يف جمالت علمية معربية وأجنبية حُمََكمُة.
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يف  ومقره  العربية،  اجلامعات  احتاد  رشحني   ،1999 عام  من  )سبتمرب(  أيلول  ويف 
العاصمة األردنية عامن، كي أذهب إىل  جامعة النجاح الوطنية يف نابلس بفلسطني، من أجل 
لربامج  جديدٍة  خطٍة  وضع  عىل  وعملُت  هلا،  عميدًا  تعييني  تّم  حيث  الرتبية،  كلية  تطوير 
البكالوريوس وبرامج املاجستري، مع التفكري اجلدي لوضع برنامح للدكتوراة بالتعاون مع 
جامعة بري زيت وجامعة القدس/أبو ديس. إال أن اشتعال انتفاضة األقىص واجتياح قوات 

العدو الصهيوين للمدن الفلسطينية كافة، قد حال دون االستمرار يف ذلك اجلهد.
ومع هذا، فقد عملنا يف ظروف غايًة يف الصعوبة ملدة أربع سنوات، بفعل استفزازات 
عميل  خالل  وقمُت  بل  التدريسية،  العملية  استمرت  حيث  الصهيوين،  االحتالل  جيش 
عرَش  أحَد  منها  حُمََكمة  دورياٍت  يف  علمية  ومقالة  بحثًا  عرش  مخسة  بنرش  النجاح  بجامعة 
الفلسطينية كافة  التي تركتها ترصفات جيش االحتالل عىل نواحي احلياة  بحثًا عن اآلثار 
خالل انتفاضة األقىص. هذا باإلضافة إىل صدور عرشة كتب كان من أمهها كتاب: تدريس 
مهارات التفكري، وكتاب: التعلم النشط. كام كان للتدريب نصيب كبري من اجلهد، إذ قمُت  
بعمل دوراٍت تدريبيٍة للمعلمني واملعلامت بالتعاون مع االحتاد األورويب، وذلك يف كٍل من 
الظهر  نابلس وجنني وطولكرم وسلفيت وقلقيلية وطوباس وعقابا وسيلة  مدن وبلدات 

وكفر قدوم وعنبتا وكفر لبد ورامني وغريها. 

االستقالة من جامعة  تقديم  2003، عملُت عىل  عام  من  ويف شهر حزيران)يونيو( 
الفلسطينية يف  املناطق  إقامة يف  الوطنية، وذلك نظرًا لعدم حصويل عىل متديد إذن  النجاح 
بإذن مسبق  الغربية  الضفة  االحتالل عىل كل يشء وطلبِه ممن دخلوا  ضوء سيطرة جيش 
مغادرة البالد حتي ال يقعوا حتت طائلة املسؤولية، فاضطررت ملغادرة مدينة نابلس عائدًا إىل 
العاصمة األردنية عامن، حيث عملُت حمارضًا غري متفرغ بكلية األمرية عالية التابعة جلامعة 
اإلرساء  جامعة  مع  عقدًا  وقعُت  أن  إىل  واإلبداع،  املوهبة  مواد  لتدريس  التطبيقية  البلقاء 
اخلاصة أستاذًا ورئيسًا لقسم املناهج وطرق التدريس وملدة عامني، نرشُت خالهلام كتابني 

وبحثني علميني.

ويف األول من شهر أيلول )سبتمرب( من عام 2005، إلتحقت بالعمل أستاذًا وعميدًا 
عرِش  مدة  فيها  أمضيُت  التي  األردنية،  األوسط  الرشق  بجامعة  اإلنسانية  العلوم  لكلية 
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سنواٍت كاملة، أصبحت خالهلا أيضًا عميدًا لكلية الرتبية، وعميدًا للبحث العلمي، وقمُت 
خالهلا بتأليف إثني عرش كتابًا جامعيًا متخصصا، ونرشُت أربعة عرش بحثًا يف جمالٍت عربية 

وأجنبية حُمَكمة. 
وعندما بلغُت من العمر السبعني، كان ال بّد من اإلحالة إىل التقاعد، بعد خدمة يف 
ميادين الرتبية والتعليم العايل ملدة قاربت النصف قرن. ومل تكن مرحلة التقاعد بعيدة عن 
النشاط العلمي واألكاديمي أبدًا، بل كان الزخم فيها عاليًا جدًا، وذلك بعد االبتعاد عن 
ختصيص  يتطلب  مما  معًا،  كليهام  أو  اإلدارة  أو  بالتدريس  سواء  اجلامعي  العمل  مسؤولية 
البحوث  من  فيها  املتميز  العلمي  اإلنتاج  حول  تدور  كي  عنها،  نكتبها  احللقات  من  عدٍد 

واملؤلفات العديدة.
profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com
Website: http://www.jwdat.com
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احللقة ال�ساد�سة والثمانون: ق�سة اإن�ساء امللتقى العربي للدرا�سات 
                                                      الجتماعية الرتبوية اأيام التقاعد

بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 
يف  اجلامعي  العمل  من  تقاعدُت  أن  ما 
السبعني  سن  بلوغي  بعد   ،2015 عام  خريف 
من  هاتفيًة  مكاملًة  تلقيُت  حتى  العمر،  من 
الدكتور فهد بن عيل العمريي، األستاذ املشارك 
بكلية  التدريس  وطرق  املناهج  قسم  يف  آنذاك 
الرتبية يف جامعة أم الُقرى بمكة املكرمة، وذلك 
املتخصصني  من  جمموعٍة  رغبة  بخصوص 
الدراسات  تدريس  وطرق  مناهج  يف  العرب 
ملتقًى علمٍي جيمعهم عىل  بإنشاء  االجتامعية، 
يتبادلون  بحيث  االجتامعي،  التواصل  وسائل 
العديد  فيه  ويتناقشون  اآلراء،  من  الكثري  فيه 
من القضايا التخصصيٍة املتنوعة، وما قد يتبعه 
من خطواٍت علميٍة وأنشطٍة أكاديميٍة متنوعٍة، 

هتُم جماهلم العلمي املعريف الدقيق.  
ولقد تّم االقرتاح أيضًا خالل تلك املحادثة اهلاتفية شبه املطولة، عىل تشكيل جلاٍن 
وأيضا  بل  فحسب،  االجتامعي  التواصل  وسائل  عىل  موقٍع  إنشاء  أجل  من  ليس  متعددٍة 
والتعليامت  واألنظمة  األسس  ووضع  العنكبوتية،  الشبكة  عىل  إليكرتوين  موقٍع  إلنشاء 
بتأسيس مجعيٍة علميٍة للدراسات االجتامعية الرتبوية، وإصدار جملٍة علمية حُمََكمة  املتعلقة 
خاصة هبا، بحيث يرشف عليها كبار أساتذة التحصص يف الوطن العريب، ممن هلم باٌع طويل 

يف هذا امليدان، هذا إضافًة إىل عقد اللقاءات والندوات واملؤمترات العلمية من عاٍم آلخر.
وتطوع بعض الزمالء بعمل قائمٍة مطولٍة من أسامء املنتسبني إىل هذا امللتقى، بحيث يتم 
فيها حتديد األسامء ُرباعيًا، مع عناوينهم اجلامعية والربيدية العادية واإللكرتونية، مع أرقام 

مصحف ُمذهب صغري، مع جمسم ملئذنة احلرم 
املكي الشاهقة، تكرياًم من  أعضاء ملتقى 

الدراسات االجتامعية العرب يف لقائهم األول 
بمدينة جدة السعودية
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اجلواالت اخلاصة هبم، من أجل التواصل السيع كلام تطلب األمر العلمي أو األكاديمي 
الواتسأب  ملوقع  السيعة  االنطالقة  مع  حصل  هذا  كل  ذلك.  اإلداري  أو  االجتامعي  أو 
واألفكار  اآلراء  طرح  طريق  عن  بالنشاط  فعاًل  اشتعل  الذي  اإللكرتوين،   WhatsApp
بني  والصداقة  األخوة  أوارص  زادت  بحيث  الكثريين،  من  املتنوعة  والتخصصية  العلمية 
أنتجوه من بحوٍث ومقاالٍت  التخصص وما  الكثريون بخربات علامء  استنار  اجلميع، كام 

ومؤلفاٍت كثرية.
إنشاُء  تّم  الصدد، حيث  أخرى عديدة يف هذا  أمور  أيضًا يف  وتَم قطع مشواٍر جيٍد 
للدراسات  العريب  امللتقى  باسم   Google جوجل  البحث  حمرك  عىل  إليكرتوين  موقٍع 
واجلغرافية  الرتبوية  واملقاالت  األبحاث  مئات  تنزيل  ضوئه  يف  تّم  الرتبوية،  االجتامعية 
والتارخيية والفلسفية الرتبوية، باإلضافة إىل عرشات الكتب اجلامعية التخصصية، التي تّم 
نرشها من عىل أيدي املنتسبني هلذا امللتقى العريب اجلامع. كام جرت حماوالٌت طيبٌة كذلك 
العلمية ذات العالقة هبذا التخصص، جنبًا إىل  بتأسيس اجلمعية  املتعلقة  التعليامت  لوضع 
جنب مع تعليامت املجلة العلمية امُلَحَكَمة املنشودة، وكان يل الرشف يف املسامهة الفعالة يف 
هذا الصدد، عىل أن يكون موقع تلك اجلمعية واملجلة املكاين هو يف جامعة جدة السعودية.
وُبذلت جهوٌد كبريٌة من جانب عدٍد قليٍل من كبار أساتذة أعضاء امللتقى السعوديني، 
العمريي، ود. رضوان  فهد  أ.د. حسن عايل، ود.  واقعًا، وعىل رأسهم  احلُلم  لكي جتعل 
التي  العلمية  الرتبوية واملجلة  العلمية للدراسات االجتامعية  الشيخ، وذلك بربط اجلمعية 
ثم  ثانيًا،  جدة  مدينة  يف  العزيز  عبد  امللك  بجامعة  ثم  أوالً،  جدة  بجامعة  عنها،  ستصدر 
بجامعة امللك فيصل يف املنطقة الرشقية السعودية ثالثًا، ثم بجامعة القصيم رابعًا وأخريًا، 

ولكن جمموعة من األمور والقضايا اإلدارية والفنية قد حالت دون حتقيق ذلك. 
وزادت احلامسة بني أعضاء امللتقى، بحيث تَم اقرتاح عقد لقاءاٍت تربويٍة سنويٍة يف 
إحدى املدن أو اجلامعات العربية. وقد تلقف هذه الفكرة الطيبة األخوة السعوديني وأعلنوا 
من  به  بأس  ال  عددًا  جتمع  ألهنا  نظرًا  وذلك  جدة،  مدينة  يف  اللقاء  هذا  لعقد  استعدادهم 
أساتذة التخصص من خمتلف اجلنسيات العربية، التي تعمل يف جامعة جدة، وجامعة امللك 
عبد العزيز، وجامعة أم القرى بمكة املكرمة، وجامعة الطائف بمدينة الطائف، باإلضافة إىل 
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أهنا مكان العبور األكرب للمعتمرين إىل مكة املكرمة، عىل أن يتم اختيار وقت اإلجازة ما بني 
الفصلني األول والثاين اجلامعيني. 

الرتبوية،  االجتامعية  للدراسات  العريب  للملتقى  األول  اللقاء  عقد  تّم  وبالفعل، 
الدار  فندق  قاعات  يف   ،2016 عام  من  )فرباير(  شباط  شهر  من  األول  األسبوع  خالل 
أعضاء  واألخوات  األخوة  من  نسبيًا  كبرية  جمموعة  حرضت  حيث  جدة،  بمدينة  البيضاء 
السعوديني، واملرصيني، واألردنيني، واليمنيني، والسودانيني،  املتخصصني  التدريس  هيئة 
ومن خمتلف الُرَتب األكاديمية اجلامعية. وقد استغل منظمو هذا اللقاء حضور أ.د. جودت 
أمحد سعادة املساعيد من األردن ذلك اللقاء، وقاموا بتكريمه يف بداية اللقاء، بسبب اإلنتاج 

العلمي الضخم واملميز له من املؤلفات والبحوث الرتبوية والتخصصية املتنوعة.  
امللتقى  أعضاء  هتم  التي  واألمور  القضايا  من  العديد  اللقاء،  ذلك  يف  نوقشت  كام 
إنشاء  فكرة  دعم  عىل  بالرتكيز  سيام  وال  األفضل،  نحو  لتطويره  املستقبلية  ومشاريعهم 
اجلمعية العربية للدراسات االجتامعية الرتبوية، واملجلة العلمية املحكمة املزمع أن تصدر 
وغريها  العلميني،  اهلدفني  هذين  لتحقيق  اجلهود  أقىص  لبذل  اجلميع  استعد  وقد  عنها. 
من األهداف التي ترفع من شأن التخصص. كام تّم االتفاق عىل اإلرساع يف عملية إنشاء 
املوقع اإللكرتوين عىل شبكة االنرتنت، حتى يبدأ األعضاء من خمتلف أرجاء الوطن العريب 

باملسامهة يف طرح البحوث واملؤلفات، باإلضافة إىل القضايا التي هتم التخصص.
املنورة، حيث  املدينة  لقاٍء آخر يف  تّم عقد  لقاء مدينة جدة،  أسبوٍع واحٍد من  وبعد 
التقْت جمموعة ال بأس هبا من أساتذة الدراسات االجتامعية العرب يف أحد الفنادق املحيطة 
وتّم  الشيخ من جامعة طيبة،  الدكتور رضوان  برعايٍة وكرٍم من  الرشيف  النبوي  باملسجد 
تّم وضع  أن  بعد  االجتامعية،  الدراسات  بتخصص  النهوض  اآلراء حول  تبادل  فيه  أيضًا 
بعضهم ممن مل تتح هلم فرصة حضور لقاء جدة، بام دار من أفكار ومقرتحات يف اللقاء األول.    
تسابق  حتى  العنكبوتية،  الشبكة  عىل  للملتقى  اإللكرتوين  املوقع  إنشاء  تّم  أن  وما 
بحيث  املتنوعة،  وإنجازاهتم  ومقرتحاهتم  وأفكارهم  وأبحاثهم  مؤلفاهتم  طرح  يف  اجلميع 
أحدَث ذلك املوقع نشاطًا كبريًا، وزاد عدد زوار املوقع شيئًا فشيئًا، يف ضوء التفاعالت يف 

طرح املوضوعات العلمية واألكاديمية املختلفة يف ميدان الدراسات االجتامعية الرتبوية.
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وبعد عاٍم كامل من لقاء جدة ولقاء املدينة املنورة، انعقد لقاء جدة الثاين يف شهر شباط 
)فرباير( من عام 2017، وكان يف منزل األستاذ الدكتور حسن بن حييى عايل، حيث نوقشت 
فيه أوالً جمموعًة من األوراق واملوضوعات العلمية والتخصصية الدقيقة، كام ركز احلضور 
ثانيًا عىل رضورة العمل الدؤوب عىل عقد املؤمترات العلمية التي يشارك فيها املتخصصون 
من خمتلف أقطار الوطن العريب، إضافًة إىل التوضيح من كٍل من أ.د. حسن عايل ود. فهد 
العمريي، ما تّم من جهوٍد وإجراءاٍت حول تأسيس مجعية الدراسات االجتامعية الرتبوية، 

وإصدار املجلة العلمية املحكمة التابعة هلا مع اجلامعات السعودية املختلفة.
األنشطة  من  جديدًة  نوعيًة  انطالقًة  سوى  تكن  مل  التقاعد  مرحلة  فإن  وباختصار، 
بل  اإلقامة فحسب،  األردن حيث مكان  ليس عىل مستوى  املتنوعة،  العلمية واألكاديمية 
وأيضًا تعدهتا إىل مستوياٍت أكثر شموالً واتساعًا من أقطار الوطن العريب، وذلك بالتعاون 

الوثيق مع العديد من أساتذة التخصص العرب املتحمسني فعاًل للتطوير نحو األفضل.
profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com
Website: http://www.jwdat.com

 



455

احللقة ال�سابعة و الثمانون: الإنتاج العلمي خالل فرتة التقاعد
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

يظن الكثريون بأن األستاذ اجلامعي بعد أن تتم إحالته عىل التقاعد، ويرتك األجواء 
اجلامعية احلقيقية التي تسيطر عليها عمليات التدريس واإلدارة األكاديمية والبحث العلمي 
وخدمة املجتمع، يميل يف الغالب إىل العزوف عن أي إنتاٍج علمٍي جديٍد، سواٌء كان عبارة 
عن مؤلفاٍت جامعيٍة ختصصيٍة، أو بحوٍث أو مقاالٍت يتم نرشها يف جمالٍت علميٍة حُمََكمٍة، 
أو عىل األقل بأن هذه األمور مجيعها تضعف إىل درجٍة كبرية لديه يف هذه الفرتة املتأخرة من 

العمر.
وإذا كان هذا األمر قد يصدُق عىل القليل أو حتى عىل الكثري من األساتذة اجلامعيني 
باألستاذ  اخلاصة  العلمية  احلالة  عىل  مطلقًا  ينطبق  ال  فإنه  التقاعد،  إىل  إحالتهم  متت  الذين 
الدكتور جودت أمحد سعادة املساعيد، الذي انتهز فرصة الفراغ الكبري يف الوقت، والذي نجَم 
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عن ترك املهام التدريسية واإلدارية اجلامعية املختلفة، كي ينتج علميًا من البحوث واملؤلفات 
بدرجة أكثر عددًا وأعمق فكرًا، وذلك يف ضوء اخلربة الطويلة جدًا له يف هذا املجال.

ففي ميدان االنتاج العلمي اخلاص بتأليف الكتب اجلامعية التخصصية، تّم صدور 
األرض:  سطح  )أشكال  كتاب:  وكان  كتب.  عرشة  جمموعه  ما  فعاًل،  النرش  قيد  أنه  أو 
التدريس  )اسرتاتيجيات  وكتاب:  أوهلا،  امللونة(  واخلرائط  والرسوم  والصور  باملعلومات 
املعارصة مع األمثلة التطبيقية( ثانيها،  وكتاب طرائق التدريس العامة وتطبيقاهتا الرتبوية( 
)تقويم  وكتاب:   رابعها،  والنامذج(  االسرتاتيجيات  بني  املناهج  )تقويم  وكتاب:   ثالثها، 
املستقبل(  التطبيقية- واسترشاف  العاملية- واخلطط  واملعايري  احلديثة-  املناهج:التوجهات 
العلمية  باإلنجازات  حافلة  سرية  العطاء:  من  قرن  نصف  )حصاد  وكتاب:  خامسها، 
والفكرية والثقافية( سادسها، وكتاب: )ذكريايت يف الرتبية والتعليم العايل( سابعها، وكتاب: 
)حتليل املناهج/ قيد النرش( ثامنها، وكتاب: )تقويم الربامج التعليمية/ قيد النرش( تاسعها، 
مراجعة  إىل  باإلضافة  هذا  عارشها،  النرش(  املعارصة/قيد  الرتبوية  )االجتاهات  وكتاب: 
وتقديم كتاب: )تطوير تدريس مفاهيم ومهارات الدراسات االجتامعية( من تأليف د. عيل 

بن حييى آل سامل.
أما عن عدد البحوث واملقاالت العلمية التي تّم نرشها من جانبي يف جمالت علمية 
بحثًا  عرشين  بلغت  فقد    ،)2015 عام  منتصف  بعد  التقاعد)أي  عىل  إحالتي  بعد  حُمََكمة 

ومقالًة، وهي كاآليت: 
بحث:  »تدريس طالبات الصف األول املتوسط أسلوب معمل الرياضيات، وأثر ذلك  1.

للبحوث والدراسات  الريايض والتحصيل »)2016(. جملة مؤتة  التفكري  يف مهارات 
الصادرة عن جامعة مؤتة، 31)2(، 195-234.  ) باالشرتاك مع منتهى صرب العيثاوي(.

وأثره  2. العربية  اللغة  تدريس  يف  والتوضيح  املرونة  مهاريّت  تطبيق  »درجة  بحث: 
/ ذيبان  لواء  يف  األسايس  التاسع  الصف  لطالبات  اللغوي  والذكاء  التحصيل  يف 
الزرقاء  جامعة  عن  الصادرة  والدراسات  للبحوث  الزرقاء   جملة  األردن«)2016(. 

األردنية، 16)1(، 29-43. ) باالشرتاك مع غادة الشورة(. 



457

بحث: »مستوى املقدرة االستيعابية والتطبيقية ألنواع األسئلة السابرة والتصنيفية لدى  3.
 43 االردنية،  اجلامعة  عن  الصادرة  دراسات   جملة  العليا«)2016(.  الدراسات  طلبة 

)ملحق 5(، 1937- 1951.) باالشرتاك مع أ.د. غازي خليفة(. 
بحث: »مستوى املقدرة االستيعابية والتطبيقية ألنواع األسئلة السابرة والتصنيفية لدى  4.

 43 االردنية،  اجلامعة  الصادرة عن  )2016(. جملة دراسات   العليا«  الدراسات  طلبة 
)ملحق 5(، 1937- 1951. ) باالشرتاك مع أ.د. غازي خليفة(. 

بحث: »درجة استخدام معلمي املرحلة االبتدائية للكتب االلكرتونية، وأثرها يف تنمية  5.
مهارات القراءة لدى الطلبة من وجهة نظر املعلمني أنفسهم« )2016(. جملة كلية الرتبية 

بجامعة املنصورة، 79، 185-207. )باالشرتاك مع مريم العنزي(. 
واألسئلة  6. الثرثارة  املجموعات  اسرتاتيجيتي  باستخدام  النشط  التعلم  »تطبيق  بحث: 

يف  ذلك  وأثر  الكويت،  بدولة  التاسع  الصف  يف  املتفوقات  الطالبات  عىل  السابرة 
التحصيل بامدة اللغة العربية والدافعية نحو التعلم«)2016(. جملة كلية الرتبية بجامعة 

كفر الشيخ، 16)3(،  573- 616 )باالشرتاك مع مريم العنزي(.
بحث: »تدريس الرتبية اإلسالمية لطلبة الصف العارش باستخدام التعلم االلكرتوين،  7.

كفر  بجامعة  الرتبية  كلية  )2017(. جملة  اإلبداعي«  والتفكري  التحصيل  ذلك يف  وأثر 
الشيخ، 1)1(، 257 - 304 )باإلشرتاك مع د. حسني املطريي(.

 بحث: »صعوبات تطبيق التعلم النشط يف املدارس الثانوية ملحافظة مأدبا األردنية من  8.
وجهة نظر املعلمني« )2017(. جملة دراسات  الصادرة عن اجلامعة االردنية، 44)4(، 

ملحق )7(،  87- 100. ) باالشرتاك مع راكان العوايدة( .
وتنمية  9. التحصيل  عىل  املعريف  وراء  ما  للتفكري  اسرتاتيجيتني  استخدام  أثر   « بحث: 

العربية  عامن  جامعة  جملة   .)2017( السابع«  الصف  طالبات  لدى  الناقد  التفكري 
للبحوث/سلسلة البحوث الرتبوية، 1)1(، 29-51. )باالشرتاك مع هبة طقم(.
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العلوم  10. تدريس  للتفكرييف   )CoRT( كورت  لربنامج  مهارات  ثالث  »تطبيق  بحث: 
دراسات/  جملة   .)2017( والتحصيل«  الدافعية  يف  وأثرها  السادس  الصف  لطالب 
 326  -309  ،)4(44 األردنية،  اجلامعة  عن  الصادرة  الرتبوية،   العلوم  سلسلة 

)باالشرتاك مع عيسى احلوامدة(. 
الثرثارة  11. واملجموعات  إبداعيًا  املشكالت  حل  بطريقتي  الفيزياء  تدريس   « بحث: 

عامن  بمدارس  العارش  الصف  لطلبة  اإلبداعي  والتفكري  التحصيل  يف  ذلك  وأثر 
الرتبوية،  البحوث  للبحوث/سلسلة  العربية  عامن  جامعة  جملة  اخلاصة«)2017(. 

1)1(، 180-304. )باالشرتاك مع عبداهلل أبو شحادة(.

بحث: »درجة ممارسة معلمي املرحلة اإلبتدائية لعنارص التعلم النشط من وجهة نظر  12.
 )4(44 األردنية،  اجلامعة  الصادرة عن  املوجهني واملديرين« )2017(. جملة دراسات 

ملحق 1، 95-119.)باالشرتاك مع دالل الرشيدي(.
بحث: »درجة استخدام التقنيات الرتبوية احلديثة يف مدارس دولة الكويت وصعوبات  13.

استخدامها يف عملية التدريس من وجهة نظر معلمي اللغة العربية يف ضوء االجتاهات 
183-212 )باالشرتاك   ،)2(3 الرتبوية املعارصة« )2018(. املجلة الرتبوية األردنية، 

مع د. مريم العنزي(.
املكاين/البرصي يف تدريس  14. العاطفي والذكاء  الذكاء  بحث: »فعالية استخدام نمطي 

بحث  التأمل«.  والتفكري  التحصيل  يف  ذلك  وأثر  السابع،  الصف  لطالبات  العلوم 
 مقبول للنرش يف جملة دراسات الصادرة عن اجلامعة األردنية. )باالشرتاك مع شريين

اخللييل(.
بحث: » فعالية تطبيق أسلويب طاولة روبني والدببة الثالثة من أساليب التعلم اخلربايت،  15.

يف تدريس طالبات الصف الثامن، وأثر ذلك يف التحصيل والتفكري اإلبداعي«. بحث 
هناء  مع  )باالشرتاك  األردنية.  اجلامعة  عن  الصادرة  دراسات  جملة  يف  للنرش  مقبول 

عمرو(.
بحث: » تدريس اللغة العربية لطالبات الصف السابع بأسلويب »أنظر قبل أن تسمع«  16.

الدافعية  يف  ذلك  وأثر  اخلربايت،  التعلم  أساليب  من  عليها«  واملحافظة  الثقة  و»بناء 
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األردنية. اجلامعة  عن  الصادرة  دراسات  جملة  يف  للنرش  مقبول  بحث  والتحصيل«. 
)باالشرتاك مع الرا خشاشنة(.

بحث: »أسباب تدين التحصيل يف مادة الرياضيات لدى طلبة املرحلة املتوسطة بمدارس  17.
الرمادي من وجهة نظر املدرسني واملديرين«. بحث مقبول للنرش يف جملة جامعة عامن 

العربية.) باالشرتاك مع فكرت سعدون(. 
بحث: »أثر استخدام اسرتاتيجيتني للتعلم النشط )القصة ذات االجتاه الواحد والقصة  18.

ذات االجتاهني( يف تنمية بعض مهارات التفكري الناقد«. بحث مقبول للنرش.
بحث: » مستوى قدرة طلبة الرتبية العملية يف اجلامعة عىل تطبيق مهارة طرح األسئلة«.   19.

بحث قيد النرش.
اجلامعة  20. طلبة  حتصيل  يف  املشكالت  وحل  واحلوار  االكتشاف  من  كل  »أثر  بحث: 

واحتفاظهم بامدة مناهج وأساليب العلوم االجتامعية«. بحث قيد النرش.
وباختصار، فإن من يرغب من أعضاء هيئة التدريس اجلامعيني، يف االستمرار بإنتاجه 
العلمي الذي كان قد تعوَد عليه خالل عمله اجلامعي وأصدر منه الغزير من حيث املؤلفات 
واألبحاث واملقاالت، فإنه بال شك سوف يستمر يف أداء هذه الرسالة العلمية السامية بعد 
اإلحالة إىل التقاعد، ما دام أنه يتمتع بالصحة اجلسمية والعقلية، ألن إنتاجه يف هذه الفرتة 
سيكون بكل تأكيد أكثر عمقًا ونضجًا مما سبق، وسوف تكون فائدته أكثر شموالً لقطاعات 

الباحثني واملهتمني بكل جديد ومفيد من اإلنتاج العلمي الرصني. 
profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com
Website: http://www.jwdat.com
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الباب العا�سر       
الأ�سل العائلي ل�ساحب الذكريات وطفولته 

وحياته املدر�سية ودرا�سته للبكالوريو�س 
احللقة الثامنة و الثمانون: الأ�سول العائلية ل�ساحب هذه الذكريات

      بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 
ُكُل شخٍص ُيفاخر يف العادة بأصلِه وفصلِه 
أمام  للتباهي  أو  للتفاخر  إما  َوَنَسبه،  وَحَسبِه 
هو  كام  احلقيقي  وجودِه  إلثبات  وإما  اآلخرين، 
يكون  نقصان. وقد  أو  زيادٍة  احلال دون  واقع  يف 
صادقًا فيام قاله أو كتبُه عن أصوله العائلية، فيظفر 
يكوُن  وربام  وتقديرهم،  الناس  باحرتام  بالتايل 
غري ذلك متامًا، فينكشف زيفُه لآلخرين، وتكون 
النتيجة سلبية يف عيون كل من عرفوه أو تعاملوا 
ما  نكون صادقني يف كل  أن  اهلل  معه. راجني من 
والتي  العائلية،  أصولنا  عن  رواية  من  هنا  نورده 
جتعلني أميل بشدة إىل تصديقها، ألهنا ليست من 

الشيخ أمحد صالح  املرحوم والدي  متامًا كام وردت عىل لسان  أنقلها  وإنام  أفكاري،  بنات 
سعادة املساعيد، الرجل األمي الذي ولد عام 1910 يف قرية ديرابان التابعة ملحافظة القدس 
1988 يف مدينة صويلح التابعة  الفلسطينية أيام الدولة العثامنية، وانتقل إىل جوار ربه عام 

ملحافظة َعامن األردنية،  يف عهد املغفور له جاللة امللك احلسني بن طالل، طيب اهلل ثراه. 
وكان املرحوم والدي ينتمي إىل عائلٍة مكافحٍة بسيطٍة، عمل يف شبابه مسؤوالً عن 
منذ  الفلسطينية  يافا  مدينة  قضاء  )ملبس(  بمنطقة  املحيطة  احلُرجية  الغابات  مساحات 
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املناضل  أصدقاء  ذلك  بعد  عليه  تعرف  وقد  العرشين.  القرن  من  الثالثينيات  منتصف 
الكبري املرحوم عبد القادر احلسيني يف بدايات ثورته عىل سياسة االنتداب الربيطاين لتهويد 
فلسطني، وذلك نظرًا لألمهية االسرتاتيجية ملوقع أحراج منطقة )ملبس( التي كان والدي 
مسؤوالً عن رعايتها، حيث كانت متر منها القطارات املحملة باألسلحة لإلنجليز واليهود، 

من أجل تنفيذ سياستهم اخلبيثة ضد الشعب الفلسطيني.
وكان للبطل عبد القادر احلسيني عيونه اخلاصة به، التي تأيت له باألخبار عن حتركات 
املنطقة، مما جعله يدرس األمر جيدًا من أجل  السالح من وقٍت آلخر عرب تلك  قطارات 
احلصول عىل السالح والذخرية بالقوة، نظرًا لصعوبة احلصول عليه بسبب سياسة االنتداب 
القطار يف  يمر  ينشده، حيث  ما  )ملبس(  منطقة  فقد وجد يف  اليهود،  إىل  واملنحازة  الظاملة 
عن  وصل  أن  إىل  عنها،  املسؤول  عن  فاستفس  احلرجية،  باألشجار  ومليئة  ضيقة  منطقة 

طريق رجاالته إىل والدي أمحد صالح املساعيد.
عملت بعدها جمموعة قليلة من رجاالت احلسيني عىل إقامة عالقة معه لعدة شهور 
رضورة  مع  األمر،  بحقيقة  فأخربوه  الثوار،  مع  وتعاطفه  وانتامئه  وطنيتِه  من  تأكدوا  حتى 
من  الكثري  خالهلا  له  أوضح  مرات،  ثالث  رسًا  حصل  حيُث  احلسيني،  بالبطل  االلتقاء 
األمور، كان أمهها الدور الوطني والفاعل الذي يمكن أن يقوم به من أجل خدمة فلسطني 
وثوارها األبطال، ثم حدد له ثالثة من الشبان كي يتعامل معهم، استعدادًا ألداء عدٍد من 

املهام النضالية يف املستقبل القريب.
وحرض الشبان لياًل مرات عديدة إىل منطقة األحراج، وقاموا بتدريبه عىل عملية زرع 
العبوات الناسفة حتت خطط السكك احلديديدية التي يسلكها القطار تارة، وحتت اجلسور 
الربية التي متر من فوقها العربات العسكرية املحملة بالذخرية املتنوعة تارًة أخرى. وبدأت 
حكاية العملية النضالية األوىل، عندما وصلت أخبار للبطل احلسيني، عن قرب سري قافلة 
عسكرية هيودية حمملة بالعتاد املتنوع، عىل إحدى الطرق الربية بعد منتصف الليل، والتي ال 

بد هلا أن متر من فوق جس بري يف منطقة ضيقة وحماطة بالتالل.
تّم حفر خندقني خمفيني يف بطن اهلضبتني املرشفتني عىل اجلس، وتَم أخذ أمحد صالح 
املساعيد مع شاب آخر ملعاينة املكان هنارًا عدة مرات، مع التوضيح هلام بأنه من الرضوري 
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تفجري ذلك اجلس قبل أن جتتازه أول سيارة عسكرية هيودية، وال سيام بعد سامعهام مبارشة 
انطالق  عند  حوهلام  متواجدًة  ستكون  التي  الثوار  جمموعة  من  رصاصات  ثالث  لصوت 

العملية الفدائية.
وقبيل موعد انطالق العملية العسكرية بعدة ساعات لياًل، جاءت سيارة اىل منطقة 
األحراج وفيها إثنني من الثوار، السائق ومعه زميل أمحد سعادة، الذي تدرب وإياه سابقًا 
عىل زراعة املتفجرات. وتم التحرك بسعة إىل منطقة العمليات والعمل عىل مد األسالك 
بني اخلندقني واجلس، مع وضع املتفجرات حتت القاعدتني الشاملية واجلنوبية للجس. وقبيل 
الثانية فجرًا، ُسِمع هدير القوافل العسكرية وهي تقرتب من املكان. وما أن حطت عجالت 
السيارة الكبرية األوىل عىل اجلس وهي معبأة باألسلحة املتنوعة، حتى انطلقت الرصاصات 
الثالث، تبعها الضغط عىل األزرار، كي يدوي االنفجار الضخم، مما أوقع السيارة األوىل 
يف الوادي، يف حني كانت جمموعة من الثوار خلف اهلضبتني تطلق واباًل كثيفًا من األسلحة 

الرشاشة والثقيلة والقنابل اليدوية، عىل بقية السيارات العسكرية يف القافلة كاملة. 
معظم  وجرح  قتل  تم  فقد  الثوار،  من  النريان  وكثافة  املفاجأة  عنرص  لنجاح  ونظرًا 
يف  بسعٍة  ووضعها  األسلحة،  من  قدٍر  أكرب  مجع  وتَم  الباقون،  وهرب  الصهاينة،  اجلنود 
السيارات التي كانت متوقفة يف مكاٍن قريٍب من املعركة، وتّم االنسحاب السيع بعد نجاح 

هذه العملية الفدائية املهمة قبل بزوغ الفجر.
وبعد فرتٍة وجيزة، وردت أخباٍر لقيادة الثوار بقرب مرور قطاٍر من منطقة )ملبس(، 
قبل  املساعيد  أمحد  إبالغ  وتّم  الربيطاين،  االنتداب  حلكومة  املتنوعة  األسلحة  حيمل  وهو 
مرور القطار بوقٍت قصري، كي يقوم بمهمة زرع املتفجرات، مع تعليامت من القائد احلسيني 
بمغادرة املكان واملبيت يف بلدته ديرابان، وذلك إلبعاد الشبهة عنه، يف الوقت الذي احتل 

فيه الثوار بشكٍل رسي املنطقة احلرجية لياًل عىل جانبي سكة احلديد. 
حصل االنفجار الكبري وانقلب القطار، وصب الثوار وابل رصاصهم ومتفجراهتم 
إليها.  احلاجة  أمس  يف  كانوا  التي  األسلحة  من  الكثري  غنموا  ثم  وقتلوهم،  احلُراس  عىل 
وتكررت العملية ذاهتا مرات عدة، بعد فرتات زمنية متباعدة، إىل أن قامت حكومة االنتداب 
الربيطاين باستجواب أمحد صالح املساعيد أكثر من مرة وحتت التعذيب، دون أن حيصلوا 
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منه عىل أي اعرتاف، مما أثار الشك لدهيم يف دوٍر حمتمٍل له، ولكنهم مل يعثروا عىل الدليل 
القاطع لذلك.

)ملبس(  منطقة  أحراج  من  نقله  املوقف،  هذا  من  ختلصًا  االنتداب  حكومة  قررت 
بالقرب من مدينة يافا، إىل أحراج منطقة جس أللينبي  Allenbyسابقًا )جس امللك حسني 
حاليًا( عىل هنر األردن متامًا. وبقيت العالقة السية بني أمحد املساعيد وفصائل ثوار احلسيني 
قائمة، لنقل أخبار تنقالت قادة اإلنجليز وقوافلهم العسكرية عرب جس أللينبي يف االجتاهني، 
كام استمر وقوع عدد من حوادث االنفجارات يف منطقة )ملبس( عىل يد بعض من قام أمحد 

املساعيد بتدريبهم من أبناء املنطقة املحلية ذاهتا.
وعندما تم حتشيد قوات البطل عبد القادر احلسيني من أجل خوض معركة القسطل 
الكبرية عام 1948، تم االتصال رسًا بأمحد صالح املساعيد، الذي غادر الوظيفة دون رجعة، 
متجهًا إىل جتمعات ثوار احلسيني بالقرب من مدينة القدس. وهنا دارت معركة يف الرابع 
من شهر نيسان )أبريل( من عام 1948، امتدت إىل التاسع منه، حرضها )400( من الثوار، 
مقابل عدة آالف من اليهود. وكانت  املعركة حتدث يف الواقع بني كٍر وفٍر. ورغم استبسال 
املتنوع  بالسالح  الصهاينة  ودعم  العتاد،  قلة  أن  إال  القسطل،  لبلدة  واسرتجاعهم  الثوار 
رأسهم  وعىل  املقاومني  من  الكثري  واستشهد  املوازين،  قلب  قد  منها،  الطائرات  وبخاصٍة 

املناضل الكبري عبد القادر احلسيني.
ذكر املرحوم أمحد صالح املساعيد، بأن خرب استشهاد احلسيني  قد وقع كالصاعقة عىل 
باقي الثوار، الذين انسحبوا نحو القدس للدفاع عنها مع أفراد من اجليش العريب األردين 
الباسل وبعض املجاهدين العرب واملسلمني. وقد أعقبت معركة القسطل، حدوث جمزرة 
دير ياسني املعروفة، التي قامت هبا العصابات الصهيونية، كي تبدأ فصول النكبة الفلسطينية، 

وخروج مئات اآلالف من مدهنم وقراهم نحو بقاع األرض املختلفة.
إىل  ومنها  حلم،  بيت  منطقة  نحو  أقاربه  وعائالت  عائلته  مع  املساعيد  أمحد  خرج 
يف  عمله  خالل  كان  حيث  اجلنوبية،  الشونة  إىل  الذهاب  أخريًا  فضل  ولكنه  أرحيا،  منطقة 
منطقة جس أللينبي Allenby)امللك حسني حاليًا( قد تعرف عىل قبائل العدوان يف الشونة 
اشرتى  ولكنه  الوقت،  من  ُبرهة  الزراعة  مهنة  والكفرين. وهنا عمل يف  والرامة  اجلنوبية  
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إبنه األكرب لطفي فيام بعد، حيث نجح من  البدايات، ثم  شاحنة يقودها سائق باألجرة يف 
إىل  األغوار  منطقة  متواصل من  بشكٍل  واملوز  الكثري اخلضار واحلمضيات  نقل  خالهلا يف 

العاصمة األردنية عامن.
لعَب دورًا كبريًا يف أعامل إصالح ذات البني وحل املشكالت املستعصية بني الكثري 
العدوان  بالتعاون مع شيوخ عشائر  العائالت والعشائر األردنية والفلسطينية، وذلك  من 
مثل الشيخ عفاش العدوان، والشيخ نوفان السعود، والشيخ جمحم العدوان، وغريهم يف 
الشونة اجلنوبية من جهة، وشيوخ الدوايمة وعجور وبيت جربين وبيت دجن واللد والرملة 

وغريهم من القاطنني وقتها يف خميم الكرامة بالقرب من الشونة من جهٍة ثانية.

استطاع أمحد املساعيد هو وجمموعة من أقاربه بعد معركة الكرامة عام 1968 بقليل، 
التابعة  اإلمساك بالطيار الصهيوين الذي هبط باملظلة، بعد أن أسقطته املضادات األرضية 
للجيش األردين الباسل، ثم  قام بتسليمه شخصيًا لقائد الكتيبة املجاورة عندما حرض اىل 
املوقع، إال أن أحد اجلنود األردنيني البواسل أرص عىل تفريغ رصاصات سالحه كاملًة يف 
جسد ذلك الطيار قائاًل: ال يمكن إرجاعه هليئة األمم املتحدة، حتى ال يعود كي يقصفنا من 

جديد.
إنتقل أمحد صالح املساعيد بعدها إىل منطقة صويلح، قرب العاصمة األردنية عامن، 
الباسل  األردين  اجليش  نجاح  رغم  اجلنوبية  الشونة  يف  للمساكن  حدث  الذي  الدمار  بعد 
من االنتصار عىل اجليش الصهيوين يف معركة الكرامة وتكبيده اخلسائر اجلسيمة يف األفراد 
والعتاد. تفرغ وبخاصة عندما تقدم به السن، لالهتامم بعشريته من املساعيد، وإقامة عالقات 
وطيدة مع وجوه اخلري من زعامء العشائر األردنية والفلسطينية أمثال املرحوم الشيخ هايل 
السور املساعيد )والد معايل سعد هايل السور( بمنطقة املفرق، والشيخ حممد منور احلديد 
يف القويسمة، والشيخ أبو عفاش احلنيطي يف )أبو علندا(، والشيخ حبيب الوحيدي والشيخ 
وذلك  وغريهم،  السلط  يف  العطيات  احلسني  عبد  والشيخ  البقعة،  يف  العاميرة  تركي  أبو 
العطوات  وأخذ  البني  ذات  إلصالح  العشائر،  وشيوخ  اخلري  وجوه  من  جمموعٍة  بتشكيل 
وإحالل  املعقدة،  القضايا  حول  والعشائراملختلفة  العائالت  بني  الصلح  اتفاقيات  وعقد 
السالم واالستقرار والوئام، بني من كادت املشكالت الصعبة أن تعصف بحياهتم اليومية.
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وكان املرحوم الوالد كرياًم ومضيافًا بشكٍل يفوق حد الوصف، وذلك  مع القريب 
والبعيد يف وقٍت واحد، ويشهد عىل ذلك كل من عرفوه لفرتٍة طويلٍة من الزمن. أحبه الناس 
منفردًا بحل  قيامِه  أو بسبب  يقوم هبا،  أن  له  يقدمه من خدمات كان يمكن  ملا كان  كثريًا، 

الكثري من املشكالت العائلية التي كان بعض الناس يطلبون منه التدخل من أجل حلها.
كان يعشق أداء فريضة احلج، التي قام هبا عرش مرات، وذلك قبل صدور القيود التي 
حتدد عدد مرات احلج من جانب احلكومة األردنية بعد ذلك، هذا غري الكثري من أداء مناسك 
1998-3-24بشكٍل  العمرة. ورحَل الشيخ أمحد صالح املساعيد عن هذا الوجود بتاريخ 
مفاجئ وهادئ، عن عمٍر ناهز الثامنة والثامنني عامًا، بعد حياٍة حافلة باخلري والعطاء والرب 
واإلحسان والتعاون مع اآلخرين، وُدفن يف مقربة صويلح، بعد أن ترك أثرًا طيبًا بني من 
عرفه من الناس، ونحو مائتني من األبناء واألحفاد وأبناء األحفاد. رمحك اهلل رمحًة واسعة 
أهيا الشيخ اجلليل أمحد صالح املساعيد )أبو لطفي(، وأسكنَك فسيح جناته، وحرشَك مع 

النبيني والصديقني والشهداء وَحُسَن أولئك رفيقًا.
وهذا كان أيب رمحه اهلل وهو أصيل وأصل عائلتي، الذي أعتز به وأفتخر، ليس ُجزافًا 
أو خياالً، بل نتيجة واقع األفعال التي قام هبا طيلة حياته، ويشهد هبا كل من عرفوه عن ُقرب 

يف ميادين اخلري والشهامة والرجولة والكرم، من األقارب واألصدقاء، وحتى األعداء.
profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com
Website: http://www.jwdat.com
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احللقة التا�سعة و الثمانون: طفولة �ساحب الذكريات
      بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 
َيشعر اإلنسان كثريًا بالسعادة، إذا ما تذكر أيام طفولتِه اجلميلة وما فعل خالهلا من 
أكثر  يفرح  الوقت ذاته  أم خاطئًة. ولكنه يف  بريئٍة خمتلفة، سواء كانت صائبًة  أنامط سلوٍك 
بالكتابة  توثيقها  عىل  يعمل  عندما  املرات  أضعاف  ويسعد  لآلخرين،  بنفسه  يروهيا  عندما 
الفعلية، وحياول نرشها يف الصحف املحلية أو املواقع اإللكرتونية املتنوعة أو حتى إصدارها 
يف كتاٍب مستقٍل ضمن ذكرياٍت أخرى عديدة له أيام الِصبا والشباب والنضج والكهولة، 

حتى يستمتع بقراءهتا كلام أراد اسرتجاعها هلدٍف يريد حتقيقه يف نفسه.
وكم متنيُت لو أن ظروف طفولتي كانت أفضل مما مررُت به يف الواقع امُلعاش آنذاك. 
فقد حدثت نكبة فلسطني عام  1948وأنا مل أجتاوز العامني والنصف من الُعمر، وما رافق 
مثل  الصهيونية  للعصابات  اإلجرامية  األفعال  بفعل  ولعائلتي  يل  قهرٍي  رحيٍل  من  ذلك 
الفلسطينيني إىل مدن  الالجئني  اشترين واهلاجانا وغريها، حيث وصل مئات اآلالف من 
الضفة الغربية، واستقر بنا املطاف أوالً يف مدينة بيت حلم، لنجعل من أشجار الزيتون مالذًا 
انتقلنا  فيها سنواٍت حمدودٍة،  بلدة اخلرض كي نعيش  ثم منها نحو  الصيف،  لنا طيلة أشهر 
الدافئة نسبيًا خالل  الفلسطينية، حيث األجواء  بعدها مع بعض األقارب إىل منطقة أرحيا 

أشهر الشتاء.
أللينبي  جس  منطقة  يف  سنوات  عدة  سابقًا  عمل  قد  والدي  املرحوم  لكون  ونظرًا 
األربعينيات  فرتة  خالل  الربيطاين  االنتداب  أيام  حاليًا(  حسني  امللك  )جس    Allenby
من القرن العرشين، مرشفًا عىل املناطق احلُرجية املزروعة عىل ضفاف هنر األردن، وأنه قد 
تعرف عىل العديد من رجاالت عشائر العدوان يف كٍل من بلدات الشونة اجلنوبية والرامة 
والكفرين وغور نمرين، فقد قرر االنتقال إىل بلدة الشونة اجلنوبية والعيش فيها مع كثرٍي من 
األقارب واألصدقاء. وقد استفاد من وجود شاحنٍة لديه يقودها ابن شقيقته، كي يتخصص 

يف نقل املوز واخلرضوات واحلمضيات بأنواعها، إىل العاصمة األردنية عامن بشكٍل يومي.
وقتها، أصبح السن القانوين يسمح يل بااللتحاق بالصف األول االبتدائي يف مدرسة 
الشونة اجلنوبية الثانوية للبنني. وكانت املدرسة آنذاك تقع بجوار مبنى البلدية وصغرية يف 
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حجمها، وكانت بعيدة عن مكان السكن العائيل مخسة كيلومرتات أقطعها يوميًا مشيًا عىل 
األقدام مع رفاقي الصغار والكبار صباح كل يوم، ونعود إىل البيت قبيل أذان العرص، وذلك 
العائلة كانت ضعيفة. ومع  قليلة واحلالة االقتصادية  أيامها كانت  النقل  نظرًا ألن وسائل 
ذلك، فكانت تلك املسافة تسمح لنا باملرور بخرباٍت ميدانية غنيًة للغاية، حيث نسري من 
بأنواعها، ونرى املزارعني وهم يقومون برهيا، أو تسميدها، أو  جانب حقول اخلرضوات 

رعايتها، أو قطفها. وكم كانوا يوزعون علينا بعضًا من ثامرها.
كام كنا نرى يف طريق عودتنا للمنزل أيضًا مزارع املوز واجلوافا واحلمضيات بأنواعها، 
والشاحنات تقف هنا وهناك لتعبئة هذه املنتجات وتلك، متهيدًا لتصديرها إىل املدن الكربى 
الطيور  مشاهدة  إىل  إضافًة  هذا  وغريها.  والقدس  وأرحيا  والزرقاء  والسلط  عامن  مثل 
الدائمة واملهاجرة بأشكاهلا اجلميلة وألواهنا الزاهية وهي تقفز بني أغصان األشجار العالية 
الرعاة  كان  التي  واألبقار  األغنام  بني قطعان  أو  مزارع اخلضار  بني  مأكلها  تبحث عن  أو 
خيتارون املناطق الفارغة أو املحيطة باملزارع أو حول قنوات املياه والسواقي، كي يتيحون 
تسمينها،  بالتايل عىل عملية  إجيابًا  تنعكس  التي  الغضة،  احلشائش اخلرضاء  أكل  ملواشيهم 

وإدرار احلليب فيها، الذي كانوا يبيعونه ملن يطلبه من القريب أو البعيد.
باجلامل  وتتسم  جهة،  من  البساطة  يف  غايًة  طفولتي  خالل  القروية  احلياة  وكانت 
داعي  وال  البيوت  أزقة  بني  متوفرة  لألطفال  الشعبية  فاأللعاب  ثانية.  جهٍة  من  واحليوية 
للمساحات املتوفرة، باستثناء لعبة كرة القدم، التي كانت تتم يف ملعٍب قام الصبية وعدد من 
شباب القرية بعمله، وذلك عن طريق تنطيف مساحة من األرض من احلجارة واحلىص عىل 
أطراف القرية. وكنا يف البداية نلعب بالكرة املصنوعة من القامش املضغوط، إىل أن انترشت 
نشرتي  كي  أصاًل،  القليل  اليومي  املدريس  مرصوفنا  من  نوفر  فكنا  املطاطية،  الكرة  أنواع 

واحدة أو أكثر، ونلعب هبا متى نشاء وال سيام يف أوقات الفراغ.
أما عن البساطة يف حياة الريف، فهي أن البيوت كانت شبه متالصقة وبدون أسوار، 
الطعام، ويف  تبادل وجبات  يتشاركون يف  واجلريان كأهنم أهل ومن عائلٍة واحدة، بحيث 
حليب أو ألبان األغنام واألبقار، ويف اخلرضوات واحلمضيات الطازجة فورًا ومن املزارع 
إحدى  من  أو  الرجال  أحد  من  أحيانًا  حلها  يتم  األطفال  بني  مشكلة  حدثت  وإن  ذاهتا. 
يف  متناوب  وبشكٍل  الليل  يف  تتم  الرجال  بني  اللقاءات  كانت  كام  ويس.  بسهولٍة  النسوة 
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البيوت، حيث يتبادلون أطراف احلديث، ويتناقشون يف ظروفهم املعيشية وما تعرتضهم من 
مشكالت متعددة، مع تناول القهوة والشاي وبعض املأكوالت اخلفيفة، مع احلرص عىل 
حضور بعض األطفال مثل هذه اللقاءات، حتى يتعلموا من آبائهم اليشء الكثري، ويطبقون 

يف الوقت ذاته املثل الشعبي القائل: )املجالس مدارس(.
وكم كنا خالل هذه الطفولة الربيئة، نساعد اآلباء أو األخوة الكبار يف بعض األعامل 
الزراعية أو احلياتية اليومية خالل أوقات الفراغ، رغم حرصهم الدائم عىل رضورة االهتامم 
بالدراسة بالدرجة األوىل. أما عن دور النساء فكان كبريًا، حيث حتضري الطعام، وصناعة 
االهتامم  إىل  باإلضافة  األطفال،  ورعاية  الصايف،  القمح  من  املصنوع  الريفي  التنور  خبز 
بالدواجن من دجاج بلدي، ومحام، وديك رومي، وبعض األغنام وبقرة أو اثنتني للعائلة 

الواحدة، بحيث كنا نشعر غالبًا باالكتفاء الذايت بني العائالت.
وكانت الروابط العائلية قوية جدًا، وبخاصة خالل فرتات األفراح أو األتراح، حيث 
اجلميع يعمل كخلية نحٍل  نشطٍة، وفوق ذلك التقدير واالحرتام لكبار السن من القريب 
أو البعيد. وكم كنا نفرح كأطفاٍل يوم يوزع اآلباء واألقارب علينا النقود يف املناسبات أو 
األعياد، أو خالل حفالت األعراس، وكم نشعر بالسور أكثر عند رشاء مالبس جديدة 

كي نلبسها ونتباهى هبا أمام أطفال القرى األخرى.
ومل تكن احلياة الريفية التي نعيش هبا بعيدة عن املدينة، إذ كان والدي رمحه اهلل حريصًا 
عىل أن يأخذين معه خالل طفولتي عندما يقصد زيارة مدينة عامن أو مدينة السلط، أو مدينة 
أرحيا أو مدينة القدس الرشيف، وذلك قبل االحتالل الصهيوين للضفة الغربية عام 1967. 
وكنت أطري من الفرح عندما أذهب معه إىل أي مدينٍة منها، وبالذات مدينة القدس، وال 
املسجد األقىص، والسري يف شوارعها  أيام اجلمعة من كل رمضان، حيث الصالة يف  سيام 

العتيقة، ورشاء املالبس واحللويات منها، قبل العودة راجعني إىل بلدة الشونة اجلنوبية.
وباختصار، فإن حياة الطفولة الريفية اجلميلة التي عشتها سواء ببساطتها أو خشونتها، 
ما زالت راسخة يف األذهان ويصعب نسياهنا، وأن الكثري من خصائصها وحالوهتا مل يظفر 
هبا أبنائي خالل فرتة طفولتهم، وذلك بعد أن انتقلنا إىل مدينة عامن والعيش فيها، إذ أن لكل 
مكان ظروفه الكثرية وخرباته األكثر التي يمر هبا الطفل يف هذه املرحلة املهمة من مراحل 
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حياته املتنوعة. ومع ذلك، فقد بقيت زيارة املناطق الريفية من وقٍت آلخر متثل هدفًا رئيسيًا 
يل وألبنائي من بعدي، من أجل الوصول إىل املناطق ذات اهلواء األنقى، واملساحة األكثر 
حب  وتكريس  ناحية،  من  والدهم  لدى  الطفولة  ذكريات  عن  درسًا  ولتعليمهم  خرضة، 

املناطق الريفية اجلميلة من ناحيٍة ثانية. 
profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com
Website: http://www.jwdat.com
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احللقة الت�سعون:احلياة املدر�سية ل�ساحب الذكريات
بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 
متثل األيام املدرسية ألي إنسان، والتي متتد من مرحلة رياض األطفال وحتى انتهاء 
الثانوية، رشيط الذكريات األكثر طوالً واتساعًا وتنوعًا له يف حياته ككل. ويعود  املرحلة 
قاعات  يف  هبم  املتواصل  االلتقاء  ضوء  يف  األصدقاء،  من  األكرب  للعدد  معرفته  إىل   ذلك 
بني  املتداخلة  الكثرية  األنشطة  خالل  من  أو  اخلارجية،  املدرسة  ساحات  يف  أو  الدراسة، 
املدارس املختلفة، أو بحكم قرب سكن الطالب من سكن أقرانه اآلخرين الذين يلتحقون 
ناحية،  من  املتعددة  واملواصالت  النقل  وسائل  تقدم  ضوء  يف  سيام  وال  أخرى،  بمدارس 
ووسائل التواصل االجتامعي املتطورة من ناحيٍة ثانية. كل ذلك حيدث أيضا،ً يف ضوء الرغبة 
إقامة  طريق  عن  وذلك  اآلخرين،  أقرانه  بني  وجوده  إثبات  يف  نفسه  الطالب  لدى  القوية 

عالقات قوية مع أكرب عدد ممكن من رفاق السن.
التعقيد  هذا  بمثل  تكن  فلم  الذكريات،  هذه  لصاحب  املدرسية  للحياة  بالنسبة  أما 
من العالقات التي قد نشهدها هذه األيام، وبخاصٍة وأن طفولته يف املرحلة االبتدائية الدنيا 
قد متت يف منطقٍة ريفية زراعية الطابع، حيث ختدم أبناء هذه املنطقة علميًا مدرسة الشونة 
اجلنوبية اإلعدادية صغرية احلجم آنذاك، وكانت تقع يف وسط البلدة، وخلف مبنى البلدية، 
الصغار  الطلبة  أتعرف عىل  الصفوف، مما جعلني  قليٍل من  وضمن مساحٍة حمدودٍة وعدٍد 
طريق  عن  أكثر  يتم  كان  اآلخرين  بالطلبة  التعرف  أن  إال  واحد.  وقٍت  يف  نسبيًا  والكبار 
الذهاب واإلياب اليومي سريًا عىل األقدام، بني مكان السكن واملدرسة والذي يبلغ عدة 

كيلومرتات، حيث تّم التعارف عىل األصدقاء من خمتلف الصفوف الدراسية.
ونظرًا ألن بلدة الشونة اجلنوبية كانت تتوسط يف موقعها بني خميم الكرامة غربًا، وبلدة 
الرامة وبلدة الكفرين رشقًا، وقرية غور نمرين جنوبًا، فقد تقرر يف منتصف اخلمسينيات من 
القرن العرشين إنشاء مدرسٍة ثانويٍة كبريٍة نسبيًا يف بلدة الشونة اجلنوبية، بعيدة نوعًا ما عن 
باإلضافة  األربع،  البلدات  من  اإلعدادية  املرحلة  تستقبل خرجيي  بحيث  البلدة،  منتصف 
األعداد،  تضاعفت  أن  بعد  وذلك  كثريًا،  الطاليب  األفق  اتسع  وهنا  أيضًا.  هي  طالهبا  إىل 
وزاد عدد األصدقاء كثريًا، وتنوعت املناشط الثقافية والرياضية والفكرية، وذلك عن طريق 
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االلتقاء هبؤالء الطلبة اجلدد، باإلضافة إىل لقاء أقراهنم من طلبة املدارس األخرى الكبرية 
يف مدن السلط وأرحيا ودير عال وبعض مدارس مدينة عامن، وال سيام من خالل األنشطة 

الرياضية والثقافية املدرسية املشرتكة معهم. 
وبام أن املسافة بني مدرسة الشونة اجلنوبية الثانوية للبنني وأماكن السكن كانت تقارب 
واملواصالت  النقل  ونظرًا ألن وسائل  العودة،  ومثلها يف  الذهاب  كيلومرتات يف  اخلمسة 
للغاية، فقد كنا مجوع  املتواضعة  املادية  آنذاك، إضافًة إىل احلالة  بالسيارات كانت شحيحة 
الطلبة من خمتلف الصفوف الدراسية نسريها مشيًا عىل األقدام، مما زاد من أوارص الصداقة 
واملودة بني اجلميع، حيث يتم يف الطريق تبادل وجهات النظر يف خمتلف األمور الدراسية 
األهل  لدى  اليومية  املعيشية  القضايا  تناول  إىل  باإلضافة  والرياضية،  والثقافية  العلمية 

واجلريان مجيعًا. 
أن  املدرسة،  نحو  متجهني  الصباح  مبكرين يف  إذا خرجنا  أحيانًا وال سيام  كنا  وكم 
نقوم بمراجعة املواد الدراسية لذلك اليوم، أو مراجعة مادة االمتحان إذا كان سيتم يف ذلك 
العودة، فكنا نروي لبعضنا  أثناء  أما  برأيِه يف جوانب املوضوع.  اليوم، كي ُيديل كل زميل 
بعضًا كيف سارت احلصص الدراسية، وما دار فيها من امتحاناٍت أو أنشطٍة دراسيٍة خمتلفة، 
بحيث يستفيد كل واحٍد منا من رواية زميله وبخاصة األعىل منه يف املستوى الدرايس، كي 

ُيلَم باملزيد من املعرفة للموضوعات التي سيصل إليها يومًا ما يف املستقبل القريب.
ومن األمور التي كانت ال ُتنسى أحيانًا وبخاصٍة يف فصل الربيع، أن بعض املعلمني 
العليل، كي يتم نقل احلصة  ينتهزون فرصة وجود األجواء املشمسة املقرونة باهلواء  كانوا 
الدراسية إىل اهلواء الطلق، حيث جيلس اجلميع عىل األعشاب الغضة التي حولت األرض 
إىل سجادة خرضاء ساحرة، يتخللها هنا وهناك أنواٍع من الزهور الربية ذات األلوان الزاهية، 

مما يزيد من االستمتاع باحلصة من ناحية، وبجامل الطبيعة األخاذ من ناحيٍة ثانية.
أما عن أجواء املنافسة العلمية الرشيفة بني األقران من الطلبة، فام زلُت أتذكر وجود 
نحو سبعة من زمالئي الطلبة معي يف كل صٍف درايس ألتحُق به أو أترفُع إليه، ممن يتبارزون 
يف احلصول عىل العالمات أو الدرجات األعىل يف امتحانات هذه املادة الدراسية أو تلك. 
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وكم كنُت أشعُر برضورة بذل جهٍد أكرب يف االمتحان القادم للامدة التي زاد فيها زمييل عني 
بعالمتني أو ثالث عالمات عىل سبيل املثال، كي أعوضها يف االمتحان القادم.

وقد انتقلت هذه املنافسة العلمية املحتدمة بني هؤالء الطلبة املتميزين، من السباق  يف 
درجات امتحانات املواد الدراسية املختلفة خالل العام الدرايس بطولِه، إىل التنافس القوي 
عىل الرتتيب األول والثاين والثالث يف املجموعة ككل. وأشكر اهلل تعاىل عىل أن هذا التسابق 
كان يتم يف األمور العلمية والدراسية بالدجة األساس وليس يف غريها، وال سيام ونحن كنا 
األوائل يف صفوفهم  كانوا من  األعزاء  الزمالء  املراهقة اخلطرية، حيث كم من  يف مرحلة 
يف عدٍد من السنوات، ثم التفوا رسيعًا حول رفاق السوء وتراجعوا علميًا ودراسيًا بدرجٍة 
مذهلٍة، إال أن تركوا املدرسة هنائيًا، دون إمتام املرحلة الثانوية، مما أفقدهم فرصة الدخول 

إىل مرحلة التعليم اجلامعي املرغوب فيه.
الثانوية، وحتويل  املرحلة  معًا يف  املجالني األديب والعلمي  الدرايس يف  ورغم متيزي 
السلط  مدرسة  يف  العلمي  القسم  إىل  إسمي  للبنني  الثانوية  اجلنوبية  الشونة  مدرسة  مدير 
الثانوية للبنني أو القسم العلمي يف مدرسة هشام بن عبد امللك الثانوية للبنني يف مدينة أرحيا 
ضمن سبعة آخرين من الطلبة لعدم وجود شعبة علمية يف مدرسة الشونة ، إال أن عشقي 
برهنته  ما متت  وهذا  األديب.  التخصص  بالبقاء يف  بقوة  أمتسك  جعلتني  قد  اجلغرافيا  ملادة 
يف أرض الواقع بعد ذلك، عندما التحقُت بتخصص اجلغرافيا يف اجلامعة، وحصلُت عىل 
الرتتيب األول يف مجيع السنوات األربع، وهذا ما سيأيت احلديث عنه الحقًا يف احللقة القادمة 

من هذه الذكريات التي يصعُب نسياهنا. 
profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com
Website: http://www.jwdat.com
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احللقة احلادية والت�سعون: ق�سة مرحلة البكالوريو�س
 بقلم: أ.د. جودت أمحد املساعيد 

العامة  الثانوية  طالب  يشعر  كم 
بالسعادة الغامرة عندما يتم قبوله يف إحدى 
سواٌء  اخلاصة،  أو  احلكومية  اجلامعات 
خارجه.  أو  فيه  يعيش  الذي  الوطن  داخل 
إذ يتخيل له حينها بأنه قد انتقل إىل ما يشبه 
األجواء املختلفة نسبيًا أو حتى كليًا عام كان 
السابقة.  املدرسية  احلياة  يف  عليه  تعود  قد 
ورغم أن هذا األمر قد يكون طبيعيًا للغاية 
الكثري من خرجيي  لدى  بالنسبة  األيام  هذه 
بالنسبة  أنه  إال  املختلطة،  الثانوية  املدارس 
منتصف  يف  كنا  أيامها  ونحن  ذلك  غري  لنا 
ومن  العرشين،  القرن  من  الستينيات 
يسبق  ومل  للبنني،  الثانوية  املدارس  خرجيي 

لنا االختالط باإلناث يف أي مرحلٍة تعليميٍة سابقة.

متاحًا  يكن  مل   ،1964 لعام  العامة  الثانوية  الدراسة  شهادة  عىل  حصلُت  وعندما 
أمامي للدراسة اجلامعية بالدرجة األساس، سوى اجلامعات املرصية ذائعة الصيت آنذاك 
أيام حكم الرئيس املرصي الراحل مجال عبد النارص، مما شجعني ومعي الكثرٍي من رفاقي 
من األقارب واألصدقاء الذين خترجوا معي يف ذلك العام، كي نقصد السفارة املرصية يف 
العاصمة األردنية عامن، ونتقدم باألوراق والشهادات الرسمية املصدقة، طالبني الدراسة 
عني  جامعة  أو  القاهرة،  جامعة  إما  اآلتية:  الثالث  املشهورة  املرصية  اجلامعات  إحدى  يف 

شمس، أو جامعة االسكندرية.
وعىل العكس متامًا من الكثري من زمالئي، فقد وضعُت االختيار األول للدراسة يف 
جامعة االسكندرية وليس جامعة القاهرة، وذلك بتوصيٍة صادقٍة من العديد من املعارف 
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السابقني الذين درسوا يف القاهرة من قبل، حيث أشاروا إىل االزدحام الشديد يف وسائل 
املتوسط  البحر  القاهرة، إضافة إىل وجود  النسبي للسكن يف  النقل واملواصالت، والغالء 
الصيفي  واجلو  األفضل،  اجلاملية  الصفة  يعطيها  مما  االسكندرية،  مدينة  عليه  تقع  الذي 

األحىل. 
بجامعة  اآلداب  كلية  يف  اجلغرافيا  بقسم  رسمٍي  قبوٍل  عىل  حصلُت  وبالفعل 
عىل  فيه  التخصص  أعشق  كنُت  الذي  الدقيق  واملعريف  العلمي  املجال  وهو  االسكندرية، 
املستوى اجلامعي عندما كنُت طالبًا يف املرحلة الثانوية. وبدأُت بالبحث عن سكٍن جامعٍي 
مع ابن عٍم يل هو موسى حسن سعادة، وصديقه يونس البكري، وكالمها متخصصان يف 
دراسة الطب البرشي، حيث تّم اختيار شقة قريبة من كٍل من كلية اآلداب وكلية الطب معًا.
بعد  باجلامعة،  اللتحاقي  األوىل  اللحظة  من  اجلاد  الدرايس  باالستعداد  وبدأُت 
اجلامعي  األستاذ  يقوم  أن  قبل  للموضوعات  املسبقة  القراءة  مع  املطلوبة،  الكتب  رشاء 
برشحها، وذلك من أجل متابعة ما يتم طرحه من معلومات أوالً، وتوجيه بعض األسئلة 
هذه  أثمرت  وقد  ثانيًا.  للنقاش  املطروحة  املوضوعات  عن  األساتذة  من  واالستفسارات 
املواد  أساتذة  بني  للغاية  طيبًة  سمعًة  لنفيس  احلمد  وهلل  بنيُت  حيث  معي،  كثريًا  الطريقة 
أمام  بطرحها  أقوم  كي  اإلضافية  العلمية  املهام  ببعض  يكلفونني  كانوا  بحيث  املختلفة، 

الطلبة.
ومضت السنة اجلامعية األوىل عىل خرٍي عميٍم من حيث املستوى العلمي، وبخاصٍة 
ختصص  يف  للغاية  الصعبة  احلاالت  من  تعترب  وهي  جدًا،  جيد  تقدير  عىل  حصويل  بعد 
اجلغرافيا بالذات، علاًم بأن االمتحانات كانت تقترص عىل النوع النهائي منها فقط، وختضع 
للسية التامة وبإخفاء األسامء عىل دفاتر اإلجابة، متامًا كام حيدث يف امتحان الدراسة الثانوية 
العامة. وقد حصلُت بعدها عىل شهادة تقدير وتفوق علمي موقعًة رسميًا من عميد كلية 

اآلداب، ومن رئيس قسم اجلغرافيا، ومن املسؤول عن اجلمعية العلمية اجلغرافية.
واستمر األمر يف احلصول كل سنٍة من سنوات الدراسة عىل شهادات تفوق، مما يشجع 
الطالب عىل االستمرار يف التميز. وأتذكر أنه يف السنة الثانية تّم عمل يوٍم علمٍي كبري لكلية 
اآلداب بجامعة االسكندرية حتت رعاية شقيق الرئيس الراحل مجال عبد النارص)الليثي عبد 
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النارص(، حيث تَم توزيع جمموعة من املجلدات العلمية عىل أوائل الطلبة من خمتلف أقسام 
الكلية، وكنُت من بني هؤالء، مما دفعني إىل االستمرار يف التفوق كل عام.

املسار  اختيار  أو  الثالثة، من حتديد  السنة  إىل  الناجحني  اجلغرافيا  لطلبة  بد  وكان ال 
بنوعيها  العامة  أو مسار اجلغرافيا  املساحة واخلرائط،  إما مسار  العلمي من أحد مسارين: 
الطبيعي والبرشي. وكنُت أمتنى دخول مسار املساحة واخلرائط لوال أن حذرين أحد أعضاء 
هيئة التدريس بأنه ليس هناك من دراسات عليا يف هذا التخصص، بينام يسهل عىل املتميز يف 

املسار الثاين التسجيل فيه، مما دفعني إىل التسجيل يف مسار اجلغرافيا العامة.
ويف خالل السنة الرابعة، وبالذات بعد معركة الكرامة التي نشبت بني قوات االحتالل 
الصهيوين من جهة، وقوات اجليش العريب األردين الباسل والفدائيني الفلسطينيني من جهٍة 
أخرى بتاريخ 21-3-1968، انقطع االتصال متامًا باألهل الذين كانوا يقطنون بلدة الشونة 
اجلنوبية، حيث دارت معارك طاحنة يف أسواقها وبني بيوهتا وحوهلا، قبل وصوهلم إىل بلدة 
البلقاء بالعمل عىل  الكرامة اخلالدة، حيث قامت املدفعية السادسة األردنية من مرتفعات 
دك جحافلهم بشدة، واستغل الفدائيون الفلسطينيون مع إخواهنم يف اجليش األردين الباسل 
املوجودين حول بلدة الكرامة بإحكام الطوق عليهم حتى كبدوهم خسائر فادحة يف األفراد 

واملعدات، وكان االنتصار العريب األول واضحًا للعيان عىل اجليش الصهيوين املعتدي.
كل هذا قد جعل مصرينا صعب جدًا يف ضوء األخبار املتضاربة عمومًا حول سري 
أيام، عندما ساروا  املعركة، ويف ضوء عدم معرفة مصري األهل مطلقًا إال بعد نحو عرشة 
إىل  السيارات  ركبوا  هناك  ومن  السلط،  مدينة  إىل  اجلنوبية  الشونة  من  األقدام  عىل  مشيًا 
العاصمة األردنية عامن، حيث جلأوا مؤقتًا عند بعض األقارب، حتى انجلت أخبار النرص 
الكبري عىل جحافل العدوان الصهيوين الغاشم، وتعرفُت بعدها عىل اخبار األهل ووصوهلم 

إىل مدينة عامن بالسالمة.
استعدادًا  املطلوبة  املقررات  دراسة  إىل  وعدُت  باالرتياح،  شعرُت  فقط  حينها 
البكالوريوس  درجة  سنوات  من  واألخرية  الرابعة  بالسنة  اخلاصة  النهائية  لالمتحانات 
والتي كانت عىل األبواب، وأنا أعاين نوعًا ما من القلق من خشية فقدان الرتتيب األول عىل 
الدفعة الذي تعودُت عليه خالل السنوات املاضية. ووضعُت لنفيس جدوالً دقيقًا ملراجعة 
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املواد الدراسية بشكٍل يضمن بإذن اهلل التفوق من جديد. وعندما بدأُت بتقديم االمتحانات 
النهائية، شعرُت بالراحة النفسية الكبرية يف اإلجابة عن األسئلة بأنواعها، وذلك يف ضوء 

االستعداد املسبق والدقيق هلا.
الدرايس،  العام  هناية  امتحانات  تقديم  عند  عام  كل  يف  حيصل  كان  كام  أسافر  ومل 
وذلك عىل أمل انتظار النتيجة النهائية لدرجة البكالوريوس واحلصول عىل الوثائق الرسمية  
املطلوبة هلذه الدرجة العلمية. وبالفعل، وبعد انتظار ما يقارب الشهر، ظهرت النتيجة وهلل 
احلمد، حيث كنُت الوحيد من جمموع الدفعة البالغ عددها نحو مائتي طالٍب وطالبة، الذي 
عىل  األول  أنني  تثبت  رسميٍة  وثيقٍة  عىل  أحصل  جعلني  مما  جدًا،  جيد  تقدير  عىل  حصل 

الدفعة. 
ويف الوقت ذاته قمُت بالتسجيل لدرجة املاجستري يف القسم ذاته عىل أمل العودة إىل 
جامعة االسكندرية يف العام املقبل، وقفلُت راجعًا إىل األردن، كي أجَد األهل يف ظروف 
مالية ومعيشيٍة صعبٍة للغاية بعد انتهاء معركة الكرامة وفقدان مساكنهم هناك، فقررُت التقدم 
رسميًا للعمل معلاًم للدراسات االجتامعية يف وزارة الرتبية والتعليم األردنية، والتحقُت يف 
الوقت نفسه بربنامج دبلوم الرتبية، ثم ماجستري الرتبية بعد ذلك، ُملحقا كل ذلك بالتفكري 
كي  سنوات،  بعدة  بعدها  األمريكية  كانساس  جامعة  من  الدكتوراة  درجة  عىل  باحلصول 
ومع  جدًا،  طويلة  مسرية  شك  بال  إهنا  األردنية.  الريموك  جامعة  يف  مساعدًا  أستاذًا  أعود 

ذلك، فإن مسافة األلف ميل تبدأ بخطوٍة واحدٍة كا يقولون، وهذا ما تّم بالفعل.
profjawdat@yahoo.com   /   jawdatmassa@gmail.com
Website: http://www.jwdat.com

 
 



  




