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مدير اإدارة التخطيط والبحث الرتبوي

د. حممد اأبو غزلة

اأعزاءنا القراء

م�سرية  لتوا�سل  اجلديد  العدد  هذا  يف  املعلم  ر�سالة  تاأتي 

احلديث  اأردننا  لبناء  واملفكرين  الرتبويني  دور  وجت�سد  العطاء 

ح�سب روؤية جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني – حفظه 

اهلل ورعاه- وبناء على توجيهاته ال�سامية.

واإبداعات  واآراء  مقاالت  دفتيها  بني  املجلة  هذه  حتمل  واإذ 

االأردن��ي��ة  اململكة  يف  التعليم  لقطاع  امل�سرقة  ال�����س��ورة  تنقل 

يعدون  الذين  املعلمني  اإ�سهامات  ا  اأي�سً تقدم  فاإنها  الها�سمية، 

خالل  من  �سخ�سيته  و�سقل  الفرد  تن�سئة  يف  الرئي�س  العن�سر 

مو�سوعات تنبع من واقع املجتمع االأردين واحتياجاته يف الوقت 

الو�سطية  فكرة  تناول  على  العدد  هذا  يف  حر�سنا  اإذ  احل��ايل؛ 

ويف  ال�سمح  االإ�سالم  �سورة  اإب��راز  يف  الكبري  لدورها  واالعتدال 

بناء احل�سارة االإن�سانية.

عمان«  »ر�سالة  يف  واالع��ت��دال  الو�سطية  اإىل  الدعوة  مثلت 

نهج الدولة االأردنية، الذي يتكئ على روؤية جاللة امللك عبد اهلل 

الثاين ابن احل�سني املعظم يف ن�سر الفكر الو�سطي وتطبيقه يف 

املجتمع، ونحن يف وزارة الرتبية والتعليم ن�سري بخطٍّ متواٍز مع 

»ر�سالة عمان« امل�ستندة اإىل العدل واالإخاء والهداية؛ اإذ ي�ستند 

العروبة  وقيم  ال�سمحة  االإ�سالم  ر�سالة  اإىل  االأردن  يف  التعليم 

وحريته،  االإن�سان  كرامة  واح��رتام  النبيلة،  االإن�سانية  والقيم 

وامل�ساركة االإيجابية يف احل�سارة العاملية وتطويرها.

ودينية  وطنية  م�سوؤولية  ون�سرها  االع��ت��دال  ثقافة  ب��ثَّ  اإن 

كافة،  وموؤ�س�ساته  املجتمع  اأفراد  جميع  فيها  ي�سرتك  وجماعية، 

مو�سوعات  ت��ن��اول  على  ال��ع��دد  ه��ذا  يف  حر�سنا  فقد  ول��ذل��ك 

وم�ساركات للمعلمني والأبنائنا الطلبة والأ�سحاب اخلربة الرتبوية 

والباحثني واملهتمني بال�ساأن الرتبوي، مما له انعكا�سات اإيجابية 

ال�سورة  تر�سيخ  اإىل  ي�سعى  ومبا  والتعليم،  الرتبية  م�سرية  على 

االإيجابية لقطاع الرتبية والتعليم وبيان اأهمية الفكرة وم�سوؤولية 

ن�سرها، وربط كل ذلك بفائدة املجتمع واهتماماته واإعالء �ساأن 

العلم وقيمته.

اخلري  فيه  مب��ا  االأردن  ال��غ��ايل  وطننا  خل��دم��ة  اهلل  وفقنا 

وم�سلحة الوطن وتطوير دعائمه يف ظل �ساحب اجلاللة امللك 

عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم.
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تكون  اأن  ينبغي  ال  متحابني،  اإخ��وة  املوؤمنني  تعاىل  اهلل  جعل 

على  يرتتب  تقاتل، ومما  وال  �سحناء  وال  بغ�ساء  وال  ع��داوة  بينهم 

هذه االأخوة االإميانية: املحبة واملودة والتعاون والوحدة..

واإذا حدث خالف اأو اإراقة دماء؛ فاإن هذا ا�ستثناء يجب اأن ُيردَّ 

َخَوْيُكْم} احلجرات/49.  ِلُحوا َبْيَ اأَ �صْ اإىل االأ�سل فور وقوعه:{ َفاأَ

فمن الواجب املرتتب على االأخوة االإميانية االإ�سالح بني املختلفني، 

 ، ت��دبُّ الفرقة  ت��رتك  اأن  يجوز  وال  االإمي���ان،  اأخ��وة  ما متليه  وه��ذا 

ا�َسُدوا، َواَل  والبغ�ساء تعمل عملها. قال �سلى اهلل عليه و�سلم:)اَل حَتَ

ُكْم َعَلى َبْيِع َبْع�ٍس،  وا، َواَل َتَداَبُروا، َواَل َيِبْع َبْع�سُ َتَناَج�ُسوا، َواَل َتَباَغ�سُ

َوُكوُنوا ِعَباَد اهلل اإِْخَوانًا( متفق عليه.

مثل  مثلهم  ي�سبح  ووحدتهم  وتعا�سدهم  بتكاتفهم  واملوؤمنون 

اجل�سد  �سائر  له  تداعى  ع�سو  منه  ا�ستكى  اإذا  الواحد؛  اجل�سد 

بال�سهر واحلمى، وهذا تاأكيد اأهمية املحبة ولزوم االأخوة.

الفنت  وقوع  عند  االأم��ر  ويل  مع  التعاون  املوؤمنني  على  ويتحتم 

حتى ال تت�سعب املحن وتزداد االإحن؛ فاإنه ال يوجد �سبب يبلغ من 

�سخامته اأن يفرق ما بني امل�سلم وامل�سلم من و�سيجة االأخوة واملودة 

واملحبة؛ لذا يجب على كل خمل�س لدينه ولوطنه والأمته اأن ي�سعى 

الإطفاء نار الفتنة، واإغالق منابعها كلها، قال تعاىل:{ َواْلِفْتَنُة اأَ�َسدُّ 

ِمَن اْلَقْتِل } البقرة/191.

نعم، كلنا يعلم نقاوة �سدر امل�سلم وليونة طبعه، ولكنه ال ياأذن 

الأحد اأن ي�ستغل هذه ال�سفات النبيلة فيه ليجعل منه �سخ�سًا اإّمعة 

وكونوا عباد اهلل اإخوانا

ال�سيخ عبد الكرمي اخل�ساونة

�سماحة املفتي العام
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وا اإَِل اْلِفْتَنِة اأُْرِك�ُصوا  طائ�س القياد، �سرير العني والقلب{ ُكلََّما ُردُّ

ِفيَها} الن�ساء/91؛ اأي: عادوا اإليها وُقلبوا فيها على اأ�سواأ �سكل.

االإخ���وة  ب��ني  ت��ف��رق  ���س��وداء  فتنة  ن��رى  عندما  اأوالء  نحن  ه��ا 

اأن  بد  ال  الواحد..  والبلد  الواحدة  الع�سرية  اأبناء  بني  واالأح��ب��ة.. 

نعود اإىل تقوى اهلل تعاىل واخلوف منه، ال �سيما ونحن جند يف كل 

رجال  النبيلة..  واالأخالق  اجلليلة  للف�سائل  فريدة  مناذج  ع�سرية 

من  الفتنة  يئدوا  الأن  توؤهلهم  وملكات  ب�سفات  تعاىل  اهلل  حباهم 

جذورها، ويجتثوها من اأعماقها؛ امتثااًل لقول اهلل عز وجل:{ َفَمْن 

} ال�سورى/40. ِ لََح َفاأَْجُرُه َعلَى اللَّ َعَفا َواأَ�صْ

يف  ورد  -كما  القيامة  ي��وم  العظيم  ب��ال��ن��داء  املعنيون  اإن��ه��م 

االأث��ر:)اإذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان العر�س: ليُقْم 

رواه  اأخيه(  ذن��ِب  َم��ْن عفا عن  اإال  يقوُم  اأج��ُره؛ فال  اهلِل  َم��ْن على 

اهلل  »ندب  كثري:  ابن  قال  بغداد«.  »تاريخ  يف  البغدادي  اخلطيب 

تعاىل اإىل الف�سل وهو العفو، فمن عفا فاإن اهلل ال ي�سيع له ذلك 

اإال  بعفو  عبدًا  تعاىل  اهلل  زاد  ال�سريف:)ما  احلديث  ويف  الف�سل، 

عزًا( رواه م�سلم.

ففي هذا البلد املبارك رجال عقالء اأتقياء.. ترفعوا عن احلقد 

والتع�سب، وُزرعت فيهم عاطفة ال�سماحة واملحبة التي اأودعها اهلل 

االأ�سغان  قلوبهم  من  االإ�سالم  وا�ستلَّ  االأفا�سل،  هوؤالء  قلب  تعاىل 

و�سفحًا؛  وحلمًا  ورح��م��ة،  حكمة  ذل��ك  بعد  مالأها  ثم  واالأح��ق��اد، 

واأمتهم؛  ووطنهم  ودينهم  باأنف�سهم  ثقتهم  بني  ارتباطًا  الأن هناك 

وامتد  �سدره  ات�سع  الكمال  اآف��اق  يف  حلَّق  كلما  العظيم  فالرجل 

واأخطائهم،  الأغالطهم  وامل��ربرات  االأع��ذار  للنا�س  والتم�س  حلمه، 

يُع اأَْجَر اْلُْح�ِصِنَي}  َ َل ُي�صِ ِبْ َفاإِنَّ اللَّ و�سعاره:{ اإِنَُّه َمْن َيتَِّق َوَي�صْ

)يو�سف:90(.

معه  رب��ت  امل��وؤم��ن؛  االإن�سان  قلب  يف  االإمي���ان  رب��ا  كلما  نعم.. 

من  والثاأر  الهالك  طلب  من  قلبه  ونفر  احللم،  وازداد  ال�سماحة، 

ويكظم  نف�سه،  امل�سلم  ي�سبط  ما  قدر  وعلى  جانبه،  يف  املخطئني 

ويت�سف  ظلمه،  اأو  اإليه  اأ���س��اء  عمن  ويعفو  قوله،  وميلك  غيظه 

عند  رفيعة  منزلته  تكون  واجلميلة،  اجلليلة  واالأخ��الق  باالأو�ساف 

للمتقني،  اأعدت  واالأر���س  ال�سماوات  وله جنة عر�سها  تعاىل،  اهلل 

َها  َعْر�صُ ��ٍة  َوَج��نَّ ��ُك��ْم  َربِّ ِم��ْن  َمْغِفَرٍة  اإَِل  َو���َص��اِرُع��وا  قال عز وج��ل:{ 

اِء  رَّ ال�صَّ ِف  ُيْنِفُقوَن  الَِّذيَن  ِلْلُمتَِّقَي،  ْت  اأُِع��دَّ َواْلأَْر����ُض  َماَواُت  ال�صَّ

ُيِحبُّ   ُ َواللَّ النَّا�ِض  َع��ِن  َواْلَعاِفَي  اْلَغْيَظ  َواْلَكاِظِمَي  اِء  رَّ َوال�صَّ

ثابتون على  املوؤمنون  )اآل عمران:133-134(. هوؤالء  اْلُْح�ِصِنَي} 

البذل والعطاء والت�سحية، ال تغرّيهم ال�سراء وال ال�سراء، ويجودون 

بالعفو وال�سماحة بعد كظم الغيظ وهم حم�سنون.

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  بالنبي  واالق��ت��داء  التاأ�سي  اأن  �سك  وال 

واأ�سحابه الكرام يزيد يف االإميان والتحلي باالأخالق العظيمة.

اإح�سانه،  على  يعي�س  عنه  اهلل  ر�سي  بكر  الأب��ي  قريب  ك��ان 

ولكن هذا القريب مل يتورع عن اخلو�س يف ِعر�س ال�سيدة عائ�سة 

حق  بذلك  فن�سي  اأبوها؛  يكفله  التي  عنها  اهلل  ر�سي  املوؤمنني  اأم 
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اأبا بكر  االإ�سالم، وحق القرابة، وحق ال�سنيع القدمي؛ مما اأغاظ 

ر�سي اهلل عنه وجعله يحلف اأن يرتك قريبه هذا وال ي�سله كما كان 

َعِة  ِل ِمْنُكْم َوال�صَّ ي�سله؛ فنزل قول اهلل تعاىل:{ َوَل َياأَْتِل اأُوُلو اْلَف�صْ

ِ َوْلَيْعُفوا  ُتوا اأُوِل اْلُقْرَبى َواْلَ�َصاِكَي َواْلَُهاِجِريَن ِف �َصِبيِل اللَّ اأَْن ُيوؤْ

َرِحيٌم} َغ��ُف��وٌر   ُ َواللَّ َلُكْم   ُ اللَّ َيْغِفَر  اأَْن  ��وَن  ��بُّ ُتِ اأََل  َفُحوا   َوْلَي�صْ

)النور/22(، فعفا اأبو بكر ر�سي اهلل عنه عن قريبه، واأعاد له عطاءه 

االأول قائاًل: »اإين اأحب اأن يغفر اهلل يل«.

ق�سى االإ�سالم على الع�سبية التي تدفع اإىل ا�ستحالل الدماء، 

ويف احلديث ال�سريف:)ال ترجعوا بعدي كفارًا ي�سرب بع�سكم رقاب 

بع�س( متفق عليه. َفَقْتُل النف�س بغري حق حرام؛ لقوله تعاىل:)ِمْن 

اأَْو  ُه َمْن َقَتَل َنْف�ًسا ِبَغرْيِ َنْف�ٍس  اأَنَّ اإِ�ْسَراِئيَل  اأَْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني 

ا�َس َجِميًعا( املائدة/32، واالإ�سالم  ا َقَتَل النَّ َ منَّ َف�َساٍد يِف ااْلأَْر�ِس َفَكاأَ

والتعّقل  واالإمي���ان،  وال�سرب  والتقوى،  بالرب  التجّمل  اإىل  يدعو 

باحلكمة واحلوار ونبذ العنف واالإرهاب.

واأما ما يزعمه بع�س النا�س من اأنه ياأخذ بالثاأر؛ فهذا خمالف 

ل�سرع اهلل تعاىل؛ الأنه اغت�سب حقًا لي�س له، واإمنا هو حقُّ ويل االأمر 

يف متابعة اجلناة واملجرمني والق�سا�س منهم، ولو جاز لكل اإن�سان 

واأ�سبح  �ساكنيها،  من  االأر���س  »الأقفرت  االآخرين؛  من  يقت�س  اأن 

االأب��ري��اء  �سيقتل  وعندئذ  اأدمي«.  �سراة  من  اأع��رى  االأر����س  ظهر 

بجريرة املذنبني، واهلل تعاىل مل ياأمر بقتل االأبرياء بل حرم ذلك. 

اأْعَظُم  ُموؤِْمٍن  َلَقْتُل  ِبَيِدِه،  َنْف�ِسي  قال �سلى اهلل عليه و�سلم:)والَّذي 

ْنيا( رواه الن�سائي. ِعْنَد اهلل ِمْن َزواِل الدُّ

نعم قد عجز ال�سيطان اأن يجعل من الرجل العاقل عابد �سنم، 

ولكنه لن يعجز عن املباعدة بينه وبني اهلل عز وجل؛ عندئٍذ يجهل 

حقوق اهلل؛ فيوقد ال�سيطان نريان العداوة يف القلوب؛ فاإذا ا�ستعلت 

وم�ستقبلهم،  النا�س  بروؤيتها وهي حترق حا�سر  ال�سيطان  ا�ستمتع 

وتلتهم عالئقهم وف�سائلهم، فيهون عليه هدم بنيان اهلل يف االأر�س.

بهذه االإر�سادات االإ�سالمية الكرمية يحارب االإ�سالم االأحقاد 

املجتمع  يرتقي  وبذلك  املهد،  ويقتل جراثيمها من  الفنت،  واإ�سعال 

امل�سلم اإىل م�ستوى رفيع من الرحمة واملودة واملحبة واالأخوة، وهذه 

�سفات املتقني.

اللهم اإنا نعوذ بك من الفنت ما ظهر منها وما بطن.    

�  �  �
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والتعليم،  الرتبية  على  وتقدمها  وتطورها  االأمم  نه�سة  تعتمد 

على  املحافظة  يف  تاأثريًا  واالأك��ر  الوحيدة  و�سيلتنا  هو  فالتعليم 

االنفتاح  وج��ه  يف  االإ�سالمية  وعقيدتنا  العربية  الوطنية  هويتنا 

التقدم  نتيجة  فكري  لغزو  وثقافتنا  هويتنا  تتعر�س  حيث  العاملي؛ 

على  الذي عمل  االت�سال  و�سائل  والتطور يف  والتكنولوجي  العلمي 

جعل العامل كاأنه وحدة واحدة.

من  االأردنية  والتعليم  الرتبية  ل��وزارة  العامة  االأه��داف  تنبثق 

تعاىل  باهلل  املوؤمن  املواطن  تكوين  يف  تتمثل  التي  الرتبية  فل�سفة 

االإن�سانية،  والكماالت  بالف�سائل  املتحلي  واأمته،  لوطنه  املنتمي 

النامي يف خمتلف جوانب ال�سخ�سية اجل�سمية والعقلية والروحية 

والوجدانية واالجتماعية. 

وي�ستند التعليم يف االأردن اإىل ر�سالة االإ�سالم ال�سمحة، وقيم 

العروبة والقيم االإن�سانية النبيلة، واحرتام حرية وكرامة االإن�سان، 

واالنفتاح  واالإ�سالمية،  والقومية  الوطنية  ال�سخ�سية  بني  والتوازن 

وامل�ساركة  ال��ذات،  على  االنغالق  وع��دم  العاملية،  الثقافات  على 

االإيجابية يف احل�سارة العاملية وتطويرها.

دور وزارة التربية والتعليم

في  التن�شئة الوطنية والفكرية
ها�سم حممد عبداهلل الزعبي

اإدارة التعليم/ التعليم العام
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املواطن  اإيجاد  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  ب��اأه��داف  واإمي��ان��ًا 

املختلفة،  جوانبها  جميع  من  الطلبة  �سخ�سية  وتهيئة  ال�سالح 

وتر�سيخًا ملفهوم الدميقراطية الهادفة امل�سوؤولة التي نحظى بها يف 

ظل القيادة الها�سمية ال�سديدة، وتفعياًل للدور االإيجابي للربملانات 

الوالء  قيم  وتعزيز  الوطنية،  الثقافة  مفهوم  تعميق  يف  املدر�سية 

واالنتماء للوطن والقيادة؛ الإعداد جيل قادر على حتمل امل�سوؤولية يف 

امل�ستقبل وغر�س روح احلوار البّناء الهادف، والتدريب على اأ�سول 

الوطن،  يف  املتاحة  ال�سيا�سية  الثقافة  وا�ستلهام  الربملاين،  العمل 

فقد عملت وزارة الرتبية والتعليم على تاأ�سي�س الربملانات املدر�سية 

وامللتقيات احلوارية الطالبية واملوؤمترات الرتبوية الطالبية وتعميم 

اإىل  االأ�سا�سي  اخلام�س  ال�سف  من  الرتبوي  امليدان  على  فكرتها 

ال�سف الثاين الثانوي، حيث يوؤ�س�س الربملان الطالبي على م�ستوى 

تنفيذ  على  باملوافقة  ال��وزارة  قامت  و  املديرية،  وم�ستوى  املدر�سة 

العديد من الن�ساطات املختلفة يف جمال الربملان املدر�سي بالتعاون 

مع موؤ�س�سات املجتمع املحلي.

ُع��ق��دت ال��ع��دي��د م��ن امل���وؤمت���رات ال��رتب��وي��ة، واأُل��ق��ي ع��دد من 

تنتهجها  التي  الوطني  النهو�س  خطة  فعاليات  �سمن  املحا�سرات 

والثقافة  الوطنية  الرتبية  يف  موا�سيع  تناولت  ال��ت��ي  ال����وزارة، 

ال�سيا�سية، ون�سر قيم الت�سامح والتعاي�س واحلوار البناء، وذلك يف 

�سياق �سعي الوزارة اإىل بث هذه املفاهيم يف نفو�س الطلبة وتدريبهم 

عليها، ومن ثم ماأ�س�ستها يف نهاية املطاف لتكون جزءًا من الربامج 

واالأن�سطة الرتبوية الدائمة يف الوزارة.

وياأتي دور املدر�سة يف خلق جو �سحي من العالقات االإن�سانية 

لتعزيز  واإداري���ني؛  ومعلمني  طالبًا  التعليمية  املوؤ�س�سة  اأف��راد  بني 

ال�سلوكات والقيم التي نريد اأن نغر�سها يف نفو�س الطلبة، فاملدر�سة 

اأنواع التخريب  اأن تكون ح�سنًا ثقافيًا يحمي طلبتنا من كل  يجب 

بني  تعامل  كاأ�سلوب  الدميقراطية  تبّني  واإنَّ  وال�سلوكي،  الفكري 

وامل�ساواة تطبيقًا  والعدالة  االآخر  الراأي  والطلبة واحرتام  املعلمني 

العملية  حياتهم  يف  االأف��راد  �سلوك  على  ينعك�س  يومية  وممار�سًة 

واالجتماعية م�ستقباَل.

ترتبط التن�سئة الدينية ارتباطًا وثيقًا باالأمن الوطني من خالل 

القيم الدينية التي يحّث عليها الدين االإ�سالمي، وت�سمل )العدالة 
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والتعاون  والعمل  والطاعة  وال�سورى  االإن�سان  وحقوق  وامل�ساواة 

الفا�سلة  االإ�سالمية  وال�سلوكات  للقيم  الفعلي  فالتطبيق  ...ال��خ(، 

من عنا�سر متا�سك املجتمع؛ علمًا اأًن فل�سفة وزارة الرتبية والتعليم 

جماعات  فظهور  احلنيف،  االإ�سالمي  ديننا  من  منبثقة  االأردنية 

ال�سمحة  وتعاليمه  احلنيف  االإ�سالمي  الدين  عن  خارجة  متطرفة 

االأف���راد  ت�سلح  التي  الدينية  التن�سئة  يف  و���س��وح  ع��دم  اإىل  يعود 

وحتميهم من االأفكار الدخيلة واخلارجة عن جمتمعنا.

املا�سي  االإ�سالمية وتراثنا  العربية  اأن نحرتم ح�سارتنا  علينا 

وقيمنا الروحية وهويتنا، بحيث تكون مغرو�سة فينا تعاليم االإ�سالم 

ال�سمحة، هذا االحرتام هو االأ�سا�س الذي ننطلق منه اإىل العامل، 

فاالحرتام ال يعني االنغالق الفكري بل هو اأ�سا�س للتطور والتقدم 

واللحاق بركب احل�سارة.

مل�سرية  �سوابط  وال�سنة  الكتاب  يف  االإ�سالمية  القيم  ت�سكل 

الرتبية والتعليم، فالقيم االإ�سالمية تبني الفرد ال�سالح املن�سبط 

ب�سلوكه وتفكريه واجتاهاته وميوله، واإّن افتقار التعليم اإىل فل�سفة 

والتبعية  االإ�سالمية  الهوية  �سياع  اإىل  بها  ي��وؤدي  اإ�سالمية  تربوية 

باالأجيال  ي��وؤدي  الدينية  التن�سئة  عن  فالبعد  االأخ��رى،  للثقافات 

العاملية،  التحديات  مواجهة  على  ال��ق��درة  ع��دم  اإىل  املعا�سرة 

فالتن�سئة الدينية ال يقت�سر دورها على اإعداد الفرد ج�سديًا وعقليًا 

واإمنا تتعدى ذلك اإىل االإعداد الروحي ويقظة ال�سمري.

يكمن واجب التن�سئة الدينية يف املحافظة على الفطرة ال�سليمة 

تكون  اأن  بد  ال  اإ�سالمي  منظور  من  فالرتبية  واحل��ق،  اخلري  وهي 

وامل�ساواة  فالعدالة  ال�سالح،  االإن�سان  بناء  اإىل  ت�سعى  اإن�سانية 

الرتبية  عليها  قامت  م��ب��ادئ  كلها  االآخ��ري��ن  واح���رتام  واحل��ري��ة 

االإ�سالمية، فالتن�سئة الدينية لي�ست جمرد نظريات تلقن واإمنا هي 

واحلكمة  النبيلة  والقيم  ال�ساحلة  االأخ��الق  على  تقوم  حياة  واقع 

يف  االأخ���وة  م��ب��داأ  ت��وؤك��د  فهي  والت�سامح،  اخل��ري  وح��ب  والف�سيلة 

ِلُحوا َبْيَ اأََخَوْيُكْم  ا اْلُوؤِْمُنوَن اإِْخَوٌة َفاأَ�صْ َ االإ�سالم قال تعاىل:  {اإِنَّ

بن  النعمان  وعن   ،)10 ُتْرَحُموَن})احلجرات  َلَعلَُّكْم  اللَّ�َه  ��ُق��وا  َواتَّ

ب�سري-ر�سي اهلل عنه- قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 

اإذا  وتعاطفهم مثل اجل�سد،  وتراحمهم  توادهم  املوؤمنني يف  )مثل 

ا�ستكى منه ع�سو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى(. 

لقد ارتبط التعليم يف االأردن منذ البداية بامل�ساجد، وهنالك 

ارتباط بني الدين وما ميار�سه االأفراد يف حياتهم اليومية، فمثاًل 

القراآن  يف  االإ���س��الم  عليها  حث  اإ�سالمية  �سفة  الت�سامح  يعترب 

َواْلَعاِفَي  اْلَغْيَظ  {َواْلَكاِظِمَي  تعاىل:  قال  النبوية،  واالأحاديث 

تعاىل: وقوله  اْلُْح�ِصِنَي})اآل عمران 134(  ُيِحبُّ  َواللَّ�ُه  النَّا�ِض   َعِن 

َفُحوا َوَتْغِفُروا َفاإِنَّ اللَّ�َه َغُفوٌر رَِّحيٌم})التغابن 14(  {َواإِن َتْعُفوا َوَت�صْ

مكة:  فتح  بعد  مكة  لكفار  وال�سالم  ال�سالة  عليه  الر�سول  وق��ول 

)اذهبوا فاأنتم الطلقاء(.

للتعليم دور كبري يف التن�سئة الدينية التي حتافظ على ا�ستقرار 

الت�سامح،   على  �سجعت  االأردن��ي��ة  فالقيادة  ومتا�سكه،   املجتمع 

بالطاعة  املت�ساحمة  احلكيمة  القيادة  يقابل  االأردين  واملجتمع 

َواْلَ��ْوِع��َظ��ِة  ْكَمِة  ِباْلِ ��َك  َرِبّ �َصِبيِل  ال  :{اْدُع  تعاىل  قال  واالمتثال 

التن�سئة  واإن  اأَْح�َصُن})النحل 125(،  ِهَي  ِبالَِّتي  َوَجاِدْلُهم  �َصَنِة   اْلَ

االإ�سالمية هي القادرة على بناء ال�سخ�سية االإن�سانية عقليًا وروحيًا 

الوحيد  ال�سبيل  الأنها  الوطن،  ال�ساملة يف  التنمية  وبالتايل حتقيق 

االإ�سالمية  بال�سفات  املتحلي  امل�سلم  اجليل  لتكوين  والطبيعي 

الفا�سلة البعيدة عن الرذائل وال�سلوكات غري ال�سوية.

اهلل  عبد  امللك  جاللة  من  مببادرة  عمان  ر�سالة  ج��اءت  لقد 

الثاين ابن احل�سني يف التا�سع من �سهر ت�سرين الثاين )27رم�سان 

املبارك،1425ه�( من عام 2004 م، حيث �سمنت يف منهاج وزارة 

اإىل  االإ�سالمية  االأم��ة  عّمان  ر�سالة  دعت  وفد  والتعليم،  الرتبية 

تو�سيح  اأي�سًا  عاتقها  على  واأخذت  والوفاق،  وامل�ساحلة  املراجعة 

ال�سورة احلقيقية لالإ�سالم لغري  امل�سلمني، وحظيت باهتمام وا�سع 

واعتناءه  ال�سمحة  االإ�سالم  روح  لتربز  ومثقفيها؛  االأمة  علماء  من 

امل�سرق  الوجه  ولتقدمي  حقوقه،  على  وحمافظته  االإن�سان  بكرامة 

االآخ��ر،  بالراأي  واآمنت  التعدد  و�سعت  التي  االإ�سالمية  للح�سارة 

ال�سحيح  غري  والفهم  والعنف  التطرف  �سد  اأتباعها  وح�سنت 

على  وا�سحًا  ردًا  الر�سالة  هذه  وت�سكل  ومبادئه.  االإ�سالم  لر�سالة 

ما يتعر�س له االإ�سالم من حتديات، وما يواجه اأتباعه من ت�سييق 

يف مناطق متعددة من العامل، ومتثل هذه الر�سالة عنوانًا لالعتدال 

والو�سطية)7(. 

املدار�س  من  جمموعة  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  ُت�سرف 

املدار�س  ولهذه  �سامية،  ملكية  بروؤية  تاأ�سي�سها  مت  التي  ال�سرعية 

دور كبري يف التن�سئة الدينية للطلبة، وقامت الوزارة باإيجاد الفرع 

ال�سرعي الذي يعترب من فروع التعليم االأكادميي ال�سامل بعد توزيع 

الطالب على الفروع التعليمية عند اإنهاء املرحلة االأ�سا�سية.

تقع م�سوؤولية التن�سئة الوطنية على عاتق املوؤ�س�سات التعليمية 

حتى تكون املواطنة مبنية على وعي، حيث يتم من خاللها تعريف 

يف  واأهميته  واحل��وار  وخ�سائ�سها،  املواطنة  مبفاهيم  الطال�ب 

االأغلبية  وراأي  االآخر  ال��راأي  واح��رتام  والتفكري  واالإ�سالح  التغيري 

املواطن  تقت�سر على جمرد معرفة  ال  فاملواطنة  القانون.  و�سيادة 

�سخ�سية  خ��الل  من  ممار�ستها  يجب  ولكن  وواجباته،  بحقوقه 

م�ستقلة ق�ادرة على ح�سم االأمور ل�سالح الوطن، وت�سارك املدر�سة 

غريها  ع��ن  تنفرد  ال��ت��ي  الوطنية   التن�سئة  اأه����داف  حتقيق  يف 

املواطن  �سخ�سية  وت�سكيل  املواطنة،  تنمية  يف  الكبرية  بامل�سوؤولية 

من  الرتبوية  بالعملية  يت�سل  ما  كل  خالل  من  وذلك  والتزاماته، 
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مناهج ومقررات درا�سية، والتي تبداأ م�ن مرحلة العمر االأوىل ومن 

ثم عرب مراحل التعليم العام.

اإن االأهداف الدينية والوطنية لوزارة الرتبية والتعليم تكون يف 

والعرقية  الطائفية  اأ�سكاله  بجميع  والتمييز  التع�سب  من  التحرر 

واأممها  االأر���س  �سعوب  جميع  بني  بامل�ساواة  واالإقليمية،واالإميان 

تخلفها، وحماية  اأو  تقدمها  درجة  اأو  عقيدتها  اأو  لونها  كان  مهما 

ظاهرة  تنامي  وم��ن��ع  الفكري  واجل��م��ود  ال��ت��ط��رف،  م��ن  االأف����راد 

االإرهاب وبيان الوجه احلقيقي لالإ�سالم؛ فاالإ�سالم دين الو�سطية 

احل�سارات  معرفة  من  للوطن  التاريخي  الدور  واالعتدال، واإبراز 

التي تعاقبت عليه وما يحويه من مقامات ومعامل دينية و�سياحية، 

وعقيدتها  واالإ�سالمية  العربية  لالأمة  وال��والء  واالعتزاز  واالنتماء 

وفكرها ومثلها وقيمها؛ حيث اإن هذا االنتماء واالعتزاز والوالء هو 

حمور وجود هذه االأمة،  والفهم  االإيجابي الواقعي لنظام املجتمع 

الذي يعي�س فيه الفرد، وامل�ساركة الفّعالة يف احلياة االجتماعية من 

اأجل خري املجتمع، والتقليل من فر�س االنحرافات ال�سلوكية املتمثلة 

بالعنف املجتمعي واالعتداء على االآخرين والتخريب وعدم امل�ساركة 

والدميقراطية  احلرية  مببادئ  واالل��ت��زام  واجل��رمي��ة،  واالن��ط��واء 

والعدالة االجتماعية واحرتام الراأي االآخر وراأي االأغلبية.

�  �  �
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اأن لكل جمتمع من  من قيم القراآن الكرمي، واحلديث النبوي 

املجتمعات االإن�سانية منطًا من اأمناط الرتبية التي تالئم اأو�ساعه 

ال  الرتبية  فاإن  وبالتايل  وال�سيا�سية،   ، واالجتماعية   ، االقت�سادية 

ت�ستطيع حتقيق اأهدافها ما مل تكن نابعة من واقع املجتمع، واملجتمع 

على  يقوم  جمتمع  باأنه  املجتمعات  من  غريه  عن  يتميز  االإ�سالمي 

عقيدة منظمة ل�سلوك االإن�سان مع خالقه و�سلوكه مع نف�سه ، وغريه 

من اأبناء جن�سه، وال غرو يف ذلك فهي تربية نابعة ال�سريف. 

 واإن هذا البحث �سيجيب عن االأ�سئلة االآتية :

؟ القيم  مفهوم  ما  •	اواًل: 
ما مربارات احلديث عن القيم وتعزيزها يف املجتمع ؟  : •	ثانياً 

القيم  تر�سيخ  يف  االآتية  الرتبوية  املوؤ�س�سات  دور  هو  ما  ثالثًا:  	•
االأندية،   ، امل�سجد   ، اجلامعة  املدر�سة،   ، )االأ�سرة  وتعزيزها 

املكتبات ، و�سائل االإعالم ، وجماعة الرفاق(

دور الموؤ�ش�شات التربوية

في تعزيز منظومة القيم في المجتمع
الدكتور زهاء الدين اأحمد عبيدات

املنتدى العاملي للو�سطية
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ما هي التو�سيات. •رابعًا: 
اأوًل : ما هو مفهوم القيم : 

واالأحكام  واملعايري  واملبادئ  املعتقدات  من  جمموعة  القيم  	•
امل��واق��ف  م��ع  خ�الل تفاعله  م�ن  ال��ف��رد  ل��دي  تتكون  ال��ت��ي 

واخلربات، بحيث متكنه من اختيار اأهدافه التي حتدد م�سار 

حياته، وتتج�سد خالل االهتمامات، اأو االجتاهات اأو ال�سلوك 

العملي اأو اللفظي بطريقة مبا�سرة وغري مبا�سرة. 

ه��ي م�����بارات ال��دي��ث ع��ن ال��ق��ي��م وت��ع��زي��زه��ا ف  م��ا  ث��ان��ي��اً:  	•
الجتمع: 

الأن الرتبية احلديثة تواجه ق�سية مهمة وخطرية وهي ق�سية  	•
تعليم القيم، فهناك العدي�د م�ن االآراء والندوات التي تتطلب 

الوجود  وجوهر  اأ�سا�س  بو�سفها  القيم  مبنظومة  االهتمام 

االإن�ساين.

االأف���راد  حياة  على  �سيطرت،  والرفاهية  امل��ادي��ات  الأن  	•
تف�سي  اإيل  اأدى  مما  ممار�س�تهم اليومية  توجه  فاأ�سبحت 

العديد من الظواهر ال�سلبية يف املجتمع، فنحن اليوم بحاج�ة 

معايري  وتر�سيخ  االأخالقي  ال�سلوك  بتعديل  االهتمام  اإل�ى 

وقيم االحرتام والف�سيلة والرقابة الذاتية لدى االإن�سان.

وم�سجد  ومدر�سة  )اأ���س��رة  من  الرتبوية  املوؤ�س�سات  الأن  	•
القادرة  هي  ذل��ك(  وغ��ري  واإع��الم  ومكتبة  واأن��دي��ة  وجامعة 

اأذهان  وتعزيزها يف  وتر�سيخها  االإيجابية  القيم  تعليم  على 

النا�سئة وتطبيقها على اأر�س الواقع من خالل القدوة. 

وم�سوؤولية  بها،  االهتمام  ينبغي  فري�سة  الِقَيم  تعليم  الأن   

لها اجلميُع دون ا�ستثناء، فهي ُتعترَب اأكرَب حَتدٍّ ُنواِجهه  يتحمَّ

ملدى ُقْدرتنا على تربية اأطفالنا، ليكونوا اأفراًدا �ساحلني يف 

�سء  ذواتهم واأفكارهم وم�ساعرهم، ووجوب احِلفاظ على النَّ

ى بالعوملة واالن�سالخ من االنتماء اإىل  وبان يف ما ُي�سمَّ من الذَّ

ِكيانهم وجمتمعهم.

ف  القيم  تعزيز  ف  ال��رب��وي��ة  الوؤ�ص�صات  دور  ه��و  م��ا  ث��ال��ث��اً:  	•
الجتمع:

االأوىل  االجتماعية  ال��وح��دة  ه��ي  ف��االأ���س��رة  الأ����ص���رة  اأوًل:  	•
العديد  خاللها  م��ن  ويكت�سب  الطفل  معها  يتفاعل  ال��ت��ي 

العادات  و�سائر   ، الدينية  والقيم   ، وامليول  االجتاهات  من 

والتقاليد واأمناط ال�سلوك االجتماعي. فاالأ�سرة لي�ست و�سيلة 

الكت�ساب القيم الروحية واالأخالقية فح�سب ولكنها امل�سدر 

الذي يكت�سب الطفل من خالله الكثري من العادات وامليول ، 

واالجتاهات ، ومعايري ال�سلوك ذلك اأن االأبوين )هما دعامة 

جمموع  من  يتكون  ال��ذي  املجتمع  لبنات  اأوىل  وهي  االأ�سرة 

املحبة  ت�سمل  اأن  على  االإ�سالم  فقد حر�س  لذلك   ، االأ�سر( 

والرحمة اأ�سا�س االأ�سرة.

ثانياً : ال�صجد

االإ�سالمية  القيم  تنمية  يف  ب���ارز  ب���دور  امل�سجد  ي��ق��وم  	•
من  امل�ستمدة  املركزية  القيم  تاأكيد  على  يعمل  )فامل�سجد 

ال�ستقرار  اأ�سا�سية  تعترب  والتي  احلنيف  االإ�سالمي  الدين 

وخطباوؤها  امل�ساجد  واأئ��م��ة  وت��ق��دم��ه،  ومتا�سكه  املجتمع 

والندوات  الدينية  واملنا�سبات  اجلمعة،  خطبة  خ��الل  من 

واحللقات النقا�سية، التي تعقد بامل�سجد يدعون النا�س اإىل 

ال�سالح  والعمل  الدينية  بالقيم  والتم�سك  الفرائ�س  اإقامة 

خلدمة املجتمع والتقرب من اهلل �سبحانه وتعاىل(. 

ثالثاً : الدر�صة  

اإليها  املجتمع  اأوكل  التي  االجتماعية  املوؤ�س�سة  هي  املدر�سة  	•
مهمة ت�سكيل االأجيال من خالل و�سائطها املتعددة من معلم، 

وكتاب مدر�سي وجو اجتماعي داخلها. )فاملدر�سة تعد اأهم 

مبا  املناهج  تهتم  حيث   ، بالقيم  عناية  الرتبوية  املوؤ�س�سات 

فيها من درو�س واأن�سطة متعددة باإي�سال القيم وتو�سيلها اإىل 

ناجحة  االأ�ساليب  كانت  كلما  اأقوى  التاأثري  ويكون  التالميذ. 

اأ�س�س �سليمة وحديثة، يقوم بها  وطرق التدري�س قائمة على 

معلمون حكماء ومربون ناجحون يعرفون كيف ينمون القيم  

ويعززونها يف نفو�س النا�سئة (.

نظم  من  ي�سودها  مبا  متكاملة  وحدة  بو�سفها  فاملدر�سة  	•
يعدون  اأولئك  واإدارة مدر�سية ومكتبة ومعلمني. كل  ولوائح، 

و�سيلة مهمة الكت�ساب القيم االإ�سالمية  وتعزيزها ) ف�سيادة 

روح  واإ�ساعة  املتعلمني  مع  املعلمني  تربط  التي  التفاهم  روح 

االألفة واملحبة والتعاون بني اجلميع ي�ساعد على تثبيت القيم 

وتعزيزها عند التالميذ يف املدر�سة ، وال نن�سى دور املكتبة 

احلكيمة  الرتبوية  واالإدارة   ، املدر�سية  واالإذاع��ة  املدر�سية 

واالأقران من اإك�ساب الطالب قيمًا جديدة وخربة بناءة(. 

دور املعلم يف تعزيز القيم يف املدر�صة:

وه��و  التعليمية  العملية  يف  ال���زاوي���ة  ح��ج��ر  ه��و  امل��ع��ل��م  واإن  	•
يحتلون  ف��امل��ع��ل��م��ون  االأج���ي���ال.  اإىل  وم��و���س��ل��ه��ا  ال��ق��ي��م  ح��ام��ل 

بناء  ويف  النا�سئني  يف  امل��وؤث��رة  ال��ق��وى  ب��ني  ال�����س��دارة  م��ك��ان 

للقيم  ح��ام��اًل  ي��ك��ون  ال  املعلم  اأن  �سك  وال   . واالأف��ك��ار  القيم 

�سلوكه.  يف  للمتعلمني  قدوة  يكن  مل  ما  عليها  تالميذه   ومن�سئًا 

وهنا تربز اأهمية القدوة يف الرتبية ، وللمعلم دور كبري يف غر�س 
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يف  اإن�سان  تاأثري  اإن��ه  الطالب،  بني  وتعزيزها  واالأفكار   القيم 

�سلوك  التغيري يف  باإحداث  ت�سمح  �سلطة  اإن�سان، مبا ميلكه من 

الطالب.

رابعاً :اجلامع���ات

يف  ت�سهم  ال��ت��ي  ال��رتب��وي��ة  املوؤ�س�سات  م��ن  اجلامعة  •تعد 
هو  اجلامعات  من  االأ�سا�سي  الهدف  اإن  اإذ  القيم  منظومة  تعزيز 

ولعروبتهم متحلني  لوطنهم  باهلل منتمني  موؤمنني  تن�سئة مواطنني 

معتزين  وح�سارتهم  اأمتهم  تراث  على  مطلعني  امل�سوؤولية،  بروح 

الوظائف  وهذه  وتطورها  وقيمها  االإن�سانية  لق�ساياه  متابعني  بها، 

الفكرية  الطلبة  اإ�سباع رغبات  تعمل على  بها اجلامعة،  تقوم  التي 

والعلمية واالجتماعية والثقافية وتعمل على م�ساعدتهم وتكيفهم مع 

التطورات احلا�سلة من جمتمعهم، وت�سهم يف تعاملهم مع االآخرين 

العقالين  للتفكري  تخ�سع  متطورة  اجتماعية  ع��الق��ات  بناء  يف 

لالإن�سان، كما اأن للجامعات الدور الكبري يف توجيه عقول ال�سباب 

لاللتزام بالقيم االإ�سالمية وتقوية م�ساعر االنتماء والفخر بالوطن 

واالأمة ومورثوها الثقايف واحل�ساري. وعلى اجلامعة تنمية مهارات 

طلبتها مب�ستوياتهم كافة وجعلهم اأع�ساء فاعلني يف املجتمع.

تربوية  اجتماعية  موؤ�س�سات  : وهي  ال�صبابية  الأندية  •خام�صاً: 
اأو اجتماعية( وقد كُر  اأو ريا�سيًة ،  تكون يف الغالب )ثقافيًة ، 

فيها  يلتقي  اأماكن  وُتعد  املعا�سرة.  املجتمعات  يف  انت�سارها 

 ، م�سرتك  ه��دٌف  يجمعهم  الذين  النا�س  من  فئ�ٍة  مع  االإن�سان 

حلياٍة  هائلًة  ُتقدم  اإمكاناٍت  اإنها  حيث  م�سرتكٌة؛  م�سلحٌة  اأو 

اجتماعيٍة ُيقبل عليها االأفراد باختيارهم وطواعيتهم ، ليتمتعوا 

يف رفقة زمالئهم واأقرانهم بجٍو من املرح والعمل . ويف االأندية 

العالقات  ، وتكوين  املف�سلة  الريا�سات  فر�ٌس متعددٌة ملمار�سة 

التن�سئة  يف  االأندية  اأهمية  وت��زداد   . االآخرين  مع  االجتماعية 

اإىل ذلك بع�س الباحثني - مع زيادة  ُي�سري  – كما  االجتماعية 

ملمار�سة  واملنا�سبة  الكافية  الفر�س  توفي�ر  عن  االأُ���س��رة  عجز 

الن�ساطات الريا�سية، واالجتماعية ، والثقافية املختلفة

�صاد�صاً : الكتبات العامة : 

وامل��واد   ، الُكتب، واملراجع  فيها  تتوافر  خا�سة  اأماكن  •وهي 
م عددًا من اخلدمات التعليمية  املطبوعة اأو غري املطبوعة التي ُتقدِّ

املجتمع.  الأف��راد  الالزمة  والتوعوية   ، واالإعالمية   ، والتثقيفية   ،

وعادًة ما تكون هذه املكتبات حتت اإ�سراف بع�س اجلهات الر�سمية 

.كما اأنها قد تكون ُملحقًة ببع�س املوؤ�س�سات االجتماعية كاملوؤ�س�سات 

امل��راف��ق  وبع�س  وال���ن���وادي،   ، واجل��وام��ع  والتعليمية،  ال��رتب��وي��ة 

 االجتماعية االأُخرى. وقد تكون بع�س املكتبات خا�سًة ببع�س االأفراد . 

وياأتي من اأبرز مهام املكتبات ت�سهيل مهمة االطالع والقراءة على 

القراء وطالب العلم، ومتكني الباحثني والدار�سني من القيام مبهمة 

البحث والدرا�سة باأنف�سهم من خالل املكتبات بالعودة اإىل امل�سادر 

واملراجع العلمية واالأدبية ونحوها؛ حيث تقوم املكتبات بتوفري اأهم 
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عند  والباحثني  القراء  يدي  بني  لتكون  فيها  واملُ�سنفات  املوؤلفات 

الرغبة يف العودة اإليها .

�صابعاً :و�صائل الإعالم والإنرنت

•من العوامل املوؤثرة يف تنمية القيم االإ�سالمية و�سائل االإعالم 
املرئية واملقروءة وامل�سموعة فما يقدمه التلفاز من برامج متعددة 

وما تقدمه ال�سحف واملجالت والكتب وما تقدمه االإذاعة امل�سموعة 

من برامج ومو�سوعات، كل ذلك ميكن اأن يكون و�سيلة لغر�س القيم 

التخطيط  له  وخطط  االأم��ث��ل  اال�ستغالل  ا�ستغل  اإذا  االإ�سالمية 

ال�سليم ، )ذلك اأن خطورة واأهمية و�سائل االإعالم يف تنمية القيم 

االإ�سالمية املعربة عن حركة املجتمع االإ�سالمي وا�سحة فهي تقوم 

بدور رائد وفعال يف هذا املجال( فو�سائل االإعالم �سارت فاعليتها 

املتنوعة  االجتماعي  التوا�سل  وو�سائل  االإنرتنت  دخ��ول  بعد  اأك��ر 

امل�سوق،  عر�سها  يف  احلوا�س  اأكر  ت�سرك  اأنها  اإذ  البيوت،  معظم 

القيم يف داخلها على  وتبني  الفرد معها �سعودًا وهبوطًا  فيتفاعل 

اأ�سا�سها  .

ثامناً: جماعة الرفاق

االإن�سان بطبعه ميال اإىل االختالط بغريه من بني جن�سه ، وال 

�سك اأنه عندما يختلط بغريه يتفاعل تفاعاًل اجتماعيًا مع من يعا�سر 

، وجماعة االأقران هي جماعة اجتماعية ي�سبع فها الطفل دوافعه 

االجتماعية االأوىل فبمرور االأيام )وتقدم عمر الطفل تتحول ميوله 

تقارب  من  اأ�سا�س  على  الرفاق  بجماعة  االلتحاق  اإىل  االأ�سرة  من 

ال�سن فجماعة االأقران اأو الرفاق جماعة طبيعية تن�ساأ من اختالط 

االأطفال ببع�سهم يف اإطار العائالت اأو احلي اأو ال�سارع الذي ي�سكنون 

اجلماعة  ه��ذه  يف  ليندمج  اال�ستقاللية  بنزعته  والنا�سئ   . فيه 

ومعايري( قيم  بينهم من  ي�سود  ما  اإىل جماراة  االأمر  به  وي��وؤدي   ، 

وقيمه  الطفل  �سلوك  يف  م��وؤث��رة  جماعة  ه��ي  االأق����ران  جماعة 

ويعي�س  فيحادثهم   ، امل���رء  ياألفهم  االأق����ران  ف��ه��وؤالء  وم��ع��اي��ريه 

ويعطيهم  م��ن��ه��م  وي���اأخ���ذ   ، واآم���ال���ه  اأح���الم���ه  وي��ب��ث��ه��م   ، م��ع��ه��م 

وه��وؤالء  وال�����س��راء،  ال�سراء  يف  معهم  ويتعاون   ، ال��ود  ويبادلهم 

ي�سحبهم  من  نفو�س  يف  اأخ��رى  ويغريون  قيمًا  يثبتون   االأ�سدقاء 

واعتبار االأقران عاماًل موؤثرًا يف تنمية القيم االإ�سالمية يوجب على 

ويق�سي  الطفل  معهم  يلعب  الذين  االأق��ران  تخري  امل�سلمة  االأ�سرة 

معهم بع�س وقته.

الآتية: بالتو�صيات  ببحثه  يتعلق  فيما  الباحث  يو�صي  •وعليه 
اأكفياء  للمدار�س  وم��در���س��ني  للجامعات  اأ���س��ات��ذة  1-اإع����داد 

وغر�س   ، االإ���س��الم��ي��ة  ال��رتب��ي��ة  ر���س��ال��ة  حمل  على  ق��ادري��ن 

اأول��ي��اء  وتب�سري  املتعلمني  ���س��ل��وك  يف  االإ���س��الم��ي��ة  ال��ق��ي��م 

�سد  اأب��ن��ائ��ه��م  حماية  يف  االإ���س��الم��ي��ة  القيم  ب���دور  االأم����ور 

واالجتماعية. ال�سلوكية  واالنحرافات  االأمرا�س،  من   كثري 

 2- تقوية العالقة بني املدر�سة وامل�سجد ليعمال يف تناغم م�ستمر.

3- ال�سيطرة على و�سائل االعالم واأال تقدم اإال ما يتوافق مع 

ثقافة املجتمع االإ�سالمي.

4- على االآباء واالأمهات اأن يتخريوا االأقران الذين يلعب معهم 

اأطفالهم.

�  �  �
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الدعوة اإىل الو�سطية واالعتدال هو منهج االإ�سالم، وهو و�سط 

بني االأمم ،وو�سط بني املفرطني املت�ساهلني واملت�سددين، والو�سطية 

:{َوَكَذِلَك  عزوجل  قال  بالدين،  التزام  ولكنها  الت�ساهل،  لي�ست 

�ُصوُل  َوَيُكوَن الرَّ النَّا�ِض  َعلَى  �ُصَهَداَء  ِلَتُكوُنوا  َو�َصًطا  ًة  اأُمَّ َجَعْلَناُكْم 

اإىل  يدعونا  وتعاىل  �سبحانه  فاهلل   ،)143 )البقرة  �َصِهيًدا}  َعلَْيُكْم 

 ، وال جفاء   ، غلو  فال   ، املطهرة  وال�سنة  الكرمي  بالكتاب  التم�سك 

واحل�سارة االإ�سالمية مل ت�سل اإىل م�ستواها الراقي اإال بالت�سامح 

االأمة  داخل  والثقافات  االأمم  عا�ست  ،وقد  واحلوار   ، والو�سطية   ،

يف  تغيري  هناك  يكون  اأن  دون  منها  وا�ستفادت  وقبلتها  االإ�سالمية 

الثوابت ،واأي ح�سارة من احل�سارات ال ميكن اأن يكون لها تقدم اإال 

حينما تقبل الراأي االآخر. 

القراآنية  الن�سو�س  تتابعت  ل��ذا   ، الغلو  م��ن  االإ���س��الم  ح��ذر 

جوانب  يف  الغلو  من  االإ���س��الم  اأم��ة  بتحذير  النبوية  والتوجيهات 

ال�سريعة كافة ، قال تعاىل:{ َيا اأَْهَل اْلِكَتاِب َل َتْغُلوا ف ِديِنُكْم َوَل 

قَّ } )الن�ساء 171(، وقال ر�سول اهلل �سلى  ِ اإِلَّ اْلَ َتُقوُلوا َعلَى اللَّ

اهلل عليه و�سلم: )يا اأيها النا�س اإياكم والغلو يف الدين ، فاإمنا اأهلك 

والغلو   .)1008  ، ماجه2  ابن  الدين(،)�سنن  يف  الغلو  قبلكم  كان  من 

يف ا�سطالح العلماء هو جتاوز احلد ال�سرعي بالزيادة،  ولذا جاء 

باالهتمام وبذل  الغلو الأمر جدير  واإن مو�سوع  الغلو،  التحذير من 

اجلهد ، وخطورة الغلو يف اأنه يوؤدي اإىل ال�سرك ، اأو ذريعة له ،كما 

اأنه يوؤدي اإىل العدوان والظلم ، اأو ما ي�سمى االآن باالإرهاب والتطرف 

، فالغلو يف الدين اأمر خطري ومردوده مثل مردود التفريط واجلفاء 

، ووجود الغلو �سبب عرقلة الدعوة االإ�سالمية ، وقد اأ�سيب به اأتباع 

االأديان ال�سابقة ،وكان �سبب هالكهم ، والذي ينظر يف تاريخ االأمم 

 ، والغلو  التطرف  من  األوانًا  يرى  اأن  ال�سهل  من  وحديثها  قدميها 

واالأح��داث  املتطرفة  املواقف  تلك  ا�ستثمار  اخلطرية  اآث��اره  وم��ن 

اأمام  ، وت�سويه �سورته  االإ�سالمي كله  العمل  الغالية لتربير �سرب 

النا�س ، وت�سوير العاملني لالإ�سالم ب�سورة االإرهابيني . وح�سارتنا 

االإ�سالمية مل تنت�سر اإال بالت�سامح ، فاالإ�سالم دين ي�سر ، قال اهلل 

ُ ِبُكُم اْلُي�ْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُع�ْسَر} )البقرة 185(،  تعاىل:{ ُيِريُد اهللَّ

وروى اأبو هريرة ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

رواه  غلبه«  اإال  اأحد  الدين  ي�ساد  ولن  ي�سر  الدين  هذا  اإن  و�سلم:« 

البخاري.

على  ن��ت��ع��رف  اأن  ب��د  ف��ال  ال��غ��ل��و  ن��واج��ه  اأن  اأردن�����ا  اإذا  ث��م 

م�سادر  على  واالع��ت��م��اد   ، اهلل  ب��دي��ن  اجل��ه��ل  ،وم��ن��ه��ا  اأ���س��ب��اب��ه 

مثل   ، ب��ه  اهلل  يلزمهم  م��ا مل  ال��ن��ا���س  واإل����زام   ، اإ���س��الم��ي��ة  غ��ري 

قد  فامل�سلم   ، التي�سري  موجبات  قيام  مع  دائمًا  الت�سديد  التزام 

به،  النا�س  ي��ل��زم  اأن  يقبل  ال  ول��ك��ن   ، نف�سه  على  الت�سدد  يقبل 

 ث��م التع�سب االأع��م��ى ل��ل��راأي ، وع��دم االع���رتاف ب��ال��راأي االآخ��ر.

 وقد حذر االإ�سالم من الغلو وذمه واأمر بالتو�سط ،قال اهلل تعاىل:

َق  َفَتَفرَّ ُبَل  ال�صُّ َتتَِّبُعوا  َوَل  ِبُعوُه  َفاتَّ ُم�ْصَتِقيًما  َراِطي  َهَذا �صِ {َواأَنَّ 

اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن} )االأنعام 153(. ِبُكْم َعْن �َصِبيِلِه َذِلُكْم َو�صَّ

مراعاة  وع��دم   ، حمله  غري  يف  الت�سديد  الغلو  اأ�سباب  وم��ن   

قبل  وبالفروع   ، الكليات  قبل  باجلزئيات  فيبداأ   ، الدين  اأولويات 

االأ�سول ، ومنها كذلك الغلظة ، واخل�سونة ، و�سوء الظن بالنا�س. 

والت�سور   ، ال�سحيحة  العقيدة  ن�سر  من  بد  ال  الغلو  ولعالج 

عن  االأم��ة  بعدت  انت�سرت  اإذا  الأنه   ، ال�سحيح  املعتدل  االإ�سالمي 

ثم   ، وعماًل  قواًل  ال�سريفة  ،وال�سنة  اهلل  بكتاب  واالعت�سام  الغلو، 

التزود بالعلم ال�سرعي النافع ، واالأخذ مبنهج الو�سطية واالعتدال 

والرتبية   ، االإ�سالم  خ�سائ�س  اأبرز  الأنها  كلها،  احلياة  �سوؤون  يف 

ال�سافية،  النبوة  منهج  ثم  الكرمي  القراآن  منهج  على  االإميانية 

للمخالفني،  اجل��ان��ب  وخف�س   ، ال�سماحة  منهج  على  وال��رتب��ي��ة 

باحلوار  وال�سماح   ، احل�سنة  واملوعظة  باحلكمة  اهلل  اإىل  والدعوة 

يف�سي  ال��ذي  اجل��دل  وذم   ، احلق  اإىل  للو�سول  الهادف  ال�سادق 

ال�سرعي  بواجبهم  واالأئمة  العلماء  قيام  ثم   ، النكد  اخل�سام  اإىل 

واالأخالقي وذلك برفع اجلهل عن النا�س ليكونوا قدوة خري لهم، 

وترك ما يكون بينهم من خالف ،والنزول عن احلق.

ر الفكر الإ�شالمي النيِّ

والدعوة اإلى الو�شطية والعتدال ونبذ التطرف والغلو
اأ.د. اأحمد حممد ح�سن الق�ساة

اجلامعة االأردنية/ كلية ال�سريعة
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اأ�سبحت  حيث  العنف،  عن  االأخ��رية  االآون��ة  يف  احلديث  كر 

ظاهرة العنف متغلغلة يف املجتمعات العربية، فالتناف�س ال�سيا�سي 

ثقافة  واأك�سبتهم  موؤيديها  ث��ت  ورَّ احلزبية  وال�سراعات  احل��اد 

بني  الثقافة  هذه  ن�سرت  والقبلية  العائلية  وال�سراعات  العنف، 

تغيري  يف  واالأ�سرية  احلزبية  التن�سئة  �ساهمت  هنا  من  اأفرادها، 

ر�سالته  اأداء  عن  وحرفته  واالجتماعية  ال�سيا�سية  التن�سئة  م�سار 

ويعد  ال�سيا�سي،   النظام  مع  وتكييفهم  االأف���راد  بدمج  املتمثلة 

بعد  الباحثني  تفكري  �سغلت  التي  املعا�سرة  الق�سايا  اأحد  االإرهاب 

اإجماع دويل حول خطورته؛ بو�سفه عماًل من اأعمال العنف املتَّ�سمة 

بالوح�سية املفرطة والعمياء، وزاد االهتمام بهذه الظاهرة لكونها 

اأ�سبحت اأ�سلوبًا �سيا�سيًا منظمًا له دور حمدد يف نطاق ا�سرتاتيجية 

جمرد  ولي�س  وال��دول  واالأف��راد  واجلماعات  ال�سعوب  بني  ال�سراع 

عمل فردي، واإن جلوء االإن�سانية للعنف لي�س وليد اللحظة املعا�سرة 

اأو نتيجة الأحداث، واإمنا تعود الظاهرة اإىل البدايات االأوىل للوجود 

االإن�ساين، اإىل اأول �سراع يف التاريخ االإن�ساين بني »قابيل وهابيل« 

)اأ�سريي، 2010(.

الدور المنوط بالموؤ�ش�شات التربوية

في تر�شيخ قيم الو�شطية
د. زهري علي الرباعي

م�سرف تربوي/ تربية بني عبيد
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و ُيعرف العنف بالفعل املتمثل يف الغلظة واخل�سونة والقوة غري 

امل�سروعة بالقدر الذي ميثل فزعًا لالإن�سان، وهو اأي�سا كل ممار�سة 

تخلو من الرقة واللني بهدف البط�س اأو ترويع االآخر والتعدي على 

حريته )ال�سهوان، 2005(. وهناك من يرى اأن العنف هو ا�ستخدام 

القوة  ا�ستخدام  اأو  م��ادي��ة  اأو  معنوية  تكون  ق��د  �سغط  اأ�ساليب 

للتاأثري يف االآخرين، كما  القانون  ا�ستخدامًا غري م�سروع وال يقره 

اأن هناك من ي�سري اإىل اأن العنف اأي عمل يت�سمن ا�ستخدامًا للق�سر 

اأو االإجبار من جانب االأفراد �سد اأفراد اآخرين اأو من جماعة �سد 

جماعة اأخرى اأو من قوى جمتمعية �سد الدولة اأو من جانب الدولة 

االإرهاب  بني  وت�سابه  وتداخل  هناك خلط  زال  وما  رعاياها،  �سد 

اإىل  يهدف  وعمل  فعل  فاالإرهاب  وا�سح،  بينهما  والفرق  والعنف، 

اأو  اأو اجلماعة  الفرد  لدى  والرعب  والهلع  م�ساعر اخلوف  اإ�ساعة 

املجتمع، اأما العنف فهو غريزة فطرية بحتة حتدد �سلوك الب�سر يف 

عالقاتهم، وقد يقع يف اأي وقت دون تخطيط م�سبق . 

النف�سي  التحليل  وم��در���س��ة  النف�س  علم  اإط���ار  يف  وال��ع��ن��ف 

بها،  واملنادين  املوؤ�س�سني  اأحد   )1939-  1856( فرويد  يعد  التي 

واالنحراف  وال�سراع  النف�سية  اأهمية كبرية لال�سطرابات  اأعطت 

تاريخ  يرجع  حيث  العاطفية،  واال�سطرابات  واخللقي  الذهني 

الب�سر  �سلوك  حتدد  بحتة  فطرية  غريزة  اإىل  العدوان  اأو  العنف 

اأو  الغرائز  لتلك  العودة  اإال  الب�سر  �سلوك  يف�سر  وال  يف عالقاتهم، 

هو  للعنف  ال�سيكولوجي  فاملفهوم  لذلك  الغرائز،  تلك  �سياق  يف 

"ال�سلوك الذي يت�سم بالق�سوة وال�سدة واالإكراه؛ اإذ ت�ستثمر الدوافع 
والتحطيم  لالأفراد  والتقتيل  كال�سرب  �سريحًا  ا�ستثمارًا  العدائية 

للممتلكات". )الع�سكري، 2011(

اأو دين  اإن االإرهاب يف حد ذاته ال يرتبط باأيديولوجية معينة 

الثورة  ف��رتة  يف  امل�سطلح  ن�ساأ  فلقد  ب��االإ���س��الم،  حتى  وال  بعينه 

االإره��اب ظاهرة  يكن  اليوم مل  الفرتة حتى  تلك  ومنذ  الفرن�سية، 

�سيا�سية  �سياقات  يف  حدث  واإمنا  خا�س  ب�سكل  اإ�سالمية  اأو  دينية 

وثقافية متباينة متامًا.

والتحليلية  وال�سمولية  املنهجية  ال��ق��راءة  اأن  الكاتب  ويعتقد 

لالإ�سالم يف االإ�سالح تاأ�س�ست على قاعدة: اأن امل�سكالت ال�سيا�سية 

واملذاهب  االنتماءات  وج��ود  -م��ع  ال��واح��د  امل�سلم  املجتمع  داخ��ل 

وال  اء،  بنَّ اإيجابي  �سيا�سي  ب�سكل  اإال  ��ّل  حُتَ ال  املختلفة-  ال�سيا�سية 

اأ�سا�س  على  يقوم  احللول  من  حل  الأي  امل�سروعية  اإعطاء  ي�سح 

اأي فئة من فئات املجتمع،  و�سائل القهر واالإكراه والعنف من قبل 

وال��ع��دوان  العنف  اإىل  املجتمع  فئات  من  فئة  اأي  جل��اأت  اإذا  اأم��ا 

لالإ�سالم  ووعينا  فهمنا  خالل  من  تنبثق  لها  الت�سدي  فم�سوؤولية 

وتعاليمه ال�سمحة و�سمن نظرة �سمولية، ولي�س من خالل الدخول 

يف ان�سدادات فكرية وحركية ال حدود لها.

التباين،  كبرية من  درجة  على  االإن�سانية  املجتمعات  ت�ستمل  و 

واالأجنا�س  االأعراق  الكبري من  العدد  التباين يف  حيث يتجلى هذا 

واالأديان والقوميات التي حتمل قيمًا ومعتقدات توؤدي اإىل ثقافات 

االإن�ساين  املجتمع  اأع�ساء  ك��ل  اأن  يف  التوحد  ويتجلى  خمتلفة، 

وحتقيق  و���س��الم  ب��ك��رام��ة  للعي�س  ي�سعون  كونهم  يف  ي�سرتكون 

طموحاتهم وم�ساحلهم، وعلى ذلك فاإن ما يجمع النا�س هو اأكر 

مما يفرقهم، ويف الع�سر احلايل فاإن االحتكاك وتوا�سل املجتمعات 

مع بع�سها البع�س، وت�سابك امل�سالح بينها نتيجة لثورة االت�ساالت 

واملعلومات، جعل من الت�سامح والتعاي�س واالت�سال واحلوار املفتوح 

ويعني  جميعها،  املجتمعات  م�سالح  لتحقيق  منها  بد  ال  �سرورات 

واجلماعية  الفردية  واملمار�سات  ال�سلوكات  جمموعة  الت�سامح 

اأو  والتع�سب، وتقومي كل من يعتقد  التطرف  نبذ  اإىل  التي تهدف 

الطريق  اإىل  واإعادته  ال�سائدة،  للقيم  خمالفة  بطريقة  يت�سرف 

يعني  كما  فيه،  يعي�س  ال��ذي  املجتمع  وقيم  يتوافق  مبا  ال�سحيح، 

واملمار�سات  الت�سرفات  ملواجهة  املتبع  والنهج  ال�سلوك  الت�سامح 

اإىل  يوؤدي  اأي جمال كان مما  املربرة يف  الفردية واجلماعية غري 

اإىل  يوؤدي  الت�سامح  اأن  اإىل  اإ�سافة  العنيفة،  الت�سرفات  احلد من 

احل�ساري  والنقا�س   ، تع�سب  دون  االآخ��ر  وال���راأي  ال���راأي  قبول 

اإَِل �َصِبيِل  {اْدُع  الهادف القائم على احلجة واالإقناع، قال تعاىل: 

اأَْح�َصُن}  ِهَي  ِتي  ِباَلّ َوَجاِدْلُهْم  �َصَنِة  اْلَ َواْلَْوِعَظِة  ْكَمِة  ِباْلِ ��َك   َرِبّ

)النحل : 125(.

والقوة  الديناميكية  الطبيعة  االإ�سالمي ذي  بالدين  اإن اجلهل 

الع�سر  عن  به  واالبتعاد  معه  التعامل  اإىل  اأدى  االأيديولوجية، 

من  الرغم  على  ح�سارية،  وعزلة  غربة  يف  وو�سعه  ومقت�سياته 

على  احل�ساري  واالنفتاح  والو�سطية   والتعارف  احل��وار  دين  اأن��ه 

التعامل  فاإن  اآخر  وب�سكل  اأو خارجه،  العربي  املجتمع  االآخر داخل 

اأُُطر �سيقة وغربة وعزلة عن عامل  االإ�سالم بجهل وو�سعه يف  مع 

االجتهاد يف متغريات الع�سر، وح�سره يف دائرة اجلمود الفكري 

والتطرف  للت�سدد  مناخًا  اأ�س�س  الو�سطية  طبيعته  عن  واإب��ع��اده 

والعنف.

قيم  تر�سيخ  يف  الرتبوية  املوؤ�س�سات  دور  تفعيل  علينا  يتوجب 

باالعتدال  املت�سفني  واملعلمات  املعلمني  باإعداد  وذلك  الو�سطية، 

من  التي  االآمنة  الرتبوية  البيئة  بتوفري  وعقديًا،  وفكريًا  �سلوكيًا 

�ساأنها اأن تبعد عن الغلو والتطرف والتع�سب، ويجب على املوؤ�س�سات 

الرتبوية اأن تتحمل الدور املوكل اإليها يف تقليل مظاهر العنف لدى 

وجوهريا  وثيقا  ارتباطا  يرتبط  االأمني  البعد  اإن  حيث  اأفرادها، 

االأخالقية  القيم  االأف��راد  يكت�سب  ما  بقدر  اإذ  والتعليم؛  بالرتبية 

واال�ستقرار،حيث  واالطمئنان  االأم��ان  املجتمع  ذلك  ي�سود  النبيلة 

توؤدي  التي  املهمة  االجتماعية  االأن�ساق  اأحد  الرتبوي  الن�سق  ميثل 
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املجتمع  بنية  على  املحافظة  يف  ومهما  حيويا  ج��وه��ري��ا  عمال 

وا�ستقراره؛ ملا للنظام الرتبوي من وظيفة جوهرية يف بقاء وجتان�س 

املجتمع من خالل ما يقوم به النظام التعليمي من نقل معايري وقيم 

املجتمع من جيل اإىل اآخر.

اأن تقوم املوؤ�س�سة الرتبوية ببث القيم  لقد بات من ال�سروري 

يت�سربون  املجتمع  اأفراد  الأن  الرتبوية،  العملية  الرتبوية من خالل 

القيم االجتماعية االإيجابية التي تغر�س يف نفو�سهم )قيم االنتماء 

الوطني وم�ساعر الوحدة الوطنية( التي تخلق التماثل االجتماعي 

املجتمع،  يف  واال�ستقرار  االأم��ن  بقاء  على  للمحافظة  ال�سروري 

اإب��داء  كيفية  على  وتدريبهم  للطلبة  املنابر  توفري  عليها  ويتوجب 

واأن  تع�سب،  اأو  حتيز  دون  ومناق�سته  االآخ��ر  ال��راأي  وقبول  ال��راأي 

يتوجب عليهم  واأنه  االآراء قد تكون �سحيحة،  اأن كل  الطلبة  يفهم 

اأن يبحثوا عن الراأي االأف�سل دون تع�سب، وهذه املهمة لي�ست �سهلة 

وحتتاج اإىل جهد م�ستمر من قبل املعلمني، ويتوجب على املوؤ�س�سة 

املحلية  املجال�س  مع  وال�سراكة  للدولة،  االنتماء  تعميق  الرتبوية 

التعاطف  وتعميق  والعفو  الت�سامح  قيم  ون�سر  الع�سائر،  ووجهاء 

والرتاحم بني النا�س؛ للحد من تفاقم ظاهرة العنف.

التعليمية  اخل���ربات  تقدمي  يف  للطلبة  ال��ق��دوة  ميثل  فاملعلم 

قا�سرة  بالطلبة  املعلم  عالقة  تكون  اأال  يقت�سي  مما  والرتبوية، 

بن�ساطاتها  العامة  حياتهم  اإىل  متتد  واإمنا  ال�سفية،  الغرفة  على 

على  �سلوكهم  بناء  يف  وي�سهم  العلمية  ن�ساطاتهم  فيتابع  املختلفة، 

قيم االإ�سالم، ويدر�س م�سكالتهم التي قد توؤدي بهم اإىل االنحراف 

واإىل الت�سرب من التعليم، مما يتيح الفر�سة اللتحاقهم باجلماعات 

املنحرفة فكريا و�سلوكيا، فعلى املعلم يف الوقت احلا�سر م�سوؤولية 

ة واأمانة عظيمة يف تربية جيل موؤمن بربه ومنتٍم لوطنه واأمته،  جمَّ

وتوعوية  تدريبية  برامج  تنظيم  يف  وامل�ساهمة  امل�ساركة  فعليه 

لطلبته؛ بهدف تر�سيخ مفاهيم الو�سطية واالعتدال والت�سامح ونبذ 

اإ�سافة  الطلبة،  بني  الثقافية  امل�سابقات  وتنظيم  والتطرف،  الغلوِّ 

اإىل تفعيل االأن�سطة الال�سفية، وحث الطلبة على اختيار مو�سوعات 

البحث العلمي التي ت�سهم يف بث ثقافة الت�سامح واالعتدال بينهم.

امل�صادر:

اأ�سريي، عبد اهلل.)2010(. االإرهاب بني حق املقاومة وا�سرتاتيجيه التدمري ، جملة احلرية ،2010/9/20.  -

- ال�سهوان، حممدعارف. )2005(.املنظمات غري احلكومية وق�سية العنف ال�سيا�سي )حالة االأردن 1989-2000(، عمان، االأردن، �س 62.

الع�سكري، وعد. معنى العنف �سايكولوجيًا و�سو�سيولوجيًا، مقال موقع احلوار املتمدن.  -
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تقدمي:

الفكري،  التوا�سل  اأدوات  اأهم  من  احل��وار  اأن  املهتمون  يوؤكد 

يف  احل��ي��اة  تتطلبها  التي  واالقت�سادي  واالجتماعي،  وال��ث��ق��ايف، 

املجتمع املعا�سر؛ ملا له من اأثر يف تنمية قدرة االأفراد على التفكري 

امل�سرتك، والتحليل، واال�ستدالل.

ك��م��ا اأن���ه م��ن االأن�����س��ط��ة ال��ت��ي حت���رر االإن�����س��ان م��ن االن��غ��الق 

املزيد  يكت�سب من خاللها  للتوا�سل  له قنوات  وتفتح   ، واالنعزالية 

والنقد  اجلماعي  للتفكري  طريقة  اأن��ه  كما  وال��وع��ي،  املعرفة  من 

الفكري الذي يوؤدي اإىل توليد االأفكار والبعد عن اجلمود؛ ملا له من 

اأهمية كونه و�سيلة للتاآلف والتعاون وبدياًل عن �سوء الفهم والتقوقع. 

حياة  يف  واأهميته  احل���وار  قيمة  االإ���س��الم��ي  ديننا  اأك��د  ولقد 

العزيز:{  كتابه  تعاىل يف  قوله  وذلك من خالل  وال�سعوب،  االأمم 

ِتي ِهَي  �َصَنِة َوَجاِدْلُهْم ِباَلّ ْكَمِة َواْلَْوِعَظِة اْلَ اْدُع اإَِل �َصِبيِل َرِبَّك ِباْلِ

اأَْح�َصُن})النحل 125(، وهذا توجيه حكيم اإىل اأمة حممد -�سلى اهلل 

عليه و�سلم- باأهمية ا�ستخدام احلكمة واحلوار يف دعوة النا�س اإىل 

واملجادلة  باهلل  والتذكري  الهادف  احل��وار  خالل  من  احلق  طريق 

بالكلمة الطيبة؛ مما ي�سري اإىل القيمة الكبرية لذلك يف حياة كل 

م�سلم وهي ا�ستخدام الكلمة الطيبة والدعوة ال�سادقة يف التعامل 

وال�سرب  باالآخر  الرفق  قيمة  وتاأكيد  االآخ��ر  ح��وار  ويف  النا�س  مع 

واإظهار حما�سن الدين بالقدوة احل�سنة. 

و�صف امل�صروع:

االأردن��ي��ة  اململكة  يف  لليون�سكو  املنت�سبة  امل��دار���س  ع��دد  يبلغ 

الها�سمية حوايل )55( مدر�سة، )52( منها حكومية، ومدر�ستان 

منها تابعتان لوكالة الغوث، ومدر�سة واحدة من القطاع اخلا�س، 

تتوزع على )12( حمافظة يف اململكة، اإذ تلعب هذه املدار�س دورًا 

رئي�سًا يف تعزيز جودة التعليم ون�سر الثقافات.

ب�سر يف  وجد  حيثما  موجودة  واالختالفات  النزاعات  اأن  ومبا 

ال�سوؤون ال�سغرية والكبرية؛ فاإن الالعنف هو القوة االإيجابية حلل 

واحرتام  الالعنف  مبادئ  يتبعون  الذي  فالنا�س  النزاعات،  هذه 

االآخرين هم من يقّدرون قيمة احلياة ويتبعون نهجًا من االحرتام 

واالنفتاح مع املعار�سني لهم.

ولهذا يجب اأن نتكاتف لتحقيق ثقافة ال�سالم، وال بد للمعلمني 

اأن يعلنوا م�سوؤوليتهم جتاه بع�سهم بع�سًا وجتاه  والطلبة واملجتمع 

املجتمع واالأجيال القادمة.

فيها عملية  تدار  التي  التن�سئة  موؤ�س�سات  اإحدى  واملدر�سة هي 

املتعلقة  واالجت��اه��ات  املفاهيم  وغر�س  نقل  على  وتعمل  التعليم 

جميعها،  امل�ستويات  على  الطلبة  عقول  يف  العنف  ونبذ  بالت�سامح 

اإ�سافة اإىل تزويدهم باملعارف واملهارات التي متكنهم من امل�ساهمة 

اأجواء مالئمة لهم  اإيجابي يف م�ستقبلهم والعمل معًا وخلق  ب�سكل 

ي�سودها االحرتام والتعاون وامل�ساواة بني الطلبة.

ور�ش العمل:

�سيتم عقد )3( ور�س عمل يف )3( مناطق خمتلفة يف اململكة 

يف  للمعلمني  اجل��ن��وب(  الو�سط،  )ال�سمال،  الها�سمية  االأردن��ي��ة 

املدار�س املنت�سبة لليون�سكو خالل عام  2015م.

خطة العمل:

تتناول  الثالثة  االأقاليم  يف  الور�س  خ��الل  عمل  اأوراق  تقدم 

العناوين واملحاور االآتية:

طرائق ا�ستخدام احلوار البّناء بني الطلبة يف املدار�س املنت�سبة  	•
لليون�سكو.

الدين  يف  هي  كما  والالعنف  الت�سامح  قيم  مفاهيم  ن�سر  	•
االإ�سالمي بني الطلبة يف املدار�س املنت�سبة لليون�سكو.

لت�سوية  املالئمة  واالأ�ساليب  االأ�سا�سية  باملهارات  التعريف  	•
ال�سراعات.

م�شروع تعزيز ثقافة الحوار والت�شامح والالعنف

في المدار�س المنت�شبة لليون�شكو
�سلطان اأحمد اخلليف

اللجنة الوطنية االأردنية للرتبية والثقافة والعلوم
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والت�سامح  ال�سالم  ثقافة  تعزيز  اأجل  اليون�سكو من  اإبراز جهود  	•
يف املدار�س املنت�سبة لليون�سكو.

الأهداف:

املنت�سبة  امل��دار���س  يف  والطلبة  املعلمني  ب��ني  ال��وع��ي  زي���ادة  	•
لليون�سكو حول اأهمية احلوار والالعنف.

املدار�س  يف  الطلبة  بني  والت�سامح  احلوار  ومفاهيم  قيم  ن�سر  	•
املنت�سبة لليون�سكو.

النتائج املتوقعة:

املدار�س  ويف  عام  ب�سكل  املدار�س  يف  العنف  ظاهرة  تقلي�س  	•
املنت�سبة لليون�سكو ب�سكل خا�س.

تنمية القدرات لدى املعلمني يف املدار�س املنت�سبة لليون�سكو من  	•
وحماية  العنف  لنبذ  املختلفة  االأن�سطة  وتنفيذ  ت�سميم  خالل 

الطلبة من النزاعات فيما بينهم.

املحا�صرون:

العلوم  وجامعة  االأردن��ي��ة  اجلامعة  من  متخ�س�سون  اأ�ساتذة   -

االإ�سالمية العاملية.

اأمني �سر اللجنة الوطنية االأردنية للرتبية والثقافة والعلوم.  -

املنت�سبة  املدار�س  ل�سبكة  الوطني  املن�سق  الرتبية/  ق�سم  رئي�س   -

لليون�سكو يف االأردن

-  اللجنة الوطنية االأردنية للرتبية والثقافة والعلوم.

مكان التنفيذ: االأردن )عّمان، اإربد، العقبة(

تاريخ بدء التنفيذ: 2015/4/1م

تاريخ االنتهاء: 2015/10/31م

املدة الزمنية:

6 اأيام: يومان لكل اإقليم )الو�سط، واجلنوب، وال�سمال(  -

�  �  �
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هوية عمان

بيديها  وم�سحت  العا�سقني،  قلوب  على  ا�سمها  عمان  حفرت 

بفتح  االأخيار، وتفردت  املهاجرين  واللني عرق  بالرفق  املخ�سبتني 

اأطياف  املحب  بلهفة  واحت�سنت  واملهاجرين،  للوافدين  ذراعيها 

املقهورين، فروت عط�سهم اإىل احلرية والكرامة، واأ�سبعت رغباتهم 

لالأمن واالأمان؛ فاكتملت على جبهتها الوا�سعة لوحة الوئام واحلب 

واالن�سهار يف قلب واحد؛ هو قلب عمان اجلميلة.

مل تتغري مالمح عمان على الرغم من ع�سفات الدهر ونوائبه، 

تف�سي  املخل�سني،  اأبناءها  حولها  جتمع  وادع��ة،  حنونة  ظلت  فقد 

لهم اأ�سرار ع�سقها، وت�ستمع منهم لو�سو�سات احلب والهيام، وهي 

وح�سنا  �سا�سعا،  وطنا  لهم  ظلت  فقد  بالغربة،  يوما  ت�سعرهم  مل 

دافئا، فاطماأنوا لرحابة �سدرها، وات�ساعه الآمالهم واأمانّيهم. 

ممن   - �ساكنيها  ث��وب  ترتدي  ال��دوام  على  عمان  كانت  لقد 

توافدوا اإليها عرب هجرات متتالية – ذاك الثوب املر�سع باجلواهر 

خريطة  وجنتيها  على  وارت�سمت  عطرها،  �سذا  ففاح  والرياحني، 

الوطن الكبري من البحر يف اجلنوب، اإىل النهر يف ال�سمال.

ر�شالة عمان .. جراأة الطرح و�شماحة الإ�شالم

يا�سر ذيب اأبو �سعرية

اإدارة التخطيط والبحث الرتبوي
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عمان الر�صالة

انطلقت  فقد  جمعاء،  لالإن�سانية  ر�سالة  �ساحبة  عمان  والأن 

منها ر�سالة جامعة مانعة، تو�سح جوهر االإ�سالم  وقيمه ال�سامية، 

املبني.  والربهان  واملنطق  باحلجة  ومبادئه   ق�ساياه  عن  وتدافع 

فخاطبت العامل اأجمع بلغة واحدة هي لغة احلوار والت�سامح، والعدل 

العظيمة  املعاين  م�ستلهمة  االآخ��ر؛  واح��رتام  واحلرية،  وامل�ساواة، 

يف  فا�ست�سافت  احلنيف؛  االإ�سالمي  لديننا  النا�سعة  وال�سورة 

قلبها الناب�س باحلب وال�سماحة املوؤمتر االإ�سالمي الدويل لتو�سيح 

م�سامني ر�سالتها اخلالدة التي تبتغي اخلري والعدالة والوئام لكل 

قلب ناب�س باحلب والت�سامح واالإخاء.

جمعاء  لالإن�سانية  االإ���س��الم  ر�سالة  جوهر  عمان  وع��ت  لقد 

امل�ستندة اإىل العدل واالإخاء والهداية، والقيم النبيلة، موؤمنة بقوله 

وخاطبت  حولك«  من  النف�سوا  القلب  غليظ  فظا  كنت  تعاىل:»لو 

اإىل  ال�ساعني  وجه  ووقفت يف  ر�سني،  تربوي  باأ�سلوب  كافة  النا�س 

والعتمة،  الظالم  مزالق  اإىل  به  وال��زج  االإ���س��الم،  �سورة  ت�سويه 

زعزعة  اإىل  �سبيال  التهم  ،واإل�ساق  املبادئ  حتريف  من  متخذين 

الثقة باالأمة جميعها.

فكر م�صتنري وحكمة را�صدة

امل�سرفة  احلقيقية  ال�سورة  لتربز  عمان؛  ر�سالة  انطلقت  لقد 

بناء  يف  دوره  وتاأكيد  االإ�سالمي،  للعامل  املهم  ل��الإ���س��الم،وال��دور 

فر�سالة  وازده��اره��ا،  تقدمها  يف  وامل�ساركة  االإن�سانية  احل�سارة 

يبتغيها  التي  احلياة  واأن  وحقيقته،  االإ�سالم  جوهر  تظهر  عمان 

والبناء  والعمل  والثقافة،  العلم  على  تقوم  اأجمع،  للعامل  االإ�سالم 

ملجتمع اإن�ساين، يعي�س فيه النا�س اأ�سرة واحدة متكاتفة على اخلري، 

االأخ��وة  على  يقوم  فاالإ�سالم  واملحبة؛  الت�سامح  على  متعا�سدة 

وهو  كله،  االإن�ساين  الن�ساط  بوتقته  �سمن  وي�ستوعب  االإن�سانية، 

ي�سدع باحلق، وياأمر باملعروف، وينهى عن املنكر، ويكرم االإن�سان، 

التي  للحدود  جت��اوز  اأو  نق�سان،  اأو  زي��ادة  دون  من  االآخ��ر  ويقبل 

و�سلم.  عليه  اهلل  �سلى  حممد  الب�سرية  �سيد  و�سنها  اهلل،  �سرعها 

فر�سالة االإ�سالم توؤ�س�س ملجتمع )كاجل�سد الواحد اإذا ا�ستكى منه 

ع�سو تداعى له �سائر اجل�سد باحلمى وال�سهر(. 

الواقع والتطبيق

لقد جاءت ر�سالة عمان تذكرة وذكرى، تتوا�سل مع نهج القراآن 

فيه  ما  كل  االإ�سالمي  الدين  والأن  العظيم.  الر�سول  و�سنة  الكرمي 

يربهن على �سدق حقيقته يف �سموله للنا�س كافة، فهوال ُيكره اأحدا 

اأو  ت�سويه  دون  من  ب�سماحة  فكرته  يعر�س  بل  فيه،  الدخول  على 

تزوير) فال اإكراه يف الدين(. وهو يرتجم فكرته العقدية اإىل واقع 

وتطبيق عملي، يراعي اال�ستمرارية والدميومة. فقد راعى االإ�سالم 

االإ�سالم  رحمة  امل�سلمني،والأن  وغري  امل�سلمني  حقوق  ال��دوام  على 

كذلك  �سملت  فقد  وح�سب،  الب�سر  بني  تخ�س  ال  و�ساملة  عامة 

احليوان وكل ذي كبد.

ومل تقم دعائم الدين والدولة االإ�سالمية اإال على دعائم العدل 

وامل�ساواة واالإن�ساف واالعتدال والتوازن، واحرتام االإن�سان بو�سفه 

اإن�سانا، ال العتبارات اأخرى تتكئ على اجلن�س اأو اللون اأو اللغة )فال 

االإ�سالم  جعلته  اإن عاملية  بالتقوى(  اإال  اأعجمي  لعربي على  ف�سل 

يعقد اأوثق االأوا�سر بني االإميان والعلم، واالإميان واملعرفة، واالإميان 

والتقدم يف امليادين العلمية كافة خلدمة الب�سر جميعا ال خدمة فئة 

معينة اأو جن�س بعينه.

امل�سوؤوليات  حتمل  اإىل  تدعو  اخلرية،  عمان  ر�سالة  زالت  وما 

من كل القوى الفاعلة يف العامل االإ�سالمي؛ الإبراز ال�سورة امل�سرقة 

واحلقيقية لالإ�سالم ، والت�سدي بفاعلية للهجمات امل�سبوهة التي 

الإي�سال  املخل�س  ال��دوؤوب  والعمل  واأتباعه،  االإ�سالم  على  تتجنى 

حقائق االإ�سالم ومبادئه للعامل كله؛ حتى تظهر �سورته نا�سعة يف 

عيون ال�سعوب على امتداد رقعة الكرة االأر�سية كلها.

�  �  �
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احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني وعلى اآله 

واأ�سحابه اأجمعني ومن تبعه باإح�سان اإىل يوم الدين، وبعد :

تعريف الو�صطية : 

الو�سط من كل �سيء اأعدله واأف�سله، ويقال : فالن و�سيط يف 

قومه اإذا كان اأو�سطهم ن�سبًا واأرفعهم جمدًا .

معنى الو�صطية عند علماء ال�صرع : 

 . املثالية  معنى  مع  تتقارب  الو�سطية   : زهرة  اأبو  ال�سيخ  يقول   -

واملادية  الروحانية  بني  تو�سط  باأنها:  الو�سطية  كثريون  وف�سر 

الأنها مل تهمل مطالب اجل�سد اإىل جانب عنايتها بالروح وتهذيب 

بني  اجلامع  املعنى  بهذه  مثالية  فهي   . الوجدان  وتربية  النف�س 

اأبو  لل�سيخ  من�سور  بحث  االإ�سالمي،  )املجتمع   . وال��روح  امل��ادة 

زهرة، �س68( .

ومطلب  اإ�سالمي  و�سعار  نبوية  وطريقة  رباين  منهج  والو�سطية   -

اإن�ساين يدل عليها اآيات كثرية جدًا من كتاب اهلل منها: 

�سورة  يف  تعاىل  كقوله  عليه  والدالة  بالعدل  االآم��رة  االآي��ات   .1

اإِنَّ  ِباْلَعْدِل  ُكُموا  َتْ اأَْن  النَّا�ِض  َب��ْيَ  َحَكْمُتْم  َذا  {َواإِ الن�ساء: 

تعاىل:  وقوله   . الن�ساء:58(  )�سورة  ِب��ِه}  َيِعُظُكْم  ا  ِنِعمَّ  َ اللَّ

مظاهر الو�شطية في حياة الم�شلم

د.اإبراهيم عجو

مفتي/ دائرة االإفتاء



حزيران  342015

َ َياأُْمُر ِباْلَعْدِل َواْلإِْح�َصاِن َواإِيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى  {اإِنَّ اللَّ

��ُروَن}  َت��َذكَّ َلَعلَُّكْم  َيِعُظُكْم  َواْل��َب��ْغ��ِي  َواْلُ��ْن��َك��ِر  اْلَفْح�َصاِء  َع��ِن 

َ ُيِحبُّ  )�سورة النحل :90( . وقوله تعاىل: {َواأَْق�ِصُطوا اإِنَّ اللَّ

اهلل  ف��اإن  اعدلوا  اأي  :9(؛  احلجرات  )�سورة  اْلُ��ْق�����ِص��ِط��َي} 

يحب العادلني، والعدل عبارة عن االأمر املتو�سط بني طريف 

االإفراط والتفريط .

االآي�����ات االآم�����رة ب��االق��ت�����س��اد يف ال��ن��ف��ق��ات وال��ت��و���س��ط يف   .2

ُي�ْصِرُفوا  َلْ  اأَْنَفُقوا  اإَِذا  {َوالَِّذيَن  تعاىل:  كقوله  الت�سرفات 

وا َوَكاَن َبْيَ َذِلَك َقَواًما} )�سورة الفرقان :67(،  َوَلْ َيْقُرُ

التي هي  االآية  القراآنية  االأدلة  راأ�س  وعلى  وغري ذلك كثري. 

اآية الو�سطية والتي هي من كمال االإعجاز  ن�س يف املو�سوع 

هو  ال�سورة  يف  ترتيبها  ف��اإن  البقرة  �سورة  اأو�سط  تكون  اأن 

اآية  هي  فتكون   .286 البقرة  �سورة  اآي��ات  وجمموع   143 اآية 

َو�َصًطا  ���ًة  مَّ اأُ َجَعْلَناُكْم  {َوَك��َذِل��َك  تعاىل:  قوله  وهي  الو�سط 

�ُصوُل َعلَْيُكْم �َصِهيًدا} ِلَتُكوُنوا �ُصَهَداَء َعلَى النَّا�ِض َوَيُكوَن الرَّ

 
التي  واالع��ت��دال  العدل  اأم��ة  فنحن   . البقرة:143(  )�سورة 

ت�سهد يف الدنيا واالآخرة على كل انحراف عن دين اهلل احلق. 

ًة َو�َسًطا«  يقول االإمام الزخم�سري يف تف�سري قوله تعاىل: »اأُمَّ

اأي خيارًا، واإمنا قيل للخيار و�سط الأن االأطراف يت�سارع اإليها 

اخللل واالأو�ساط حممية .

- الو�صطية من اأبرز خ�صائ�ش الأمة املحمدية : 

واإح��دى  لالإ�سالم  العامة  اخل�سائ�س  اإح��دى  هي  الو�سطية 

املعامل االأ�سا�سية التي ميز اهلل بها اأمة االإ�سالم عن غريها بقوله 

ِلَتُكوُنوا  َو�َصًطا  ��ًة  اأُمَّ َجَعْلَناُكْم  َوَكَذِلَك   } البقرة:  تعاىل من �سورة 

�ُصوُل َعلَْيُكْم �َصِهيًدا} )�سورة البقرة  �ُصَهَداَء َعلَى النَّا�ِض َوَيُكوَن الرَّ

اأمة العدل واالعتدال التي ت�سهد يف الدنيا واالآخرة  :143( . فهي 

على كل انحراف عن دين اهلل احلق.

�سرفها  الذي  ومنهاجها  وعقيدتها  دينها  من  نابعة  االأم��ة  وو�سطية   -

اهلل به، وهو منهج و�سط يف كل �سيء يف الت�سور واالعتقاد واالأخالق 

املغ�سوب  وو�سط بني  والت�سريع، وهو منهج عدل  واملعاملة  وال�سلوك 

عليهم وال�سالني الذين ال تخلو مناهجهم من غلو اأو تفريط. 

فال�سريعة االإ�سالمية تعتمد مبداأ التوازن يف جميع نظمها وقواعدها،   

ويعود   . ومواقفها  معاجلاتها  كل  يف  واالع��ت��دال  بالتو�سط  وت��اأخ��ذ 

واخت�سا�سها  ال�سفة  بهذه  االإ�سالمية  ال�سريعة  ات�ساف  يف  ال�سبب 

اإال لتطبق  اأنها �سريعة ربانية امل�سدر واقعية التطبيق ما جاءت  بها 

اأن تكون من�سجمة مع ميوله  الب�سر ف�ساء اهلل  االإن�سان يف دنيا  على 

وما  االإن�سان  بحقيقة  العامل  خلق  ملا  اخلالق  �سريعة  فهي  وفطرته، 

امللك  ِبرُي} )�سورة  اْلَ اللَِّطيُف  َوُه��َو  َخلََق  َمْن  َيْعلَُم  {اأََل  ي�سلحه 

االأنبياء :81( . فمعاجلة  َعاِلَِي} )�سورة  �َصْيٍء  ِبُكلِّ  {َوُكنَّا   .  )14:

االإ�سالم ل�سبط الواقع الب�سري والنهو�س به معاجلة ال حتابي ناحية 

وال  تق�سري  وال  غلو  وال  تفريط  وال  اإف��راط  فال  اأخ��رى،  ناحية  على 

ناحية  بكل  واهتمام  وتو�سط  وت��وازن  اعتدال  اإمنا  اإهمال،  وال  حيف 

بالقدر الذي ت�ستحقه وبال�سكل الذي يوؤدي اإىل انتظام احلياة واأمنها 

وا�ستقرارها .

- الو�صطية يف �صرية الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم : 

لقد كانت �سرية ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف نف�سه ومع 

اأ�سحابه خري تطبيق لنظرية الو�سطية )فهو ي�سوم ويفطر وي�سلي 

من الليل وينام ويتزوج الن�ساء وياأكل من الطيبات ويقاتل وي�سامل(. 

الي�سر  اتخذ  اأنه قد  و�سلم يجد  �سنته �سلى اهلل عليه  والباحث يف 

بالرفق  نف�سه  اآخذًا  وكان  و�سلم،  منهجًا يف حياته �سلى اهلل عليه 

ًتا َوَلِكْن  ًتا َواَل ُمَتَعنِّ َ مَلْ َيْبَعْثِنى ُمَعنِّ داعيًا اإليه، فهو الذي قال : »اإِنَّ اهللَّ

ًرا« )رواه م�سلم، ج9/�س436( . وكان �سلى اهلل  َبَعَثِني ُمَعلًِّما ُمَي�سِّ

عليه و�سلم األطف النا�س يف دعوته واأرفق النا�س بالنا�س . والباحث 

يف �سنته �سلى اهلل عليه و�سلم يجد الكثري من االأمثلة فقد كان �سلى 

اهلل عليه و�سلم ين�سح النا�س باأال يكلفوا اأنف�سهم من العبادات ما 

ا�ُس َعَلْيُكْم ِمَن  ال يطيقون، يقول �سلى اهلل عليه و�سلم : )َيا اأَيَُّها النَّ

لُّوا( )رواه م�سلم، ج5/ لُّ َحتَّى مَتَ َ اَل مَيَ االأَْعَماِل َما ُتِطيُقوَن َفاإِنَّ اهللَّ

�س182( . وكذلك روي عن عائ�سة زوج النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

اإِْثًما(  َيُكْن  مَلْ  َما  اأَْي�َسَرُهَما  اْخَتاَر  اإِال  اأَْمَرْيِن  َبنْيَ   َ : )َما ُخريِّ قولها 

)م�سند اأبي يعلى، ج4/�س229( .  

من مظاهر الو�صطية يف حياة امل�صلم : 

امل�سلم يف حياة املعي�سة عدل متوازن ال ي�سرف وال يقرت �سعاره   -

وا  قول اهلل تعاىل : { َوالَِّذيَن اإَِذا اأَْنَفُقوا َلْ ُي�ْصِرُفوا َوَلْ َيْقُرُ

َعْل  {َوَل َتْ َق��َواًم��ا} )�سورة الفرقان :67( .  َذِل��َك  َب��ْيَ  َوَك��اَن 

َيَدَك َمْغُلوَلًة اإَِل ُعُنِقَك َوَل َتْب�ُصْطَها ُكلَّ اْلَب�ْصِط َفَتْقُعَد َمُلوًما 

�ُصوًرا} )�سورة االإ�سراء:29( . وهو كذلك يف االأكل وال�سرب؛  َمْ

فامل�سلم ال يبالغ مبالغة ت�سيبه باالأمرا�س وال يبخل بخاًل يلحق 

ُت�ْصِرُفوا  َوَل  َوا�ْصَرُبوا  {َوُكُلوا   : به ال�سعف والهزال قال تعاىل 

اإِنَُّه َل ُيِحبُّ اْلُ�ْصِرِفَي} )�سورة االأعراف :31( . وقال �سلى اهلل 

عليه و�سلم : {ُكْل َما �ِصْئَت َواْلَب�ْض َما �ِصْئَت، َما اأَْخَطاأَْتَك اْثَنَتاِن 

يلٌَة} )�سحيح البخاري( ويف رواية. كلوا وا�سربوا  �َصَرٌف اأَْو َمِ

وت�سدقوا والب�سوا من غري اإ�سراف وخميلة. 

غلو  ف��ال  ���س��وؤون��ه،  يف  معتدل  كلها  اأم���وره  يف  م��ت��وازن  فامل�سلم   

العداوة،  يف  االإ���س��راف  على  ق��وم  بغ�س  يحمله  وال  تق�سري  وال 
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: تعاىل  لقوله   . االإ���س��راف يف احل��ب  ق��وم على  يحمله حب   وال 

اأَْق��َرُب  ُهَو  اْعِدُلوا  َتْعِدُلوا  اأَلَّ  َعلَى  َقْوٍم  �َصَناآَُن  َيْجِرَمنَُّكْم  {َوَل 

 : و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  وقال   .  )8: املائدة  )�سورة  ِللتَّْقَوى} 

َك َيْوًما َما، َواأَْبِغ�ْس  )اأَْحِبْب َحِبيَبَك َهْوًنا َما، َع�َسى اأَْن َيُكوَن َبِغي�سَ

)املعجم  َما(  َيْوًما  َحِبيَبَك  َيُكوَن  اأَْن  َع�َسى  َما،  َهْوًنا  َك  َبِغي�سَ

يف  التوازن  مظاهر  ومن   . ج11/���س348(  للطرباين،  الكبري، 

حياة امل�سلم اأن يعتدل يف م�سيته فال يتكرب وال يتذلل.

وتغ�س  ب�سره  الرجل  يغ�س  اأن  اخللقي  التوازن  مظاهر  ومن   -

املراأة ب�سرها واأن تعف عن احلرام ويعف الرجل عن احلرام، 

املراأة  تت�سبه  وال  باملراأة  الرجل  يت�سبه  اأال  التوازن  من  اأن  كما 

عليها  اهلل  خلقه  التي  بالفطرة  منهما  كل  يلتزم  واأن  بالرجل، 

ِمِنَي  و�سرع له من االأحكام ما ينا�سبها، قال تعاىل: {ُقْل ِلْلُموؤْ

اإِنَّ  َلُهْم  ْزَك��ى  اأَ َذِلَك  ُفُروَجُهْم  َوَيْحَفُظوا  اأَْب�َصاِرِهْم  ِمْن  وا  َيُغ�صُّ

ِمْن  َن  �صْ َيْغ�صُ ِلْلُموؤِْمَناِت  َوُق��ْل   )30( َنُعوَن  َي�صْ ا  ِبَ َخِبرٌي   َ اللَّ

} )�سورة النور :30-31( . وقال  اأَْب�َصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ

َجاِل  �َساِء ِبالرِّ َهاِت ِمَن النِّ �سلى اهلل عليه و�سلم: )َلَعَن اهلل امْلَُت�َسبِّ

ج12/ داود،  اأب��ي  )�سنن  �َساِء(  ِبالنِّ َج��اِل  ال��رِّ ِم��َن  ِهنَي  َوامْلَُت�َسبِّ

�س159( .

يعاملوه،  اأن  يحب  كما  ال��ن��ا���س  االإن�����س��ان  يعامل  اأن  ال��ت��وازن  وم��ن   -

اأم��ور  �سلحت  اأع��م��ال��ه  ب��ه  يقي�س  مقيا�سًا  امل��ي��زان  ه��ذا  ات��خ��ذ  ف���اإذا 

�سبب  الأن  بينهم  القطيعة  وانتفت  اأف����راده  وت�سافى  كلها  املجتمع 

ع��اداًل  يكون  اأن  امل�سلم  على  اأن  كما   ، واال�ستئثار  االأث��ر  هو  التنافر 

تعاىل: لقوله  حقه  ا�ستيفاء  يف  وع����اداًل  ال��ن��ا���س  ح��ق��وق  اإع��ط��اء   يف 

���ْص��َي��اَءُه��ْم} )�سورة  اأَ ��ا���َض  ال��نَّ َتْبَخ�ُصوا  َوَل  َواْلِ���ي���َزاَن  اْل��َك��ْي��َل  {َف���اأَْوُف���وا 

ُ َرُجاًل �َسْمًحا  االأعراف :85( . وقال �سلى اهلل عليه و�سلم : )َرِحَم اهللَّ

ى( )�سحيح البخاري، ج7/�س469( .  ى، َواإَِذا اْقَت�سَ َذا ا�ْسرَتَ اإَِذا َباَع، َواإِ

حياة  يف  احلقيقي  التوازن  الإيجاد  ال�سعي  مظاهر  اإب��راز  ومن   -

امل�سلمني وجمتمعاتهم نظام االإرث الذي يعيد توزيع الروة كي 

ال تكون االأموال دولة بني االأغنياء، ونظام الزكاة الذي جعله اهلل 

حقًا للفقراء وامل�ساكني {َوالَِّذيَن ِف اأَْمَواِلِهْم َحقٌّ َمْعُلوٌم )24( 

اِئِل َواْلَْحُروِم} )�سورة املعارج :24-25( . فاالإ�سالم بهذه  ِلل�صَّ

الو�سيلة اإمنا يحاول التقريب بني امل�ستويات الدنيا والعليا ويكفل 

للفقراء عي�سًا كرميًا وحياة عزيزة .

كما تظهر و�سطية االإ�سالم يف عنايته بالنواحي الروحية واملادية   -

وروح  ج�سم  اأن��ه  على  االإن�سان  اإىل  ينظر  فاالإ�سالم  لالإن�سان، 

كلها  واإ�سباعها  بها  االهتمام  من  والبد  وتتنوع  حاجاته  تتعدد 

ب�سكل متوازن، فهو مل يعامله معاملة املالك فيحلق به بعيدًا عن 

املادة ويغرقه يف الروحانية التي لي�س لها ارتباط بالواقع .

احل�سي  املتاع  يف  الغارق  احليوان  معاملة  يعامله  مل  اأن��ه  كما 

فيجعل همه يف هذه الدنيا امللذات احل�سية فقط، واإمنا عامله على 

اأنه خملوق مكرم له هذه الطبيعة املتنا�سقة . قال تعاىل :  اأ�سا�س 

ْنَيا  يَبَك ِمَن الدُّ اَر اْلآَِخَرَة َوَل َتْن�َض َن�صِ ُ الدَّ {َواْبَتِغ ِفيَما اآََتاَك اللَّ

َ َل  نَّ اللَّ ْر�ِض اإِ ُ اإَِلْيَك َوَل َتْبِغ اْلَف�َصاَد ِف اْلأَ َواأَْح�ِصْن َكَما اأَْح�َصَن اللَّ

ُيِحبُّ اْلُْف�ِصِديَن} )�سورة الق�س�س :77( . كما اأن االإ�سالم يهتم 

باالآخرة اهتمامه بالدنيا ويربط بينهما ويوظف الدنيا لالآخرة، وال 

يقر ما دعت اإليه الفل�سفات االأخرى التي تدعوا اإىل تعذيب البدن 

بينهما  ال��ق��راآن  وازن  فلقد  وترقى،  ال��روح  ت�سفو  حتى  وحرمانه 

ْنَيا َح�َصَنًة َوِف اْلآَِخَرِة َح�َصَنًة} )�سورة  عندما قال: {َربََّنا اآَِتَنا ِف الدُّ

ُهَو  الذي  ِديِنَي  يل  ِلْح  اأَ�سْ )اللَُّهمَّ  احلديث:  ويف   .  )201: البقرة 

ِلْح يل اآِخَرِتي  ِلْح يل ُدْنَياَي التي ِفيَها معا�سي َواأَ�سْ َمُة اأمري َواأَ�سْ ِع�سْ

التي ِفيَها َمَعاِدي( )�سحيح م�سلم، ج17/�س367( .

كل  يف  الرتخ�س  اإىل  الدعوة  تعني  ال  الو�سطية  اإىل  والدعوة 

�سيء وال ُتفَهم على اأنها التحلل من التكاليف . ولعل ال�سابط الذي 

مينع التجاوز وي�سحح الفهم هو التقوى؛ فالتقوى هي التي متنع من 

التنطع  اأنها متنع من  كما  الرتخ�س،  التكاليف بحجة  التفلت من 

والت�سدد بحجة الغرية على الدين.

�  �  �
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للت�سهيل  الع�سر  �سرورات  من  واالعتدال  الو�سطية  اأ�سبحت 

الو�سطية  وترتكز  ولينة،   �سهله  جعلها  اأي  االأم���ور؛  تعقيد  وع��دم 

الو�سطية واالعتدال  ال�سماحة، وبذلك يكون معنى  واالعتدال على 

االإن�سانية،  الفطرة  مقت�سيات  وم��راع��اة  االأح��ك��ام،  يف  الت�سهيل 

يطيق،  ال  ما  تكليفه  وع��دم  االإن�سان  كاهل  عن  االأع��ب��اء  وتخفيف 

عز  ولقوله  و�سعها«  اال  نف�سا  اهلل  يكلف  »ال  تعاىل:  لقوله  ت�سديقًا 

وجل : »والذين اآمنوا وعملوا ال�ساحلات ال نكلف نف�سا اال و�سعها«، 

العام  املعنى  اإىل  ن�سل  جميعها  املعاين  هذه  يف  نظرنا  اإذا  ونحن 

للو�سطية واالعتدال، وبذلك تكون �سماحة اال�سالم، و�سعة �سريعته، 

الهادئ  احلوار  دين  اال�سالم  اإن  حيث  والي�سر،  اللني  اإىل  ونزوعه 

باالإكراه،  ال  وباالإقناع  ال�سليم،  باملنهج  احلق  اإظهار  اإىل  الهادف 

وبالبيان ال باالإرهاب.

وقد ا�ستملت مبادئ اال�سالم على منهج حياة مالئم لالإن�سان 

يف كل مراحله وظروفه، فيه كل ما يحقق له �سكينة ال�سمري وراحة 

العقل وطماأنينة النف�س، وي�سمن له ال�سعادة يف الدارين.

تاأتي من  اإمنا  اإن�سان،  باالإن�سان من حيث هو  االإ�سالم  ورحمة 

و�سطيته، ومن �سماحته، ومن عدالته، ومن تكرميه لالإن�سان، ومن 

فمبادئ  االأ�سل،  وحدة  من  النابعة  االإن�سانية  االأخوة  مبداأ  تاأكيده 

الدعوة للو�شطية والعتدال

د. اأ�سمى ال�سراب العبادي 

اإدارة املناهج والكتب املدر�سية 
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واإخ��اء  وم�ساواة  وو�سطية  وعدالة  و�سماحة  رحمة  كلها  االإ�سالم 

لهم  و�سخر  اخللق  خلق  وتعاىل  �سبحانه  واهلل  جميعا،  الب�سر  بني 

حممدا  ر�سوله  وجعل  واالأنبياء،  الر�سل  فيهم  وبعث  الكون  يف  ما 

بن عبداهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اآخر اأنبيائه ور�سله مثااًل للعدل، 

وعنوانًا للو�سطية والرحمة املهداة اإىل االإن�سانية .

فلم تعد الو�سطية واالعتدال واجبا اأخالقيا فح�سب، واإمنا هو 

العدل  ثقافة  اإحالل  ي�سهم يف  وهو  اأي�سا،  وقانوين  �سيا�سي  واجب 

وال�سالم والت�سامح حمل ثقافة العنف والتطرف واحلرب.

الت�سامح  اأن   1995 �سنة  لليون�سكو  العام  املوؤمتر  اأو�سح  وقد 

الذي هو من خمرجات الو�سطية واالعتدال هو قبل كل �سيء اتخاذ 

اإقرار بحق االآخرين يف التمتع بحقوق االإن�سان  اإيجابي فيه  موقف 

وحرياته االأ�سا�سية املعرتف بها عامليا، وال يجوز باأي حال االحتجاج 

بالت�سامح لتربير امل�سا�س بهذه القيم االأ�سا�سية. 

كما اأن الو�سطية واالعتدال ممار�سة ينبغي اأن ياأخذ بها االأفراد 

االإن�سان  حقوق  عماد  ت�سكل  م�سوؤولية  وهو  وال��دول،  واجلماعات 

وحكم  والدميقراطية  الثقافية«  التعددية  ذلك  يف  »مبا  والتعددية 

ويثبت  واال�ستبدادية،  الدوغماتية،  نبذ  على  ينطوي  وهو  القانون، 

املعايري التي تن�س عليها املواثيق الدولية اخلا�سة بحقوق االإن�سان.

ولذلك  االإن�����س��ان،  ح��ق��وق  اح���رتام  م��ع  يتعار�س  ال  اأن���ه  كما 

ت��خ��ل��ي امل����رء عن  اأو  ال��ظ��ل��م االج��ت��م��اع��ي  ت��ق��ب��ل  ت��ع��ن��ي  ف��ه��ي ال 

التم�سك  يف  حر  امل��رء  اأن  تعني  بل  ب�ساأنها،  التهاون  اأو  معتقداته 

مبعتقداتهم. االآخ������رون  يتم�سك  اأن  ي��ق��ب��ل  واأن����ه   مب��ع��ت��ق��دات��ه 

من  اأك��ر  واالعتدال  الو�سطية  اإىل  الع�سر  هذا  يف  بحاجة  ونحن 

وبال�سرعة  االقت�ساد  بعوملة  يتميز  الع�سر  فهذا  م�سى،  وقت  اأي 

والتكافل،  والتكامل  واالت�����س��ال،  والتنقل  احل��رك��ة  يف  امل��ت��زاي��دة 

والتو�سع  وا���س��ع،  نطاق  على  ال�سكان  وانتقال  الهجرة  وح��رك��ات 

يف  ماثال  التنوع  كان  وملا  االجتماعية.  االأمن��اط  وتغري  احل�سري، 

باتت �سرورية  واالعتدال  الو�سطية  فاإن  العامل،  بقاع  بقعة من  كل 

املختلفني  الب�سر  اإن  حيث  املحلي،  واملجتمع  واالأ�سرة  االأف��راد  بني 

وقيمهم،  و�سلوكهم  ولغاتهم  واأو�ساعهم  مظهرهم  يف  باأطباعهم 

لهم احلق يف العي�س ب�سالم .

ثم اإن جهود تعزيز الو�سطية واالعتدال وتكوين املواقف القائمة 

على االنفتاح واإ�سغاء البع�س للبع�س والت�سامن، ينبغي اأن تبذل يف 

املدار�س واجلامعات، ومن خالل التعليم غري النظامي ويف املنزل 

ويف مواقع العمل. كما اأن لو�سائل االإعالم واالت�سال الدور الكبري 

يف البناء ويف تي�سري التحاور والنقا�س ب�سورة حرة ومفتوحة، ويف 

ظهور  جتاه  الالمباالة  خماطر  واإب��راز  وامل�ساواة  العدل  قيم  ن�سر 

اجلماعات واالأيديولوجيات غري املت�ساحمة.

والتنوع الثقايف بني العدل وال�سالم والت�سامح، يعرب عن طبيعة 

االأ�سياء تعبريا عميقا، الأنه ال عدل دون ت�سامح، وال �سالم بال عدل، 

وال ت�سامح يف غياب العدل وال�سالم.

لذا فاإن الو�سطية واالعتدال جتعلنا اأكر قبوال وتقديرا للتنوع 

الري لثقافات عاملنا والأ�سكال التعبري ولل�سفات االإن�سانية لدينا،  

وال�سمري  الفكر  واالت�سال وحرية  واالنفتاح  باملعرفة   ويتعزز هذا 

واملعتقد، وهذا يوؤدي اإىل الوئام يف �سياق االختالف، وينطبق هذا 

االأمم  بني  العالقات  على  ينطبق  كما  ال��دول،  بني  العالقات  على 

وال�سعوب، وبني االأفراد واجلماعات.

توؤ�س�س لعالقات  الو�سطية واالعتدال  اأن   بناء على ذلك جند 

مواطنة  من  عام  بوجه  االإن�سانية  املجتمعات  بني  وتعاي�س  تعاون 

مع  التعاون  وعدم  العنف،  ونبذ  الت�سامح  �سمات يف  ومن  �ساحلة، 

واالإفادة  وخربات،  معارف  من  عندهم  مما  واال�ستفادة  االآخرين 

من ثورة االت�ساالت، وتر�سيخ البناء الرتبوي للفرد امل�سلم القائم 

ت�سكيل  على  والعاملة  ال���ذات،  يف  للثقة  املوؤ�ّس�سة  الثوابت  على 

بالبحث  واالهتمام  املفا�سد،  �سد  املح�سنة  املتكاملة  ال�سخ�سية 

االإ�سالم  نظرة  اأ�سا�س  على  املعا�سرة  العلوم  مع  والتعامل  العلمي 

املتميزة للكون واحلياة واالإن�سان، واال�ستفادة من اإجنازات الع�سر 

فاالأمل معقود على علماء  وعليه  والتكنولوجيا.  العلوم  يف جماالت 

اأجيالنا  عقول  العظيمة  وقيمه  االإ�سالم  بحقيقة  ينريوا  باأن  اأمتنا 

اجلهل  م�سالك  يف  االن����زالق  خم��اط��ر  جتنبهم  بحيث  ال�����س��اب��ة، 

واالعتدال  بال�سماحة  دروبهم  وتنري  والتبعّية،  واالنغالق  والف�ساد 

والو�سطية واخلري، وتبعدهم عن مهاوي التطّرف والت�سنج املدّمرة 

القرن احلادي  ملتطلبات  التلبية  اآفاق  لي�ست�سرفوا  واجل�سد؛  للروح 

والع�سرين والت�سدي لتحدياته.

على  يحر�س  نهجا  الها�سمية  االأردن��ي��ة  اململكة  نهجت  وق��د 

اإبراز ال�سورة احلقيقية امل�سرقة لالإ�سالم، وذلك بحكم امل�سوؤولية 

الروحية والتاريخية املوروثة التي حتملها قيادتها الها�سمية ب�سرعية 

مو�سولة بامل�سطفى حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، �ساحب الر�سالة، 

ويتمّثل هذا النهج يف اجلهود احلثيثة التي بذلها جاللة املغفور له 

عقود،  خم�سة  مدى  على  ثراه  اهلل  طّيب  طالل  بن  احل�سني  امللك 

ووا�سلها من بعده بعزم وت�سميم جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن 

احل�سني املعظم، منذ اأن ت�سّلم الراية خدمة لالإ�سالم وامل�سلمني.

�  �  �
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اأمة  جعلها  اأن  االأم��ة  هذه  على  تعاىل  اهلل  نعم  عظيم  من  اإن 

َتُكوُنواْ  لِّ َو�َصطاً  ��ًة  اأُمَّ َجَعْلَناُكْم  {َوَك��َذِل��َك  �سبحانه:  فقال  و�سطًا، 

�ُصوُل َعلَْيُكْم �َصِهيدا} البقرة 143.  �ُصَهَداء َعلَى النَّا�ِض َوَيُكوَن الرَّ

املغاالة  عن  والبعد  والتفريط،  االإف���راط  جمانبة  هي  والو�سطية 

والتق�سري، والعدل واالعتدال يف االأمور كلها.

فقد حّذر ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم من الغلو والتطرف 

حتى يف العبادات، ففي احلديث ال�سريف: )ال ت�سددوا على اأنف�سكم 

اأنف�سهم ف�سدد اهلل عليهم،  في�سدد عليكم، فاإن قومًا �سددوا على 

فتلك بقاياهم يف ال�سوامع والديار(، وقال �سلى اهلل عليه و�سلم: 

)هلك املتنطعون(، قالها ثالثًا، واملتنطعون هم املتعمقون املغالون 

متجاوزو احلدود يف اأقوالهم واأفعالهم.

ُو�ْصَعَها}االآية  اإَِلّ  َنْف�صاً  الّلُ  ُيَكِلُّف  {لَ  �سبحانه:  احلق  وقال 

َم���ْغ���ُل���وَل���ًة  َي��������َدَك  �����َع�����ْل  َتْ {َوَل  ت���ع���اىل:  وق����ال   .286 ال��ب��ق��رة 

 .29 االإ����س���راء  ���ِط}..   اْل���َب�������صْ ُك�����َلّ  َت��ْب�����ُص��ْط��َه��ا  َولَ  ُع���ُن���ِق���َك   اإَِل 

َوَكاَن  وا  َيْقُرُ َوَلْ  ُي�ْصِرُفوا  اأَنَفُقوا َلْ  اإَِذا  ِذيَن  وقال �سبحانه:{َواَلّ

َبْيَ َذِلَك َقَواماً} الفرقان 67.

واملعي�سة  واملعامالت  العبادات  يف  االع��ت��دال  دي��ن  فاالإ�سالم 

واحلب و�سائر االأمور، واالعتدال يدعو اإىل احلكمة واالتزان وغلبة 

االأمن وال�سالم والطماأنينة والتعاي�س وتغليب لغة العقل، وهذا كله 

يتوافق مع الفطرة الب�سرية التي فطر اهلل النا�س عليها.

به  يل�سق  ما  اال�سالم  عن  يبعد  ون�سره  الو�سطية  نهج  واتباع 

املرتب�سني  املغر�سني  اأم��ام  ال��ذرائ��ع  وي�سد   ، وجت��نٍّ اتهامات  من 

احلاقدين، ويف�سد عليهم خمططاتهم وما ي�سمرون.

من  متكاتفة  مو�سولة  جهودًا  يتطلب  الو�سطية  نهج  وتر�سيخ 

املوؤ�س�سات  دور  و�سنقف هنا عند  وموؤ�س�سات،  اأف��رادًا  قبل اجلميع 

واالأدوات  الو�سائل  متلك  اأنها  �سيَّما  وال  املجال،  هذا  يف  الرتبوية 

توجيهها  ي�سهل  التي  العمرية  الفئات  وترعى  بالتاأثري،  الكفيلة 

الو�شطية في اإ�شالمنا

ومنهج تفعيلها في مجتمعنا
د. علي خلف حجاحجة 

اإدارة املناهج والكتب املدر�سية
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والتاأثري عليها، وذلك من خالل عدد من الو�سائل، نذكر منها:

الرتكيز على مفهوم الو�سطية يف املناهج املدر�سية، مع �سرورة   -

توافق اخلطاب الرتبوي مع ما جاء فيها.

وبني  وبينهم  اأنف�سهم،  الطلبة  بني  احل��واري��ة  اللقاءات  عقد   -

وجهات  لتبادل  اأخ��رى  جهة  من  والتدري�سية  االداري��ة  الهيئات 

التنظر وت�سجيع احلوار، واعتماد االأدلة والرباهني، وتقبل االآراء 

املخالفة واحرتامها ومواجهتها باحلجة واملنطق.

والقرب  املدر�سني،  قبل  من  االعتدال  تتبنى  م�سرتكة  لغة  تبني   -

الرتبية  معلمي  خا�سة  القدوة  ب��دور  واال�سطالع  الطلبة،  من 

االإ�سالمية الذين يتوجب عليهم اتباع خطاب معتدل يتخذ من 

الكتاب وال�سنة م�سدرًا، وتفعيل دور االإر�ساد املدر�سي يف توجيه 

ومعاجلة اأي انحراف عن الهدف املن�سود.

خا�سة  الو�سائل،  من  بالعديد  دورها  يتجلى  املدر�سية،  االإدارة   -

مهارات  وت�سجيع  معهم  اللقاءات  وعقد  الطلبة  مع  بالتوا�سل 

اأذهانهم،  يف  ي��دور  وما  اآرائهم  عن  والتعبري  بينهم  التوا�سل 

دون معاقبتهم، بل معاجلة االأ�سباب –اإن وجدت- للحد من اأي 

اختالل يف بدايته قبل اأن ي�ستع�سي على احلل.

الإ�سراك  االآب��اء،  وجمال�س  املجتمعية،  اللقاءات  تفعيل  �سرورة   -

املجتمع وليتحمل كل منهم م�سوؤوليته، كما يفيد يف اإيجاد عالقة 

تكاملية بني املدر�سة واالأ�سرة واملجتمع يكمل كل منهم دور االآخر.

لدى  االيجابية  االأف��ك��ار  تعزيز  يف  املدر�سية  االإذاع���ة  توظيف   -

تخدم  التي  الهادفة  الفاعلة  الن�ساطات  نحو  وتوجيههم  الطلبة 

الطالب واملجتمع عمومًا.

وذلك  الطلبة،  مع  الرتبوية عمومًا  االأ�سرة  تت�سارك  اأن  �سرورة   -

قبل العطلة الف�سلية لي�سع كل طالب برناجمًا لن�ساطاته خالل 

العطلة بالتن�سيق مع االأهل على اأن يعر�سه اأمام معلمه لي�ساعده 

يف بع�س جوانبه.

�سرورة تطبيق العدل بني الطلبة مهما كان االأمر ب�سيطًا حتى   -

ال يدفعهم اىل ال�سعور بالظلم والقهر، مما يدفعهم اإىل التعبري 

عنه بطرقهم اخلا�سة، والتي يف اأغلبها يجانبها ال�سواب الأنها 

ناجتة عن ردود اأفعال.

التمارين  خ��الل  م��ن  الطلبة  ل��دى  القيادية  اجل��وان��ب  تعزيز   -

بنف�س  التاأثري،  على  قادرًا  منهم  الواحد  يكون  حتى  والتدريب، 

اأه��داف  نحو  وتوجيهه  عليه  التاأثري  فيه  ي�سعب  ال��ذي  الوقت 

اأخرى.

ثقتهم  لتعزيز  واالإبداع،  االإنتاج  وت�سجيعهم على  الطلبة  حتفيز   -

باأنف�سهم، ولري�سخ يف اأذهانهم مفهوم العطاء وحتمل امل�سوؤولية.

واحلفاظ  الوطن  واأهمية  الطلبة،  لدى  املواطنة  مفهوم  تعزيز   -

بق�س�س  اال�ستدالل  خ��الل  من  وذل��ك  اأبنائه،  اإجن���ازات  على 

ال�سحابة وال�سلف ال�سالح، ومواقف رجاالت الوطن واأبطاله يف 

الع�سر احلديث.

وختامًا ال بد من التذكري باأن لدى الطلبة طاقات كامنة علينا 

مروجي  بع�س  اإليها  ي�سبقنا  اأن  قبل  باملفيد  الإ�سغالها  نوجههم  اأن 

ُيحمد  ال  نتائج  اإىل  ن�سل  وق��د  فيهم  فيوؤثرون  املتطرفة  االأف��ك��ار 

ر اهلل-. عقباها -ال قدَّ

�  �  �
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اأدوات  اأه��م  من  احل��وار  ب��اأن  الرتبية  باأدبيات  املهتمون  يوؤكد 

تتطلبها  التي  والثقايف واالجتماعي واالقت�سادي  الفكري  التوا�سل 

االأفراد  تنمية قدرة  اأثر يف  له من  ملا  املعا�سر،  املجتمع  احلياة يف 

من  احل��وار  اأن  كما  واال�ستدالل،  والتحليل  امل�سرتك  التفكري  على 

له  وتفتح  واالنعزالية  االنغالق  من  االإن�سان  حترر  التي  االأن�سطة 

والوعي،  املعرفة  من  املزيد  خاللها  من  يكت�سب  للتوا�سل  قنوات 

اإىل  يوؤدي  الذي  الفكري  والنقد  للتفكري اجلماعي  اأنه طريقة  كما 

توليد االأفكار والبعد عن اجلمود، ويكت�سب احلوار اأهميته من كونه 

 و�سيلة للتاآلف والتعاون وبدياًل عن �سوء الفهم والتقوقع والتع�سف، 

وغر�سه  احلق  طلبه  كان  فمن  احلق،  اإىل  الو�سول  احل��وار  وثمرة 

احلق، و�سل اإليه باأقرب الطرق واألطفها واأح�سنها.

اأكد ديننا االإ�سالمي على قيمة احلوار واأهميته يف حياة  ولقد 

االأمم وال�سعوب، وذلك من خالل ما ذكره اهلل �سبحانه وتعاىل يف 

ْكَمِة  َك ِباحْلِ َرِبّ اإِىَل �َسِبيِل  كتابه العزيز، حيث قال �سبحانه: { اْدُع 

�َسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِباَلِّتي ِهَي اأَْح�َسُن })النحل : 125(، وهذا  َوامْلَْوِعَظِة احْلَ

توجيه حكيم اإىل اأمة حممد �سلى اهلل عليه و�سلم باأهمية ا�ستخدام 

خالل  م��ن  احل��ق،  طريق  اإىل  النا�س  دع��وة  يف  واحل���وار  احلكمة 

احلوار الهادف والتذكري باهلل واملجادلة بالكلم الطيب، مما ي�سري 

الحوار الهادف فن فلتتعلمه
املعلمة هبة مروان املرموري 

التعليم اخلا�س
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الطيبة  الكلمة  ا�ستخدام  قيمة كبرية يف حياة كل م�سلم وهي  اإىل 

ويف  االآخ��ر،  ح��وار  ويف  النا�س  مع  التعامل  يف  ال�سادقة  وال��دع��وة 

الدين  حما�سن  واإظهار  وال�سرب  باالآخر  الرفق  قيمة  على  التاأكيد 

بالقدوة احل�سنة.

والتفاو�س  التفاهم  على  ت��دل  رقيقة  جميلة  كلمة  احل���وار 

يف  العظيم  كتابه  يف  وت��ع��اىل  �سبحانه  اهلل  ذك���ره  وال��ت��ج��ان�����س، 

ويوم  الكهف: 37(،  )�سورة  ُي��َح��اِوُرُه«  َوُه��َو  اِحُبُه  �سَ َلُه  »َق��اَل  قوله: 

امل�سكينة  ال�سعيفة  امل���راأة  مع  وال�سالم  ال�سالة  عليه  حت��اور  اأن 

��اُوَرُك��َم��ا«  حَتَ َي�ْسَمُع   ُ »َواهللَّ �سبحانه:  ق��ال  زوجها،  من  ت�سكو  التي 

�سمعه  و���س��ع  احل����وار،  ه���ذا  اهلل  ف�سمع  امل���ج���ادل���ة:1(؛  )���س��ورة 

العزيز  كتابه  يف  عليه  وَن�����سّ  ع��اله،  يف  ج��ل  واالأر����س   ال�سموات 

ِرفعة ل�ساأن احلوار و اإثباتا الأهميته.

وتهدف درا�سة فن احلوار اإىل جعل ال�سخ�س متمكنًا من موقفه 

ب�سهولة، وقد ال يهدف احلوار الإثبات اأمور �سيا�سية اأو اقت�سادية، 

التناف�س العام بغر�س تنمية املهارات يف املدار�س  بل لكل نوع من 

واجلامعات.

ون�ستطيع اأن ن�سمي احلوار الهادف ال�ستخراج احلقيقة نقا�سًا، 

والنقا�س له اآداب و�سوابط من اأهمها النقا�س مع املخالفني بخلق 

رفيع، وتقبل اآرائهم ب�سعة �سدر دون انزعاج ممن يخالفنا الراأي، 

بل باحرتام الراأي والراأي االآخر، فلي�س املق�سود بالنقا�س التغلب 

على االآخرين اأو اإفحامهم بقدر ما هو �سعٌي دوؤوب وراء احلقيقة، 

ال��ذات  اإث��ب��ات  ولي�س  الفكرة  �سحة  اإث��ب��ات  النقا�س  م��ن  فالغاية 

ا  )ويكبيديا املو�سوعة احلرة(، ويف العلم اجلاهل بال�سيء لي�س ندًّ

. للحقيقة  الو�سول  هو  الهدف  يكون  ب��اأن  واالإخال�س   ، به   للعامل 

) االأ�سفهاين ، 1988 ، �س 118(

كيف نعلم اأبناءنا احلوار الهادف

 ، واجلامعات  املدار�س  يف  تدر�س  وال  الفنون  من  فن  الرتبية 

نعومة  منذ  الطفل  تربى  فاإذا  االأ�سرة،  يف  الطفل  مع  تن�ساأ  ولكنها 

يظل  واالأخ��الق  بالقيم  والتم�سك  االآخرين  اح��رتام  على  اأظفاره 

واالأزمنة،  االأي��ام  تغريت  مهما  واالأعا�سري،  الرياح  تهزه  ال  ثابتا 

وهذا يعتمد على فطنة وذكاء االآباء ،وال بد لالأب اأن ي�ستخدم لغة 

احلوار مع اأبنائه ويتجنب ا�ستخدام العنف معهم؛ الأن ذلك يرت�سخ 

يف اأذهانهم ويظل مزروعا يف اأنف�سهم حتى ي�سبوا وي�سيبوا، فيلجاأ 

اأبنائهم،  مع  التعامل  بطريقة  امل�ستقبل  يف  اآبائهم  لتقليد  االأبناء 

واأعطيناهم  اأبناءنا  دللنا  اإذا  اإننا  يقول  من  قول  �سحيحًا  فلي�س 

وعنفتهم  عليهم  ق�سوت  اإن  ولكن  اأخالقهم،  نخرب  فاإننا  الثقة 

م�ساكلهم  البيت حلل  الأ�سدقاء غري خلوقني خارج  يلجوؤون  فاإنهم 

باأنف�سهم،اجل�س مع اأبناءك جل�سة ودية وحاول اأن تفهم م�ساكلهم 

الهادف  احل��وار  وزمانهم،  زمانك  بني  اختالف  هناك  ك��ان  ول��و 

اإليك،كن  يتوددون  اأبناءك  ويجعل  النظر  وجهات  يقرب  والهادئ 

اأبنائك وال تعاملهم كاأطفال الأن هذه املعاملة جتعلهم  �سريحا مع 

انطوائيني ومرتددين، حاول اأن تعزز ثقتهم باأنف�سهم باأن ت�ستخدم 

اآراوؤه��م  تعجبك  مل  واإذا  ال�سراخ،  دون  والعطاء  االأخ��ذ  اأ�سلوب 

هم بعدة اآراء واأ�سركهم يف اتخاذ القرارات،ال تفر�س عليهم  خريِّ

اآراءك املت�سلطة والتع�سفية ،ان�سر احلب داخل البيت وال متيز بني 

اأبنائك يف التعامل والعطية وال تفرق بني اجلن�سني.

اإ�صرتاتيجيات لنعلم اأبناءنا احلوار الهادف

1- الطاب الدافئ

من النادر اأن مير يوم ال يقوم فيه االآباء بتعليم اأبنائهم �سيًئا 

ما، ويجب اأن يكون التعليم جتربة حانية ودافئة، توثق الروابط بني 

االآباء واأبنائهم كاأن يعلم االأب على ت�ساوؤالت االبن حول احلياة.

من هنا تكون العبارات التي ين�سح با�ستعمالها: »دعني اأ�سرح 

لك«  »راقب كيف اأقوم بذلك«  »دعنا نرى كيف ميكن اأن نحل ذلك 

مًعا« »ل�ست متاأكًدا من االإجابة ال�سحيحة، دعنا نبحث عن ذلك« 

»ال باأ�س ، الوقوع يف اخلطاأ هو و�سيلة تعلم ال�سواب«.

وبالطبع تعد نغمة ال�سوت عاماًل اأ�سا�سًيا، فعندما تقول البنك 

مثاًل: »افعل ذلك بهذه الطريقة« بنغمة خ�سنة وغا�سبة، ف�سيفهم 

االبن ذلك على اأنه انتقاد له، وبالتايل يزيد توتره ورمبا دفعه ذلك 

اإىل عدم اللجوء اإليك لطلب م�ساعدتك يف امل�ستقبل . 

2- طريقة ال�صاركة الوجدانية 

وهي من االأ�ساليب املهمة يف التعامل مع االأبناء وبخا�سة عندما 

ي�سعرون بخيبة اأمل و�سيق مما حولهم من اأو�ساع وظروف ، ففي 

اإىل حل م�ساكلهم بقدر احتياجهم  االأبناء  االأح��وال ال يحتاج  هذه 

اإىل مداواة جراحهم والعثور على �سخ�س يتفهم حقيقة اآالمهم .

3- طريقة التفاو�ض

عندما تن�ست اإىل اأبنائك وحتاول فهم االأ�سباب التي تدفعهم 

ما  اتفاق  اإىل  للتو�سل  اأحياًنا  معهم  وتتفاو�س  ما،  �سيء  اإىل طلب 

ف�سوف يعود ذلك عليهم بالنفع.

ولكن البد من التنبيه هنا اإىل خطاأ ميكن اأن نقع فيه كاآباء ، وهو اأن 

نتفاو�س مع اأبنائنا من منطلق الياأ�س اأو من خالل ما يعرف ب »الر�سوة«، 

فهم  لذلك  مهم،   موقف  يف  اأب��ن��اوؤه��م  ي�سيء  اأن  االآب���اء  يخ�سى  فرمبا 

يتو�سلون اإليهم اأن يح�سنوا الت�سرف مقابل اإغرائهم، ب�سراء ما يريدون 

اأو ما يقابل اللعب مبا ي�ستهون، فن�سمع االأم وهي ت�سرخ »ال باأ�س ميكنك 

اأن متار�س لعبة اأخرى من األعاب الكومبيوتر ولكن كف عن ال�سراخ«.



حزيران  422015

واإمنا تكون العبارات امل�ستخدمة يف مثل هذه احلالة: »اأعرف 

ميكنك  ب��ارد،  اجل��و  ولكن  اليوم  �سديقك  اإىل  الذهاب  ت��ود  اأن��ك 

االطمئنان عليه بالهاتف قبل اأن تذهب اإىل احلفل، اأريد منك اأن 

تقوم برتتيب غرفتك«. فال تياأ�س وتو�سل اإىل حل و�سط مع تب�سري 

اأطفالك بالعواقب .

4- طريقة الأوامر والنواهي

التعليم،  وطريقة  الطريقة  ه��ذه  بني  التفريق  ن�ستطيع  لكي 

نحاول اأن نتاأمل هذا احلوار الذي دار بني »اأحمد« ووالدته:

االأم: اأحمد قم بارتداء معطفك اإذا كنت تنوي اخلروج حتى ال 

ت�ساب بالربد.

اأحمد: ال تخايف يا اأمي فلن اأ�ساب بالربد.

االأم : بل �ست�ساب بالربد، ولذلك عليك اأن ترتدي معطفك.

اأحمد: ولكني يا اأمي.

االأم: ال اأودُّ اأن تخرج دون ارتداء معطفك.

اأحمد: ولكني اأودُّ ذلك.

والنواهي وبني طريقة  االأوامر  االأم هنا بني طريقة  لقد خلطت 

التعليم، فاإذا كانت تريد فعاًل اأن يرتدي اأحمد معطفه فقد كان ينبغي 

اأخرًيا  اأمرها  االأم عر�ست  اإن  ثم  ال�سبب،  اإبداء  دون  تقول ذلك  اأن 

راأي  اأن تخرج«، هكذا يبدو االأمر وكاأنه تعبري عن  اأود  يف �سورة »ال 

يف م�ساألة، وهذا بالطبع اأعطى االبن اإمكانية القول »ولكني ال اأود«.

ومن هنا يكون من االأن�سب يف طريقة االأوامر والنواهي اأن تكون 

هذا  الأن  حولها؛  تفاو�س  ال  التي  القواعد  من  لوًنا  عباراتنا حتمل 

التفاو�س يفقدها معنى القاعدة، على �سبيل املثال :

»توقفا عن ال�سجار حااًل« .. اأعرف اأنك ال توافق، ولكن القاعدة 

يف هذا االأمر »من اخلطاأ اأن ت�سرب اأختك« .

وال�سك اأن اأهم مالمح هذه العبارات اأنها وا�سحة ومبا�سرة.

ا ا�ستخدام كلمة »من ف�سلك«، فهي كلمة ال�سر  ونوؤكد هنا اأي�سً

يف اإحكام ال�سيطرة على االبن دون جرح م�ساعره.

ه��ذه ال��ع��ب��ارة تعني اأن��ك ح��ني ت��درك اأن احل���وار م��ع االأب��ن��اء 

اجل��دال، ه��ذا  ع��ن  التوقف  منهم  تطلب  �سلبي  اجت��اه  يف   ي�سري 

وال حت�سب اأن هذا املوقف �سعيًفا بل على العك�س فاإنه يحمل قدرا 

كبرًيا من القوة والتجديد لالبن، وهي يف الوقت ذاته ن�سيحة طبية 

له.

اإن طريقة التفاو�س مع ابنك لها اأثر كبري يف التعامل معه، فكن 

ت�ستطيع  التي  االأ�سياء  على  وتعرف  طفلك،  مع  تتعامل  واأنت  ذكًيا 

من خاللها اأن تفتح قلبه، فمثاًل قد يحب قيادة الدرجات، فتقول 

له: »اإذا رتبت غرفتك، �ساآخذك يف نزهة واأجعلك تقود الدراجة«.

اجتماعي،  بذكاء  معه  فتعامل  مبا�سرة،  ولدك  َتْنَه  اأو  تاأمر  ال 

كاأن ت�سيف بع�س الكلمات التي تدل على احلب يف طلباتك لولدك، 

مثل اأن تقول: يا حبيبي هالَّ اأح�سرت يل كوًبا من املاء، اأريدك اأن 

تكون اأح�سن اإن�سان، فال اأراك بعد ذلك ت�سب .
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اآل��ه  احل��م��د هلل وال�����س��الة وال�����س��الم على ر���س��ول اهلل وع��ل��ى 

واأ�سحابه، اأما بعد:

وجلَّ  عزَّ  واهلل  االإ�سالم،  م�سلك  هو  الو�سط  وامل�سلك  الو�سط 

���ُص��َه��َداء َعلَى  ��َت��ُك��وُن��واْ  ِلّ ����ًة َو���َص��ط��اً  يقول: {َوَك���َذِل���َك َج��َع��ْل��َن��اُك��ْم اأَُمّ

فالو�سط  )البقرة:143(  �َصِهيداً}  َعلَْيُكْم  �ُصوُل  الَرّ َوَيُكوَن  الَنّا�ِض 

االإف��راط  طريف  الطرفني؛  بني  يكون  ما  هو  والو�سط  اخليار،  هو 

والتفريط، والغلو واجلفاء.

الو�سطية هي االعتدال يف كل اأمور احلياة من ت�سورات ومناهج 

ومواقف، وهي حترٍّ متوا�سل لل�سواب يف التوجهات واالختيارات، 

هي  بل  واالن��ح��الل؛  الت�سدد  بني  موقف  جم��رد  لي�ست  فالو�سطية 

ال��ق��راآن: و���س��ل��وك، كما ذك��ر يف  اأخ��الق��ي  ف��ك��ري وم��وق��ف   منهج 

ْنَيا  الُدّ ِمَن  يَبَك  َتْن�َس َن�سِ َواَل  ااْلآَِخَرَة  اَر  الَدّ  ُ اآََتاَك اهلَلّ ِفيَما  َواْبَتِغ   }

َ اَل  اإَِنّ اهلَلّ َتْبِغ اْلَف�َساَد يِف ااْلأَْر�ِس  َلْيَك َواَل  اإِ  ُ َواأَْح�ِسْن َكَما اأَْح�َسَن اهلَلّ

ُيِحُبّ امْلُْف�ِسِديَن} )الق�س�س:77( حيث ت�سري تلك االآية اإىل اأهمية 

الو�شطية والعتدال في الإ�شالم
د. علي حممد الزعبي 

مدر�سة االإدري�سي الثانوية/عمان الرابعة
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الو�سطية وحتقيق التوازن يف احلياة. ومرجع الو�سطية اإىل ال�سرع، 

فما وافق ال�سرع فهو الو�سط، فالت�سدد يف حمله و�سطية والرفق يف 

حمله و�سطا كذلك.

مفهوم  يف  الو�سطية  اأن  واحل��ق   : يو�سف  احل��رب  حممد  يقول 

العدل  ملعاين  جامع  ومفهوم  جميل،  وو�سف  اأ�سيل  منهج  االإ�سالم 

تطرفني  بني  واعتدال  باطلني  بني  حق  فهي  واال�ستقامة،  واخل��ري 

وعدل بني ظلمني.

الو�سطية  ملدر�سة  ينتمي  ال��ذي  عمارة  حممد  الدكتور  ويقول 

عنا�سر  بني  جتمع  التي  اجلامعة(  )الو�سطية  اإنها  اإليها،  ويدعو 

مغايرا  موقفا جديدا  فتكّون  املتقابلة،  االأقطاب  من  والعدل  احلق 

للقطبني املختلفني ولكن املغايرة لي�ست تامة، فالعقالنية االإ�سالمية 

االإمي��ان  بني  يجمع  االإ�سالمي  واالإمي��ان  والنقل،  العقل  بني  جتمع 

تعني  االإ�سالمية  والو�سطية  ال�سهادة،  بعامل  واالإميان  الغيب  بعامل 

�سرورة و�سوح الروؤية باعتبار ذلك خ�سي�سة مهمة من خ�سائ�س 

االأمة االإ�سالمية والفكر االإ�سالمي، بل هي منظار للروؤية وبدونه ال 

للنظام  الالمعة  العد�سة  وكاأنها  االإ�سالم،  نب�سر حقيقة  اأن  ميكن 

بني  يجمع  و�سطي  فقه  وتطبيقاته،  االإ���س��الم��ي  والفقه  والفكر 

ال�سرعية الثابتة والواقع املتغري اأو يجمع بني فقه االأحكام وبني فقه 

ًة  الواقع، ومن هنا فاإن اهلل جعل و�سطيتنا جعال اإلهيا {َجَعْلَناُكْم اأَُمّ

َو�َصطاً})�سورة البقرة اآية 143(.

كذلك االإ�سالم و�سط بني الغالة يف العقل الذين جعلوه م�سدر 

املعارف واحلقائق يف الوجود وما وراء الوجود، وبني اجلفاة الذين 

تنكروا له وانزلقوا وتعلقوا باالإلهامات، وعمت اأب�سارهم.

بالعقل،  باملادة، والتعلق  التعلق  املاديون بني  االأ�سف جمع  فمع 

وه، كما  فما اأو�سلتهم اإليه عقولهم قبلوه، وما مل تقبله عقولهم ردُّ

فتعلقوا  بالكلية،  عقولهم  فاألغوا  اأفرطوا،  اآخر  طرف  يقابلهم  اأنه 

فهناك  ذلك،  من  و�سط  فاالإ�سالم  باخلرافات،  وتعلقوا  باالأوهام، 

اأمور غيبية ال يدركها العقل فُي�َسلِّم بها وب�سوابطها، واأمور معقوالت، 

وقد جعل اهلل عزَّ وجلَّ لنا عقواًل وجعلها هي حمطة التكليف.

كذلك ديننا و�سط يف االأحكام والعبادات، فالتكاليف يف حدود 

اال�ستطاعة، فلم يكلفنا اهلل عزَّ وجلَّ اإال يف حدود قدرتنا { لَ ُيَكِلُّف 

الّلُ َنْف�صاً اإَِلّ ُو�ْصَعَها } )البقرة:286( يف ال�سلوات، يف الزكاة، يف 

ال�سيام، يف احلج، يف �سائر املطلوبات ال�سرعية، بل الذين اأرادوا 

العبادة، نهاهم ر�سول اهلل �سلى اهلل  اأنف�سهم يف  اأن ي�سددوا على 

عليه و�سلم ووقف منهم موقفًا �سديدًا كما يف ق�سة الثالثة الذين 

جاوؤوا اإىل بيوت النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ي�ساألونه عن عبادته: 

وقال  اأن��ام،  وال  فاأ�سلي  اأنا  اأما  اأحدهم:  فقال  تقالُّوها،  )فكاأنهم 

االآخر: اأ�سوم وال اأفطر، وقال الثالث: ال اأتزوج الن�ساء، فقام النبي 

�سلى اهلل عليه و�سلم خطيبًا، فحمد اهلل واأثنى عليه، ثم قال: ما 

اأنا فاأ�سلي واأنام، واأ�سوم واأفطر  اأما  بال اأقوام يقولون كذا وكذا، 

واأتزوج الن�ساء، فمن رغب عن �سنتي، فلي�س مني( رواه م�سلم.  

اإىل  �سبياًل  واعتربه  الدين،  يف  حتى  الغلّو  االإ�سالم  ذمَّ  لهذا 

االنحراف وال�سطط، وو�سيلًة اإىل اإ�سعاف املجتمع امل�سلم، ومتزيق 

الر�سالة  بو�سفه  واالإ�سالم  ال�سيا�سي.  وكيانه  االجتماعي  ن�سيجه 

يرى  ال�ّسوية،  للحياة  ال�سبل  اأقوم  اإىل  الهادية  اخلامتة،  ال�سماوية 

لل�سرور وللمظامل ولالنحرافات ولكل  الغلّو يف كل �سيء جملبٌة  اأن 

الطبيعة  نقي�ُس  هو  الذي  التطرف  اإىل  ي��وؤدي  الغلّو  الأن  املوبقات، 

على  للكون،  اهلل  اأقامها  التي  باملوازين  واإخالل  ال�سوية،  الب�سرية 

وجه العموم.

الفكر  اأي�سًا يف  يكونان  الدين،  والتطرف يف  الغلّو  يكون  وكما 

حممود  االعتدال  فاإن  لذلك  والتطبيق.  املمار�سة  ويف  والت�سّور، 

منهَج  االإ�سالمي،  املنهج  كان  ثم  ومن  االأح���وال،  كل  يف  ومطلوب 

االعتدال والو�سطية.

ويف اللغة العربية، ينتهي االعتدال والعدل والعدالة واملعادلة، 

اأ�سلي واحد. ففي االعتدال كلُّ العدل، واملجتمع امل�سلم  اإىل معنى 

جمتمع معتدل، الأنه جمتمع عادل. وهذا يناق�س متامًا ما يروج عن 

املجتمعات االإ�سالمية من اأنها جتنح اإىل التطرف يف كل �ساأن من 

�سوؤونها، اأو اأن االإ�سالم دين التطرف، فهذا حم�س ادعاء، ومطلق 

جمتمع  امل�سلم  املجتمع  وال  التطرف،  دي��ن  االإ���س��الم  فال  اف��رتاء، 

تطرف، وال العامل االإ�سالمي يجنح اإىل التطرف.

حاالت  يف  تتمّثل  النطاق،  حم��دودة  ظاهرة  ثمة  كانت  واإذا 

واحلكمة،  العقل  من  وال  العدل،  من  فلي�س  هناك،  اأو  هنا  فردية 

االإ���س��الم،  اإىل  التطرف  نن�سب  اأن  العلمية،  املو�سوعية  من  وال 

االعتدال  قيم  هذه  وتف�سياًل.  جملًة  االإ�سالمية،  املجتمعات  واإىل 

والو�سطية، وهي لبُّ الرتبية ال�سيا�سية يف االإ�سالم، متامًا كما هي 

جوهُر الرتبية على وجه االإطالق، يف امل�سهد االإ�سالمي.

الغزاة،  وخطر  الغالة  بني خطرين: خطر  االأمة  تقع  ال  وحتى 

فقد نبه نبينا �سلى اهلل عليه و�سلم – باأبي هو واأمي اأعلم النا�س 

واأن�سحهم واأف�سحهم � من ذلك، حيث قال: )اأيها النا�س! اإياكم 

الدين(  يف  الغلو  قبلكم  ك��ان  من  اأهلك  فاإمنا  ال��دي��ن،  يف  والغلو 

م��اج��ه:3029(،  واب��ن  والن�سائي:268،  اأح��م��د:215/1،  )اأخرجه 

وكما قال اأبو العبا�س ابن تيمية يف بيان هذا احلديث: قوله: )اإياكم 

 والغلو يف الدين( عام يف جميع اأنواع الغلو يف االعتقادات واالأعمال.

الق�سية  ه��ذه  اإىل  زم��ن  منذ  االأردن  تنبه  ت��ع��اىل  اهلل  وبف�سل 

ونزع  االأمة  �ستات  جلمع  عدة  مباركة  حماوالت  فقدم  احل�سا�سة، 

اإىل  فعمد  املغالني،  بيد  �سائغة  لقمة  تركها  وعدم  تطرفها،  فتيل 
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ال�ساحة  برز على  تناولت مو�سوعًا مهمًا  التي  ر�سالة عمان  اإن�ساء 

وهو  قدمية،  وقواعده  اأ�س�سه  كانت  واإن  حديثًا،  والدولية  العربية 

مو�سوع التطرف والغلو، وموقف االإ�سالم منهما، و�سرورة الدعوة 

اإىل حماربة هذا النهج املنحرف والفكر املتطرف ال�سال فكر الغلو 

والتطرف، والدعوة اإىل احلوار الهادف املت�سامح، ومواجهة الفكر 

ال�سال املتطرف.

فقد اأ�سارت ر�سالة عمان اإىل اأن االإ�سالم وقف موقف الراف�س 

لكل اأ�سكال التطرف والغلو التي تعترب اأحد االأمثلة التي تو�سح لنا 

دور هذه البيئة اخل�سبة يف التربير لت�سويه �سورة هذا الدين ال�سمح 

القائم على الو�سطية واالعتدال. وقد كان لر�سالة عمان دور بارز 

يف بيان معنى التطرف والغلو واأ�سبابهما، واحللول الناجعة للق�ساء 

واالعتدال،  الو�سطية  منهج  اإىل  عمان  ر�سالة  دعت  وقد  عليهما. 

وبيان طبيعة التطرف والغلو باأنها لي�ست من طباع امل�سلم احلقيقي 

املت�سامح، والتي حتجب العقل ال�سليم عن �سوء التقدير واالندفاع 

االأعمى خارج ال�سوابط الدينية، والفكرية، واخللقية.

بنى  تدمري  يف  ال��ت��اري��خ  ع��رب  ت�سببت  التطرف  بيئة  اأن  كما 

�ساخمة، ومدن كربى، واأكدت ر�سالة عمان اأن االإ�سالم دين احلق 

واالعتدال وال�سماحة والو�سطية، وهو دين ينبذ العنف والتطرف، 

ب�ستى اأ�سكاله واأنواعه. كما ينبذ كل املمار�سات اخلاطئة التي من 

�ساأنها اإبعاد النا�س وتنفريهم من الدين. واأكدت اأي�سًا اأن االإ�سالم 

دين الو�سطية واالعتدال وهو بريء من التطرف والغلو، والتفريط، 

والغلو  التطرف  حماربة  اإىل  عمان  ر�سالة  دعت  وقد  والتق�سري، 

على  حربًا  اإاّل  يومًا  كان  ما  الدين  »وه��ذا  فيها:  وج��اء  والت�سدد، 

عن  العقل  حجبت  اأنها  ذل��ك  والت�سّدد،  والتّطرف  الغلّو  نزعات 

الب�سرّية  ال�سوابط  خارج  االأعمى  واالندفاع  العواقب  �سوء  تقدير 

دينًا وفكرًا وخلقًا، وهي لي�ست من طباع امل�سلم احلقيقي املت�سامح 

املن�سرح ال�سدر، والتطرف بكل اأ�سكاله غريب عن االإ�سالم الذي 

اأن  اأنار اهلل قلبه  يقوم على االعتدال والت�سامح، وال ميكن الإن�سان 

يكون مغاليًا متطرفًا.

املراجع

القراآن الكرمي.  .1

كتب االأحاديث ال�سريفة.  .2

ر�سالة عمان ال�سمحة، اململكة االأردنية الها�سمية، يف 26 رم�سان 1425 هجري، 9 ت�سرين الثاين من عام 2004م، �س 5-2.  .3

�  �  �
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بعيدًا عن ت�سليط ال�سوء على م�سطلحي التطرف واالعتدال 

وتعريفهما ا�سطالحًا ولغة، فقد اأ�سهب الباحثون املتخ�س�سون 

موؤ�س�سات  تلعبه  الذي  الدور  اإىل  مبا�سرة  و�ساأتطرق  ذلك.  يف 

املجتمع الر�سمية وغري الر�سمية )دور العبادة، وو�سائل االإعالم 

الرتبوية  واملوؤ�س�سات  واالأ�سرة،  واملقروءة،  وامل�سموعة  املرئية 

التعليمية، واالأندية ال�سبابية الريا�سية والثقافية، وغريها( يف 

عالج ظاهرة التطرف عالجًا جذريًا.

اإن ال�سكوت والتغا�سي وعدم االعرتاف بوجود م�سكلة التطرف 

اأو  ويوؤخر  املجتمع،  يف  الظاهرة  هذه  وت�سخم  تفاقم  على  ي�ساعد 

يجعل من امل�ستحيل معاجلة االختالل الذي يحدث يف اأي جمتمع، 

ا ي�سبح من مقدمي احللول للم�سكالت التي نتعر�س لها  فالكثري منَّ

يف حياتنا �سواء كانت اجتماعية اأو اقت�سادية اأو فكرية اأو ثقافية اأو 

�سيا�سية، وكل واحد يرى باأن احلل اأو خطة املعاجلة التي اقرتحها 

ولكن  �سواها،  دون  للتنفيذ  وقابلية  االأكر متيزًا  وهي  االأجنح  هي 

لالأ�سف ال�سديد وقتها تكون امل�سكلة قد انت�سرت يف املجتمع وتغلغلت 

دور الموؤ�ش�شات التربوية في تعزيز ثقافة الو�شطية والعتدال 

» درهم وقاية خير من قنطار عالج«

املعلمة: لينا حممد عبيد اهلل املعايطة 

املدر�سة : املن�سية الثانوية ال�ساملة للبنات 
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بني اأفراده،واأ�سبح عالجها م�ستحيال اأو اأنه �سوف ياأخذ وقتا طويال 

جدًا، اأو اأن احلل لن يكون قابال للتنفيذ، فاإخفاء امل�سكلة والت�سرت 

على وجودها بحد ذاته اأكرب من امل�سكلة نف�سها مهما كان حجمها 

و�سررها .

القرار فكر يومًا  واأ�سحاب  اأو من امل�سوؤولني  اأحد مّنا  ولكن ال 

حتى  ولالآخرين؛  لنف�سه  معينة  و�سلوكات  ممار�سات  باقرتاح  ما 

اأو  حجمها  اأو  نوعها  كان  مهما  م�سكلة  اأي  من  م�ستقباًل  نعاين  ال 

درجة تاأثريها ال�سلبي يف الدولة وال�سعب، فح�سن االإدارة والتدبري 

وتنا�سق  بتناغم  يعمل  جميعه  املجتمع  يجعل  الذي  هو  والتخطيط 

واح��رتام، فاجلميع يعرف ماله من حقوق وما عليه من واجبات، 

فامل�سار اأو الطريق وا�سح وحمدد للجميع وال جمال لالنعطاف عنه.

مبداأ  على  ال�سماوية  االأديان  وجميع  االإ�سالمي  ديننا  قام  لقد 

الو�سطية واالعتدال، فنحن املواطنني وامل�سلمني واملتدينني واجبنا 

يومي  حياة  اأ�سلوب  بو�سفه  واالعتدال  الو�سطية  مببداأ  نلتزم  اأن 

منار�سه بتلقائية ودون ت�سنع، حينها فقط لن ن�سمع ولن نرى ولن 

اأن  جميعًا  علينا  ويجب   ، موجوداً  يكون  لن  الأنه  بالتطرف،  ن�سعر 

نوؤمن باأن ال�سيء واملمار�سات وال�سلوكات ال�سحيحة ال يتم الرجوع 

اإليها واالإميان ب�سحتها يف حالة وجود م�سكلة ما �سببت ال�سرر لنا، 

وال�سلوكات  باملمار�سات  نلتزم  اأن  هو  واملنطقي  ال�سحيح  فالو�سع 

ال�سحيحة  مثل )الو�سطية واالعتدال( منذ البداية، الأنها تلقائيا 

مثل  م�ستقباًل  تظهر  اأن  ممكن  م�سكلة  اأو  خطاأ  اأي  متت�س  �سوف 

)التطرف ( .

 املبادرات امللكية التي كانت تدعو لإبراز ال�صورة 

احلقيقية ال�صمحة لالإ�صالم  

1- »ر�سالة عمان« التي �سدرت عام 2004 م، والتي ترجمت جلميع 

االإ�سالم،  على  والهجمات  التجني  لوقف  �سدرت  العامل،  لغات 

وقد اأكدت هذه الر�سالة جملة من املبادئ االإ�سالمية منها : 

- تكرمي االإن�سان دون النظر اإىل لونه اأو جن�سه اأو دينه .

- الرفق واللني ونبذ العنف .

- التوازن واالعتدال والتو�سط .

- العدالة يف معاملة االآخرين و�سيانة حقوقهم .

- الت�سامح والعفو .

- احرتام املواثيق والعهود وحترمي الغدر .

- حتقيق الرحمة واخلري للنا�س اأجمعني .

- احرتام حق احلياة لغري املقاتلني .

2- املبادرة امللكية اخلا�سة بتخ�سي�س اأ�سبوع من كل عام للوئام 

املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  تبنتها  وال��ت��ي  االأدي����ان،  ب��ني 

باالإجماع يف عام 2010 .

تراأ�س  حيث   عبداهلل،  بن  احل�سني  االأم��ري  العهد  ويل  مبادرة   -3

ال�سباب  �سراكة  على  يركز  خطابًا  ليلقي  االأم��ن  ملجل�س  جل�سة 

مبواجهة التطرف ون�سر ال�سالم.

مكافحة  يف  ال�سباب  دور  مناق�سة  �سموه  خطاب  ت�سمن  وقد 

التطرف ونبذ العنف وتعزيز ال�سالم يف العامل، كما تناولت اجلل�سة 

واالأب��ع��اد  امل�ستدامة  والتنمية  وال��ت��ط��رف،  ال�سباب  ب��ني  العالقة 

االجتماعية واالقت�سادية، واالآليات التي ميكن اتباعها ملنع التطرف 

واحلد منه، وال �سيَّما بني �سفوف ال�سباب يف العمر املبكر.

اإن االأردن »ي�سعى من هذه املبادرة اإىل لفت انتباه العامل اإىل 

�سرورة تبني مبادرات و�سيا�سات حتت�سن ال�سباب وت�سهم يف بناء 

ال�سالم  الإر�ساء  وقدراتهم  طاقاتهم  وتكر�س  لهم،  اأف�سل  م�ستقبل 

واالأمن واال�ستقرار يف العامل«.

حماربة  يف  اأنف�سهم  ال�سباب  دور  يف  االأم��ري  �سمو  بحث  وق��د 

االإرهاب، واخلطوات التي ميكن اتخاذها على امل�ستوى الدويل، مبا 

يف ذلك االأمم املتحدة، للت�سدي لتلك الق�سية.

دور الأ�صرة ول �صيَّما الأم يف حماربة التطرف

 االأم هي رمز احلب واحلنان وقد تكون اأي�سًا م�سدر كراهية، 

وذلك اإذا اأن�ساأت اأطفالها على كراهية االآخر، واإذا علمت اأطفالها 

يف  عنهم  اختلفوا  لو  -حتى  الدرا�سة  وزم��الء  اجل��ريان  حب  على 

اأن  ال�سعب  فمن  االجتماعي-   امل�ستوى  اأو  اجلن�س  اأو  العقيدة 

االآخر،  يقتل  اإرهابي  اإىل  يتحول  اأن  ال�سعب  ومن  متطرفًا  ي�سبح 

اإن�سان مري�س  اأو يقوم بهجوم انتحاري هو  الأن من يقتل االآخرين 

ممكنة  درجة  اأق�سى  اإىل  االآخر  كراهية  معه  وو�سلت  بالكراهية، 

وهي اأن يتخل�س من االآخر حتى لو كان ثمن هذا حياته �سخ�سيًا، 

التي  االأخالقية  بالقيم  اأفرادها  امل�سوؤولة عن مت�سك  فاالأ�سرة هي 

تتوافق مع الفطرة االإن�سانية ال�سليمة واملتما�سية مع االإعالن العاملي 

حلقوق االإن�سان.

دور اأماكن العبادة ) م�صاجد، كنائ�ش(  

اإن حماربة التطرف يف اخلطاب الديني ال�سائد ال يكون بتبديل 

املجتمع  مل�سكالت  �ساملة  مبراجعة  واإمن��ا  امل�ساجد،  يف  اخلطباء 

اخلطاب  يوجه  اأن  ويجب  االأث���ر،  ملمو�سة  عملية   حلول  واإي��ج��اد 

الديني توجيهًا دقيقًا الأنه يعد البو�سلة التي حترك وتوجه غالبية 

الدينية  العاطفة  حتركها  ف�سعوبنا  حمدد،  وا�سح  الجتاه  ال�سكان 

بل  فقط،  واح��د  اجت��اه  نحو  التوجيه  ه��ذا  يكون  اأال  ويجب  كثرياً، 
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ويكون  وتوجهاتهم  وطموحاتهم  ال�سعب  حاجات  يلم�س  اأن  يجب 

�سادقًا وم�ستمرا لكي يوؤتي اأكله، فالتطرف واالأفكار ال�سامة تنت�سر 

التي  هي  املو�سوعات  وهذه  والبطالة،  واجلوع  الفقر  مع  وترتعرع 

يجب اأن تتطرق اإليها املنابر  الدينية .

دور املدر�صة

ال�سحيحة  ال�سيغ  وفق  االإن�ساين  ال�سلوك  تقومي  عليها  يجب   -1

بعيدًا عن الت�سدد والتزمت وامليل اإىل ارتكاب اجلرائم واالأفعال 

املحرمة .

خدمة  يف  فاعل  ب��دور  ت�ساهم  التي  الدرا�سية  امل��واد  اأك��ر  من   -2

يف  تدر�س  التي  الوطنية  الرتبية  م��واد  هي  الطلبة  لدى  الوطن 

تطبيق عملي من خالل  على  اأن حتتوي  فيجب  املراحل،  جميع 

ال�سبابية  التطوعية  وامل�سروعات  باملبادرات  الطلبة  م�ساركة 

قيم  لتغر�س  عالمات  لها  يخ�س�س  اأن  يجب  التي  الطالبية، 

االنتماء والوالء لدى الطلبة وجتعلهم ي�سعون بكل جد يف التطوع 

وامل�ساركة الفعالة يف خدمة الوطن واملواطن دون مقابل .

واملوؤمترات  واملحا�سرات  والندوات  باالأن�سطة  الطلبة  اإ�سراك   -3

الوطنية .

4- تقوية املناهج الدرا�سية من حيث دمج التكنولوجيا احلديثة يف 

حت�سني تعلم الطلبة .

فراغ  وملء  العلمية  االأبحاث  يف  امل�ساركة  على  الطلبة  ت�سجيع   -5

الطالب لدرجة ال ت�سمح بدخول االأفكار امل�سمومة اإىل عقليته.

دور و�صائل الإعالم 

و�سائل االإعالم املختلفة اأ�سبح لها يف وقتنا احلا�سر دور كبري 

وبارز يف تغيري الثقافات ال�سائدة يف املجتمعات، فيجب اأن ن�ستغل 

اإيجابية تعزز ثقافة الو�سطية واالعتدال  اأفكار  اإي�سال  الدراما يف 

الكلمة  فاإن  ال�سحفية،  املقاالت  ويف  واملواطن.  الوطن  يف  واأثرها 

يديرها  اأن  فيجب  والعقول،  القلوب  يف  كبري  تاأثري  لها  الطيبة 

اأ�سخا�س يع�سقون تراب هذا الوطن  .

دور اجلمعيات والأندية ال�صبابية 

يجب اأن تتكاتف جميعًا لبناء �سباب منتٍم خمل�س لوطنه يتقبل 

االآخر مهما كان، ويجب اأن ت�سل جلميع فئات املجتمع و�سرائحه .

دور اجلامعات

 يقع على عاتقها م�سوؤولية كبرية نحو ال�سباب املمتلئ بالطاقة 

واج��ب��ات  وم��ن  ال�سحيح،  ب��االجت��اه  يوجهها  مل��ن  يحتاج  ولكنه 

اجلامعات ملحاربة التطرف وتعزيز الو�سطية واالعتدال :

- توعية الطلبة وحتذيرهم من الفكر املتطرف وعواقبه على 

الوطن واالأمة وق�ساياها العادلة، رغبة يف حت�سني ال�سباب داخل 

هدم  عامل  ال  واإجن��از  بناء  عامل  يكونوا  حتى  فكريًا؛  اجلامعات 

وخراب من خالل املوؤمترات واملحا�سرات .

ر�سد حاجات ال�سباب والعمل على توفريها وحتقيقها .  -

ق��درات  لبناء  اجلامعة  يف  الطالبي  التطوع  م��ب��ادرات  اإن�ساء   -

�سمن  وحت�سب  املجتمعية،  احلياة  يف  امل�ساركة  على  ال�سباب 

التطوعية  االأع��م��ال  لت�سبح  اجلامعة؛  يف  املعتمدة  ال�ساعات 

ممنهجة ومدرو�سة ب�سكل جيد وفعالة وح�سب حاجات املجتمع.

واالجتماعية  الدينية  العلوم  )يف  اجلامعية  امل�ساقات  ت�سمني   -

والتاريخية والرتبوية واحل�سارية( �سورًا جليلة ونا�سعة مل�سرية 

العلم يف  واأئمة  االأمة  وقادة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  نبينا حممد 

ع�سورها الزاهية .

واملدرجات  العلمية  واملختربات  الكليات  بع�س  ت�سمية  اإع��ادة   -

باأ�سماء علماء االأمة الذين برعوا بجميع العلوم؛ لكي ي�ستذكرهم 

العلم  نحو  �سلكوه  ال��ذي  الطريق  على  وي�سريوا  االآن  الطلبة 

والت�سامح واالعتدال والو�سطية .

بالتعاون  ال��ك��رمي  العمل  ف��ر���س  وت��وف��ري  البطالة  م�سكلة  ح��ل   -

والتكامل مع خمتلف موؤ�س�سات الدولة .

ومهما  موقع،  اأي  ويف  مكان  اأي  يف  اإن�سان  كل  باأن  اأوم��ن  اإنني 

كان عرقه ودينه وثقافته واإمكانياته االقت�سادية وو�سفه ال�سحي 

تغيريًا  يحدث  اأن  اأنثى،  اأو  ذكرًا  كان  و�سواء  الدرا�سي،  وحت�سيله 

فيه نحو االعتدال والت�سامح ونبذ االأفكار ال�سالة ومواجهة التطرف 

واالإرهاب مبختلف اأ�سكاله وم�سمياته.  

�  �  �
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ال ي�ستطيع اأحدنا مهما كان بعيدًا عن دينه اأن ينكر حبه لربه 

لر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم، فما  ينكر حبه  اأو  �سبحانه وتعاىل، 

ال  املكرمني،  ال�سحابة  اأو  ال�سادقني،  املوؤمنني  من  كان  اإذا  بالك 

ن�سك مطلقًا يف حمبتنا لربنا ور�سولنا وديننا مهما قربنا اأو َبُعدنا 

عن منهاجه وتعاليمه.

اإن ال�سحابة الكرام بع�سًا منهم اأرادوا التقرب اإىل اهلل اأكر 

عن  و�ساألوا  ال�سالم  عليه  النبي  بيوت  فدخلوا  العبادة  يف  واأك��ر 

عبادة  من  نحن  اأين  فقالوا  تقالُّوها،  كاأنهم  اأخربوا  فلما  عبادته، 

اأن  تاأخر، فنحن يجب علينا  وما  تقدم  ما  له  وقد غفر اهلل  النبي 

اأن جنتهد يف العبادة فوق امل�ستوى،  نكون على حالة مغايرة يجب 

فيا لها من همة عالية، اأما اأحدهم فقال: اإين �سوف اأ�سوم الدهر 

وال اأفطر، وقال اآخر: ف�سوف اأقوم الليل وال اأرقد، وقال االآخر: واأنا 

�ساأعتزل الن�ساء فال اأتزوج اأبدًا.

والر�سول  الكرمي  النبي  ونا�سحهم  معلمهم  بهم  علم  فلما 

العظيم قال: "اأنتم الذين قلتم كذا وكذا اأما واهلل اإين الأخ�ساكم هلل 

واأتقاكم له، لكني اأ�سوم واأفطر واأ�سلي واأرقد واأتزوج الن�ساء، فمن 

رغب عن �سنتي فلي�س مني" اأخرجه م�سلم والبخاري .

اإذًا الر�سول الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم دلهم على االعتدال 

تعطياًل  يعني  و�ساأنهم فهذا  ُتركوا  لو  فاإنهم  العبادة،  والتو�سط يف 

لالأج�ساد،  واإهالكًا  واالأوالد،  الزوجية  للحقوق  وت�سييقًا  للحياة، 

واالأنانية  الرهبانية واالنعزالية  اإمنا هذا �سري وراء  وفوق هذا كله 

التي مل ياأمر اهلل تعاىل بها، بل اإن كل ذلك خمالف ملبادئ االإ�سالم 

وغاياته ومقا�سده.

وذات يوم �ساهد الر�سول الرحيم حباًل مربوطًا بني �ساريتني 

يف  نع�ست  اإذا  لزينب  اإن��ه  ل��ه:  فقيل  ه��ذا؟  ما  ف�ساأل  امل�سجد،  يف 

�سالتها اأم�سكت به. فنهاها ونهاهم عن ذلك واأمرَّ بحله، واأمرهم 

نع�س  واإذا  فلي�سرتح،  تعب  ف��اإذا  ن�ساطه  يف  اأحدهم  ي�سلي  باأنه 

اهلل  كلفكم  وما  حرج،  من  الدين  يف  عليكم  اهلل  جعل  فما  فلينم. 

فوق طاقتكم، فال حترجوا اأنف�سكم، فاإن اهلل يريد بكم الي�سر وال 

يريد بكم الع�سر.

هذه و�سطية االإ�سالم واعتداله فيها الرحمة والراأفة بالعباد، 

فاإذا كانوا يف اأيام �سبابهم قادرين على العبادة ال�سديدة فعندما 

يتقدم بهم ال�سن ال ي�ستطيعون ذلك فيندمون على عدم اأخذهم 

�سباب  اتخذ  لو  ثم  ال�سرعية.  والرخ�س  والو�سطية  باالعتدال 

للنا�س،  ال��دي��ن  يحمل  فمن  ال��ع��ب��ادة  يف  االجت���اه  ه��ذا  امل�سلمني 

كيد  عنه  وي��رد  امللحدين؟  به  ويدح�س  عنه  �سيدافع  ال��ذي  ومن 

واإياكم  اهلل  وفقني  املغالني؟  ومغاالة  اجلاهلية  وجهل  الكائدين؟ 

خلدمة هذا الدين.

و�شطية الإ�شالم في العبادة
ر�سيد �سعيد ق�سوع

واعظ/ وزارة االأوقاف
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الو�سطية واالعتدال منهجان متالزمان ومرتابطان، فال نقول 

�سبحانه  اهلل  و�سفنا  كما  فنحن  االعتدال،  ويرادفها  اإال  و�سطية 

َجَعْلَناُكْم  َوَكَذِلَك   } : �سبحانه  العزيز حيث قال  كتابه  وتعاىل يف 

َعلَْيُكْم  �ُصوُل  الَرّ َوَيُكوَن  الَنّا�ِض  َعلَى  �ُصَهَداء  َتُكوُنواْ  ِلّ َو�َصطاً  ��ًة  اأَُمّ

�َصِهيداً } �سورة البقرة 143.

االأمة  لنكون  واالأر���س  ال�سموات  رب  اإياه  اأعطانا  ال�سعار  فهذا 

اآمنت  التي  االأمة  الأنها  االأمم،  باقي  على  ال�ساهدة  واالأمة  الو�سط 

باهلل ربا وباالإ�سالم دينًا ومبحمد �سلى اهلل عليه و�سلم نبيًا ور�سواًل.

جوانب  من  واح��د  جانب  على  الو�سطية  تقت�سر  ت�رى  يا  فهل 

احلياة، اأم اأنها �ساملة لكل نواحي احلياة؟فاحلمدهلل عندما بحثت 

ومتعنت يف ديننا وقراآننا واأحاديث ر�سولنا حممد �سلى اهلل عليه 

و�سلم، وجدت اأن الو�سطية تعني الت�سامح والت�ساهل ونبذ التطرف 

والغلو، واأن االأخريين لي�سا من ديننا وحياتنا .

فلننظر اأوال اإىل الو�سطية يف جمال االعتقاد واإمياننا باأن اهلل 

خالقنا، وهو فرد �سمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا اأحد، بعك�س 

من عبد غري اهلل وتعلق باالأهواء واملعتقدات الباطلة .

اَر اْلآَِخَرَة  ُ الَدّ وما اأعظم قوله تعاىل : { َواْبَتِغ ِفيَما اآََتاَك الَلّ

ْنَيا} �سورة الق�س�س 77 يَبَك ِمَن الُدّ َوَل َتْن�َض َن�صِ

الرتبية  ك��ت��اب  يف  تعلمناها  ال��ت��ي  ره��ط  ال��ث��الث��ة  ق�سة  وم��ا 

اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  ببعيد، حيث جاوؤوا  اال�سالمية منا 

و�سلم كما ورد يف البخاري وم�سلم: »كان اأحدهم ي�سوم الدهر وال 

الن�ساء،  يتزوج  ال  واأحدهم  ينام،  وال  الليل  يقوم  واأحدهم  يفطر، 

اإين  واهلل  اأم��ا   -: وق��ال  هذا  عن  ال�سالم  عليه  الر�سول  فنههاهم 

واأرق��د،  واأ�سلي  واأف��ط��ر،  اأ�سوم  لكني  ل��ه،  واأتقاكم  هلل  الأخ�ساكم 

واأتزوج الن�ساء، فمن رغب عن �سنتي فلي�س مني« .

فهذه تدل على و�سطيتنا واعتدالنا حتى يف اأخ�س اأمور العبادة 

وال�سالة وال�سوم والزواج .

نحن اأمٌة و�شًطا

املعلمة: اأمرية �ساكر حممود طريق

             مدر�سة التيم االأ�سا�سية املختلطة – ماأدبا
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وها هو املري�س ي�سلي اأيًا كان و�سعه، �سواء كان قائمًا اأو قاعدًا 

اأو بقلبه اأو على اأي حال، يتقبله اهلل منه فهو الرحمن الرحيم .

اأو  اأو البحر  وامل�سافر يفطر �سواء كان م�سافر عن طريق الرب 

اجلو، وامل�سافة املقررة من ال�سارع 80 كيلومرتًا مع الق�سر واجلمع 

يف ال�سلوات املفرو�سة .

�سغري،  طفل  بكاء  �سمع  اإذا  ال�سالة  ي�ستعجل  ال��ذي  واالإم��ام 

اأراد  حني  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  للعاملني  املهداة  الرحمة  فعل  كما 

اأن يطيل بال�سالة ف�سمع بكاء ال�سبي، فتجاوز يف �سالته حتى ال 

ي�سقَّ على اأمه، حيث قال الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم : »اإين الأقوم 

يف  فاأجتاوز  ال�سبي  بكاء  فاأ�سمع  فيها  اأطول  اأن  اأريد  ال�سالة  يف 

�سالتي كراهية اأن اأ�سق على اأمه«.

يف  ب��ال  ال��ذي  االأع��راب��ي  ق�سة  االآن  يح�سرين  ما  اأجمل  وم��ا 

امل�سجد، حيث ورد عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قوله: »قام اأعرابي 

عليه  اهلل  �سلى  النبي  لهم  فقال  النا�س،  فتناوله  امل�سجد  يف  فبال 

رين  و�سلم: دعوه، واأريقوا على بوله �سيال من ماء، فاإمنا بعثتم مي�سِّ

و�سلم: عليه  اهلل  �سلى  وقال  البخاري،  رواه  رين«  مع�سِّ ُتبَعثوا   ومل 

وابن  الن�سائي  رواه  الدين«  يف  الغلو  قبلكم  كان  من  اأهلك  »فاإمنا 

ماجه، ففعلهم يف ظاهره خري ودفاع عن حرمة ونظافة امل�سجد بيت 

اهلل، ولكن كان نظر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأبعد من ذلك، فهو 

الرحمة املهداة للعاملني، فاأعطاهم الرد الفا�سل املبني على ناحية 

اأبحاثًا  واالأطباء  العلماء  عليها  اأقام  التي  االأعرابي،  لهذا  �سحية 

ودرا�سات، والتي بدورها اأكدت االأمرا�س ال�سحية التي قد تنتج عن 

 ذلك، ف�سبحان من علَّم نبي الهدى الو�سطية واالعتدال يف كل االأمور.

و�سماحة  بو�سطيتنا  اخل��ري  وك��ل  اخل��ري  لوجدنا  النظر  ا  اأمعنَّ ول��و 

. واالأم�����ان  ب��االأم��ن  ت�سعرنا  ال��ت��ي  ه��ي  الو�سطية  ف��ه��ذه   دي��ن��ن��ا، 

َعل َيدك َمْغُلوَلة  اأي�سا و�سطيتنا يف االإنفاق، حيث قال تعاىل: { َوَل َتْ

�ُصوًرا} �سورة  اإَِل ُعُنقك َوَل َتْب�ُصطَها ُكّل اْلَب�ْصط َفَتْقُعد َمُلوًما َمْ

تعاىل:  قال  وال�سراب،  الطعام  يف  و�سطيتنا  وكذلك   ،29  اال�سراء 

َذِل��َك  َب��ْيَ  َوَك���اَن  وا  َي��ْق��ُرُ َوَلْ  ُي�ْصِرُفوا  َلْ  اأَنَفُقوا  اإَِذا  ��ِذي��َن  َواَلّ  }

َقَواماً} �سورة الفرقان 67، وقال �سلى اهلل عليه و�سلم : »ما مالأ 

ابن اآدم وعاء �سر من بطنه، بح�سب ابن اآدم اأكالت يقمن �سلبه، 

لنف�سه«  وثلث  ل�سرابه،  وثلث  لطعامه،  فثلث  حمالة،  ال  كان  ف��اإن 

اأخرجه اأحمد.

والو�سطية يف تناول الطيبات، قال تعاىل : { َيا َبِني اآَدَم ُخُذوا 

ُيِحُبّ  اإَِنُّه ل  ُت�ْصِرُفوا  َول  َوا�ْصَرُبوا  َوُكُلوا  َم�ْصِجٍد  ُكِلّ  ِعْنَد  ِزيَنَتُكْم 

اْلُ�ْصِرِفَي}االأعراف 31 .

اأي�سا الو�سطية يف الك�سب والعمل احلالل، فدعانا االإ�سالم اإىل 

التجارة احلالل وتنمية املال باحلالل، ومقابل ذلك حّرم علينا الربا، 

واأخذ مال النا�س بغري حق، واأكل مال اليتيم، وحّرم املي�سر والقمار .

دعانا  حيث  املعامالت،  يف  الو�سطية  كذلك  و�سطيتنا  وم��ن 

ونهانا  االآخر،  والراأي  الراأي  وقبول  ال�ساحلة،  املواطنة  اإىل  ديننا 

اأموال  عن االإكراه يف الدين، والت�سدد يف اتخاذ القرار وا�ستباحة 

ون�سر  الدين،  ن�سر  يف  واالإك��راه  القهر  عن  والبعد  النا�س،  ودم��اء 

يف  احلرية  االآخ��ر  الطرف  فاأعطى  النا�س،  بني  واخل��وف  الذعر 

ممار�سة �سعائرهم، واأال يكون اخلالف دافعا للعداء بيننا وبينهم، 

فالعي�س امل�سرتك بيننا وبينهم هو اجلامع لنا ولهم يف هذه احلياة، 

فاملواطنة هي التي تقرب بيننا وبينهم، ولنا يف عمر بن اخلطاب 

الأهل  واالأمان  االأمن  واإعطائه  القد�س  اإىل  ر�سي اهلل عنه ودخوله 

الكتاب خري قدوة ومثال .

الو�سطية  ثقافة  ن�سر  اإىل  املقال  ه��ذا  خ��الل  من  اأدع��و  فاأنا 

واالعتدال والت�سامح بني النا�س على م�ستوى جمتمعنا وعلى م�ستوى 

العامل كله، ولنا يف ر�سالة عمان التي اأعلنها جاللة امللك عبداهلل 

واعتدالنا،  و�سطيتنا  على  دليل  خري  ورع���اه،  اهلل  حفظه  الثاين 

حيث دعا اإىل املواطنة ال�ساحلة والت�سامح وقبول الطرف االآخر، 

عن  بعيدا  معه  احل��وار  يف  ورغبته  باالآخر  االع��رتاف  اإىل  ودعوته 

�سعوب  لتنوير  وثيقة  عمان  ر�سالة  اأ�سبحت  فلقد  والغلو،  التطرف 

قامت  حيث  العامل،  اأنحاء  كل  يف  �سداها  زال  وما  وك��ان  العامل، 

والغلو،  التطرف  نبذ  اإليه من  واالأبحاث ملا دعت  الدرا�سات  عليها 

م�ستوى  لرفع  واعتدال  وو�سطية  �ساحلة  مواطنة  اإىل  ن�سعى  فكلنا 

االأجيال  املعلم كل  ر�سالة  اأدعو من هنا وعرب  فاأنا  و�سعبه،  االأردن 

وكل ال�سباب االأقوياء الن�سامى اإىل اإبراز دوره يف الدفاع عن وطنيته 

وهويته، من خالل مت�سكه باآداب احلوار وجتنبه خماطر االنزالق 

�سوره. بكل  والغلو  والتطرف  الت�سدد  وترك  واالنغالق،  التبعية   يف 

الو�سطية  اإىل  دعوتهما  يف  ر�سوله  و�سنة  اهلل  اآي��ات  اإىل  فلريجعوا 

العلماء  و�سرحها  ور�سوله  اهلل  بيَّنها  التي  االأم���ور  يف  والت�ساهل 

وبيَّنوها لنا، واأال جنعل االأهواء والتم�سك بالراأي واالإ�سرار عليه- 

واإن كان خطاأ- هو نهجنا.

وكماله  وجماله  بالدين  االلتزام  و�سعارنا  و�سطا  اأم��ة  فنحن 

واالأخ��وة  احل��ب  اإ�ساعة  همه  وك��ل  والتع�سب،  العنف  من  وخلوه 

والتفاوؤل باحلا�سر وامل�ستقبل القادم، فلنتحلَّ بالو�سطية واالعتدال 

لن�سمن العي�س يف اأمان واطمئنان وعزة وكرامة، واإعطاء ال�سورة 

ون�سر  معه  والت�سامح  االآخر  على  واالنفتاح  اإ�سالمنا،  عن  امل�سرقة 

املحبة بيننا وبني الذين من غري ملتنا، والبقاء واال�ستمرار يف ظل 

الراية الها�سمية .

�  �  �
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ًة َو�َصًطا ِلَتُكوُنوا �ُصَهَداَء َعلَى  قال تعاىل: {َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم اأُمَّ

�ُصوُل َعلَْيُكْم �َصِهيًدا} �سورة البقرة )143( النَّا�ِض َوَيُكوَن الرَّ

وقال االإمام علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه: ) عليكم بالنمط 

االأو�سط، فاإليه ينزل العايل واإليه يرتفع النازل(. 

اأف�سله،  ال�سيء:  واأو�سط  ال�سيء،  ملا بني طريف  ا�سم  الو�صط: 

وخري ما فيه.

وبني  والتفريط،  االإفراط  بني  املقبول  اللفظ  والو�صطية: هي 

الغلوِّ والتق�سري، وهذه �سمة االإ�سالم يف االأمور كلها.

الو�سط بكل ما حتمله كلمة )و�سط(  االأمة  واالإ�سالم هو دين 

من معاٍن اإ�سالمية، وفعالية موؤثرة، واإيجابية قادرة.

فاالأمة الو�سط هي االأمة االإ�سالمية التي اأكرمها اهلل باالإ�سالم، 

الذي جمع بني املادة والروح، وجاءت توجيهاته لرتفع االإن�سان اإىل 

املعارج العليا، وتهذب النف�س فال تنحط  بها اإىل �سفا�سف االأمور.

�ساأنها  من  ومبادئ  اأ�سول  على  االإ�سالمية  الو�سطية  وتعتمد 

تر�سيد الفكر االإن�ساين، واجلمع بني الروح واملادة، وتهذيب النف�س 

وتوجيهها اإىل الطريق ال�سحيح، فهي تقوم على ما يلي:

الو�شطية والعتدال منهج اأمة

قب�شات من ر�شالة عمان
امل�سرف الرتبوي: نايف عليان حمادنة

اإربد الثانية
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اأوًل: يف العقيدة، تقوم على توحيد اهلل واإفراده بالعبادة، والتم�سك 

مبا �سرع اهلل من اآداب ال�سلوك واملعاملة.

االأ�سا�سي  م�سدرها  رئي�سة  اأ�سول  على  تقوم  الت�سريع،  يف  ثانًيا: 

ال�سالة  عليه  حممد  االأم��ني  الر�سول  و�سنة  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن 

وال�سالم.

ال�سمري،  ون��ق��اء  النية،  خلو�س  على  تقوم  االأخ���الق،  يف  ث��ال��ًث��ا: 

ال��ف��ردي��ة  االآداب  وال���ت���زام  واحل����ق،  اخل���ري  بقيم  وال��ت��م�����س��ك 

واالجتماعية.

رابًعا: يف االجتماع، تقوم على االأ�سرة املتما�سكة القائمة على ركائز 

املودة، والرحمة، واالإخال�س، واالحرتام، والتعاون.

النا�س،  بني  وامل�ساواة  ال�سورى،  على  تقوم  ال�سيا�سة،  يف  خام�ًصا: 

واحرتام حقوق االإن�سان، والتزود بكل اأ�سباب القوة، والدفاع عن 

العقيدة.

�صاد�ًصا: يف االقت�ساد، تقوم على تبادل املنافع، واتخاذ املال و�سيلة 

املعامالت  الربا يف  الفردية، وحترمي  امللكية  واحرتام  غاية،  ال 

املالية.

�صابًعا: يف الثقافة، تعتمد على طلب املعرفة، وا�ستخدام العقل يف 

ك�سب املعارف، وا�ستقالل االإرادة.

الفكر،  وحرية  العقول،  ا�ستنها�س  على  تقوم  الفكر،  يف  ثامًنا: 

والنظر يف ال�سماوات واالأر�س واالأمم.

فاأيُّ و�سطية اأ�سمى من هذه الو�سطية التي ارت�ساها اهلل تعاىل 

والوظيفة  ال�سخمة  احلقيقة  ذات  االإ�سالمية،  االأمة  �سمة  وجعلها 

فيهم  فتقيم  جميًعا،  النا�س  على  ت�سهد  الو�سطية  وهذه  الكبرية، 

عليها،  ي�سهد  الذي  هو  والر�سول  راأيها،  وتبدي  والق�سط،  العدل 

فيقرر ويحكم على اأعمالها، هذه االأمة الو�سط بكل معاين الو�سط 

�سواء؛ من الو�ساطة مبعنى احل�سن والف�سل، اأو من الو�سط مبعنى 

االعتدال والق�سد، اأو من الو�سط مبعناه املادي احل�سي.

وللو�سط يف االأمة اأمثلة كثرية، منها:

1. اأمة و�سط يف الت�سور واالعتقاد؛ ال تغلو يف التجرد الروحي وال 

يف االرتكاز املادي.

2. اأمة و�سط يف التفكري وال�سعور؛ ال جتمد على ما عملت، وال تغلق 

الدائم:  و�سعارها  التقليد،  تتبع  وال  واملعرفة،  التجربة  منافذ 

)احلكمة �سالة املوؤمن، اأنَّى وجدها اأخذها يف تثبُّت ويقني(.

3. اأمة و�سط يف التنظيم؛ ال تدع احلياة كلها للم�ساعر وال�سمائر، 

الب�سر  �سمائر  ترفع  اإمنا  والتاأديب،  للت�سريع  كذلك  تدعها  وال 

بالتوجيه والتهذيب.

الفرد  �سخ�سية  تلغي  ال  والعالقات؛  االرتباطات  يف  و�سط  اأمة   .4

ومقوماته، وال تقتلها على ح�ساب �سخ�سية اجلماعة اأو الدولة.

5. اأمة و�سط يف املكان؛ فهي اأو�سط البقاع، وما تزال هذه االأمة التي 

غمر اأر�سها االإ�سالم حتى هذه اللحظة هي االأمة التي تتو�سط 

اأقطار االأر�س، بني �سرق وغرب و�سمال وجنوب. 

6. اأمة و�سط يف الزمان؛ تنهي عهد طفولة الب�سرية قبلها، وحتر�س 

عهد الر�سد العقلي بعدها، وتقف يف الو�سط تنف�س عن الب�سرية 

ها عن  ما علق بها من اأوهام وخرافات من عهد طفولتها، وت�سدُّ

الفتنة بالعقل والهوى. 

لنظرية  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حياته  من  العملي  والتطبيق 

الو�سطية يتمثل يف اأنه كان ي�سوم ويفطر، وي�سلي وينام.

وقد جاءت ر�سالة عمان يف �سهر رم�سان الكرمي لتو�سح جوهر 

العامل  تخاطب  اإن�سانية  ر�سالة  فكانت  ال�سامية،  وقيمه  االإ�سالم 

، ال باأمر ونهي،  اأجمع، باأ�سلوب تربوي ر�سني، واأ�سلوب عر�س لنيِّ

العظيم،  ديننا  يف  النا�سعة  وال�سور  العظيمة  املعاين  فا�ستلهمت 

موؤكدة اأن كثرًيا مما يل�سق باالإ�سالم هو بريء منه .

حفظه   - احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  دعا  وقد 

–  اإىل تعميم ر�سالة عمان، ل�سعيه اإىل تو�سيح �سورة االإ�سالم  اهلل 

واالأ�سلوب  واملنطق  باحلجة  العامل  خماطًبا  ق�ساياه،  عن  والدفاع 

املقنع. 
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اأ�سلوب حياة،  فر�سالة عمان �ساملة لكل جوانب االإ�سالم، من 

واأخالق، ومبادرة، وفكر وعقيدة، واإ�سالم و�سالم، وعفو وغفران، 

ورحمة ولني. فهي متثل االإ�سالم يف جوهره.

فيمثالن  الها�سمي  الفكر  يف  واالع��ت��دال  الو�سطية  اأم��ا 

موقًفا علمًيا وعقلًيا يف عدم تبني منظور واحد اإزاء االأحداث 

والغلو  والتع�سب  للتطرف  نقي�سان  وه��م��ا  وال��ت��غ��ريات، 

واالإرهاب �سواء كان فكرًيا اأو �سلوكًيا.

املراجع

1. �سفوة التفا�سري، حممد علي ال�سابوين. 

2. من كنوز االإ�سالم حممد فايز املط ، ط1 ، 1984 ، موؤ�س�سة الر�سالة. 

3. ر�سالة عمان )عدد خا�س من جملة ر�سالة املعلم، العدد1، املجلد 2005/44(.

4. ر�سالة املعلم) عدد خا�س/ خطاب �ساحب اجلاللة الها�سمية امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم يف الكوجنر�س االأمريكي/ 

العدد 1، املجلد 2007/46م(.

�  �  �
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مقدمة: 

واالإ�سالمية منُذ عّدة �سنواٍت تغرياٍت  العربّية  ت�سهُد منطقتنا 

جذرية كبرية طالت ُمعظم اأرجائها حتت م�سّمى »الربيع العربي«، 

واملتالحقة  املتطورة  تداعياتها  نعي�ُس  نزاُل حتى حلظتنا هذه  وما 

ب�سكٍل يومي .

ولعلَّ لتلك التداعياِت دورًا كبريًا يف ت�سكيِل »�سور منطية« ذات 

ُخ�سو�سًا  واالإ�سالمية،  العربية  االأمة  �سخ�سية  عن  خا�سة  داللٍة 

اإذا ما ربطنا ذلك مبا ت�سهده املنطقة من حروب وقتاٍل وممار�سٍة 

مطّية  �سوى  يعدو  ال  بذلك  وك��اأّن��ه  ال��دي��ن،  با�سم  العنف  الأع��م��ال 

ي�ستثمرها البع�ُس لتحقيِق اأهداٍف واأيديولوجياٍت حمددة .

اجلماعات  بع�س  فيها  تقوم  دول  اإىل  ال��ع��امُل  ينظُر  فكيف 

الرحمة، من  وانعدام  اإن�سانية   الال  اأب�سع �سور  امل�سلحة مبمار�سِة 

وال�سعي  االإ�سالم  متثيل  بحجة  االأبرياء،  دماء  و�سفك  قتل  خالل 

لتطبيق اأحكامه؟! ال تكون ال�سورة يف احلقيقة اإال امتدادًا ملا يتم 

ترويجه ون�سرُه عن االإ�سالم وامل�سلمني عرب و�سائل االإعالم املختلفة 

ميكن  ال  ما  – وهو  االأم��ر  و�سل  حتى  �سابقة،  زمنية  ف��رتاٍت  منذ 

اإنكاره – اإىل ظاهرة حتدث عنها عدٌد كبري من الباحثني والعلماء 

يطلق عليها »االإ�سالموفوبيا«، والتي تعني باخت�سار اإ�ساعة وتوليد 

اأو  ا�سمه  �سماع  ملجرد  مر�سي  ب�سكل  واأهله  االإ�سالم  من  اخل��وف 

التعامل مع اأحد اأفراده. 

ب�سري-على  علمي  نحٍو  على  التفكرُي  علينا  لزامًا  جند  وهنا 

االأ�سعدة كافة - يف اأ�سلوٍب ناجع ُي�سٍهُم يف بيان ال�سورِة احلقيقّيِة 

بها  جاَء  التي  البي�ساء  النا�سعُة  ال�سورُة  تلك  االإ�سالمي،  للديِن 

و�ساَر عليها  و�سلم  واملر�سلنَي حممد �سلى اهلل عليه  االأنبياء  خامُت 

اإليها  من بعده �سحابتُه الكرام، حتى غدا هذا الدين منارًة يلجاأ 

العامل باأ�سرِه ليزيَل من طريِقِه غ�ساوةَ اجلهِل وغياِهَب الظلمات .

الإ�صالم دين الو�صطّية ونبذ العنف: 

عليه  اأقبل  �سيتِه،  وذي��وع  �سم�سهِ  لبزوِغ  االأوىل  اللحظات  منذ 

من  به  جاء  مبا  عميقا  اإميانا  موؤمنني  وجماعاٍت  اأفواجا  النا�س 

اأحكام وقواعد ناظمة حُتقق �سعادَة الدنيا وفوز االآخرة، حتى غدا 

دور المدر�شة في تعزيز ثقافة الو�شطية والعتدال

املعلم: عمر �سليمان �سالح ملكاوي 

مديرية الرتبية والتعليم / لواء بني كنانة 

مدر�سة املن�سورة االأ�سا�سية للبنني 
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يف فرتة وجيزٍة قيا�سيٍة دينًا يديُن به ُمعظم �سكان اجلزيرة العربية 

اأن  بعد  املعمورة  وجه  على  ُق��ّوٍة  اأعظَم  اأتباعه  واأ�سبَح  حولها،  وما 

اأيُّ ح�ساٍب يف موازين الدول  ُم�ست�سعفنَي ال ُيح�سب لهم  ِقلةً  كانوا 

الكربى اأمثاِل الفر�ِس والروم . 

اأنَّ  �سكَّ  ال  بل  ف��راغ،  من  بلغُه  ما  يبلَغ  اأن  لالإ�سالم  يكن  مل 

الديانات  من  غريه  عن  متيزه  وخ�سائ�س  حمددة  عوامل  هُناك 

والت�سريعات االأخرى، ولعلَّ اأهمَّ تلك العوامل ال�ّسمُة والطابع العام 

الت�سامح  اإىل  يدعو  دينًا  بو�سفه  العظيُم؛  الدين  هذا  ميثله  الذي 

ي�سري  �سهل  دين  فهو  والّتطرف،  العنف  ونبذ  العدل  مبداأ  وحتقيق 

ي�سعى اإىل متّثل الو�سطية يف اأمور احلياة و�سوؤونها املتعددة كافة .

الواردة  ال�سرعية  الن�سو�س  من  الكثري  اإليه  اأ�سارت  ما  وهذا 

اآيات  يف  بدايًة  االإ�سالمي  الت�سريع  م�سادر  من  م�سدرين  اأول  يف 

تنزيله: وتعاىل يف حمكم  تبارك  ربنا  قال  اإذ  الكرمي؛  القراآن   من 

ًة َو�َصطاً} البقرة/143. {َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم اأُمَّ

اإىل  وا�سحة  اإ���س��ارٌة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  اأح��ادي��ث  ويف 

له يف  امل�سلمني  تطبيق  و�سرورة  لالإ�سالم  َك�ِسَمٍة عامة  املبداأ  اعتماد هذا 

تعاملهم وحياتهم العملية اليومية، ومن اأ�سهر االأحاديث النبوّية ذاَك الذي 

بها  خاطب  �سريفة  نبوية  و�سايا  ثالَث  ال�سالم  عليه  الر�سول  فيه  تناوَل 

بعثهما  عندما  االأ�سعري  مو�سى  واأبا  جبل  بن  معاذ  اجلليلني  ال�سحابيني 

را،  را وال تع�سِّ للدعوة اإىل الدين يف اأر�س اليمن؛ اإذ قال عليه ال�سالم: )ي�سِّ

را، وتطاوعا وال تختلفا( �سحيح البخاري، والكثري الكثري من  را وال تنفِّ وب�سِّ

الن�سو�س - غري ما ذكر- فيها من الداللة والربهان على كون االإ�سالم 

ما ال ميكن  وهذا  والتطرف،  العنف  والبعد عن  واالعتدال  الو�سطية  دين 

اإنكاره على االإطالق .

اليوم  العربية  ولكن -لالأ�سف- من خالل ما ت�سهده منطقتنا 

من تداعيات �سيا�سية، باالإ�سافة اإىل ما كان �سائعا منذ فرتة زمنية 

ما�سية من عمليات ا�ستغالل لبع�س احلوادث االإرهابية واملتطرفة 

واأهلُه مبا�سرًة دون متحي�سٍ وحتقق عن  ُيّتهُم فيها االإ�سالم  التي 

املُ�سّبب، غدا ديننا اليوم لدى الكثري من اأبناء العامل الغربي دين 

الوح�سية والغدر والبط�س والقتل.

كيف ال واالأمثلُة على ذلك موجودٌة عيانا يتم نقلها عرب وكاالت 

االأنباء العاملية للعامل اأجمع بال�سوت وال�سورة، كتوثيق دقيق على 

العربي  عاملنا  يف  املقاتلة  االإرهابية  اجلماعات  بع�ُس  ترتكبُه  ما 

واالإ�سالمي، ومكمُن اخلطورِة طبعًا اأنها يف نظر العامل متثل الدين 

االإ�سالمي وت�سعى جاهدة اإىل تطبيق اأحكامه واإر�ساء قواعده.

يف مقابل هذه الهجمة ال�سر�سة على االإ�سالم وامل�سلمني، ال بد 

اإيجاد حلول ناجعة ت�سهم يف احلد من تغّول تلك ال�سورة  لنا من 

عن  والبعد  والعنف  التطرف  »دين  بو�سمه  عنه  املنت�سرة  ال�سلبية 

اخلطوة  تكون  وقد   ،- القول  اأ�سلفنا  كما  واالعتدال«–  الو�سطية 

امل�سلم  ال�سباب  من  جيٍل  اإعداد  الهجمة  لهذه  الت�سدي  يف  االأوىل 

ال�سبهات  رّد  على  والقادر  النا�سعة،  دينه  املدرك حلقائق  الواعي 

ع��ن��ه واإي�����س��ال روح���ه احل���ق اإىل اأرج����اء ال��ع��امل ك��اف��ة ومب��ق��دار 

لعملية  االأوىل  اخلطوة  يف  اإال  ه��ذا  حتقيق  ميكن  وال  ا�ستطاعته، 

التن�سئة لذاك االأ�سا�س املتني الرا�سخ املتمثل يف البيئة االأوىل التي 

يعي�س فيها الفرد بعد بيئة االأ�سرة »املدر�سة«.

املدر�صة بيئة الطالب الأوىل بعد بيئته الأ�صرّية : 

بيئِة  بعد  الفرُد  فيها  ينخرُط  التي  االأوىل  البيئة  املدر�سُة  ُتعد 

الطالِب وفكره ما  التاأثري يف �سخ�سّيِة  لها من  يكوُن  االأ�سرة، وقد 

يفوُق بيئة االأ�سرِة باأ�سعاٍف ُم�ساعفة، ولي�َس ذلك من باب التقليل 

الذي  الدور  ذلك  طبيعِة  من  ذلَك  ياأتي  واإمّنا  الوالدين،  �ساأن  من 

ت�سطلُع به، ودوِر كل من العنا�سر التالية يف بناء املدارِك الفكرّية 

لدى الطالب يف خ�سم مُمار�سة العملّية التعليمية الرتبوية : 

دور املعلم: 

النبوي  احل��دي��ث  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ال��ر���س��ول  ي��ق��وُل 

قول  املتاأمل يف  اإّن  ماجة.  ابن  رواه  ُمعلما(  ُبعثُت  )اإمّنا  ال�سريف: 

لل�سك ذاَك  ُيدرك مبا ال يدُع جماال  ال�سالم  الكرمي عليه  الر�سول 

مهنة  وه��ي  كذلك  يكون  ال  كيف  التعليم،  ملهنة  العظيم  الف�سَل 

واأ�سرف مهنة  اأعظم  بها فقد متثل  واملر�سلني، ومن يقوم  االأنبياء 

يف الوجود، فال بد لكل من اأكرمُه اهلل تعاىل بالعمل معلما اأن يدرك 

جيدا اأنه يف مقام رفيع ودرجة عظيمة . 

ولعل مما يزيد من مكانة املعلم ذاك االأثُر الطيب الذي يرتكُه 

يف �ُسلوك طاّلبه، فمن املعلوم اأّن النف�س الب�سرية بطبيعتها ُجبلت 

على البحث عن قدوٍة ومثٍل اأعلى ت�سعى لل�سري على خطاه واالقتبا�س 

من علمه وفكره، فال اأجمل من اأن يكون املعلم القدوة احل�سنة لكلِّ 

ُطالبه يف اأفعاله واأقواله و�سائر اأمور حياته .

االإ�سالم  على  �سر�سةً  هجمةً  هناك  اأنَّ  املعلم  اأدرك  ما  واذا 

الوجه  متثيل  على  جاهدًا  يعمَل  اأن  عليه  الواجِب  فمن  وامل�سلمني 

بي�سر  ُيظهره  بل  والتنطع،  الت�سدد  عن  بعيداً  لالإ�سالم  احلقيقي 

ويو�سله لطالبه بو�سطيته، فيغر�س يف نفو�سهم ُحبَّ االإ�سالم وفق 

ملا  ُم��درٍك  واعٍ  بناء جيٍل  �ساهم يف  قد  يكون  وبذلك  الفهم احلق، 

ت�سُف  واالأخ��رى  الفينة  بني  تثار  �ُسبهات  به  توؤثر  ال  حوله،  يجري 

االإ�سالم واأهله ب�سفاٍت قبيحة، بل يكوُن لُه بذلك قدرٌة على الدفاع 

عن االإ�سالم ونقل االنطباع القومي وال�سورة الذهنية االإيجابية عنُه 

ون�سرها ل�سكان العامل كافة . 
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دور املناهج الدرا�صية : 

قليل  غرَي  عددًا  املدر�سِة  يف  ُمكوثِه  فرتِة  طيلَة  الطالُب  يتلقى 

العلمّية  واملجاالت  التخ�س�سات  خُمتلف  يف  الدرا�سية  امل��واد  من 

املُتعددة، ت�سعها ُنخبٌة من اخُلرباء يف وزارة الرتبية والتعليم على 

ي�سُل  ُكلِّ مرحلٍة عمرية  الطالِب ح�سب  بناء عقلّية  ُي�سهم يف  نحٍو 

اإليها حتى دخوله البيئة اجلامعية .

ون���ظ���رًا مل���ا مُت��ث��ل��ه م��رح��ل��ُة امل���در����س���ة ك��ام��ل��ة م���ن اأه��م��ي��ٍة 

كبرية،وان�سجامًا َمَع ما يتمُّ تداوُلُه بني الفينِة واالأخرى من �سفاٍت 

قبل  من  اأكرَب  ب�سكل  االهتمام  يجدُر  واأهله،  االإ�سالم  بحق  �سلبّية 

للطالب،  املقدمة  املناهج  تلك  م�سمون  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة 

وخ�سو�سًا م�ساقات الرتبية االإ�سالمية والتاريخ، بحيث تركز تلك 

املواد يف جمملها على �سرورة بيان الفهم احلقيقي للدين كما نزل 

على الر�سول حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، مع ذكر البعد التاريخي 

والرتكيز عليه من حيث اال�ست�سهاد بالكثري من االأمثلة التي يزخُر 

لالإ�سالم  احل��ق  الوجه  فيه  يظهر  حيث  االإ�سالمي،  تاريخنا  بها 

بي�سره ورحمته و�سماحته وبعده عن االإرهاب والعنف والتطرف . 

دور الندوات واملُحا�صرات العاّمة :

على  ف�سل  كل  يف  خا�س  يوٌم  مدر�سة  لكل  يكون  اأن  اأجمل  ما 

اأو  ندوة  �سكل  على  حواريًا  علميًا  ن�ساطًا  فيه  مُتار�س  املثال  �سبيل 

والطلبة  املعلمني  ُنخبة من  امل�ساركون  فيها  يكوُن  حما�سرٍة عامة، 

واأولياء االأمور، بهدف  اإىل دعوِة عدد كبري من االأهايل  باالإ�سافة 

التي  االأخطار  بع�س  وبيان  ال�سليم  الديني  والتثقيف  الوعي  ن�سر 

حُتيط ب�سباب امل�سلمني، خ�سو�سًا اإذا ما ا�ستمر االأمر على ما هو 

اإىل  احلق  االإ�سالم  روح  واإي�سال  فهم  عملية  يف  تخبٍط  من  عليه 

�سرائح املجتمع كافة. 

دور الإذاعة املدر�صية : 

تلعُب االإذاعُة املدر�سية يف كثرٍي من االأحيان دورًا كبريًا يف ن�سر 

الو�سائل  اإحدى  ب�سفتها  للطلبة،  طيبة  �سلوكيات  وتعليم  معلومات 

متَّ  ما  ف��اإذا  الرتبوية،  املدر�سية  البيئة  يف  ج��دًا  املهمة  االإعالمية 

ُتقّدم  اأن  لها  بد  فال  ذكي  اإيجابي  ب�سكل  وا�ستغاللها  ا�ستخدامها 

الطالَب  ر  ُتب�سّ واأخبار دقيقة  ن�سر كلماٍت  دورًا ملحوظا يف عملية 

من  يوميًا  لُه  يتعر�س  ما  �سكوك  اإزال��َة  وحت��اوُل  حوله،  يجري  مبا 

وترّوُج  االأكاذيب  تن�سُر  اإعالمية  و�سائَل  واأخبار من عدة  معلومات 

ال�ساللةَ واخلداع حوَل ديننا وعقيدتنا ال�سمحة . 

اإمّن��ا متثل جزءًا  التي ذكرت  كافة  املحاور  اإّن   : اأق��ول  وختاما 

من اأجزاء عديدة يكمُن فيها ذاك الدور الكبرُي للمدر�سة يف عملّيِة 

اأذه��ان  يف  والتطّرف  الُعنف  ونبِذ  واالع��ت��دال  الو�سطّية  ُروِح  بث 

و�سلوكات اأجيالنا ال�ساعدة من �سبابنا وفتياتنا الطلبة، وال اأعتقُد 

اأنَّ تطبيقها على اأر�سّيِة امليداِن �سيكون �سعبًا جدًا، ب�سرِط تفعيِل 

وهتافات  تكتب،  �سعاراٍت  جمّرَد  تكوُن  ال  بحيث  احلقيقي؛  دورها 

ترفع وينادى بها دون جدوى، بل حتتاج اإىل تفعيل حقيقي ب�سلوك 

ملمو�س على اأر�س الواقع؛ حتى تكون ذات تاأثري فعال وتوؤتي اأكلها 

على الوجه املنا�سب.

�  �  �
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و�سقل  ب��ن��اء  يف  واأ���س��ا���س��ي  كبري  دور  ال��رتب��وي��ة  للموؤ�س�سات 

حتى  املوؤ�س�سات  لهذه  دخولهم  بداية  من  املتعلمني  �سخ�سيات 

فاعال  املوؤ�س�سات  هذه  دور  يكون  اأن  يجب  وعليه  منها،  تخرجهم 

وناجحا يف بناء �سخ�سية املتعلمني فيها بناء �سويا متكامال بعيدًا 

الفكر  الأن  واالعتدال،  الو�سطية  على  وقائمًا  املتطرف  الفكر  عن 

الفرد  م�ستقبل  تدمري  اإىل  النهاية  يف  ي��وؤدي  واملنحرف  املتطرف 

التعليمية  للموؤ�س�سات  وميكن  باأكمله،  اجليل  ت��ده��ور  وبالتايل 

الو�سطي  الفكر  تفعيل  اجلامعات  اأو  املعاهد  اأو  امل��دار���س  �سواء 

املعتدل يف اأذهان الدار�سني فيها، وال ميكن حتقيق ذلك ع�سوائيا 

هذه  يف  العاملني  جميع  جهود  ت�سافر  يجب  ولكن  تخطيط،  ودون 

املوؤ�س�سات الإجناح  ذلك . 

الطالب  �سلوك  الرتبوية دور يف توجيه  للموؤ�س�سات  كيف يكون 

نحو الو�سطية و االعتدال؟

واملقررات  املناهج  منها  الرتبوية  للعملية  عدة  حماور  هناك 

هذه  وجميع  وغريها.  الالمنهجية  والن�ساطات  واملعلم  الدرا�سية 

املحاور توؤثر تاأثريا مبا�سرا يف �سلوك املتعلمني . 

1- الناهج و القررات الدرا�صية :

���س��واء اأك��ان��ت ه��ذه امل��ن��اه��ج وامل���ق���ررات يف امل��دار���س اأم يف 

على  لرتكز  �سياغة  واإع��ادة  مراجعة  اإىل  حتتاج  فهي  اجلامعات 

كافة،  باأ�سكاله  التطرف  وحماربة  والو�سطية  االعتدال  مفاهيم 

اآفات  ولتغر�س القيم االإ�سالمية ال�سحيحة وحت�سن املتعلمني من 

التطرف و الغلو. 

2- العلم :

اإن  حيث  الرتبوية؛  املوؤ�س�سات  يف  املحاور  اأه��م  من  هو  املعلم 

املعلمني  توفري  يجب  ولذا   . املتعلمني  كبريا يف  تاأثريا  يوؤثر  �سلوكه 

القدامى  املعلمني  واإخ�ساع  فكريا،  و  �سلوكيا  باالعتدال  املت�سفني 

من  جمموعة  وهناك   . ال�سفات  هذه  خاللها  يكت�سبون  ل��دورات 

املتعلمني  تربية  مب�سوؤولية  القيام  من  متكنهم  للمعلمني  ال�سفات 

واالأجيال القادمة على اال�ستقامة واالعتدال، ومن هذه ال�سفات : 

- الكفاءة يف التدري�س 

- التوا�سع والورع 

- املرونة والثقة بالنف�س

- االلتزام الديني واالأخالقي 

- ح�سن املظهر والهندام 

- امل�ساواة والعدالة يف املعاملة بني املتعلمني 

- روح الدعابة واملرح التي تبعد امللل

- العطف وال�سرب 

قدوة  خري  يكون  ال�سفات  بهذه  مت�سفا  املعلم  يكون  عندما 

للمتعلمني وي�ستطيع القيام بدوره خري قيام، فال يقت�سر دوره داخل 

حياتهم  اإىل  ميتد  واإمن��ا  املحا�سرات،  قاعة  يف  اأو  ال�سف  غرفة 

اأخطاءهم  وي�سحح  اأفكارهم  ويعرف  �سلوكهم  يراقب  عام  ب�سكل 

لهم  ويظهر  والتنفري،  الغلظة  عن  بعيد  حمبب  باأ�سلوب  باأول  اأوال 

حتى  وثقتهم  حمبتهم  ليك�سب  منهم  ويتقرب  واح��رتام��ه  حمبته 

يلجوؤوا اإليه و يخربوه عن م�سكالتهم وما يواجههم من عوائق، مما 

ي�سهل عليه الو�سول اإىل قلوبهم وعقولهم . 

3- الن�صاطات الالمنهجية :

اإن الن�ساطات الالمنهجية �سرورية جدا للمتعلمني يف املراحل 

تربية قائمة على  �سبابا  و  اأطفاال  االأف��راد  �سلوك  كافة، فهي تربي 

االآخرين،  وم�ساعدة  تعاون  و  ان�سباط  من  تعاليمه  باأهم  االإ�سالم 

ويجب على كل موؤ�س�سة تربوية اأن حتدد االأن�سطة الالمنهجية من 

توؤثر  بحيث  املتعلمني،  من  عمرية  فئة  كل  باحتياجات  خرباء  قبل 

واملثل  النبيلة  القيم  �سلوكاتهم  ويف  فيهم  وتغر�س  اإيجابيا  تاأثريا 

باأمور  اأوقاتهم  ق�ساء  على  املتعلمني  د  تعوِّ الن�ساطات  وهذه  العليا. 

مفيدة ونافعة لهم ولالآخرين، قد تكون اأعماال تطوعية ومع�سكرات 

تعلم  ت�ساعدهم على  اأن�سطة  تكون  اأو قد  اأوخدمات عامة،  �سيفية 

االأحاديث  اأو  الكرمي  القراآن  من  اأج��زاء  كحفظ  والكثري،  اجلديد 

وال�سباحة  القوى  كاألعاب  ج�سدية   اأن�سطة  اأو  ال�سريفة،  النبوية 

مبا  فراغهم  اأوق��ات  ملء  خاللها  من  ي�ستطيعون  التي  واملباريات 

ينفعهم و يعزز رغباتهم وال يتيح لهم الفر�سة لاللتحاق باجلماعات 

املنحرفة �سلوكيا و فكريا اأو اجلماعات املتطرفة . 

ازدادت  �سحيح  ب�سكل  بدورها  تربوية  موؤ�س�سة  كل  قامت  اإذا 

رغبة املتعلمني يف التعلم وتعلقت قلوبهم بهذه املوؤ�س�سات ب�سكل ال 

يتيح املجال الأي منهم للت�سرب اأو االنحراف، وي�سهم يف بث وتر�سيخ 

الو�سطية واالعتدال  اإىل  باالإ�سافة  املعاملة  الت�سامح وح�سن  ثقافة 

واالبتعاد عن التطرف والغلو . 

الو�شطية والعتدال منهاجنا 
املعلمة: فائدة فوزات حممد اأبو دلو 

املديرية : لواء ق�سبة اإربد
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انت�سر موؤخرا م�سطلح العنف والتطرف يف املجالت وال�سحف 

النا�س يف فهم  االأخ��رى، ولكن اختلف  االإع��الم  واالإذاع��ة وو�سائل 

مدلول التطرف بني ُمغاٍل ومت�سدد ومتو�سط ومفرط مت�ساهل، فكّل 

يف�سر هذا امل�سطلح ح�سب مدر�سته الفكرية وميوله وهواه ومبادئه 

ال�سيء واخلروج عن  الوقوف يف طرف  اللغة  ومعناه يف  واأهدافه. 

الو�سط واالعتدال فيه، وهو ي�سمل الذهاب اإىل طرف الت�سديد واإىل 

طرف الت�سهيل، فاملغايل يف الدين متطرف واملتجايف عنه متطرف.

وثقافة  الأخ��رى  بيئة  من  يختلف  ن�سبي  اأمر  التطرف  وتف�سري 

التو�سط  م��ن  غ��ريك  ي��ع��ّده  التطرف  م��ن  اأن��ت  ت��ع��ّده  فما  الأخ���رى 

نتفق  لكننا  والتفريط،  الت�ساهل  من  اآخ��ر  يعده  وق��د  واالع��ت��دال، 

على  ال�سرائع  اتفقت  خطرية  اأفعال  حترمي  على  االأمم  �سائر  مع 

حترميها كقتل االأبرياء والتعدي على ممتلكات الغري ونحوها .

وحتى نف�سر معنى التطرف وجب علينا الرجوع اإىل اأ�سل ثابت، 

وهو ال�سرع املحكم املُنزل من عند اهلل املُوحى به اإىل نبيه ال�سادق 

ال�سدوق �سلى اهلل عليه و�سلم.

الغلّو والتطرف يف االأقوال واالأفعال  جاء ال�سرع بتحرمي ومنع 

بيان  يف  وال��دالالت  االأ�ساليب  من  اأنواعا  وا�ستخدم  واالعتقادات 

اأن  ببيان  وتارة  الغلّو  الكفار يف  م�سابهة  من  بالتحذير  تارة  ذلك، 

الغلو �سبب للهالك، واتفق فقهاء ال�سريعة على حترمي الغلو بجميع 

ِف  َتْغُلوا  َل  الِكتاِب  اأَه��َل  َيا  {ُق��ْل  تعاىل  قال اهلل   . واأنواعه  �سوره 

قِّ َوَل َتتَِّبُعوا اأَْهَواَء َقْوٍم َقْد �َصلُّوا ِمْن َقْبُل َواأ�َصّلوا  ِديِنُكْم َغرْيَ اْلَ

وقال    ،)77( اآية  املائدة،  �سورة  ِبيِل}  ال�صَّ ���َص��َواِء  َع��ْن  َو�َصلُّوا  َكِثرياً 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم )اإياكم والغلو يف الدين فاإنه اأهلك 

من كان قبلكم (.رواه البخاري

لكن .. متى ي�سح لنا ن�سبة الفعل اإىل التطرف الديني؟ هل هو 

مدلول وا�سع يبيح لكل �سخ�س ا�ستعماله يف ما ال يروق له وال يوافق 

هواه اأو يخالف مذهبه، اأم هو خا�س له معلم وروؤية وا�سحة؟

من النا�س من يطلق على من ميتنع عن �سرب الدخان اأو اخلمر   -

اأنه متطرف .

منهم من يطلق على من يعفي حليته ويرفع اإزاره باأنه متطرف.  -

منهم من يطلق على من يحّرم �سماع املو�سيقى متطرف.  -

منهم من يطلق التطرف على  ترك حمبة الكفار وترك مواالتهم   -

وعدم م�ساركتهم يف اأعيادهم.

التي  امل�سينة  االأفعال  ي�ستبيح  من  هناك  ذلك  من  وبالعك�س 

اإباحتها ويرى  �سررها ظاهر على املجتمعات واالأفراد، ويتاأول يف 

اأنها لي�ست من التطرف، ويلب�سها اللبا�س ال�سرعّي فيقتل وي�سفك 

وينتهك ويتعدى با�سم اجلهاد امل�سروع واملقاومة ال�سريفة، وهو يف 

الكبار  العلماء  ينتق�س  من  وهناك  واأهله،  لالإ�سالم  ي�سيء  ذلك 

ويطعن فيهم ويحذر اخللق منهم با�سم الغرية على االإ�سالم واالأمة، 

ويرى اأّن هذا م�سروعا لي�س من التطرف.

واجبنا الآن...

دقيقا يف  اأحكامه  ورعا يف  يكون  اأن  امل�سلم عامًة  يجب على  اأوًل: 

على  التطرف  و�سف  اإط��الق  من  احل��ذر  اأ�سد  يحذر  األفاظه، 

ذلك  يف  مبتغيًا  ال�سريفة،  بال�سنة  واملقتدي  بال�سرع  املتم�سك 

املجتمع، وهذا  اإىل �سبغة  ُمرجعًا ذلك  والهدي  لل�سنة  انتقا�سا 

اأمر خطري قد يف�سد دين املرء، ومعاذ اهلل اأن يكون فعل النبّي 

�سلى اهلل عليه و�سلم تطرفًا.

ثانياً : ال بد من اإدراك اأهمية دور املوؤ�س�سات الرتبوية وال�سبابية 

فمن  الو�سطية،  وت��ع��زي��ز  ال��ت��ط��رف  حم��ارب��ة  يف  واملجتمعية 

واملجتمعي  الر�سمي  امل�ستوى  على  اجلهود  تكاتف  ال�سروري 

مبادىء  وفق  الن�سء  بتاأهيل  تعنى  عاجلة  ا�سرتاتيجية  وتبني 

الكتاب  من  امل�ستوحاة  ال�سحيحة  الدينية  الثقافية  الرتبية 

تيار  تنا�سب  وال��ت��ي  املتطرف،  الفكر  ع��ن  والبعيدة  وال�سّنة 

االعتدال والو�سطية يف املوؤ�س�سات التعليمية.فالعنف واحلروب 

اإىل  التكفري  التطرف، واالإرهاب من  وات�ساع مظاهر  الداخلية 

التفجري مبا يهدد ال�سلم االجتماعي لالأوطان والبنيان واالإن�سان 

وامل��ح��اوالت  احلنيف  االإ���س��الم  مل��ب��ادئ  الفهم  �سوء  ع��ن  جن��م 

امل�سوهة لتطبيقها .

دور الموؤ�ش�شات التربوية وال�شبابية والمجتمعية

في محاربة التطرف وتعزيز ثقافة الو�شطية والعتدال �شلوكاً وممار�شًة
املعلمة : اإ�سالم علي عبداهلل بني يون�س

مدر�سة كفر املاء االأ�سا�سية للبنات – لواء الكورة
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الدور الها�صمي 

البد من االإ�سادة بدور القيادة الها�سمية الفذة يف تعزيز االأمن 

ملواجهة  الوطنية  واللحمة  الوحدة  من  حالة  واإيجاد  واال�ستقرار 

العديد من  خطر التطرف ون�سر ثقافة االعتدال، ومن ذلك تبني 

املبادرات واحلمالت التي على راأ�سها تخ�سي�س اأ�سبوع من كّل عام 

للوئام بني االأديان، الذي  تبنته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة عام 

2010م.

دور العلماء واملفكرين

وللعلماء واملفكرين دور بارز يف حماربة االأفكار املت�سددة وتعزيز 

اجلامعات  يف  ال�سبابية  االأو���س��اط  بني  واالع��ت��دال  الو�سطية  قيم 

من  الو�سطية  اأن  على  التاأكيد  يجب  حيث  وامل�ساجد،  وامل��دار���س 

اأهم مزايا املنهج اال�سالمي، فاأمة اال�سالم اأمة الو�سط وال�سراط 

البناء  يف  وجهودها  طاقاتها  جميع  ت�ستغل  اأنها  مبعنى  امل�ستقيم، 

والعمران املادي والرتبوي والثقايف من غري اإفراط وال تفريط، فهي 

حتقق التوازن بني الفرد واجلماعة، وبني الدين والدنيا، وبني العقل 

والقوة، وبني املثالية والواقعية .

دور املوؤ�ص�صات ال�صبابية واجلامعات وو�صائل الإعالم

احلوار  ثقافة  وتعزيز  االت�سال  قنوات  فتح  خالل  من  وذل��ك 

القيم  وتعزيز  الوطني  بالوعي  باالرتقاء  ي�سهم  مبا  االآخ��ر،  وقبول 

االأ�سرة  اأهمية دور  االأفراد مع  املتوازنة بني  االإيجابية وال�سخ�سية 

املوؤ�س�سات  بني  تن�سيق  هناك  يكون  اأن  ويجب  االأ�سا�س،   كحجر 

وجل�سات  توعوية  عمل  ور���س  لعقد  االأمنية   واجل��ه��ات  ال�سبابية 

وتن�سر  والو�سطية  االعتدال  قيمة  تعزز  وم�ساريع  وندوات  حوارية  

ثقافته، واإدماجه مع و�سائل االإعالم على اختالفها.

دور الأوقاف

ثقافة  لن�سر  منابرها  وا�ستخدام  العبادة  دور  اأهمية  تاأكيد 

والتعاي�س  الفكري  التنوع  واح��رتام  التطرف،  وحماربة  االعتدال 

ال�سلمي بني االأديان.

دور وزارة الرتبية والتعليم

االأ�سرة  جهود  على  تعتمد  ق��ومي  نحٍو  على  االأج��ي��ال  تربية  اإن 

وموؤ�س�سات التعليم والرتبية، غري اأن االأ�سرة يف الغالب ارتكزت يف 

االأ�سا�سي  اأداء واجبها  واأهملت  املدار�س واجلامعات،  الرتبية على 

يف هذا امل�سمار، ف�سارت املوؤ�س�سات التعليمية تتحمل هذا العبء 

من  التعليمية  املوؤ�س�سات  وجناح  اأي�سا،  بواجبها  قامت  اإذا  االأكرب 

خالل مناهجها مرتبط اأ�سا�سا باختيار اأف�سل الو�سائل والربجمة، 

الغايات،  على  والرتكيز  الو�سطية،  على  القائمة  املعرفة  واأ�سالة 

اأبناء الوطن يف مراحل  واإعداد املناهج الدرا�سية املنا�سبة جلميع 

التعليم املختلفة  مبا يدعو لالعتدال والو�سطية وحماربة التطرف، 

وهي  احلنيف  ديننا  يف  الثابتة   املرجعية  اإىل  ذل��ك  يف  م�ستندة 

القراآن الكرمي وال�سنة ال�سريفة، وبعيدة عن املوؤثرات االأممية التي 

ال تنا�سب جمتمعاتنا اأو اأخالقنا و�سلوكياتنا.

وتعد الرتبية والتعليم من اأهم مداخل االإ�سالح الفكري بن�سر 

وتكوينها، ومن هنا  الب�سرية  املوارد  لتنمية  بو�سفها داعمة  العلم، 

فاإن على املوؤ�س�سات الرتبوية م�سوؤولية تن�سئة االأجيال على مفاهيم 
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االعتدال نظريًا وعمليًا يف نفو�س وعقول اأبناء االأمة، ويتم ذلك يف 

مرحلتني :

املمثلة  املتوازنة  االإ�سالمية  ال�سخ�سية  بناء  االأوىل:  املرحلة   .1

بناها  التي  ال�سخ�سية  هذه  و�سلوكًا،  فكرًا  االإ�سالم  حل�سارة 

النقية  العقيدة  على  متينًا  بناًء  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول 

والقدرة على  بامل�سوؤولية،  وال�سعور  االميانية  واالأخّوة  ال�سافية، 

الفعل احل�ساري.

التع�سب  فكر  للتطرف،  امل�ساد  الفكر  نق�س  الثانية:  املرحلة   .2

واحل��وار،  االجتهاد  حمله  ليحل  واالن��غ��الق،  االأع��م��ى  والتقليد 

واإ�ساعة اأدب االختالف واحلوار .

اإداري��ة  مهام  املدر�سة  على  يقع  فاإنه  الغايات  هذه  ولتحقيق 

وتعليمية منها :

تكاتف اجلهود من اإدارة وهيئة تدري�سية يف م�ساعدة الطلبة على جتاوز   -

بعقد  وذل��ك  ت�ساوؤالتهم،  تثري  التي  العقدية  امل�سكالت  وحل  العقبات 

جل�سات حوارية واإقامة ندوات وور�س تعليمية خا�سة.

- متابعة ومالحظة الظواهر ال�سلوكية العامة لدى الطلبة، والتعاون 

مع املر�سد الرتبوي يف ت�سحيح وتقومي الظواهر غري املقبولة .

مواطن  عن  والبعد  واملتداخلة  الغام�سة  باملفاهيم  التب�سري   -

اجلدل واالختالف، واال�ستناد يف ذلك اإىل اأهل اخلربة والدراية 

با�ست�سافتهم وعقد حما�سرات تثقيفية  واخلروج بتو�سيات .

عند  احلوار  واأدب  ال��راأي  وحرية  الدميقراطية  ممار�سة  تعزيز   -

على  املختلفة  العمر  مراحل  يف  بتدريبهم  االأبناء؛  مع  التعامل 

االآخر،  الراأي  وا�ستيعاب  اال�ستماع  وعلى  احلوار  اأدب  ممار�سة 

الثقافية اخلطابية  اللجان  اال�سرتاك يف  على  الطلبة  وبت�سجيع 

واالإذاعة املدر�سية.

مبوؤ�س�سات  وربطها  الرتبوية  اجلهود  تكاتف  من  بد  ال  واأخريا 

الدولة املختلفة يف ن�سر ثقافة االعتدال والو�سطية وحماربة الفكر 

املتطرف بني اأفراد ال�سعب االأردين ملتفني حول القيادة الها�سمية 

احلكيمة، حمى اهلل اأردننا احلبيب اأر�سًا وقيادًة و�سعبًا.

املراجع

www.saaid.net/doat/binbulihed/110.htm مقال لالأ�ستاذ خالد بن �سعود البليهد  -

www.wasatyea.net منتدى الو�سطية واالعتدال  -

�  �  �
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ذات  مهولة  تقنية  ث��ورة  من  اليوم  العامل  ي�سهده  ما  ظل  يف 

نوافذ ات�سال وتوا�سل اجتماعي متنوعة، باأ�سماء واألوان مرموقة، 

ال�سيا�سية االجتماعية  الدينية  واالأفكار  الثقافات  تت�سلل بع�س من 

طمعا  متعددة،  ومبغريات  �ستى  بو�سائل  لفكرها  ل��رتوج   املغر�سة 

)العقول  وباالأخ�س  م�ساحلها  خلدمة  االآخ��ري��ن  ا�ستقطاب  يف 

ال�سبابية(من اأبناء جمتمعنا، ليجدوا اأنف�سهم اأنهم قد اجنرفوا يف 

النهاية نحو تياراتها.  واأمام هذا الغزو  اإن جازت ت�سميته )الغزو 

�سخ�سيات  على  �سلبا  ينعك�س  ما  غالبا  ال��ذي  املعا�سر(  الثقايف 

وجب  االأردنية،  وقوميتهم  بل  االإ�سالمية  العربية  وهويتهم  اأبنائنا 

علينا نحن كمربني ومن�سئني و�سناع اأجيال اأال نقف مكتويف االأيدي، 

تدفعنا اإىل ذلك روح االأمانة واالإخال�س واالإح�سا�س بامل�سوؤولية؛ باأن 

النا�سح  والل�سان  ومنطقية،  معقولة  بطريقة  عليهم  الرقيب  نكون 

والداعي اإىل اخلري، واليد املغرية لالأف�سل باأ�ساليب تربوية حديثة 

وذكية، وال�سدر الرحب املتقبل لهمومهم وتطلعاتهم وتوجهاتهم، 

والعقل احل�ساري الذي يواكب التطور والتقدم؛ ليت�سنى لنا التعامل 

وتلبية  الع�سر،  ت��ط��ورات  ظل  يف  �سليمة  �سحيحة  معاملة  معهم 

جمتمعنا  وع��ادات  وقيمه  االإ�سالم  مبادئ  مع  يتفق  مبا  مطالبهم 

وتقاليده االأ�سيلة .

وعليه فاإين اأبعث بر�سائل الأبنائنا االأعزاء فلذات اأكبادنا لتكون 

نفعا  اأكلها  توؤتي  لعلها  واإر���س��اد،  ون�سح  حمبة  من  باقات  مبثابة 

وفائدة.

الر�صالة الأول: )معا لتفعيل و�سطية االإ�سالم يف حياتنا( 

جعل اهلل تعاىل هذه االأمة االإ�سالمية اأمة و�سطا يف كل جوانب 

حياتها وجماالتها، فال غلو وال تق�سري، وال ت�سديد، وال تهاون، وال 

انغالق وال انفتاح بال حدود . 

لئال يطغى جانب  لالأمور،  وات��زان و�سبط   اإذن هناك عدالة 

اآَتاَك  ِفيَما  َواْبَتِغ   } تعاىل:  على جانب فيحدث خلال وفجوة، قال 

ْنَيا} )الق�ص�ض 77(،  يَبَك ِمَن الُدّ اَر اْلآِخَرَة َوَل َتن�َض َن�صِ ُ الَدّ الَلّ

ففي االآية مثال على التوازن والعدالة بني ال�سعي لالآخرة وللدنيا. 

اإن هذا املبداأ العظيم له اآثار وفوائد تتحقق يف تعميق اأوا�سر 

ثقة  وتعميق  والرحمة  والتي�سري  املجتمع،  اأفراد  بني  واملحبة  االألفة 

ر�شائل تربوية ودعوة لالعتدال والو�شطية

املعلمة : ازدهار ح�سن عثمان

مدر�سة عمورية االأ�سا�سية الثانية
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اأنظار العامل، ويكفي �سرفا وعزة  االآخرين بنا، وزيادة  هيبتنا يف 

وفخرا اأن نكون ب�سبب هذه الو�سطية �سهداء على االأمم يوم القيامة، 

َتُكوُنواْ �ُصَهَداء َعلَى  ًة َو�َصطاً ِلّ قال اهلل تعاىل: {َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم اأَُمّ

الَنّا�ِض} )البقرة 143 (.

ر�سولنا  �سخ�سية  يف  احل�سنة  )ال��ق��دوة  ال��ث��ان��ي��ة:  ال��ر���ص��ال��ة 

العظيم  النبي  هذا  الت�سليم،  واأمت  ال�سالة  اأف�سل  عليه  الكرمي( 

الذي ا�ستطاع اأن يغري جمتمعًا باأكمله وجمتمعات اأخرى فيما بعد، 

وحقق جناحا عظيما وانت�سارات باهرة يف جمال ن�سر الدعوة حتى 

دخل النا�س يف دين اهلل اأفواجا.

وال�سوؤال: ما االأ�سباب التي �ساعدته على ذلك؟

َن الّلِ ِلنَت َلُهْم  االإجابة تكمن يف قوله تعاىل: { َفِبَما َرْحَمٍة ِمّ

َحْوِلَك })اآل عمران  ِمْن  واْ  َلنَف�صُّ اْلَقْلِب  َغِليَظ  َفّظاً  ُكنَت  َوَل��ْو 

159(، فالرحمة، والرفق، واللني، و�سعة ال�سدر،  والتقبل لالآخرين، 

على  قادرة  تربوية  اأ�ساليب  امتالك  يف  والذكاء،واملهارة  والفطنة 

والن�سيحة،  واملوعظة  واحلكمة،  الطيبة  الكلمة  مثل:  االإق��ن��اع 

االأدلة  اأعظم  مقدما  علمية  وبطريقة  اأح�سن  هي  بالتي  واملجادلة 

والرباهني، كلها اأ�سباب اأدت اإىل جناحه يف ن�سر الدعوة، واأقول:

األي�س ر�سول اهلل القدوة          يف االإكرام ويف االإح�س���ان

كيف بدل زمن اجلهل����ة          بعلماء واأ�س������ياد كرام!!!!

حاور عقال جادل نف���سا          باحل�سنى باأعظ���م برهان 

�����ت عن����ه االأن������ام  ل���و كان فظ����ا وغليظ�����ا          النف�سَّ

فحريٌّ بنا اأن نتاأمل �سخ�سية ر�سولنا الكرمي ونتخذ منها قدوة 

لنا يف كل اأمور حياتنا.

الر�صالة الثالثة: )نبذ العنف والتع�سب والتطرف(

اأ�سكاله  لقد حرم االإ�سالم العنف والتع�سب واالإرهاب بجميع 

و�سوره واأنواعه واأحجامه، فهو حرام .

لقول الر�سول :)امل�سلم من �سلم امل�سلمون من ل�سانه ويده(

وماله  دم��ه  ح���رام  امل�سلم  على  امل�سلم  ال��ر���س��ول:)ك��ل  وق���ال 

وعر�سه(

را  وقال عليه ال�سالة وال�سالم يف نبذ التطرف والتع�سب :)ي�سِّ

را(. را وال تنفِّ را، وب�سِّ وال تع�سِّ

فلماذا ال نفكر يف و�سائل اأخرى بديلة عن العنف والتع�سب؟

وملاذا ال ن�ستبدلها باأ�ساليب توا�سل بعيدة عن العنف واالإ�ساءة، 

مثل املحاورة والنقد البناء واحرتام الراأي االآخر وتقبله؟

االآخرين  وبتنفري  وخيمة  وع��واق��ب  ب�سر  اإال  ياأتي  ال  فالعنف 

اجلامعات  بع�س  ت�سهده  الذي  اجلامعي  العنف  وما  وكراهيتهم، 

اليوم اإال اأكرب برهان على م�ساوئ التع�سب والتطرف.

التع�سب  عن  االبتعاد  على  نتعود  اأن  امل�ستطاع  قدر  فلنحاول 

والتطرف مع اأنف�سنا ومع االآخرين. 

العربية  بالهوية  التم�سك  اإىل  )دع���وة  ال��راب��ع��ة:  ال��ر���ص��ال��ة 

االإ�سالمية والقومية(.

على  قادرة  نرية  اأ�سحاب عقول  يكونوا  اأن  اأبنائنا  على  ينبغي 

عليهم  وقاطعة  املغر�سني  مطالب  متجاهلة  ال�سحيح  االختيار 

الطريق. 

هوية  دون  لالإن�سان  ع��زة  ال  اأن  دائما  يتذكروا  اأن  يجب  كما 

وطنية وقومية، فمهما ابتغى عنها بدال وقع يف وحول الذل والهوان. 

وختاما اأقول :

اإ�سالمي هو ديني االآمن            نبع حلق�����������وق االإن�س����ان

ح������������ق الراأي والتعبري             حق العي�س يف اأحلى حياة 

كرم نف�������سا �سان ل�سانا            حرم ظلما وا�س������������تبعاد

من اأحيا نف��������سا فكاأمنا            اأحيا الب�س�����������رية جمعاء 

من اآذى نف�س�����������ا فعليه             من االإثم �س�������وء اجلزاء

فال لل�س�����عف وال للرهبة             نحو و�س������������طية و�سالم 

نحو الرحمة والتي�س�������ري             هذا ما نادى االإ�س������الم

اإ�س���������المي هو حق هوية             لغتي ديني واالأوط��������ان

�  �  �
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احلد  و جم��اوزة  امل��األ��وف  اخل��روج عن  هو  اللغة  التطرف يف 

تطلق  كلمة  فهي  اال�سطالح  يف  اأما   .  
1
اجلماعة عليه  عما  والبعد 

على التطرف يف فهم الن�سو�س فهمًا بعيدًا عن مراد ال�سارع  وروح 

.
2
االإ�سالم، مما يوؤدي اإىل االإفراط و التفريط

والذي  الدين،  اأحكام  ح��دود  املتجاوز   : املتطرف  عن  ويقال 

غاىل يف دينه وجتافى عن و�سطيته وي�سره.

نهى  اإن اهلل  الكرمي، حيث  القراآن  ورد يف  لفظ  فهو  الغلو  اأما 

اأهل الكتاب عن الغلو فقال �سبحانه: {»َيا اأَْهَل اْلِكَتاِب َل َتْغُلوا ِف 

، وجاء على ل�سان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )اإياكم 
3
ِديِنُكْم}

4
والغلو يف الدين(

، و يف اال�سطالح 
5
و الغلو يف اللغة هو الت�سدد  و جماوزة احلد

ما ذمته  وهذا  الت�سديد  به من جهة  تعاىل  اأمر اهلل  ما  هو جتاوز 

عليه  عي�سى  يف  احل��د  وجت���اوزوا  الن�سارى  غ��اىل  فقد  ال�سريعة، 

.
6
ال�سالم حتى رفعوه فوق املنزلة التي اأعطاه اهلل اإياها

الت�شامح في مواجهة الغلو والتطرف

املعلمة: امتياز علي عبيدات

مديرية الرتبية والتعليم للواء بني كنانة

مدر�سة حرثا الثانوية ال�ساملة للبنات
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اأ�صباب التطرف الديني :

1- �سوء فهم الدين، وتاأويل ن�سو�سه على غري ما حتتمله، حيث 

اإن املغالني ال ينظرون اإىل الن�سو�س ال�سرعية اإال من زاوية �سيقة، 

مق�سده،  اأو  غايته  معرفة  دون  اللفظ  حكم  ظاهر  على  فيقفون 

روحها،  و  ومقا�سدها  ال�سريعة  اأ�سول  درا�سة  يف  عمق  لهم  ولي�س 

ولذلك ظنوا اأن من حفظ الكتاب وال�سنة وتوافرت لديه االأدلة ملك 

اإ�سدار  االجتهاد، وهذا خطاأ كبري؛ الأن الدليل وحده ال ميكن من 

العلماء  ُتعرف عند  احلكم، بل هناك قواعد و�سوابط لال�ستدالل 

باأ�سول الفقه، وهي التَّي متكن املجتهد من فهم الن�سو�س و العلل 

.
7
واالأحكام 

2- التع�سب املذهبي اأو التع�سب للراأي، وهذا اأي�سًا ناجت عن اجلهل 

بعلوم اأ�سول الفقه وقواعده، فكما خلق اهلل النا�س متفاوتني يف 

االألوان و االأ�سكال خلقهم متفاوتني يف االأفهام و االأحكام، لذلك 

جند اختالفًا يف فهم الن�سو�س الظنية القابلة لالجتهاد، يقول 

االأحكام  جميع  على  ين�سب  مل  اهلل  )اإن  اهلل:  رحمه  الزرك�سي 

.
8
اأدلة قاطعة؛ لئال ينح�سر النا�س يف مذهب واحد( 

وهذا  املنكر،  والنهي عن  باملعروف  االأمر  اأ�ساليب  فهم  اإ�ساءة   -3

ما يعرف باحل�سبة يف االإ�سالم، التي ال ُتناط الأحد اإال باإذن ويل 

االأمر، ولكن الفكر التكفريي ي�ستغلها من اأجل تطبيق �سرع اهلل 

.
9
على النا�س بالقوة و االإكراه 

حماربة الإ�صالم لظاهرة التطرف :

عالج االإ�سالم هذه الظاهرة عالجًا جذريًا من خالل مناداته 

بني  الوئام  و  الديني  التعاي�س  ملبداأ  وتاأ�سيله  ال�سلمي،  بالت�سامح 

النا�س، وذلك من خالل :

ِف  ُيَقاِتُلوُكْم  َلْ  ��ِذي��َن  الَّ َع��ِن   ُ اللَّ َيْنَهاُكُم  {لَّ  �سبحانه:  قوله   -1

وُهْم َوُتْق�ِصُطوا اإَِلْيِهْم،  ن ِدَياِرُكْم اأَن َتَبُّ يِن َوَلْ ُيْخِرُجوُكم مِّ الدِّ

ُ َعِن الَِّذيَن َقاَتُلوُكْم  ا َيْنَهاُكُم اللَّ َ َ ُيِحبُّ اْلُْق�ِصِطَي * اإِنَّ اإِنَّ اللَّ

ن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعلَى اإِْخَراِجُكْم اأَن  يِن َواأَْخَرُجوُكم مِّ ِف الدِّ

، فهذه قاعدة 
10

اِلُوَن} الظَّ ُهُم  َفاأُوَلِئَك  ُهْم  َيَتَولَّ َوَمن  ْوُهْم،  َتَولَّ

مهمة يف التعاي�س ال�سلمي مع االآخر امل�سامل، فيفرق االإ�سالم بني 

  .
11

املحايدين وبني املحاربني 

2- عهد املدينة لليهود ، حيث جاء فيه : )اإن يهود بني عوف اأمة 

اليهود  واإن على  وللم�سلمني دينهم،  لليهود دينهم  املوؤمنني،  مع 

نفقتهم، وعلى امل�سلمني نفقتهم )اأي النفقة معهم يف احلرب(،  

واإن بينهم الن�سر على من حارب اأهل هذه ال�سحيفة، واإن بينهم 

الن�سح والن�سيحة والرب دون االإثم، واإن الن�سر للمظلوم، واإن 

اليهود يتفقون مع املوؤمنني ما داموا حماربني، واإن يرب حرام 

جوفها الأهل هذه ال�سحيفة، واإن اجلار كالنف�س غري م�سار وال 

عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  بني  املعاهدة  هذه  كانت   .
12

 )... اآثم 

و�سلم  ويهود املدينة – الذين كانوا اأعداًء لالأو�س واخلزرج – 

اأن هذه  ال�سعوب، وال �سك  االأدي��ان وبني  مبثابة وثيقة وئام بني 

املعاهدة اخلالدة تر�سخ مبداأ املواطنة الذي تتحدث عنه الدول 

االآن، ولوال اأن اليهود غدروا ونق�سوا العهد لظلت املدينة يغمرها 

.
13

الوئام 

3- ثبت عنه �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه اأو�سى باأهل الذمة وحث على 

وجوب معاملتهم باحل�سنى، فقد روي عنه اأنه قال : )اأال من اآذى 

، وقال اأي�سًا: )من قتل معاهدًا مل َيَرْح 
14

معاهدًا كنت حجيجه( 

.
15

رائحة اجلنة( 

4- اأُِثَر عن علي ر�سي اهلل عنه اأنه قال يف ر�سالته لالأ�سرت النخعي: 

)النا�س عندك �سنفان : اإما اأخ لك يف الدين اأو �سريك لك يف 

الب�سر،  بني  الدينية  االأخوة غري  يوؤكد حقيقة  فهذا   .
16

اخللق( 

تاأ�سي�سًا الأخوة بني اآدم، وهي اأخوة يعرتف بها االإ�سالم اعرتافًا 

منه باالإن�سانية ونبذ العن�سرية .

النموذج الأردين يف حتقيق مبداأ الت�صامح الديني :

من  حقوقها؛  بكامل  االأردن  يف  امل�سيحية  ال��ط��وائ��ف  تتمتع 

باالأعياد  واالحتفال  الكنائ�س،  وبناء  الدينية  �سعائرها  ممار�سة 

االأردن  الديانتني يف  اأهل  والتعاي�س بني  الوئام  ويعد  بها.  اخلا�سة 

ي�ساركونهم  امل�سلمني  اإن  حيث  االأ�سيل،  املبداأ  لهذا  حيًا  منوذجًا 

املجيد،  امليالد  عيد  مبنا�سبة  كالعطلة  ومنا�سباتهم  اأعيادهم  يف 

يف  لهم  التهاين  تقدمي  خ��الل  من  امليالدية،  ال�سنة  راأ���س  وعيد 

الوزارية  املنا�سب  منهم  العديد  �سغل  كما  وزيارتهم،  االأعياد  تلك 

واأقرب  اإليهم،  اأ�سندت  التي  املهام  ثقة يف  وكانوا مو�سع  واالإدارية 

�ساهد على ما نحن فيه اأن هناك مقاعد نيابية خم�س�سة لهم يف 

اأماكن تواجدهم يف �ستى املحافظات، وهذا تر�سيخ لدعوة جاللة 

امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني امل�ستمرة اإىل التعاي�س ال�سلمي 

وحتقيق الوئام بني االأديان، لي�س على م�ستوى االأردن فح�سب، بل 

على م�ستوى العامل اأجمع.
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تو�صية : 

- اأو�سي الوعاظ و الدعاة مب�ساعفة جهود التوعية الدينية وتنوير 

اأب�سار النا�س، وذلك من خالل اخلطب واملحا�سرات والدرو�س 

القنوات  واملدار�س ومن خالل  واجلامعات  امل�ساجد  الدينية يف 

الف�سائية .

املدار�س  وطالبات  ط��الب  على  وتعميمها  عمان  ر�سالة  �سرح   -

واجلامعات.

الهوام�ش:

1- ل�سان العرب البن منظور مادة طرف

2- التطرف يف الدين، درا�سة �سرعية، د: حممد عبدالرزاق، مقدم للموؤمتر العاملي عن االإرهاب )�س5،6(

3- �سورة الن�ساء ) 171 ( .

4- خرجه اأحمد يف م�سنده ) 58/1 (، وابن حبان يف �سحيحه ) 3871 (، اإ�سناده �سحيح على �سرط م�سلم، اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم 

) 1/327 (

5- ل�سان العرب البن منظور مادة غال

6- تف�سري ابن كثري ) 1/589 (

7- ل�سان العرب مادة رهب

8- لال�ستزادة يراجع يف ذلك كتب اأ�سول الفقه املعا�سرة مثل كتاب املناهج االأ�سولية يف م�سالك الرتجيح بني الن�سو�س ال�سرعية للدكتور 

: خالد عبيدات، وكتاب املناهج االأ�سولية للدكتور اأحمد الدريني

9- جمموع الفتاوى البن تيمية ) 13/91 (، �سرح العقيدة الطحاوية ) 55 (

10- �سورة املمتحنة االآية ) 8 – 9 (
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احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حمّمد 

الهادي االأمني وعلى اآله و�سحبه و التابعني، اأما بعد 

فاإّن حماربة التطرف وتعزيز ثقافة الو�سطية واالعتدال �سلوكًا 

من  كما هي  الراهن  الوقت  املهمة يف  االأم��ور  من  باتت  وممار�سة 

قبل، ولكنها االآن اأكر لزومًا ملا ظهر و �ساع من الدعوات اإىل الغلّو 

اأن  والتطرّف ب�سكل وا�سع وخ�سو�سًا بني فئات ال�سباب، وال يجوز 

يقت�سر هذا الدور على فئة مّعينة كعلماء ال�سريعة مثاًل بل ينبغي 

العزيز،  وطننا  يف  الفاعلة  املوؤ�س�سات  جميع  يعّم  حتى  ميتّد  اأن 

ال�سباب الأّن مرحلة  التي تتعامل مع فئة  املوؤ�س�سات هي  واأهم تلك 

ال�سباب يف حياة االإن�سان تعّد من اأخطر املراحل املوؤّثرة يف حياتهم 

بالرعاية  وال�سبابية  الرتبوية  املوؤ�س�سات  تعهدتها  فاإذا  امل�ستقبلية، 

�سحة  املجتمع  على  ذلك  انعك�س  البداية  منذ  والتوجيه  والعناية 

ونقاء، و األفة و بناًء وا�ستقرارًا.

يجب اأن يبداأ هذا الدور منذ اللحظة االأوىل من حياة ال�سباب 

الوالدين  تر�سيخ  خالل  من  وذلك  الطفولة،  مرحلة  يف  وال�سابات 

الوالدان  ميار�س  باأن  والفعل،  بالقول  واالعتدال  الو�سطية  لثقافة 

هذه الثقافة �سلوكًا حياتيًا فيتجنبان التنازع وال�سقاق واخلالف يف 

اأوالدهم منهم هذا ال�سلوك، فيتاأثروا به مع  معظم االأوقات لريى 

الثقافة  وبّث  �سيء  كل  يف  االعتدال  �سلوكات  اىل  امل�ستمر  التوجيه 

االأحاديث  و  االآي��ات  ذكر  و  اجلانب،  بهذا  تتعلق  التي  االإ�سالمية 

: تعاىل  اهلل  كقول  والو�سطية،  االع��ت��دال  اإىل  تدعو  التي   النبوية 

،)143 ����ط����اً})ال����ب����ق����رة  َو�����صَ �������������ًة  اأَُمّ َج����َع����ْل����َن����اُك����ْم   {َوَك���������َذِل���������َك 

الو�شطية والعتدال ومحاربة العنف والتطرف

من وجهة نظر تربوية
د. �سباح �سيف اهلل الهناندة

مدر�سة اأبو عليا الثانوية
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وا َوَكاَن  ِذيَن اإَِذا اأَنَفُقوا َلْ ُي�ْصِرُفوا َوَلْ َيْقُرُ وقوله تعاىل : { َواَلّ

َوَل  ��الِت��َك  ِب�����صَ ��َه��ْر  َتْ َوَل  َق��َوام��اً }، وقوله تعاىل: {  َذِل���َك  َب���ْيَ 

، وغريها من  �َصِبياًل})االإ�سراء 110(  ذِلَك  َبْيَ  َواْبَتِغ  ِبَها  ُتَخاِفْت 

االأحاديث  ومن  االعتدال.  �سلوك  على  احلاثات  الكرميات  االآي��ات 

 : و�سلم  النبي �سلى اهلل عليه  التطرف، كقول  املنفرة من  النبوية 

املغالون  و  املبالغون  قالها ثالثًا، ومعناها هلك  املتنطعون(  )هلك 

واملجاوزون احلد يف اأقوالهم و اأفعالهم، وكقول النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم : )اإياكم والغلّو يف الدين فاإنه اأهلك من كان قبلكم(. والغلّو 

هو جماوزة احلد اأي�سًا وهو مبعنى التطّرف، والتطّرف ماأخوذ من 

الطرف و معناه هنا �سلوك املبالغة اأو التق�سري وكالهما مذموم.

اأن ت�ستمر الدعوة اىل  بعد انتقال االأطفال اىل املدار�س يجب 

املناهج  يف  امل��ادة  ه��ذه  تو�سع  واأن  املدر�سني،  قبل  من  االع��ت��دال 

يظهر  واأن  للطالب،  العمرية  املرحلة  بح�سب  تعدل  و  الدرا�سية 

الطالب  اأم���ام  وت�سرفاتهم  �سلوكهم  يف  الثقافة  ه��ذه  املعلمون 

ليتاأثروا بها.

اإن االأحداث التي مير بها العامل عامة والوطن العربي واالأمة 

االأ�س�س  الأن ن�سع  و�سريعة  االإ�سالمية خا�سة يجعلنا بحاجة ما�سة 

املناهج  ت�ستمل  الأبنائنا الطالب وغريهم بحيث  ال�سليمة  الرتبوية 

الرتبوية على مو�سوعات تعمل على تر�سيخ قيم الوئام الديني، و من 

اأجل حتقيق ذلك البد من : تر�سيخ العقيدة االإ�سالمية ال�سحيحة 

والتم�سك بثوابتها وتعزيز قيم الو�سطية والتما�سح واالعتدال لدى 

الطلبة من خالل املناهج و الن�ساطات الرتبوية و التعليمية ال�سفية 

الدين  والغلو يف  التكفري  باأخطار  الطلبة  وتوعية  ال�سفية،  اأو غري 

واأخطار وم�سار رف�س االآخر )الدينية واالجتماعية، واالقت�سادية 

واالأمنية وال�سيا�سية(، و�سبل الوقاية منها.

تخت�س  ال  التطرف  وحماربة  االعتدال  اىل  الدعوة  ق�سية  اإن 

باملوؤ�س�سات الرتبوية فقط بل تتعداها اإىل جميع موؤ�س�سات الوطن، 

مبا يف ذلك املوؤ�س�سة الع�سكرية واملوؤ�س�سات االأمنية التي جند فيها 

ن�ساطًا وا�سحًا يف ن�سر الفكر الو�سطي بني �سفوفها، وهي من اأهم 

املوؤ�س�سات يف التاأثري يف االأمن الوطني الأّنها هي الراعية و العاملة 

املواطنني، وهي بحمد  و  الوطن  واأ�سا�سي على حماية  ب�سكل فاعل 

التطرف  ونبذ  االعتدال  �سلوك  عن  بها  باأ�س  ال  بثقافة  تتمتع  اهلل 

والتكفري والعنف. وقد اأثبتت التجربة املا�سية التي مر بها االأردن 

ال�سعبي، فقد  العربي و احلراك  بالربيع  هذه احلقيقة فيما �سمي 

ال�سعبية ومل  تلك احلراكات  التعامل مع  اعتدااًل يف  و  توازنًا  راأينا 

ياأت هذا من فراغ، واإمنا جاء بف�سل توجيهات قيادتنا احلكيمة يف 

جمال ا�ستيعاب املتغريات، وبف�سل ما تتمتع به املوؤ�س�سة الع�سكرية 

واالأجهزة االأمنية من وعي ثقايف وفكري يف هذا اجلانب، واإّن وجود 

تلك  �سلوك  يف  وا�سح  اأثر  له  �سفوفها  بني  احلنيف  ال�سرع  علماء 

الوطن  اأمن  على  املحافظة  واملوؤّثرة يف  والفاعلة  االأجهزة احليوية 

و ا�ستقراره.

اإّن نعمة االأمن ال تقدر بثمن يعرب عنها قول اهلل تعاىل : »الذي 

اأطعمهم من جوع و اآمنهم من خوف«، وقول النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم : )من اأ�سبح منكم معافى يف ج�سده اآمنًا يف �سربه عنده قوت 

يومه فكاأمنا حيزت له الدنيا بحذافريها(.

على  تقع  جماعية  م�سوؤولية  ن�سرها  و  االعتدال  ثقافة  بث  اإّن 

عاتق اجلميع موؤ�س�سات حكومية، وجمتمعية، و�سرعية، وثقافية، بل 

ين�سح  واملتاأيّن  اجلاهل،  العاقل  ين�سح  باأ�سره  املجتمع  على  وتقع 

ناق�سها  اأو  التجربة  عدمي  ين�سح  التجربة  و�ساحب  امل�ستعجل، 

لها  جليلة  م�سوؤولية  و  متكاملة  عملية  ال�سغري،  ين�سح  والكبري 

مردودها االإيجابي على املجتمع باأ�سره ولها ثوابها عند اهلل تعاىل 

الذي ال ي�سيع عنده مثقال ذّرة من االأجر والثواب.
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جماعات  اأو  اأف���راد  ميار�سه  ال��ذي  ال��ع��دوان  هو  االإره���اب  اإن 

اأ�سكاله  بكل  حقوقه،  من  حق  على  اأو  االإن�سان  على  بغيًا  دول  اأو 

االآمنني  حق،وترويع  بغري  والقتل  والتهديد  واالأذى  التخويف  من 

واالعتداء على املدنيني، وهذا ي�سكل خطرًا  كبريًا يداهم جمتمعنا 

وخا�سة اأنه ين�سب اإىل االإ�سالم، ولذا �سعت موؤ�س�ساتنا اإىل مواجهة 

هذا اخلطر بكل الو�سائل املتاحة، حيث حتظى املوؤ�س�سات الرتبوية 

ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  �سيدنا  اهتمام  بجل  املختلفة 

العبد اهلل - حفظهما اهلل ورعاهما -، وقد  احل�سني وامللكة رانيا 

لهذه  جلاللتهما  امل�ستمر  والتوجيه  املتابعة  خالل  من  ذلك  ات�سح 

املوؤ�س�سات، ومتابعة ممار�سة دورها الفاعل على اأكمل وجه يف نبذ 

الو�سطية  ثقافة  وتعزيز  جمتمعنا،  داهم  الذي  والعنف  التطرف 

تهدف  التي  عمان  ر�سالة  عليه  ن�ست  مبا  ذلك  واالعتدال،وعزز 

اأنزله اهلل  اإىل تقدمي روؤية �سمولية ح�سارية حلقيقة االإ�سالم كما 

التوازن  على  قائم  احلنيف  االإ�سالمي  الدين  اأن  وتاأكيد  تعاىل، 

ًة  واالعتدال والتو�سط والتي�سري، قال تعاىل: {َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم اأَُمّ

�ُصوُل َعلَْيُكْم �َصِهيداً}  َتُكوُنواْ �ُصَهَداء َعلَى الَنّا�ِض َوَيُكوَن الَرّ َو�َصطاً ِلّ

)البقرة:143(. 

اأع��داء  م��ن  واح��د  املتطرف  والفكر  االإره���اب  اأن  يف  وال���س��ك 

يف  متواجدًا  مرافقًا  حا�سرًا  يكون  اأن  اإال  ياأبى  وه��و  االإن�سانية، 

حتى  ب��راء   منه  واالإ���س��الم  االإ�سالم  مبظهر  ظهر  فقد  جمتمعنا، 

النية  �سدقت  ف���اإذا  هيهات،  هيهات  لكن  ل��ه،  م��وؤي��دي��ن  يك�سب 

املختلفة،  وال�سبابية  الرتبوية  موؤ�س�ساتنا  بني  اجلهود  وت�سافرت 

وتعاونت وفق خطة �سمولية متكاملة يف حت�سني اأبناء هذا املجتمع 

فاإننا �سوف  املتطرف،   الفكر  وبناء �سخ�سية قادرة على مواجهة 

ونحظى  ج���ذوره،  على  ونق�سي  ال��ع��دو  ه��ذا  ندح�س  اأن  ن�ستطيع 

مب�ستقبل زاهر خاٍل من هذا اخلطر ومفعم باالأمن واال�ستقرار .

خطابه  يف  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  كلمات  ع��ربت  وق��د 

ل�سعبه واأمته عن روؤية جاللته يف اأردن امل�ستقبل، وجهده يف حتقيق 

التنمية التي يريدها الأبناء �سعبه؛ اإذ يقول: »لقد قلت لكم منذ اأن 

ت�سرفت بحمل اأمانة امل�سوؤولية اإنني  نذرت نف�سي خلدمتكم وحتقيق 

احلديثة،  االأردن��ي��ة  الدولة  بناء  ا�ستكمال  يف  النبيلة  طموحاتكم 

وينتمي  اأر�سها  يعي�س على  لكل مواطن  الكرمية  توفر احلياة  التي 

اإليها« وي�سيف جاللته: »وهذا الهدف ال يتحقق اإال حني يدرك كل 

واحد منا واجبه الوطني، وحيث نعمل بروح الفريق الواحد، فنحن 

وقادرًا  قويًا  االأردن  يظل  اأن  اأردنا  واإذا  االأردن.  اإىل  ننتمي  جميعا 

على الوقوف يف وجه كل حماوالت العبث باأمنه وا�ستقراره، فال بد 

الروؤية  وحدة  على  القائمة  الوطنية  وحدتنا  على  احلفاظ  من  لنا 

والهدف واالنتماء لهذا الوطن« 

الرتبوية  ملوؤ�س�ساتنا  فالبد  امللك،  جاللة  روؤي��ة  من  وانطالقا 

بكل اأ�سكالها اأن حتقق التكامل فيما بينها من اأجل بناء �سخ�سية 

اإ�سالمية تتم�سك بثوابت االأمة، وتعي�س الع�سر باإجنازاته وتقدمه، 

عن   بعيدًا  وعزمية  بثبات  التحديات  مواجهة  على  ق��ادرة  وتكون 

احلرية واال�سطراب والرتدد الذي ميكن اأن ين�ساأ من تناق�س هذه 

املوؤ�س�سات .

باالأ�سرة واملدر�سة  واجلامعة  املمثلة  املوؤ�س�سات الرتبوية  وتعد 

اأهم مداخل االإ�سالح الفكري، وذلك من  وامل�سجد واالإعالم  من 

فاإن  هنا  ومن  وتكوينها،  الب�سرية  املوارد  وتنمية  العلم  ن�سر  خالل 

ورعايتهم  االأجيال  تن�سئة  يف  كبرية  م�سوؤولية  املوؤ�س�سات  هذه  على 

وتربيتهم  وتوعيتهم وتوجيههم واإر�سادهم وتدريبهم نظريًا وعمليًا 

على مفاهيم االعتدال والو�سطية .

ي�سلح  فب�سالحها  للمجتمع،  االأ�سا�سية  اللبنة  هي  فاالأ�سرة 

للمجتمع  �ساحلني  مواطنني  اإخ��راج  عن  امل�سوؤولة  وهي  املجتمع، 

نافعني له مت�سلحني باالأخالق واالآداب االإ�سالمية والعادات ال�سليمة 

وال�سجاعة،  والعدالة  والت�سامح  كال�سدق  االآخرين  مع  التعامل  يف 

على  واحل��ر���س  ممتلكاته،  على  واملحافظة  ال��وط��ن،  حب  وتنمية 

عدم االعتداء على ممتلكات االآخرين، فالبد اأن يحر�س االآباء كل 

احلر�س على اأن يثقفوا اأنف�سهم واأبناءهم بكل م�ستجدات الع�سر 

وتطوراته، وكذلك اأن يكونوا قدوة ح�سنة لهم يف ال�سلوك، واأن يكون 

احلوار بينهم قائمًا على االإقناع العقلي ولي�س على االإكراه. 

وها نحن ننتقل من بيتنا االأول اإىل بيتنا الثاين مدر�ستنا التي 

ونت�سلح  العلم،  بنور  ون�ستنري  االأوقات،ونتعلم  اأروع   بها  من�سي 

اأهمية دور الموؤ�ش�شات التربوية وال�شبابية والمجتمعية في محاربة التطرف

وتعزيز ثقافة الو�شطية والعتدال
املعلمة: �سفاء حممد �سليمان العمرييني 

مدر�سة املن�سية الثانوية ال�ساملة للبنات /الكرك
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ب�سالح املعرفة واخلربة، ومنار�س فيها الهوايات واملواهب الهادفة 

التي تعك�س �سخ�سيتنا الطالبية، فقد حظيت مدار�سنا يف االأردن 

بدعم  وعناية كبريين من جاللة امللكة رانيا العبداهلل، بتطويرها 

املدر�سة  اأبناء  توعية  اإىل  ت�سعى  التي  املبادرات  باإطالق  وتنميتها 

مب�ستجدات الع�سر وتخريج طالب مبدع منتٍم لوطنه متح�سن من 

لهم  ح�سنة  وقدوة  واٍع  معلم  بجهود  وممار�ساته،  املتطرف  الفكر 

ثقافة  وتعزيز  العدالة بني طالبه مبختلف م�ستوياتهم،  يف حتقيق 

الت�سامح بينهم .

يف  االأهمية  بالغ  دورًا  تلعب  ومرافقها  كوادرها  بكل  واملدر�سة 

ال�سفية  االأن�سطة  دور  تفعيل  خالل  من  طالبها   �سخ�سية  �سقل 

وحتى  الوطن،  لهذا  وال��والء  االنتماء  روح  تعزز  التي  والال�سفية 

يكتمل هذا  الدور فال بد من العناية الفائقة مبناهج التعليم عامة و 

مناهج الرتبية االإ�سالمية خا�سة يف املدار�س واجلامعات واملعاهد 

اأمام  الوقوف  على  قادر  م�سلم  جيل  بناء  ن�ستطيع  حتى  والكليات، 

خطر التطرف واالإرهاب بوعي وب�سرية .

فهو  نف�سه،  الوقت  يف  ونافذته   املجتمع  م��راآة  هو  واالإع���الم 

توعية  عن  م�سوؤول  و  اأجمع  للعامل  امل�سرق  االأردين  الوجه  يعك�س 

وتنوير  احل���دث،   قلب  م��ن  احلقيقية  ال�����س��ورة  ون��ق��ل  االأج��ي��ال، 

ب�سريتهم باأهداف االإرهاب والفكر املتطرف -الذي يقع �سحيته 

�سبابنا- الرامية اإىل ت�سويه �سورة االإ�سالم وامل�سلمني واإثارة الفنت 

وتهديد اأمن الوطن والعبث به،  فالبد ملوؤ�س�ساتنا االإعالمية بجميع 

اأ�سكالها من ا�ستغالل ثورة االت�ساالت، بن�سر الوعي بطريقة �سليمة 

وباأ�سلوب �سائق يجذب القارئ وامل�ستمع وامل�ساهد، لت�سله ر�سالتنا 

على  للمحافظة  جنب  اإىل  وجنبًا  بيد  يدًا  نعمل  اأن   وينبغي  هذه، 

وطننا الغايل من هذا اخلطر .

االإ�سالمية وخا�سة  االأمة  ينبغي على  التطرف  وملواجهة خطر 

الفهم  يف   تكمن  التي  م�سوؤوليتها  حتمل  اأن  وال��دع��اة   العلماء 

امل�ستند  وتوازنه   واعتداله  بو�سطيته  لالإ�سالم،  والعميق  ال�سحيح 

واجتهادات  ال�سريفة  النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن  ن�سو�س  اإىل 

العلماء، واإي�سال هذا الفهم لالأجيال امل�سلمة مبختلف الو�سائل .

اإعدادًا واعيًا بهدف التاأكد من  كذلك البد من اإعداد الدعاة 

اإدراكهم لروح االإ�سالم ومنهجه يف بناء احلياة االإن�سانية ف�ساًل عن 

اطالعهم على الثقافات املعا�سرة، ليكون تعاملهم مع جمتمعاتهم 

اأَْدُع���و  �َصِبيِلي  َه���ِذِه  {ُق��ْل  تعاىل:  لقوله  امتثاال  وب�سرية  وعي  عن 

ِمَن  اأََن��ا  َوَم��ا  الَلّ  َو�ُصْبَحاَن  َبَعِني  اَتّ َوَم��ِن  اأََن��ا  رَية  َب�صِ َعلَى  الَلّ  اإَِل 

اْلُ�ْصِرِكَي} )يو�سف 108(

من  البد  العربية  البالد  بها  متر  التي  الظروف  هذه  ظل  ويف 

تعميق احلوار واالنفتاح الفعال بني املوؤ�س�سات الرتبوية واملوؤ�س�سات 

وتعاون  املجتمع،  اأف��راد  تواجه  التي  امل�سكالت  مبناق�سة  االأخ��رى، 

جميع املوؤ�س�سات يف نبذ الفكر الهدام من املدر�سة واالأ�سرة واملجتمع 

اأوطاننا  عن  الدفاع  يف  الطاقات  كل  وت�سخري   ، االإع��الم  وو�سائل 

�ساملة  عربية  اإ�سالمية  نه�سة  حتقيق  لن�ستطيع  واأخالقنا؛  وقيمنا 

تدفع االأمة اإىل اآفاق االزدهار والتقدم وحماربة خطر هذا الفكر، 

وكلنا ثقة باأن وعي موؤ�س�ساتنا قادر على ت�سليح اأبناء املجتمع،فالبد 

من مد يد العون حتى نحمي اأمن االأردن ونحافظ على ا�ستقراره.

�  �  �
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الو�شائل الناجعة

في تعزيز ثقافة الحوار والت�شامح ونبذ الإرهاب

املعلمة : اأجماد �سالمة املحاميد

مديرية الرتبية و التعليم/ لواء املزار اجلنوبي

مدر�سة القاد�سية االأ�سا�سية املختلطة

اأجهزة  تواجه  التي  االإ�سكاليات  اأه��م  االإره��اب  ظاهرة  متثل 

احلياة  من  ج��زءًا  اأ�سبحت  حيث  احلا�سر،  ع�سرنا  يف  ال��دول��ة 

اليومية، فال يكاد مير يوم دون اأن تقع عملية اإرهابية هنا وهنالك 

الظاهرة  ه��ذه  ت��اأث��ري  م��ن  زاد  وق��د  بنا،  املحيط  امل�ستوى  وعلى 

ال�سرعة والزخم الذي تتناول به و�سائل االإعالم مثل هذه النوعية 

واإثارة  اأخبارها من عوامل جذب  ملا حتتويه  بالنظر  من اجلرائم 

لفئات املجتمع املختلفة، وبالرغم من الويالت واملاآ�سي التي عا�ستها 

االإرهابية  اأن اجلرمية  اإال   ، التقليدية  الب�سرية من جراء احلروب 

لها وقع خمتلف على النف�س الب�سرية، لي�س لقدر الدماء التي يراق 

من  يكونون  ما  غالبًا  الذين  ال�سحايا  لنوعية  واإمن��ا  فقط   فيها 

املدنيني االأبرياء، واأ�سلوب ارتكابها فهي حرب بال قواعد اأو اأخالق.

ولقد كان للقيادة الها�سمية التي حر�ست على اإن�ساء اجلامعات 

واملعاهد ُبعد نظر ثاقب راأت فيه م�ستقبل االأردن وم�ستقبل اأبنائه، 

احلنيف  االإ�سالم  من  م�ستوحاة  واإن�سانية  ثقافية  ر�سالة  وحملت 

املجتمع،  مكونات  جميع  بني  امل�سرتك  للعي�س  يدعو  الذي  املعتدل 

واحرتام كل الديانات واأتباعها وجعل املواطنة ال�ساحلة املعيار الذي 

اأفراد املجتمع وفق احلقوق والواجبات  اأ�سا�سه  يقا�س ويعامل على 

واحرتام الد�ستور، فالر�سالة التي حملتها املدار�س و اجلامعات قد 

الكوادر  واأهلت  املبدعني  املهارات وخلقت  واأك�سبت  العقل  خاطبت 

بال�سباب وكذلك  الها�سمية  القيادة  اهتمام  بف�سل  املنتجة، وذلك 

التوزيع اجلغرايف الذي �سمل جميع حمافظات اململكة،  اإ�سافة اإىل 

لوطنهم  خدمًة  اأنف�سهم  نذروا  الذين  وكوادرها  املتعاقبة  اإداراتها 

ال�سعوبات  كل  رغم  اجلامعية  الر�سالة  بثوابت  متم�سكني  واأمتهم 

والتحديات التي واجهت املنطقة منذ تاأ�سي�س الدولة.

االأكادميي  التعليم  يقت�سر على  واجلامعات مل  املدار�س  فدور 

على  اأخذت  بل  فح�سب،  العلمية  ال�سهادات  ومنح  الوطنية  بثوابته 

واقت�ساديا  �سيا�سيا  الطلبة  بتوعية  �ساملة  جمتمعة  ر�سالة  عاتقها 

منيع  وط�ن  بناء  عل�ى  ق��ادرة  م�ستقبلية  بروؤية  وثقافيا  واجتماعيا 

وال��ن��دوات  املحا�سرات  عقد  خ��الل  م��ن  وفكرهم،  ب�سواعده�م 

واللقاءات واالأعمال التطوعية وتعزيز روح املناف�سة والقيادة املثلى 

وزرع بذور حب الوطن واالنتماء ال�سادق له بالعمل والبناء ، واأن 

يكونوا قادة االإ�سالح الذي يحمل لواءه جاللة امللك عبد اهلل الثاين 

-حفظه اهلل- معتمدا بعد اهلل عليهم وحماربا بهم الف�ساد واجلهلة 

املتطرفني.

الو�سط،  عن  بعيدًا  الطرف  يف  ال��وق��وف  يعني  لغًة  التطرف 

يتو�سط،   ال��ط��رف وج���اوز ح��د االع��ت��دال ومل  اأت��ى  تعني  وت��ط��رف 
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والتطرف كلفظ معياري يعني خمالفة اخلط العام اأو ال�سوي الذي 

يحدده التقاليد واالأعراف واملعايري القانونية والدينية ال�سائدة يف 

البعد عن  به  يق�سد  االجتماعية   الناحية  ،والتطرف من  املجتمع 

اخلط ال�سوي للمجتمع؛ اأي البعد عن ُمثل وتقاليد وعادات املجتمع، 

عن  االنحراف  اأو  اخل��روج  يعني  القانونية  الناحية  من  والتطرف 

ال�سوابط االجتماعية اأو القانونية التي حتكم �سلوك االأفراد .

وتعد مواجهة التطرف واالإرهاب ونبذ العنف من اأهم اأولويات 

الدولة االأردنية، وتتم هذه العملية من خالل العديد من املوؤ�س�سات 

واجلهات احلكومية واخلا�سة، ومن اجلهات امل�سوؤولة ب�سكل مبا�سر 

عن عملية مواجهة التطرف ونبذ العنف واالإرهاب ما يلي :

اأوًل : ) املوؤ�ص�صات الرتبوية(

املدى  طويلة  عملية  والفاعلة  االإيجابية  املجتمعية  الرتبية  تعد 

الت�سامح  قيم  تعزيز  اإىل  اأ�سا�سا  تهدف  احلياة،  مدى  وم�ستمرة 

والت�سامن والتعاون والتعاي�س وقبول االآخر. وبالتايل فاإن اأي خلل 

اأو ت�سوه ي�سيب العملية الرتبوية ينتج عنه انحرافات متعددة على 

م�ستوى ال�سلوك واالأخطر على م�ستوى الفكر ، واالنحراف الفكري 

اأق�سى  اإىل  والتطرف(  )الغلو  اليمني  اأق�سى  من  ميتد  املتوقع 

الي�سار )التف�سخ واالنحالل ورمبا االإحلاد(، من هنا كانت الرتبي�ة 

كمنظومة متكاملة هي الوقاية ويف الوقت نف�سه هي العالج، وبناء 

التطرف  لظاهرة  والعالج  بالوقاية  الفاعل  التعاطي  ف��اإن  عليه 

كل  فيها  تت�سامن  �ساملة  توعية  حلملة  يحتاج  وال�سلوكي  الفكري 

اأدق تت�سامن فيها موؤ�س�سات وروافد  اأو مبعنى  موؤ�س�سات املجتمع، 

املتطرف  وال�سلوك  الفكر  مكافحة  خ��الل  من  املختلفة،  الرتبية 

وحماية االأجيال القادمة بطريقتني: 

وذلك  والتعليم،  الرتبية  وزارة  مناهج  على  تعديل  اإج��راء   -

باإدخال موا�سيع التطرف وطرق مواجهته وباخلطوط العري�سة. 

املجال  بهذا  خمت�سني  خارجيني  حما�سرين  ا�ست�سافة   -

الإعطاء حما�سرات توعية لطالب املدار�س.

ثانيًا : )اجلامعات واملعاهد( 

يف  يدر�س  ال��ذي  الع�سكرية  العلوم  منهاج  تعديل  خ��الل  من 

الع�سكرية  الثقافة  ومدار�س  املجتمع  وكليات  االأردنية  اجلامعات 

على  وال��رتك��ي��ز  وت��ط��وي��ره  ك��اف��ة  اململكة  حمافظات  يف  املنت�سرة 

اإ�سراك  ���س��رورة  وتاأكيد  التكفريي،  والفكر  التطرف  مناه�سة 

الطالب اجلامعيني بالعملية ال�سيا�سية وحثهم على امل�ساركة فيها 

ب�سكل فاعل .

ويعد الرتكيز على اجلانب الديني والتعريف ب�سماحة االإ�سالم 

ويتم  فاعلية يف هذا اجلانب،  واأكرها  الطرق  اأبرز  وو�سيطته من 

ذلك من خالل قوة املناهج وتركيزها على التعريف بهذه الظواهر 

وو�سيلة  ذريعة  منه  وجتعل  االإ���س��الم  �سورة  ت�سّوه  التي  ال�سلبية 

خلطباء  الكبري  ال��دور  اإىل  اإ�سافة  م�سللة،  اأه��داف  اإىل  للو�سول 

واأئمة امل�ساجد ومعلمي الرتبية االإ�سالمية يف مواجهة هذه الظواهر 

ال�سلبية.

الالمنهجية  الن�ساطات  يف  ال��ط��الب  اإ���س��راك  عملية  وت��ع��د 

التي  الطرق  اأهم  من  واخلريية  التطوعية  االأعمال  يف  واإ�سراكهم 

النواحي  هذه  يف  التفكري  عن  وبعدهم  وقتهم  اإ�سغال  على  ت�ساعد 

ال�سلبية ، وال ننكر اأن الدور االأكر فاعلية يجب اأن ينطلق من االأ�سرة؛ 

وت�سرفاتهم،  االأبناء  ومتابعة  الرقابة  يف  وا�سح  دور  من  لها  ملا 

واالأجهزة  والتعليم  الرتبية  وزارة  بني  املبا�سر  التن�سيق  من  بّد  وال 

االأمنية املعنية مبواجهة التطرف والعنف للتاأكد قبل عملية التعيني 

امل�سللة؛  االأفكار  عن  وبعدهم  املعلمني  �سلوك  و�سالمة  �سحة  من 

اأ�سا�سي يف غر�س مفهوم املواطنة ال�ساحلة والوالء  ملا له من دور 

واالنتماء يف نفو�س اأبنائنا الطلبة .

�  �  �
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اأ�سبح العنف والتطرف ظاهرة ملمو�سة يف ع�سرنا احلا�سر، 

خا�سة يف املجتمعات والدول العربية، وكانت له اآثار �سلبية يف هذه 

التي حققتها  املنجزات  لكل  والتدمري  واللجوء  القتل  الدول، حيث 

هذه الدول، التي اأنفقت الكثري الكثري من اأجل اإجنازها وحتقيقها 

اأمر  تعدى  وقد  وتعبهم،  كدهم  ومن  ال��دول  هذه  اأبناء  اأم��وال  من 

�سكنت  التي  وال�سعوب  القدمية  احل�سارات  منجزات  اإىل  التدمري 

هذه املناطق منذ اآالف ال�سنني،كما ح�سل لتدمري االآثار العراقية 

وال�سورية.

لقد اأدى العنف والتطرف اإىل ترك ماليني االأطفال وال�سباب 

مع  تتفق  ال  التي  واالأع��م��ال  الت�سول  ليمار�سوا  ال��درا���س��ة  ملقاعد 

اأعمارهم، وليعي�سوا يف جهل مطبق بدال من ا�ستغالل عقولهم يف 

اءة يف جمتمعاتهم و�سببا ل�سعادتها  العلم والتعلم، ليكونوا طاقات بنَّ

ورقيها وتقدمها.

العلماء  اآالف  بل  مئات  قتل  اإىل  والتطرف  العنف  اأدى  كما 

واملبدعني واملفكرين من اأبناء االأمة العربية، اإ�سافة اإىل ما خلَّفه 

من  �سببه  وما  االأم��ة،  هذه  اأبناء  من  للكثري  ج�سمية  اإعاقات  من 

جهل  والتطرف  العنف  نتائج  اإذن  منهم.  بالعديد  فتكت  اأمرا�س 

الوراء  اإىل  ورجوع مبجتمعاتنا  وا�ستبداد  وانحالل  وتفكك  ومر�س 

مئات ال�سنني.

اإزاء هذه النتائج للعنف والتطرف ما الذي يجب علينا عمله؟!

معتقداتنا  تطبيق  يف  واالعتدال  الو�سطية  اإىل  نعود  اأن  اأول: 

ويف �سلوكنا، فالف�سيلة و�سط بني طرفني متناق�سني هما االإفراط 

والتفريط ، وهذا القول ينطبق على كل منحى من مناحي احلياة، 

واجل��ن،  التهور  هما  متناق�سني  طرفني  ب��ني  و�سط  فال�سجاعة 

التي  وامل�سيحية،  اليهودية  الديانتني  بعد  جاء  االإ�سالمي  والدين 

احلياة  على  تركز  واالأخ��رى  االآخ��رة  احلياة  على  اإحداهما  تركز 

واالآخرة  الدنيا  باحلياتني  العناية  اأجل  من  االإ�سالم  فجاء  الدنيا، 

ليحقق ال�سعادة فيهما، ونحن يف �سلوكنا يجب اأن منار�س الو�سطية 

تطبيقا وتعليما ملن نتعامل معهم، فاملعلم مع طالبه يجب اأال ميار�س 

العنف وال�سدة والقهر، ويف الوقت نف�سه اأال يكون مرتاخيا مهمال 

ومتغا�سيا الأي �سلوك �سيء ي�سدر عن طالبه.

اإذا علينا اأن نربي اأبناءنا على الو�سطية واالعتدال حتى ت�سبح 

�سلوك  اأي  يقبلون  وال  حياتهم  مناحي  كل  يف  لهم  مالزما  �سلوكا 

القلوب ونورا منبج�سا  اأغوار  نابعا من  له، بل ي�سبح معينا  مغاير 

يف اأعماق الب�سائر واإلهاما بارقا يف اأقا�سي ال�سمائر وهذا يقودنا 

اإىل ما يجب عمله.

له  والت�سدي  اأ�سكاله  بكل  والعنف  التطرف  مقاومة  ثانيا: 

الو�سطية  حب  على  طبع  فمن  الت�سدي،  ه��ذا  نتائج  كانت  مهما 

واالعتدال �سيقف �سدا منيعا اأمام اأي بادرة للعنف والتطرف الأنه 

يخالف ما اعتاده وتربى عليه، يبذل روحه رخي�سة من اأجل مقاومة 

فكريا  التطرف  هذا  كان  �سواء  عليه،  والق�ساء  والتطرف  العنف 

اأفراد  قام  التفريط  اإىل  املتطرف  مال  فاإن  دينيا،  اأو  اجتماعيا  اأو 

املجتمع بردعه وتثقيفه حتى يعود اإىل حالة االعتدال التي تكون هي 

االإفراط  اإىل  مال  واإن  املجتمع،  اأفراد  معظم  عند  الغالبة  ال�سفة 

اأعادوه اإىل جادة ال�سواب وباأي طريقة تكون منا�سبة، حتى لو مت 

اللجوء اإىل العنف للتخل�س من هذا الع�سو ال�ساذ الذي يريد دمار 

وهالك املجتمع الذي ينتمي اإليه. 

ومبا اأن غالبية العنف والتطرف يعود الأ�سباب دينية ومذهبية 

وبناتها  اأبناءها  تن�سئ  اأن  واالإ�سالمية  العربية  املجتمعات  فعلى 

بل  وال�سعور،  ال�سعائر  على  قائمة  غري  �سحيحة  اإ�سالمية  تن�سئة 

النف�سية  ي�سمل جوانب احلياة  الذي  ال�سحيح  االإميان  قائمة على 

اأو  العاطفي  واجلانب  العملي  واجلانب  العقلي  اجلانب  الثالثة: 

يبعد  والتطرف مبا  العنف  تعاملنا مع  نكون قد  االنفعايل، وبذلك 

التقدم  اإىل  ي�سعى  اآم��ن  جمتمع  يف  فنعي�س  جمتمعنا،  عن  خطره 

والتطور ك�سائر املجتمعات احلديثة واملتطورة.

الو�شطية والعتدال

والت�شدي للعنف والتطرف باأنواعه
املعلمة: وفاء يو�سف ال�سرايرة

مدر�سة الها�سمية الثانوية ال�ساملة املختلطة

مديرية تربية لواء املزار اجلنوبي
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اإن املتتبع لالأحداث الدامية التي تدور رحاها يف وطننا الكبري 

فر�س  البع�س  وحماولة  لالآخر  واإنكار  داٍم  اقتتال  من  االأي��ام  هذه 

روؤيته اخلا�سة على اجلميع، جعل من االإن�سان املتتبع لهذه االأخبار 

والقنوات  التلفزة  �سا�سات  يرى من خالل  ما  هول  من  حائرًا  يقف 

الف�سائية  واملواقع االإلكرتونية التي ال تنهج نهج احلياد واملهنية يف 

نقل االأخبار يف معظمها ، بل تتبنى مربرات فرقة اأو نظام اأو مذهب .

ولك اأن ت�سال عزيزي القارئ: ما مدى تاأثري كل ما نرى ون�سمع 

يف عقول اأبنائنا وخا�سة الفئة العمرية املمتدة من )10 اإىل 18 (

كيان  االإن�سان خلق  فيها  يحاول  التي  العمرية  الفرتة  وهي  عاما؟، 

فكري خا�س به.

وكون هذه الفئة العمرية هي م�سوؤولية وزارة الرتبية والتعليم، 

فهنا ال بد من اإيجاد طريقة اأو طرق نهذب بها عقول اأبنائنا الطلبة 

عن  البعد  كل  البعيد  احلنيف   ديننا  مبادئ  خاللها  من  ونن�سر 

العنف واملنادي بالو�سطية واالعتدال يف كل �سيء، وال اأدل على ذلك 

ًة  من قول اهلل تعاىل يف حمكم كتابة الكرمي: { َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم اأَُمّ

َو�َصطاً})البقرة 143(.

وقبل البدء بالدور املنوط بنا كوزارة تربية وتعليم حول كيفية 

اإىل  التطرق  اأوال من  التوا�سل االجتماعي، ال بد  ا�ستخدام و�سائل 

ماهية هذه ال�سبكات. 

اأنواع �صبكات التوا�صل الجتماعي :

- مواقع التوا�صل الجتماعي :

 face  بوك في�س   ،twitter املواقع تويرت  ه��ذه  اأ���س��ه��ر  م��ن 

على  االإن��رتن��ت  على  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  book،  وقامت 
تنظيم النا�س والرتويج للر�سالة، وكانت و�سيلة للمنا�سرة والتوثيق 

التوا�سل  مواقع  اأن  اأعتقد  لذلك  واخل���ربات،  املعلومات  وت��ب��ادل 

موؤثر  دور  ولها  ملحوظة  ب�سورة  فعالة  االإنرتنت   على  االجتماعي 

احلديثة  الو�سائل  مع  تناغم  فا�ستعماله  العام،  ال��راأي  ت�سكيل  يف 

دور �شبكات التوا�شل الجتماعي في نبذ العنف ون�شر ثقافة 

الو�شطية والعتدال في مدار�شنا
املهند�س كمال جهاد كامل العزب

مديرية الرتبية والتعليم / لواء عني البا�سا
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مواقع  ت�ستخدم  التي  ال�سباب  من  وا�سعة  �سريحة  من  والتقرب 

اإيجابيًا  ال�سباب  وطاقات  ق��درات  وا�ستثمار  االجتماعي  التوا�سل 

النخراطهم ب�سكل  اأو�سع يف الق�سايا الوطنية امللحة .

: Weblog الدونات الإلكرونية -

هي ن�ساط فكري وثقايف تقوم باالأ�سا�س على اإثبات الذات من 

املعروف  ومن  واحد،  طرف  من  واملعلومات  االأفكار  اإر�سال  خالل 

و�سائل  فاأ�سبحت  وجريئة  ح�سا�سة  موا�سيع  يعاجلون  املدونني  اأن 

ُيقال: »نقاًل  اإليها كاإحدى م�سادرها الرئي�سية كما  االإعالم ت�سري 

عن ما اأورده فالن يف مدونته االإلكرتونية« .

 :)YouTube( مواقع بث الفيديو يوتيوب -

اإىل  امل�سادر  بع�س  وت�سري  الفيديو  لت�سجيالت  خزانا  تعترب 

املواقع  هذه  يوميًا،  م�ساهدتها  تتم  فيديو  100مليون  هنالك  اأن 

لها تاأثري كبري ل�سرعتها كما اأنها ال حتتاج ملهارات وم�ستوى ثقايف 

للكتابة والتدوين .

- النتديات والواقع الإلكرونية :

والثقافة،  واالأخ��ب��ار  املعرفة  نقل  يف  الفاعل  ال���دور  لها  ك��ان 

و�ساهمت ب�سكل كبري يف حركة التنوير املعريف والتوا�سل، و�سكلت 

قوة فكرية ومعرفية ال ميكن جتاوزها يف ت�سكيل الراأي العام .

: )Mobile( اجلوال -

باأنه و�سيلة ات�سال �سخ�سية بدرجة كبرية، مما يجعل  يتميز 

و�سول الر�سالة املق�سودة فائق ال�سرعة واال�ستجابة فورية.

واقعنا الرتبوي و�صبكات التوا�صل الجتماعي 

اخلا�سة  املفاهيم  ن�سر  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  داأب��ت 

توزيع  خ��الل  من  واالع��ت��دال(،  الو�سطية  )ر�سالة  عمان  بر�سالة 

ملوقع  وكان  واملحا�سرات،  الندوات  وعقد  بها  خا�سة  برو�سورات 

الوزارة االإلكرتوين دور يف ن�سر هذه املفاهيم، كما اأوجدت الوزارة 

الق�سرية  بالر�سائل  ا  خا�سًّ نظامًا  االإلكرتوين  موقعها  خالل  من 

)SMS( لن�سر وتوزيع االأخبار، ويف املقابل مل يكن هناك مثابرة 

وا�سحة من خالل �سفحة الفي�سبوك اخلا�سة بالوزارة )مركزيا(، 

وا�سحة  ب�سيا�سة  ُت���دار  اأن  يجب  مهمة  اجتماعية  �سفحة  وه��ي 

الدور �سفحات متناثرة من هنا  اأخذ هذا  بل   ، وانفتاح  من�سبط 

املديريات،  يف  الن�ساطات   واأق�سام  املدار�س  يف   وخا�سة  وهناك 

وكل ين�سر بطريقته ويجتهد يف ن�سر ن�ساطات ومعلومات تهدف اإىل 

جتذير االنتماء لهذا البلد ولقيادته الها�سمية  ونبذ العنف وجتذير 

الو�سطية كم�سلك حياة.

من هنا  ال بد من اأخذ قرار باإن�ساء �سفحة خا�سة بكل مدر�سة 

حكومية  يكون عنوانها )تربية �سليمة وتعليم نوعي منفتح(، تكون 

م�سوؤولية االإدارة املدر�سية ن�سر مقال اأ�سبوعي اأو فكرة عن اأي معنى 

اأو مقد�س لنا  كعرب وم�سلمني، وتكون امل�ساركة مفتوحة من  �ساٍم 

اأو تلك وتهذيب  قبل الطالب  لقيا�س مدى اإدراكهم لهذه الق�سية 

اجلانب ال�سلبي اإن وجد وتعزيز اجلانب االإيجابي. 

كذلك يجب اأن تكون هناك ح�سة اأ�سبوعية مو�سوعها )ديننا 

خاللها  من  ال�سوء  ن�سلط  واالع��ت��دال(،  الو�سطية  دي��ن  احلنيف 

الطلبة  وُنطلع  بها  الغني  االإ���س��الم��ي  امل���وروث  م��ن  ق�س�س  على 

عليها  لتجذير الت�ساقهم بدينهم وتربيتهم الرتبية ال�سليمة، ال اأن 

نرتك اأبناءنا فري�سة ملا ي�ساهدونه من خالل االإنرتنت اأو �سفحات 

التوا�سل االجتماعي  بغياب الدور الرقابي لالأهل واملدر�سة، وعلى 

وال�سركات  االإعالم  وو�سائل  كافة  بت�سنيفاتها  املحلية  املجتمعات 

الرائدة يف عامل االت�ساالت والتكنولوجيا  اأن يكون لها دور وا�سح 

من خالل املنتديات االلكرتونية اأو ر�سائل التوعية التي حت�س على 

حب االآخر وجتذر الو�سطية منهجا للحياة يف جمتمعنا.

الفكري   االأم����ن  م�سطلح  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  م��ن  اأي�����س��ا  ب��د  وال 

اأفكارنا  التي نح�سن من خاللها  والطرق  الو�سائل  باإيجاد  والبدء 

ومعتقداتنا امل�ستمدة من ديننا احلنيف ومن عاداتنا وتقالدينا، فال 

احلبيبة من خالل  به مملكتنا  تقوم  الذي  الدور  اأحد  على  يخفى 

اإيواء امل�سردين والالجئني وكل من يهرب بدينه وعر�سه من بالده 

اأو عادات  اأفكارا  وهو يحمل  واالأمان  االأمن  ين�سد  بلدنا  اإىل  الجئا 

قد ال تتواءم مع ما ن�ساأنا عليه، وهنا ال بد من تنبه اأ�سحاب القرار 

وخا�سة الرتبويني منهم باأن يجدوا الو�سائل  لتعديل �سلوك هوؤالء 

امة اأو خارجة  الالجئني وحت�سني اأبنائنا الطلبة من اأي اأفكار هدَّ

عن ديننا وتقاليدنا .

وم��ن امل��ن��زل يجب م��راق��ب��ة االأب��ن��اء عند ا���س��ت��خ��دام امل��واق��ع 

اإليها  ين�سمون  التي  االإلكرتونية  املجموعات  وخا�سة  االإلكرتونية 

فمجتمع  وتوجيههم،  والتعليم  الرتبية  قبل  االأه��ل  م�سوؤولية  وهي 

االإنرتنت جمتمع لي�س له حدود جغرافية تقف عندها.

فيجب علينا اأن نتعلم من التكنولوجيا احلديثة ما يفيد اأبناءنا، 

وي�سهل لهم طرق البحث والتوا�سل، واأن ن�ستثمرها لتجذير عاداتنا 

وتقاليدنا، ال اأن ننجرَّ وراء الت�سلية وم�سيعة الوقت. 

�  �  �
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الطالب  بني  تفاعلية  تكاملية  عملية  الرتبوية  العملية  تعد 

واملدر�سية  االأ�سرية  ببيئاتهم  ع��ادة  الطلبة  ويتاأثر  ومدر�سيهم، 

�سلوكاتهم  على  ال��ت��اأث��ر  ه��ذا  وينعك�س  املحيطة،  واالجتماعية 

ي�ساحب  وق��د  كافة،  مرافقها  ويف  املدر�سة  داخ��ل  وممار�ساتهم 

من  مق�سود  غري  اأو  مق�سود  عنف  اأحيانا   واملمار�سة  ال�سلوَك 

مما  الرتبوية،  العملية  �سري  ا�سطراب  اإىل  ي��وؤدي  الطلبة،  بع�س 

ينعك�س �سلبا على االأداء الرتبوي لعنا�سر العملية التعليمية التعلمية 

�سن�ستعر�سها  الظاهرة،  لهذه  عدة  اأ�سباب  وهناك  املدر�سة.  يف 

ون�ستعر�س حلولها يف هذه املقالة.

اأ�صباب  العنف يف املدار�ش 

املعلمني  تغري  ع��ن  وينتج   : امل��در���س��ي  التوا�سل  يف  1.ا���س��ط��راب 

وبالتايل �سلوكات جديدة من معلم جديد قد ال يتقبلها الطالب 

نظرا لعدم و�سوح ال�سوابط التي يرغب املعلم بتطبيقها داخل 

فريد  باندفاع  اخلاطئ  ال�سلوك  على  فيعاقب  ال�سفية  الغرفة 

الطالب هذا ب�سلوك اأعنف منه .  كما اأن اال�سطراب يف العالقة 

بدوره  املعلم وهذا  نف�سية  �سلبا يف  يوؤثر  واإداراتهم  املعلمني  بني 

جتاه  الطالب  من  عنيف  فعل  رد  ومنه  الطالب  يف  �سلبا  يوؤثر 

معلميهم واأقرانهم. 

2.اجلو الرتبوي امل�سطرب : عدم و�سوح القوانني املدر�سية بحيث 

ال يعرف الطالب حقوقه وواجباته، وقناعات بع�س املعلمني باأن 

ومبنى  و�سبطهم،  الطالب  مع  للتعامل  طريقة  اأ�سهل  العنف 

املدر�سة املكتظ، والتدري�س غري الفعال واململ الذي يعتمد على 

كلها عوامل  لل�سف  اإدارته  للعنف يف  املعلم  وا�ستخدام  التلقني 

العنيفة  لل�سلوكات  يدفعه  مما  الطالب  نف�س  يف  االإحباط  تثري 

كو�سيلة تفريغ ملا ي�سعر به من االإحباط والكبت . 

حلول مقرتحة :

1. جتنب املعلم ال�سلوكات العنيفة مع الطلبة . 

حقوق  بو�سوح  متمثال  الهادئ  امل��ت��وازن  الرتبوي  اجل��و  توفري   .2

الطالب وواجباته والعقاب الذي يعر�س نف�سه له يف حال خالف 

اأنظمة املدر�سة.

عن  بعيدة  بطريقة  الطالب  مع  التعامل  على  املعلمني  تدريب   .3

العنف .

4. الرتكيز من قبل املعلمني على ا�ستخدام اأ�ساليب تدري�س م�سوقة 

جتذب انتباه الطالب وت�سعره مبتعة الدر�س، وت�سجيع االأن�سطة 

الغرفة  داخ��ل  �سلوكه  يف  اإيجابا  يوؤثر  ال��ذي  االأم��ر  الال�سفية 

ال�سفية . 

5. عدم اإهمال املعلمني واالإدارة املدر�سية حلاالت العنف يف املدر�سة 

والتوا�سل مع اأولياء االأمور الإ�سراكهم يف حل مثل تلك احلاالت . 

6. حماولة اإيجاد امل�ساحة املدر�سية الكافية للطلبة وا�ستغالل جميع 

امل�ساحات املتاحة يف املدر�سة . 

مع  الودية  العالقات  على  املدر�سية  االإدارة  قبل  من  املحافظة   .7

املعلمني، وبني املعلمني وزمالئهم .

8. تقدمي االإر�سادات الفعالة للمعلمني يف كيفية التوا�سل مع الطلبة 

بطريقة بعيدة عن العنف اللفظي والبدين .

اأ�صباب العنف يف الأ�صرة :

1. طبيعة املجتمع االأبوي وال�سلطوي ال�سلبية : وفيها يتم ا�ستخدام 

العنف  اللفظي اأو اجل�سدي  من قبل االأب اأو االأخ الكبري لتعليم 

اأو كان  ال�سلوكات االإيجابية املرغوبة، االأمر الذي يعد  اأوالدهم 

يخلق طالبا  الرتبية  العنف يف  وهذا   . �سوابا يف جمتمعنا  يعد 

منزعجا نف�سيا ومكبوتا لديه الرغبة يف مواجهة هذا العنف عن 

والده  مع  ي�ستطيع ذلك  ال  كونه  اأقرانه  مع  بعنف  تعامله  طريق 

اأو اأخيه االأكرب . ومنه تتكون املجموعات العنيفة والتي تت�سمن 

لل( . اإذا العنف االأ�سري يولد  الطالب املت�سابهو النف�سية )ال�سِّ

عنفا يف املدر�سة . 

تعامل  اإذا  �سغره  منذ  العنف  الطفل  يكت�سب   : العنيفة  االأ�سرة   .2

والداه معه  اأو اأمامه بعنف، مثاله :

1. ال�سجار بني الوالدين اأمام الطفل. 

2. ال�سراخ عليه دوما ب�سوت عاٍل. 

نحو مدر�شة بال عنف

املعلمة : اإميان زكريا علي اأبو غازي 

مدر�سة ذات النطاقني االأ�سا�سية املختلطة الثانية
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3. اال�ستماع  للراديو اأو م�ساهدة التلفاز ب�سوت عاٍل. 

�سواء  العنيفة  والربامج  االألعاب  مب�ساهدة  للطفل  ال�سماح   .4

التلفزيونية اأو االإلكرتونية .

ال�سيء الذي  5. عدم العدل بني االأخوة يف العطاء واالحرتام، 

يولد غ�سبا لدى االبن اأو االبنة يفرغه بطريقة عنيفة جتاه 

الغري . 

بجدية  اأخ��ذه  وع��دم  منه  وال�سخرية  الطفل  راأي  انتقا�س   .6

ومناق�سته فيه لبيان �سوابه من خطئه . 

7. انتقاد ما يفعله الطفل دوما بغ�س النظر عن اأهمية عمله. 

�سلوك  اأي  لتعديل  وم�ستمر  دائم  ب�سكل  ال�سرب  ا�ستخدام   .8

خاطئ لدى الطفل .

9. جتنب احلوار مع الطفل كونه قليل اخلربة يف احلياة .

10. ت�سلط االأخ االأكرب على اإخوانه ال�سغار دون اإعارة اأي انتباه 

لهذا املو�سوع من قبل االأهل .

11. اإهمال الطفل وحاجاته .

الإثبات  االأ���س��رة  نطاق  خ��ارج  العنف  على  الطفل  ت�سجيع   .12

وجوده اأمام االآخرين  ...الخ . 

13. كل ما �سبق ذكره يولد ا�سطرابا يف نف�سية الطفل ينعك�س 

على �سلوكه، فيت�سرف بعنف �سواء باللفظ اأو الفعل الإثبات 

وجوده . 

الطالب  يحرتم  االأحيان  من  كثري  يف   : التح�صيلي  الجتمع 

االأق��ل  الطالب  ويهمل  واالأق����ارب  االأه���ل  قبل  م��ن  فقط   الناجح 

وج��وده،  وحتى  وكالمه  راأي��ه  اإهمال  من  الو�سائل  ب�ستى  حت�سيال 

ناهيك عن العقوبات املن�سبة عليه من معلمه وويل اأمره؛ مما يوؤدي 

خللق االإحباط لدى الطالب، وهذا ال�سعور  بدوره يدفعه للدفاع عن 

وجوده بالطرق العنيفة كونه ال يعرف اأ�سال غريها لقلة خربته يف 

احلياة. 

اأ�صباب العنف لدى املعلمني

املعلمني  تغري  عن  وينتج   : املدر�سي  التوا�سل  يف  اال�سطراب   .1

وبالتايل �سلوكات جديدة من معلم جديد قد ال يتقبلها الطالب، 

وعالج هذه امل�ساألة اأن يرتوى املعلم يف مواجهة �سلوكات الطلبة 

ال�سلبية جتاهه الإعطاء الطلبة فر�سة للتعرف اإليه واإىل اأ�سلوبه 

اجلديد.

�سلبا  يوؤثر  واإداراتهم مما  املعلمني  العالقة بني  اال�سطراب يف   .2

نن�سح  الطالب.  يف  �سلبا  يوؤثر  ب��دوره  وه��ذا  املعلم،  نف�سية  يف 

اأي �سبب خارجي يوؤثر يف عطائه  اأال يدع  املعلم يف هذا الو�سع 

يف الغرفة ال�سفية واأن يتذكر اأن اأولئك الطلبة ال ذنب لهم يف 

االأمور االإدارية وما يدور فيها . 

3. قيام املعلمني بعدد من ال�سلوكات اخلاطئة التي ت�سبب االإحباط 
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لدى الطالب مما يجعله ي�سلك بع�س ال�سلوكات ال�سلبية للدفاع 

عن نف�سه.  ومن �سلوكات املعلم اخلاطئة  : 

1- عدم مراعاة الفروق الفردية للطلبة داخل ال�سف . يريد كل 

اأن ي�سعر بوجوده بطريقة ما واأن ال يهمله  طالب من معلمه 

االأ�سمى  فالهدف  متدنيا،  الدرا�سي  حت�سيله  كان  ولو  حتى 

من الرتبية والتعليم لي�س فقط تر�سيخ املعلومات يف اأذهان 

الطلبة بل واأي�سا اإك�ساب الطلبة كل �سلوك اإيجابي ي�سقل به 

�سخ�سيته ليغدو فردا �ساحلا متزنا يف املجتمع نافعا لنف�سه 

ولغريه . 

2- ال يوجد تقدير للطالب كاإن�سان له احرتامه وكيانه : كثريا 

بطريقة  طالبه  الإهانة  ال�سفية  الغرفة  يف  املعلم  مييل  ما 

لفظية مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، اأو بطريقة ال�سرب ال�سيء 

ال�ستعادة  فعل  ك��رد  عنيفا  �سلوكا  الطالب  ل��دى  يولد  ال��ذي 

الطالب على معلمه  ال�سلوك يطبقه  له، وهذا  الغري  احرتام 

اأن  على  القادر  هو  احلكيم  املعلم   . �سواء  حد  على  واأقرانه 

وودهم من خالل  احرتامهم  ويك�سب  الطلبة  الأذه��ان  ي�سل 

واأبناء  اأبناوؤه  اأنهم  على  طالبه  ومعاملة  عمله  يف  اإخال�سه 

الوطن لهم كل االحرتام، واإن ظهر منهم ما ي�سوء فما زالوا 

يف طور الرتبية والتعلم وبحاجة مل�ساعدتنا ليقودوا حياتهم 

ب�سكل �سحيح .   

3- عدم ال�سماح للطالب بالتعبري عن م�ساعره واأفكاره بالذات 

اإن كانت ال تتوافق مع اأفكار املعلم : نن�سح معلمنا العزيز باأن 

يكون حكيما حني ي�سمع اآراء الطلبة وال يحاول اأن يقلل منها 

اأو اأن ي�سخر منها؛ الأن هذه االأفكار نابعة من عقل مل تكتمل 

واملعلم  نواحيها،  بكل  معرفته  تكتمل  ومل  احلياة  جتربته يف 

الطالب  جتذب  حكيمة  بطريقة  فكره  له  ي�سوب  ال��ذي  هو 

لالقتناع والقبول .  

�سلبي:  ب�سكل  وانتقاده  الطالب  �سعف  نقاط  على  الرتكيز   -4

ال اأحد منا يحب اأن يكون حتت املجهر تبدو منه كل عيوبه، 

بل كل منا يود لو اأن االآخرين يدركون نقاط قوته ويعززونها 

على  يركز  من  هو  املخل�س  املعلم   . طلبتنا  يف  احلال  وكذا 

�سعفهم  نقاط  بها  ميحو  خاللها  ومن  تالمذته  قوة  نقاط 

ويقوي عزائمهم للم�سي قدما يف االجتاه ال�سحيح . 

واإهمالها  الطلبة  لدى  العنيفة  بال�سلوكات  االهتمام  عدم   -5

يكون  اأن  الينفي  ذك��ره  �سبق  ما  كل   : لتفاقمها  ي��وؤدي  مما 

بد  فال  العنيفة،  الطلبة  �سلوكات  تعديل  جتاه  حازما  املعلم 

من معاقبة املخطئ وبيان �سبب العقوبة له حتى ال يجروؤ على 

تكرار ال�سلوك العنيف مرة اأخرى . 

6- ال�سياح الدائم على الطلبة وال�سرب على الطاولة بالع�سا 

...الخ مما يوؤدي خللق نف�سية م�سطربة لدى الطالب: يلجاأ 

الغرفة  داخل  التالميذ  ي�سطرب  حني  ال�سلوك  لهذا  املعلم 

االإح�سا�س  وبالتايل  يعطى  مبا  اهتمامهم  لعدم  ال�سفية 

اأكر متعة . واحلل  اأخرى  بال�سجر ومنه البحث عن و�سيلة 

اأن�سطة  من  يفيده  مبا  احل�سة  ط��وال  الطالب  اإ�سغال  هو 

املمتعة  الو�سائل  وا�ستخدام  العلمية،  امل�سابقات  مثل  �سفية 

اأثناء ال�سرح، وتعزيز الطلبة عند االإجابة ال�سحيحة، واإثارة 

االأ�سئلة املثرية للتفكري واإعطاء الطلبة وقتا للحوار والتفكري 

يف االإجابة عليها ....الخ .   

الطلبة:  �سلوكات  لتعديل  النابية  لالألفاظ  املعلم  ا�ستخدام   -7

الأن  وغريهم  الطلبة  جت��اه  عمله  ميكن  ما  اأقبح  من  وه��ذا 

الطالب  تعليم  �سر:  اأكر من  فيه  النابية  االألفاظ  ا�ستخدام 

�سلوكًا خاطئا يف الدفاع عن نف�سه، وانعدام القدوة احل�سنة 

للطالب من جهة معلمه، واالأهم من ذلك اأنه �سلوك مذموم 

يف ديننا احلنيف .  

للطالب  فيها  عمل  دون  ال�سفية  احل�سة  يف  ف��راغ  ت��رك   -8

وبالتايل ين�سغل الطالب بعمل غري مفيد مثل �سرب الزمالء 

يفرغ  خاللها  وم��ن  ما  م�سكلة  الإث��ارة  ا�ستفزازهم  حتى  اأو 

الطالب ما لديه من طاقة .  

4. اجلو الرتبوي امل�سطرب : عدم و�سوح القوانني املدر�سية بحيث 

ال يعرف الطالب حقوقه وواجباته، ومن االأف�سل للمعلم اأن يتفق 

املرغوب  ال�سلوكات  على  طلبته  مع  الدرا�سي  العام  بداية  منذ 

فيها و�سبل تعزيزها وال�سلوكات غري املرغوب بها و�سبل العقاب 

تدري�س  اأ�ساليب  با�ستخدام  املعلم  ين�سح  كما   . بها  اخلا�سة 

متنوعة جتذب الطالب له دون ال�سعور بامللل . 

م�ستقبلنا  نبني  اأن  على  فلنحر�س  وم�ستقبلنا،  اأبناوؤنا  طالبنا 

بكل اإخال�س ليغدو نافعا لنا ولهم . قال عليه ال�سالة وال�سالم: »اإن 

اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عمال اأن يتقنه«، وقال عليه ال�سالم: »ما 

كان الرفق يف �سيء اإال زانه وما نزع من �سيء اإال �سانه«. 

وفق اهلل معلمينا وطلبتنا لكل خري .

�  �  �
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عن عبداهلل بن عمر ر�سي اهلل عنهما اأنه �سمع ر�سول اهلل  �سلى 

اهلل عليه و�سلم يقول: ) كلكم راٍع وم�سوؤول عن رعيته فاالإمام راٍع 

وهو م�سوؤول عن رعيته والرجل يف بيته راٍع وهو م�سوؤول عن رعيته 

و املراأة يف بيت زوجها راعية وهي م�سوؤولة عن رعيتها واخلادم يف 

مال �سيده راٍع وهو م�سوؤول عن رعيته(، اإن الرعاية وحدة متكاملة 

ال تتجزاأ، فم�سوؤولية الوالدين مثال  ال تقت�سر على الرعاية املادية 

بتعليم  لريتقي  تتجاوزه  بل  ورداء،  وك�ساء  غ��ذاء  من  ت�سمله  وم��ا 

تطويعها  و  مهاراتهم  و  مواهبهم  تعهد  و  اأخالقهم  و�سقل  االأبناء 

اأن يتم ذلك  التنويه  .  وال بد من  مبا ير�سي اهلل ويخدم املجتمع 

برفق ومنهجية مدرو�سة لنح�سل على النتائج املرجوة. ولعل حديث 

ال�سيدة عائ�سة اأم املوؤمنني ر�سي اهلل عنها يو�سح ذلك يف احلديث 

يدخل  )مل  قال:  حيث  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  عن  املروي 

الرفق يف �سيٍء اإال زانه، ومل ُينزع من �سيء اإال �سانه(، فاملعلم خري 

من املعنف، وقد ملك ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قلوب اجلميع 

بالرفق وقد خاطبه اهلل عز وجل يف االآية الكرمية بهذا اخل�سو�س 

َفّظاً  َوَل��ْو ُكنَت  َلُهْم  ِلنَت  َن الّلِ  ِمّ َرْحَمٍة  َفِبَما  حيث قال تعاىل: { 

َلُهْم  َوا�ْصَتْغِفْر  َعْنُهْم  َفاْعُف  َحْوِلَك  ِمْن  واْ  َلنَف�صُّ اْلَقْلِب  َغِليَظ 

َو�َصاِوْرُهْم ِف الأَْمِر} )البقرة 159(.

مبا اأن االأ�سرة هي نواة املجتمع التي يرتعرع فيها الفرد ويتلقى 

الرتكيز  من  بد  فال  حياته  يف  �سينتهجها  التي  ال�سلوكات  معظم 

والتي  املدر�سة  اإىل  الفرد  منها  ينطلق  حيث  خا�س،  ب�سكل  عليها 

تعترب هي اأي�سا مرحلة اإ�سرتاتيجية ال ُي�ستهان بها، فالطالب يق�سي 

اإىل  االأق��دار  �ساءت  اإذا  ليتقدم  فيها  عمره  من  �سنة  ع�سرة  اثنتي 

اجلامعة التي تتبلور من خاللها �سخ�سيته و تظهر معاملها. وعندما 

ويتنوع  يختلف  احلياة  اإيقاع  يبداأ  العمل  جمال  اإىل  الفرد  ينطلق 

ويتفرع باجتاهات خمتلفة، خا�سة واأن هذه املرحلة يبداأ الفرد فيها 

يفكر يف الزواج واالرتباط، ويف خ�سم هذه االأمواج املتالطمة يجب 

االأح��زاب  و  الطوائف  لتعدد  واعيا  يكون  اأن  ال�سفينة  قبطان  على 

واالآراء وو�سائل االإعالم وو�سائل التوا�سل االجتماعي وما تبثه، كما 

التي  ال�سلبية  ال�سلوكات  مواجهة  يف  احلذر  يتوخى  اأن  عليه  يجب 

واالقت�سادية  ال�سيا�سية   الظروف  ب�سبب  موؤخرا  نالحظها  بداأنا 

والتحديات التي اأفرزت عنًفا وا�سًحا متمثال بامل�ساجرات واجلرائم 

الغريبة والدخيلة على جمتمعنا . ولوقف هذا اخلطر الداهم لننعم 

باأمن دائم كما اعتدنا يف جمتمعنا يجب اأن يكون العمُل على حتدي 

ظاهرة العنف الدخيلة هاج�َس كل منا يف موقعه.

نعود لنقطة البداية  لالأ�سرة و للوالدين اللذين من املفرو�س 

االأمر  اأن هذا  ننكر  وال  االأبناء،  تربية  ناجحا يف  اأ�سلوبا  ينهجا  اأن 

القا�سية  واللهجة  اخلفيف  فالتوبيخ  ج��ادا،  وعمال  �سربا  يتطلب 

وحرمان الطفل من بع�س االأ�سياء التي يحبها وتعويده على احلوار 

وعدم ال�سخرية منه و اإلزامه بقوانني ثابتة ، كل هذه االأمور اأف�سل 

من ال�سرب املربح الذي يقود الطفل عاجال اأم اآجال اإىل االنفجار 

وانتهاج العنف يف حياته حلل م�سكالته اأو احل�سول على مراده، ويف 

هذه احلالة نفقد الغاية من العقاب اأال وهي تعليم الطفل االأ�سياء 

وباملح�سلة  فيها.  املرغوب  غري  االأ�سياء  من  ومنعه  فيها  املرغوب 

�سين�ساأ الطفل ليغدو رجاًل را�سدا يتعامل مع اأقرانه ويحل م�سكالته 

مع التحديات التي تواجهه بروية وحزم يف اآن معا.

اأما بالن�سبة للمدر�سة واجلامعة، فهي موؤ�س�سات تعليمية رائدة 

لها دور فاعل اأو هكذا يجب اأن يكون؛ الأن هذه املوؤ�س�سات ت�ستقطب 

ف�ستكون  اإيجابي  ب�سكل  طاقاتهم  توجيه  مت  اإن  الذين  ال�سباب 

النتائج مبهرة. فهم بحاجة اإىل نواٍد ثقافية وريا�سية وفنية يديرها 

وكذلك جعلناكم اأمة و�شطا
اإعداد: هند حممد م�سطفى ال�سمادي  

مدر�سة �سوفرة االأ�سا�سية املختلطة

مديرية تربية االأغوار ال�سمالية
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درا�سة  اإىل  بحاجة  اإنهم  جيد.  ب�سكل  معدون  مدربون  و  معلمون 

كما  ال�سلمي،  والتعاي�س  واحل���وار  الت�سامح  على  حتثهم  مناهج 

اأن يكون نهجهم يف احلياة قيامهم بواجبهم قبل مطالبتهم  يجب 

بالقدر  لي�س  لكن  و  املدار�س  التي تطبقها  االأمور  . ومن  بحقوقهم 

النف�سية،  بالرعاية  ي�سمى  ما  ال�سحيحة  بالطريقة  لي�س  و  الكايف 

فاملر�سد واملعلم واملدير واملحا�سر باجلامعة و غريهم ممن يتطلب 

على  يكونوا  اأن  يجب  معهم  والتعامل  بالطلبة  االحتكاك  عملهم 

دراية تامة من ناحية نف�سية على اأقل تقدير بكيفية التعاطي معهم 

العقول.  يف  والقناعة  النفو�س  يف  الوعي  زرع  على  قادرين  ليكونوا 

فالعنف كما عرفه الكثريون هو ا�ستخدام متعمد للقوة اأو ال�سلطة 

اأو التهديد �سد الذات اأو �سد �سخ�س اآخر، مما يرتتب عليه اأذى 

اأو موت اأو اإ�سابة نف�سية اأو ا�سطراب يف النمو . فال�سخ�س العنيف 

يعي  وعندما  يفوقه.  رمبا  و  غريه  يوؤذي  الذي  بالقدر  نف�سه  يوؤذي 

الطلبة هذا املعنى يدركون املعنى احلقيقي لثقافة احلوار واأثرها يف 

نبذ العنف �سواء اللفظي اأو البدين والتو�سل لالعتدال يف املواقف 

والو�سطية يف التعامل ويف اتخاذ املواقف وتبني االآراء.

ال يغفل اأي منا عن دور االإعالم املهم يف حياتنا واأثره املدوي 

�سلبا اأو اإيجابا، ومن املالحظ اأن الكثري من و�سائل االإعالم �سواء 

الذي  الكالم  ومعظم  الع�سل،  يف  ال�سم  تد�س  امل�سموع  اأو  املرئي 

غري  اأبنائنا  م��ن  الكثري  ولالأ�سف  الباطل  ب��ه  ي��راد  ح��ق  تتداوله 

الواعني ينجرون وراء هذه التفاهات ورمبا يتعر�سون لغ�سيل دماغ 

خطر  ويكمن  للنقي�س.  ويتحولون  ومبادئهم  معتقداتهم   كل  يغري 

اأفكارا  تن�سر  وهي  مكان،  كل  يف  لنا  حما�سرتها  يف  الو�سائل  هذه 

متطرفة بطريقة فنية مبتكرة تبدو للرائي اأو ال�سامع لي�ست بال�سوء 

واملحاكاة  التقليد  م�سل�سل  يبداأ  ثم  ومن  بالفعل،  يت�سمنه  ال��ذي 

م�سامينه  وفهم  للمو�سوع  اأبعاده  ودرا�سة  حقيقي  متحي�س  دون 

واإدراك الفروق بني جمتمعنا امللتزم بدينه ومنظومة االأخالق التي 

ت�سوده باالإ�سافة لعاداته وتقاليده وبني جمتمعات العنف، وال تكمن 

اللحظية فقط بل بالتخزين الذي يتم  اخلطورة هنا يف امل�ساهدة 

نف�سه  ال�سخ�س  فيدمر  ب�سكل مفاجئ  يظهر  ثم  الباطن  العقل  يف 

ومن حوله.

اأما بالن�سبة ل�سبكة االإنرتنت و األعاب الكمبيوتر، فمن املالحظ 

اأن خطرها ا�ستفحل وطغى وانت�سر انت�سار النار يف اله�سيم، وكان 

ال بد من حما�سرة امل�سكلة وتعا�سد اجلميع لوقف الربكان الثائر 

جانب  من  ال��وال��دان  يتحملها  امل�سوؤولية  ه��ذه  الآث���اره.  والت�سدي 

وامل�سوؤولون عن �سبكة االإنرتنت واالت�ساالت من جانب اآخر. ويقع 

توعية  يف  دوره��م  يف  تتلخ�س  �سخمة  م�سوؤولية  االأه��ل  عاتق  على 

بكل  واإخبارهم  االأه��ل  وم�ساركة  االختيار  ح�سن  ب�سرورة  االأبناء 

الغرباء  مع  للكامريات  ا�ستخدامهم  وعدم  انتباههم  ي�سرتعي  ما 

اأو التن�سيق معهم ملقابلة اأو اأي �سيء من هذا القبيل، كما ال يجب 

من  االإل��ك��رتوين  الربيد  مراقبة  ���س��رورة  اأذهانهم  عن  يغيب  اأن 

احلني لالآخر. ورمبا تكون م�سوؤولية املوؤ�س�سات امل�سرفة على برامج 

اإلزام املدونني مثال بعدم  اأعظم، وللقوانني دور مهم يف  االإنرتنت 

التجاوز ومنعهم من بث ما يحفز على العنف والعن�سرية والتطرف، 

وجترم من يقوم بذلك وتعر�سه للم�ساءلة القانونية وللعقاب الرادع 

لالعتدال  والدعوة  احل��وار  انتهاج  على  حتث  برامج  اإيجاد  ولعل 

كبديل ملا يخالفها من برامج م�سيئة تكون مبثابة طوق النجاة الذي 

طاحنة  حروبا  غاندي  اأوق��ف  فقد  االأم��ان،  بر  على  باأبنائنا  ير�سو 

باحلوار واأ�سبح مثاال يحتذى بنبذ العنف واللجوء للحوار واالعتدال 

يف التعامل مع االآخر وتقبله.

التاأثري باملتلقي �سواء عرب منابر  ولرجال الدين دور فاعل يف 

اأو عرب �سا�سات التلفزة فهم منارة للدين والعلم، ويجب  امل�ساجد 

اأن يكونوا قدوة لل�سباب يف ت�سرفاتهم؛ ليكونوا اأكر قوة يف االإقناع 

واملحاججة باالأدلة والرباهني بطريقة لينة جتذب وال تنفر، تقرب 

تنفر.  وال  تب�سر  تع�سر،  وال  تي�سر  تفرق،  وال  ت�ستقطب  تبعد،  وال 

فنون  وتعلم  امل�سوؤولية   وحتمل  واملثابرة  بال�سرب  التحلي  وعليهم 

احلوار املنطقي املرتكز على االأدلة والرباهني، و�سرب االأمثلة من 

باحلوار  والرتغيب  لنبذه  والدعوة  العنف  خماطر  الإظهار  الواقع 

والت�سامح.

�  �  �



حزيران  862015

ال�سيء و جتاوز حد االعتدال  الغلو واالإف��راط يف  التطرف هو 

مبادئهم  بع�سهم يف حتقيق  اإليه  ويلجاأ  ال�سلوك  اأو  باالأفكار  �سواء 

واأهدافهم، وكثريا ما نلم�س الرتابط الكبري بني مفاهيم التطرف 

العنف  وظ��اه��رة  واح���دة  لعملة  وج��ه��ان  اإن��ه��م��ا  حيث  واالإره�����اب 

مرتبطة  وظ��اه��رة  املعا�سرة  الرئي�سية  الق�سايا  م��ن  والتطرف 

بها  مي��ر  ال��ت��ي  والتاريخية  وال�سيا�سية  االقت�سادية  ب��ال��ظ��روف 

لالآخرين  واملوجه  اأو اجل�سدي  اللفظي  ال�سلوك  هو  العنف  العامل. 

والو�سطية، والتي  الت�سامح واالعتدال  نقي�س  اأو معنويا وهو  ماديا 

والرحمة  الت�سامح  دين  فاالإ�سالم  اأخالقية  اإ�سالمية  مفاهيم  هي 

لتوؤكد  النبوية  واالأحاديث  القراآنية  االآيات  من  الكثري  جاءت  وقد  

الت�سامح والعفو وال�سفح واالإح�سان وباملقابل تنبذ التطرف والعنف 

ِلَتُكوُنوا  َو�َصطاً  ��ًة  اأُمَّ َجَعْلَناُكْم  {َوَك��َذِل��َك   : تعاىل  .قال  واالإره��اب 

َجَعْلَنا  َوَم��ا  �َصِهيداً  َعلَْيُكْم  �ُصوُل  الرَّ َوَي��ُك��وَن  النَّا�ِض  َعلَى  �ُصَهَداَء 

ْن َيْنَقِلُب  �ُصوَل ِمَّ اإِلَّ ِلَنْعلََم َمْن َيتَِّبُع الرَّ اْلِقْبلََة الَِّتي ُكْنَت َعلَْيَها 

َكاَن  َوَما   ُ الَِّذيَن َهَدى اللَّ اإِلَّ َعلَى  َلَكِبرَيًة  َكاَنْت  َواإِْن  َعِقَبْيِه  َعلَى 

َ ِبالنَّا�ِض َلَروؤُوٌف َرِحيٌم} )البقرة 143(. يَع اإِمَياَنُكْم اإِنَّ اللَّ ُ ِلُي�صِ  اللَّ

االأ�سخا�س  اأن  اإال  لل�سالم،  عامة مييل  ب�سورة  بطبعه  االإن�سان  اإن 

الذين مل يتلقوا تربية �سحية، ومل يكونوا م�سبعني عاطفيا اأو نف�سيًا 

يف  للعنف  �سيلجوؤون  عاطفي  وا�سطراب  داخلي  كبت  من  ويعانون 

�سلوكهم، فهي منعطف �سعب يف حياة بع�س االفراد، فكلما زادت 

من  بدال  االنتقام  ونزعة  ال�سفقة،  الق�سوة حمل  العنف حلت  حدة 

الت�سامح. وتعترب فئة ال�سباب اأكرب فئة م�ستدرجة للعنف والتطرف 

باأ�سكاله �سواء اأكان دينيا اأو عرقيا اأو ثقافيا وهو مرفو�س اإ�سالميا 

ميكن  وال  واجلماعة،  الفرد  على  �سلبية  اآث��ار  من  له  ملا  واأخالقيا 

التغلب عليه اإال  بااللتزام واحلوار والتعليم واحرتام حقوق االإن�سان 

وحماربته حمليًا ودوليًا.  

وعلى مدار التاريخ مل تنجح اأي جماعة تتخذ العنف والتطرف 

اأ�سلوبا يف حتقيق اأهدافها الكربى، كما اأنها مل  حتَظ ب�سرف اإحداث 

اأي تغريات جذرية تاريخية، عدا ما ت�سببت به من �سراعات داخلية 

وتدهور ثقايف واقت�سادي واجتماعي، ون�سر ملعاين الفرقة والتمييز 

واجلهل .

اإن ق�سية العنف والغلو والتطرف من اأ�سد ما ابتليت به االأمة 

االأم��ة  �سباب  بع�س  ب��اأذه��ان  زوابعها  ع�سفت  حيث  االإ�سالمية، 

فكانت  احل��ق  اتباع  عن  قلوبهم  زاغ��ت  من  بها  وافتنت  وجهالها، 

ت�ستوجب  عمياء  فتنة  اإنها  والفتنة،  االختالف  وق��ع  اأن  النتيجة 

التاأمل وت�ستدعي التفكري يف الك�سف عن جذورها يف حياة امل�سلمني 

املعا�سرين، وهذا يعد من اأهم عوامل التخل�س من اجلهل و اخللل 

الذي اأتعب  االأمة واأ�سعف قوتها وفرق كلمتها.اإن املتاأمل يف القراآن 

الكرمي وال�سنة النبوية يتبني له اأن هنالك اإ�سارات قوية تدعو اإىل 

الوقوع  حالة  يف  اإال  ال�سلبي  باملفهوم  القوة  وا�ستعمال  العنف  نبذ 

حتت ظلم االآخر اأو عدوانه، واإن االأمل االآن معقود على امل�ستنريين  

ور�سالته  االإ�سالم  بحقيقة  ينريوا  اأن  اأمتنا  من  واملثقفني  والعلماء 

ال�سمحة عقول االأجيال ال�سابة فتبعدهم وجتنبهم مهاوي االنزالق 

اأنار اهلل  العنف والتطرف واجلهل، الأنه الميكن الإن�سان  يف  طرق 

قلبه باالإ�سالم  اأن يكون متطرفًا  .

التطرف ل دين له
املعلمة: اأحالم حممد العطيوي

مدر�سة اأم حبيبة املهنية/ لواء اجلامعة
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التطرف هو اخلروج من دائرة االهتمام والتفاعل مع املبادئ 

املو�سوعة،  املبتكرة  اأو  امل��وروث��ة،  والتقاليد  وال��ع��ادات  واالأف��ك��ار 

ال�سائدة يف جمتمع معني، واالبتعاد فكريا و�سلوكيا عن حمور هذه 

الدائرة، �سواء من قبل االأفراد اأو اجلماعات.

هو  فما  واآخ���ر،  جمتمع  بني  واخ��ت��الف  تفاوت  هنالك  وحتما 

عن  وخارجا  مرفو�سا  ذاته  يكون  قد  بعينه،  جمتمع  لدى  ماألوف 

املاألوف لدى جمتمع اآخر، تبعا للزمان واملكان، وجلميع ذلك يجدر 

بنا كاأفراد وموؤ�س�سات عدم الت�سرع باحلكم، والرتكيز قليال؛ الأننا 

باإمعان النظر بحيادية ومهنية عالية، قد جند اأن املتطرف واإن كان 

يكون  قد  اأفكار  جمموعة  اأو  فكرة  ولديه  تطرفه،  يف  حمقا  ف��ردا، 

يف تطبيقها راحة للمجتمع وخري كثري. ولكنه يف تطرفه وانحيازه 

لفكرة ما ب�سدة قد يخ�سر من حوله من �سدة تطرفه.

الثانوية  ال�سفوف  اأحد  اأن جميع طالب  لنفرت�س  وللتو�سيح   

يدخنون ال�سجائر، با�ستثناء طالب واحد، فهل يعترب هذا الطالب 

بالن�سبة لباقي الطالب )متطرفا(، وقد يكون منبوذا ومكروها من 

قبل زمالئه ب�سبب موقفه؛ الأنه مل ير�س مبا ر�سي به زمالوؤه من 

�سلوك �سلبي. 

اأي�سا لنفرت�س اأن طالبا واحدا فقط، من طالب اأحد ال�سفوف 

ال  يدخنون،  ال  ال�سف  يف  الطلبة  وبقية  ال�سجائر،  يدخن  الثانوية 

لزمالئه  بالن�سبة  يعترب  الطالب  فهذا  العادة،  هذه  ويكرهون  بل 

متطرفا، وقد يكون كذلك منبوذا ومكروها من قبلهم ب�سبب �سلوكه 

امل�سني.

ون�ستطيع  الآخ���ر،  �سخ�س  م��ن  تختلف  التطرف  فنظرة  اإذا 

اإ�سقاط ما �سئنا من االأمثلة على التطرف يف جميع مناحي احلياة، 

اأو  دينيا  اأو  �سيا�سيا  اأردن���ا  كيفما  ون�سنفه  اأن���واع،  اإىل  ونق�سمه 

اأكادمييا اأو اجتماعيا، اأو غري ذلك.

ولالأ�سف، جند اأحيانا يف املجتمع الذي نعي�س تزمتا مزعجا يف 

الفكر واملنطق عند جماعة اأو طائفة، واأحيانا عند بع�س االأفراد، 

واأنه  و�سواب،  حق  على  اأنه  يجزم  بل  منهم  كل  يعتقد  اأن  لدرجة 

اأو  طروحات  اأي  يقبل  وال  ويفهمها،  احلقائق  يعرف  الذي  الوحيد 

ويبقى  مغلقا،  احل��وار  ب��اب  ويبقى  االآخ��ري��ن،  من  جديدة  اأف��ك��ار 

يكون )�سلبيا(  الغالب  الذي يف  التطرف  اأ�سباب  اأهم  اإغالقه من 

وبالتايل يجر اإىل تخريب االأوطان وهالك ال�سعوب.

والدور  وتفعيل معنى احلوار  الإبراز  املا�سة  هنا تظهر احلاجة 

والراأي  املعرفة  اأ�سحاب  والعلماء  واملفكرين  احلكماء  لفئة  الكبري 

الوطنية  وال�سعبية،  احلكومية  ال��رائ��دة،  واملوؤ�س�سات  ال�سديد، 

االإعالم  واأجهزة  واجلامعات  املدار�س  �سمنها  من  التي  والعاملية، 

طالب  ا�ستهداف  على  والعمل  اجلهد  وتركيز  وامل�سموع،  املرئي 

املراحل االأ�سا�سية االأوىل، الأنهم اأمل امل�ستقبل ونواة خري املجتمعات، 

وي�ستقيم،  اأجمع  العامل  وا�ستقامت ي�سلح  النواة  فاإن �سلحت هذه 

لكن قبل ذلك كله يجب التاأكد من اأهلية وجاهزية )املعلم الذي يف 

امليدان( ومدى بعد نظره وتاأثره باالأفكار واالآراء املحيطة به، ومدى 

قبوله لالآخر الذي يختلف معه يف الراأي، لن�سع اأيادينا على اخللل 

احلقيقي ومكمن اخلطر، ونبذل ق�سارى اجلهد يف الت�سحيح قبل 

اأن درهم الوقاية الذي يتم  اأن تقع الفاأ�س يف الراأ�س، لنثبت فعال 

اإنفاقه يف املكان ال�سحيح خري من قنطار عالج.

بوطننا  النهو�س  يف  ودوره��ا  املقرتحات  هذه  معًا  لن�ستعر�س 

واإنقاذه من خطر الوقوع يف التطرف واأ�سكاله املختلفة:

1- فتح الباب على م�سراعيه لتدريب )املعلم( واإعادة تاأهيله معنويا 

واأكادمييا وفنيا واقت�ساديا، ليتمكن من العطاء بقدرة وفاعلية.

يف  للطالب  تدري�سه  يتم  درا�سي  م�ساق  اإ�سافة  تتم  اأن  يجب   -2

وحلظة  بيوم  يوما  معهم  ليتعاي�س   - الدرا�سية  املراحل  جميع 

جميع  على  الرتكيز  يت�سمن  )االأخ����الق(  عنوانه   - بلحظة 

الهدامة(  )العن�سرية  تنبذ  التي  احلميدة  وال�سفات  االأعمال 

وتقبل االآخر مهما كان �سكله اأو لونه اأو عرقه اأومعتقده الفكري، 

به،  خا�سة  حدودا  فرد  لكل  اأن  امل�ساق  هذا  يف  اأي�سا  والرتكيز 

لي�س له احلق بتجاوزها ليقتحم حدود االآخرين.

هم  املجتمع ممن  فئات  للو�سول جلميع  الالزمة  اجلهود  بذل   -3

خارج اإطار مقاعد الدر�س لتوعيتهم وتثقيفهم، عن طريق عقد 

ب�سكل  التدريبية،  والدورات  التوعوية  واملحا�سرات  العمل  ور�س 

مبا�سر اأو من خالل و�سائل االإعالم املختلفة و�سبكة النت ومواقع 

التوا�سل االجتماعي.

4- ربط املوؤ�س�سات الهادفة التي مت ذكرها �سابقا )اإلكرتونيا( 

الرئي�سية  اأهدافها  وتوحيد  اأ�س�س عملها  وتقنني  بع�س،  بع�سها مع 

ل�سمان عدم ت�ستت االأفكار، والو�سول اإىل اأق�سى درجة ممكنة من 

حتقيق هذه االأهداف.

     خال�صة:

داخل  احلميدة  واالأخ���الق  النبيلة  القيم  ب��ذور  غر�س  ا�ستطعنا  اإذا 

اأ�سجارا  اأوطاننا  يف  ُتنبت  اأن  �سن�سمن  تاأكيد  بكل  املجتمع،  اأفراد  نفو�س 

من االأمن واالأمان واال�ستقرار، جذورها را�سخة يف عمق االأر�س وفروعها 

وناأكل من ثمرها وال جنوع،  ن�ستظل بظلها جميعا،  ال�سماء،  تطاول عنان 

دون ا�ستثناء اأو ا�ستبعاد اأحد، يحرتم كل منا االآخر ويتقبله كما هو.

وجهة نظر في فكرة محاربة التطرف وتعزيز ثقافة الحوار
املعلمة: �سياء ح�سني نور ال�سمايلة

مديرية الرتبية والتعليم – ق�سبة الكرك

مدر�سة امللك عبد اهلل الثاين للتميز

�  �  �



89

�سيدنا حممد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  احلمد هلل 

وعلى اآله و�سحبه اأجمعني  

الفكر  رع��اة  ي��ا  االأف��ا���س��ل  الرتبويني  اأع��زائ��ي  اإليكم  حديثي 

الرتبوي واأعالمه، يا من ت�سهمون يف بناء م�ستقبل االأردن واأ�س�ستم 

واملعرفة،  العلم  �سروح  الفاعلة  الرتبوية  املمار�سات  خ��الل  من 

وبنيتم اأجيااًل موؤمنة باهلل ومقتديًة بهدي نبيه عليه اأف�سل ال�سالة 

والت�سليم، حديثي لكم عن الت�سامح الديني ونبذ العنف واالإرهاب 

دين  فهو  اأفقه  و�سعة  االإ�سالمي  الدين  �سماحة  اأو�سح  اأن  واأردت 

الرحمة والعدل وامل�ساواة . 

فالت�سامح هو عدم ا�سطهاد النا�س ب�سبب دينهم وات�ساع اأبواب 

الدين لكل الب�سر، اأما العنف فهو ا�ستعمال القوة لتحقيق هدف ما، 

فاإذا كان العنف لتحقيق هدف غري م�سروع فهو اأ�سد اأنواع العنف 

كالعنف �سد االأبرياء، اأما مقاتلة العدو وامل�ستعمر واملحتل فهو اأمر 

م�سروع هدفه حماية االأر�س والعر�س و�سون كرامة االإن�سان، قال 

ْيِل  َب��اِط اْلَ ِرّ ٍة َوِم��ن  ُق��َوّ ��ن  ِمّ ��ا ا�ْصَتَطْعُتم  َمّ وا َلُهم  تعاىل { َواأَِع���ُدّ

ُكْم } االأنفال  60 . ِ َوَعُدَوّ ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدَوّ الَلّ

ال�سالة  عليه  �سيدنا حممد  على  اأنزله اهلل  االإ�سالمي  وديننا 

اإِل  اأَْر�َصْلَناَك  َوَم��ا   } تعاىل:  قال  الب�سر،  كل  به  وخاطب  وال�سالم 

ًة ِللَنّا�ِض َب�ِصرًيا َوَنِذيًرا َوَلِكَنّ اأَْكَثَ الَنّا�ِض ل َيْعلَُموَن } �سورة  َكاَفّ

�سباأ  28 .

ولغاتهم  األوانهم  اختالف  على  ال�سعوب  كل  يت�سع  واالإ�سالم 

باملعروف  ياأمرون  متحابني  اإخوانًا  اآمنني  به  ليدخلوا  وطبقاتهم 

ِمْن  َخلَْقَناُكْم  ��ا  اإَِنّ الَنّا�ُض  َها  اأَُيّ َيا  تعاىل: {  املنكر قال  وينهون عن 

 ِ ْكَرَمُكْم ِعْنَد الَلّ َذَكٍر َواأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُصُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا اإَِنّ اأَ

اأَْتَقاُكْم } احلجرات 13 

والتقوى ال يعلم حقيقتها اإال اهلل فهو الذي يعلم باأحوال عباده 

املجتمع  يف  يعي�سون  الذين  امل�سلمني  غري  اأما  والباطنة،  الظاهرة 

وهم يف  املجتمع  هذا  من  يعتربهم جزءًا  االإ�سالم  فاإن  االإ�سالمي 

ال  اأي  الذمة(؛  )اأه��ل  معنى  تف�سري  وهذا  امل�سلمني،  جميع  حماية 

اهلل  ر�سول  قال  ور�سوله،  اهلل  ذمة  يف  فهم  عليهم  االعتداء  يجوز 

واإن  �سلى اهلل عليه و�سلم )من قتل معاهدًا مل يرح رائحة اجلنة 

ريحها يوجد من م�سرية اأربعني عامًا( رواه البخاري 

والقلوب  املغلقة  االأب���واب  يفتحان  واالإن�����س��اف  الت�سامح  اإن 

املقفلة، ومن تدبر يف �سماحة الدين االإ�سالمي ت�سبث به واأ�سر عليه 

وتبنى ق�سيته ودعا بدعوته. 

ومن هنا يظهر دورنا بو�سفنا معلمني واأ�سحاب ر�سالة تربوية 

الت�سامح  على  يقوم  الذي  االأ�سيل  االإ�سالمي  الفكر  هذا  نن�سر  اأن 

والعدل وامل�ساواة. 

ونرجو اهلل اأن يوفقنا جميعًا حلماية اأمتنا من الغلو والتطرف، 

بلدنا  يجعل  واأن  وير�سى،  يحب  ما  على  امل�سلمني  كلمة  يجمع  واأن 

اآمنًا مطمئنًا  دار عدل واإح�سان وو�سطية واعتدال بقيادة �ساحب 

اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل ورعاه و�سدد 

على طريق اخلري خطاه .

الت�شامح والعتدال في مواجهة التطرف
املعلمة : خالدة �سليمان البطو�س 

مديرية الرتبية والتعليم للواء املزار اجلنوبي

مدر�سة القاد�سية االأ�سا�سية املختلطة
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االأدي��ان  من  البينية  الظرفية  تعني  ال  االإ���س��الم  يف  الو�سطية 

االأخرى ال�سماوية، وال تعني املعتدل من كل �سيء، وال هي بني اجليد 

والرديء، كما يبدو من معاين لفظ )َو�َسَط( وال تعني اأّن هذا الديَن 

مبادئه  واأّن  ال�سابقة،  االأدي��ان  مبادئ  اأو�سط  من  مركٌب  اختيارٌي 

انتقائية من اأجود االأفكار واالأحكام اأخذت من ال�ّسوابق من االأديان 

ال�ّسماء  وحُي  بها  نزل  م�ستقلة  اإلهية  تطبيقات  ولكن جاءت �سمن 

اإىل اأر�س الدنيا، لي�ست مقتب�سًة من ت�سريع اأر�سي وال �سماوي بل 

هذه  خالل  ومن  االإن�سان،  حول  ما  اأ�ساءت  نورانيٌة  م�سابيُح  هي 

االأنوار عرف االإن�سان اأن االإله واحد ال يتعدد،كٌل ال يتجّزاأ، ال يذّكُر 

وال يوؤنُث، فهو اأحد مل يلْد ومل يولْد.

والتوحيد وحدانية  والوحدانية  االإله  فاالإ�سالم يقرر يف جانب 

الربوبية، فال خالق، وال مدّبر، وال مت�سّرف �سواه، ويقرر وحدانية 

االألوهية، فال معبود �سواه، وال م�ستعان به �سواه، وقد نعى القراآن 

كثرًيا على َمْن اأ�سرف يف تعدد االآلهة، فاّتخذ اإلهني اثنني اأو اّتخذ 

التثليث اأو عبد �سيًئا من اخللق.

التي  الر�ساالت  تت�سمنها  االإ�سالم  اإليها  دعا  التي  والو�سطية 

ديننا  مّنا  وطلب  اأقوامهم،  لهداية  اهلل  عند  من  الر�سل  بها  ُكلِّف 

من  احلا�سل  التطرف  ورف�س  والر�سل  االأنبياء  بجميع  االإمي��ان 

االأمم املعا�سرة التي ال تعرتف بنبّوة حممد �سلى اهلل عليه و�سّلم 

اأّن االإ�سالم جعل االإميان مبو�سى وعي�سى وجميع  وال بر�سالته. مع 

االأنبياء ركًنا من اأركان العقيدة االإ�سالمية يكفر امل�سلم اإذا مل يوؤمن 

بنبّوة جميع االأنبياء، ففي اأي جانب يكون التطرف؟  هل يف جانب 

الذي ال يفّرق بني الر�سل اأم بجانب َمْن ال يعرتف بنبّوة حممد �سلى 

اهلل عليه و�سلم وال بر�سالته؟

والو�سطّية يف االإ�سالم تظهر ب�سكل وا�سح اإىل �سرورة االإميان 

َم من عمل،  ُق��دِّ ما  ج��زاء  ودار  احل�ساب،  يوم  واأّن��ه  االآخ��ر  باليوم 

وباملقابل فهو دار النعيم اأو العذاب.

العداوة  تبيح  الدين،  يف  املخالفة  جمرد  اأّن  يرى  ال  واالإ�سالم 

والبغ�ساء، ومتنع امل�ساملة والتعاون يف �سوؤون احلياة العاّمة ف�ساًل 

ثوب  لب�سوا  ف��اّل��ذي��ن  املخالفة،  تلك  الأج��ل  القتال  تبيح  اأْن  ع��ن 

ديارهم  من  واأخرجوهم  ال��ع��راق  يف  اليزيدين  وقتلوا  االإ���س��الم، 

يقول: تعاىل  واهلّل  منه،  هم  وال  منهم  هو  وال  االإ�سالم  ميثلون   ال 

يِن َوَلْ ُيْخِرُجوُكم  ِذيَن َلْ ُيَقاِتُلوُكْم ِف الِدّ ُ َعِن اَلّ { ل َيْنَهاُكُم الَلّ

وُهْم َوُتْق�ِصُطوا اإَِلْيِهْم})املمتحنة   8 (. ن ِدَياِرُكْم اأَن َتَبُّ ِمّ

واإْن  الوالدين  مع  التعامل  يف  االإ���س��الم  و�سطّية  اإىل  وانظر 

اأَن  َواإِن َجاَهَداَك َعلى  كانا خمالفني لنا يف الدين. قال تعاىل: { 

ْنَيا  اِحْبُهَما ِف الُدّ ُت�ْصِرَك ِبي َما َلْي�َض َلَك ِبِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما َو�صَ

َمْعُروًفا})لقمان 15(.

للم�سلم  اأباح  االإ�سالم  اأّن  االإ�سالم:  يف  الو�سطّية  مبادئ  ومن 

التي  املعاهدات  اأنواع  �ساء من  ما  الّدين  َيعقد مع خمالفيه يف  اأْن 

وال  االإ�سالمية  بالدعوة  ت�سّر  وال  الدين،  اأ�سول  اأ�ساًل من  ال مت�س 

باالأّمة على وجه العموم. واعترب االإ�سالم اإنفاذ العهد اإىل مدته مع 

املخالفني يف الدين اأعلى درجات التقوى.

وُكْم  َن اْلُ�ْصِرِكَي ُثَمّ َلْ َينُق�صُ ِذيَن َعاَهدُتّ ِمّ قال تعاىل: {اإِلَّ اَلّ

ِتِهْم  َل ُمَدّ واْ اإَِلْيِهْم َعْهَدُهْم اإِ ِتُّ �َصْيًئا َوَلْ ُيَظاِهُرواْ َعلَْيُكْم اأََحًدا َفاأَ

اإَِنّ الّلَ ُيِحُبّ اْلَُتِّقَي})التوبة  4(.

ومن تلك املبادئ االإن�سانية ال�ّسْمحة: اأّن االإ�سالم اأباح للم�سلم 

اأْن يرتبط باأهل الكتاب)اليهود والن�سارى( عن طريق امل�ساهرة، 

اأخوااًل الأبنائه، ويكون لزوجته الكتابية من  فيتزّوج منهم ويكونون 

الكتابية  للزوجة  ويكون  امل�سلمة،  لزوجته  ما  والواجبات  احلقوق 

احلرّية الّتاّمة يف البقاء على عقيدتها، والقيام بفرو�س عبادتها.

العبادة  دور  اإىل  ي�سحبها  اأْن  الزوج  على  االإ�سالم  واأوجب  بل 

عندها الأداء طقو�سها. ومن مبادئ الو�ساطة اأّن اهلل خلق االإن�سان 

م�ستعًدا الأْن ُي�سِعَد نف�سه باخلري، اأو ُي�ْسقيها بال�ّسر.

واالإ�سالم حينما ي�سع االإن�سان يف تلك املنزلة ال ينظر اإىل ما 

بني اأفراده من فوارق �سخ�سيته ومن ذكورة واأنوثة، و�سواد وبيا�س، 

فالذكر واالأنثى واالأ�سود واالأبي�س يف الو�سع االإ�سالمي بالن�سبة اإىل 

اخلالق وبالن�سبة اإىل الكون واإىل الق�ساء �سواء. تلك هي امل�ساواة 

التي نادى بها االإ�سالم بني الب�سر، فال ف�سل لعربي على اأعجمي، 

وال الأبي�س على اأ�سود، واالأكرم من الب�سر هو االأتقى واالأقرب اإىل 

اهلل تعاىل.

الإ�شالُم دعوٌة اإلى الو�شطّية ونبذ التطرف
املعلمة: رانيا بدر اأحمد عبيدات 

مديرية لواء بني كنانة /مدر�سة حامت الثانوية للبنات
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اإىل  يدعو  الدين  هذا  اأّن  االإ�سالم:  يف  الو�سطّية  مبادئ  ومن 

الذي  باالعتقاد  التطرف  يرف�س  �سار،  وجه  اأّي  يف  التطرف  نبذ 

للفطرة  املخالف  بالت�سريع  االلتزام  ويرف�س  االآلهة،  بتعدد  يوؤمن 

واأحكامها، كما يرف�س التطرف يف قتل االأبرياء وقتل النف�س التي 

حّرم اهلل اإاّل باحلق بدعوى ال�سرك والكفر.

ملعنى  وال�سرعي  اللغوي  الفهم  يف  التطرف  االإ�سالم  ويرف�س 

اجلهاد الذي ا�ستعمله املتطرفون �سد اأي م�سلم اآخر، كما ال ي�سح 

ا�ستخدام اجلهاد غري املبنّي على اأ�س�س حّدد ال�سرع احلكم منها، 

اإّن اجلهاد ال ي�سلح دون وجود اإمام عام للم�سلمني يفر�س اجلهاد 

يكون  واأْن  الوالدين،  موافقة  دون  اجلهاد  ي�سح  وال  العدو،  �سد 

واالطمئنان،  واالأم��ن  ولل�سالم  االإ�سالمية  للدعوة  و�سيلة  اجلهاد 

والن�ساء  والعجائز  اأواًل  امل�سلمني  يطال  الذي  الع�سوائي  القتل  اأّما 

واالأطفال واالآمنني يف بيوتهم والرهباُن يف كنائ�سهم واالإخراج من 

االأرا�سي عنوًة وقهًرا دون عر�س االإ�سالم على غري امل�سلمني. فكل 

ذلك تطّرف وهمجّية لي�ست من االإ�سالم بل االإ�سالم بريء منها، 

واأوؤّكد اأّن هذا االأ�سلوب من التطّرف قد يوؤدي اإىل نتائج �سلبية يف 

جعل  القتال  من  الّنوع  هذا  اأّن  واأجزم  االإ�سالم،  دين  اإىل  النظرة 

الكثري من االأمم تنظر اإىل ح�سر االإرهاب يف االإ�سالم كدين واإىل 

امل�سلمني كاأتباع.

واالإ�سالم يرف�س هذا التطّرف يف عقيدة اجلهاد الذي جاء به 

االإ�سالم، بل ال�سواب اأّن اجلهاد يف االإ�سالم يطلب من امل�سلمني اأْن 

يقاتلوا َمْن يقاتلهم، وال يعتدوا على اأحد مل يعتِد عليهم.

وال  متثيل،  وال  غدر  فيه  لي�س  االإ�سالم  به  جاء  الذي  واجلهاد 

قتل وليد، وال قتل مدبٍر، وال اإجهاٌز على جريح، واإّن قمة ما جاء يف 

مو�سوع اجلهاد اأّنه َمْن اأغلق بابه فهو اآمن.

لقد اأكدت ر�سالة عمان ال�سادرةيف التا�سع من ت�سرين الثاين 

عام 2004 يف ليلة القدر املباركة عن جاللة امللك عبد اهلل الثاين 

عرّبت  االإ�سالم،حيث  ر�سالة  الها�سمي،وهي  القائد  احل�سني  ابن 

لربط  املطلق  ورف�سها  واعتداله،  االإ�سالم  و�سطية  عن  بب�ساطة 

االإ�سالم مبمار�سات فئة قليلة �سّوهت االإ�سالم، وا�ستغلت و�سطيته 

لت�سري به نحو الغلو، والتطرف، ورف�س االآخر.

كما واأو�سحت الر�سالة اأن اململكة االأردنية الها�سمية قد تبنت 

ووق��ف  ل��الإ���س��الم،  احلقيقية  ال�سورة  اإب���راز  على  يحر�س  نهجًا 

التي  املوروثة  والتاريخية  الروحية،  امل�سوؤولية  بحكم  عليه،  التجني 

حتملها قيادتها الها�سمية ب�سرعية مو�سولة بامل�سطفى .

ور�سالة عّمان ما هي ااّل تعبري وا�سح و�سادق عن روح عمان، 

عا�سمة الها�سميني، عمان االعتدال والو�سطية والت�سامح، ور�سمت 

�سورة واقعية ملا عليه �سورة االإ�سالم ال�سمحة، التي تتعر�س اليوم 

بالت�سويه،  لهم  عدوًا  ي�سوروها  اأن  يحاولون  ممن  �سر�سة  لهجمة 

واالفرتاء، ومن بع�س الذين يّدعون االنت�ساب لالإ�سالم، ويقومون 

اململكة  اأن  الر�سالة  اأك��دت  ولهذا  با�سمه،  م�سوؤولة  غري  باأفعال 

ال�سورة  اإب��راز  على  يحر�س  نهجًا  تبنت  قد  الها�سمية  االأردن��ي��ة 

احلقيقية امل�سرقة لالإ�سالم.

�  �  �
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على  واحلقد  النا�س  ومقاطعة  العزلة  يعني  قد  التطرف  اإن 

التقليد  عن  واخل���روج  واالع��ت��دال  التو�سط  عن  والبعد  االآخ��ري��ن 

واالأعراف االجتماعية  حتى ي�سل االأمر بال�سخ�س اإىل احلكم على 

املجتمع بالتخلف واجلاهلية، واأنه ال يحكم مبا اأنزل اهلل، واأن عليه 

حماربتهم . والعزلة توؤدي وظيفتني:

الأول :  جتنب املنكرات التي متالأ احلياة واملجتمع احلايل .

وتت�سع  قوانينهم،  به  تطبق  بهم  خا�س  جمتمع  تكوين   : الثانية 

طموحاتهم اإىل غزو املجتمع اخلارجي، وهنا يكمن اخلطر.

مظاهر التطرف :

التع�سب بالراأي ال ي�سمح لنف�سه باحلوار مع االآخر.  -

يف الراأي والغلو فيه وحما�سبة النا�س على اأب�سط االأمور، كاأنها   -

فرائ�س واحلكم على اإهمالها بالكفر .

احل�سنى  دون  االأ���س��ل��وب  يف   واخل�����س��ون��ة   التعامل  يف  العنف   -

واالعرتاف بالراأي االآخر.

وهم  واأموالهم  االآخرين  دماء  يبيح  حني  نهايته  التطرف  يبلغ   -

بالن�سبة له متهمون باخلروج  عن الدين وهنا حتكم االأقلية على 

االأكرية بالكفر.

اأ�سرته  داخ��ل  )م��ن  واالجتماعية  االأ�سرية  العالقات  ان��ع��دام   -

فينعزل باأفكاره، ليجد اأفكار اأخته اأو اأخيه خمالفة الأفكاره( .

والعزلة توؤدي وظيفتني :

1- جتنب املنكرات واملخالفات واالأخالق ال�سيئة .

2- تكوين جمتمع خا�س بهم تطبق به قوانينهم وتت�سع طموحهم 

اإىل غزو املجتمع اخلارجي.

من اآثار التطرف :

الكوارث  من  الكثري  اإىل  ي��وؤدي  التطرف  و  بالتفكري  االنغالق    -1

والتدين يف االإنتاج .

التطرف مظاهره واآثاره على الفرد والمجتمع
املعلمة: رنا �سليمان �سطناوي

مدر�سة حي العا�سم االأ�سا�سية
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املبدع  ال�سباب  على  ينعك�س  ال��ذي  التفكري  يف  ال�سلبي  االأث��ر   -2

واملفكر واملنتج.

3- يكمن اخلطر يف اإباحة القتل واإراقة الدماء .

)ال�سناعة،  احلياة  جم��االت  جميع  يف  التقدم  حركة  وق��ف    -4

التجارة، ال�سياحة، االقت�ساد ....

جمالت التطرف :

التطرف يوجد يف جميع جماالت احلياة ) ال�سيا�سي، الديني، 

االجتماعي ....(

للتطرف  اأ�سا�سًا  اعتبارهما  ميكن  التطرف  من  نوعان  هناك 

وهما :

التطرف العرف : االنغالق على اأفكاره وال يقبل املناق�سة .

التطرف الوجداين :  احلما�س نحو �سيء معني دون اأن يعرف 

عواقبه ورمبا يندم بعده .

وجيزة،  فرتة  من  جتددت  جديدة،  قدمية  ظاهرة  والتطرف 

التي  التطرف  اأف��ك��ار  ملواجهة  املعلمني  على  الكبري  احلمل  ويقع 

تنت�سر بيننا كال�سرطان املميت، ففي ال�سفوف الثالثة االأوىل تقع 

على عاتقنا م�سوؤولية التوعية للطلبة ال�سغار باأهمية عدم التم�سك 

بالراأي وقبول الراأي االآخر والنقا�س، وتعليم الطلبة اأهمية احلوار 

تعليمهم  وعلينا  اإيجابية  نتائج  على  وللح�سول  حلول  اإىل  للو�سول 

على  الطلبة  يتدرب  اجلماعي  العمل  ففي  جمموعات،  خالل  من 

ج��وًا من  ب��دوره  يخلق  ال��ذي  ال��ربيء  والتناف�س  واحل��وار  التوا�سل 

الريا�سة  ح�س�س  يف  اجلماعي  اللعب  على  وت�سجيعهم  التعاون، 

والر�سم .

كانت  مهما  الطلبة  يعر�سها  قد  فكرة  اأي  ت�سجيع  اأي�سًا  علينا 

ب�سيطة وعدم اال�ستهتار بها مما قد يوؤدي تهمي�س �سخ�سية الطالب 

) �ساحب الفكرة ( حتى ال ن�سل العزلة باأفكاره وعدم البوح بها 

وحت�سل الكارثة .

علينا غر�س الو�سطية يف التفكري والتوازن واالعتدال يف تربية 

االأبناء مما يوؤدي اإىل خلق جيل قادر على متييز التطرف باأ�سكاله.

من االأدوار الرئي�سية للموؤ�س�سات الرتبوية واالجتماعية :

غر�س املفاهيم االأ�سا�سية للعالقات االجتماعية يف املناهج مثل   -

اإطاعة ويل االأمر، واحلب واملودة واالألفة يف التعامل .

التطرف  من  للوقاية  وتوعوية  تثقيفية  ون���دوات  دورات  عقد   -

لتعديل فكر ال�سباب وحت�سينه .

اأال يقت�سر دور النوادي ال�سبابية على الريا�سة واإقامة امل�سابقات   -

بل يتعدى اإىل اإقامة الندوات حول �سرطان الع�سر )التطرف (.

اأن يقوم املعلمون بتوعية الطلبة وملء وقت فراغهم ب�سيء مفيد   -

لهم وللمجتمع .

عمل  ف��ر���س  وت��وف��ري  البطالة  على  الق�ساء  احل��ك��وم��ات  على   -

للعاطلني الأن الفراغ قاتل .

بالعمل  العيب واالجتاه  ثقافة  الق�ساء على  االإعالم نحو  توجيه   -

نحو املهنة وعدم اال�ست�سالم للبطالة .

فعلى  وال�سالة،  الدينية  التوعية  على  امل�سجد  دور  يقت�سر  اأال   -

اجلمعة،  خطب  يف  وحماربته  التطرف  على  الرتكيز  اخلطباء 

تلك  من  بريء  االإ�سالم  واأن  التطرف،  حول  حما�سرات  وعمل 

واالع��ت��دال  الت�سامح  دي��ن  ديننا  اإن  حيث  املتطرفة،  االأف��ك��ار 

والو�سطية يف كل �سيء .

وعلينا االنتباه اأواًل اإىل اللبنة االأ�سا�سية يف املجتمع وهي االأ�سرة 

ي�سعروا،  اأن  دون  اأقرانهم  ومراقبة  اأبنائهم  تربية  يف  االآب��اء  ودور 

واالنتباه ملا يقروؤون من كتب من حيث م�سدرها وموؤلفيها ومراقبة 

اإنرتنت،....(  هاتف،  )تلفاز،  اخلارجي  بالعامل  االت�سال  و�سائل 

قدوة  االآب��اء  فيكون  احلميدة  واالأخ��الق  االإ�سالمية  القيم  وغر�س 

االأخ��الق،  ومكارم  وال�سوم  ال�سالة  على  ي�سجعونهم  الأبنائهم، 

والت�سدق على الفقراء، وحب الوطن واالنتماء اإليه .

)ما من مولود يولد اإال على الفطرة فاأبواه يهودانه اأو ميج�سانه 

اأو ين�سرانه ( فامل�سوؤول االأول عن �سلوك االأبناء هي االأ�سرة.

امل��ودة  على  لين�ساأ  ال��ف��رد،  �سخ�سية  ع��ن  م�سوؤولة  ف��االأ���س��رة 

والرتاحم واحرتام االآخرين، ويكون �سخ�سًا فاعاًل ي�سارك يف بناء 

الوطن ونه�سته وازدهاره.

�  �  �
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الَنّا�ِض  َعلَى  �ُصَهَداء  َتُكوُنواْ  ِلّ َو�َصطاً  ��ًة  َمّ اأُ َجَعْلَناُكْم  {َوَك��َذِل��َك 

�ُصوُل َعلَْيُكْم �َصِهيداً} )البقرة 143( َوَيُكوَن الَرّ

على  الت�سليم  واأمت  ال�سالة  واأف�سل  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

العامل  �سفينة  ق��اد  ال��ذي  حممد  �سيدنا  للعاملني،  رحمًة  املبعوث 

رب  اهلل  �ساطئ  اإىل  النجاة  بحر  اإىل  املحيط  خ�سم  من  احلائرة 

العاملني وبعد:

االعتدال  والدقيق يف حياتنا،  املهم  املو�سوع  باب هذا  اليوم  نطرق 

الذي نحن باأم�س احلاجة اإىل تطبيقه يف جميع �سوؤون حياتنا، بدءًا  من 

مق�سد خلقنا – العبادة- وانتهاًء بنومنا وا�ستيقاظنا.

االعتدال : هو و�سف بني طرفني؛ اإفراط وتفريط، وهو معنى 

من املعاين اجلميلة التي تر�سم لالآخرين �سورًة جميلة عن االإ�سالم 

تخرج من خاللها بني الدنيا واالآخرة يف فريج معتدل، ميثله قول 

اَر اْلآِخَرَة َوَل َتن�َض  ُ الَدّ اهلل – جل وعال- { َواْبَتِغ ِفيَما اآَتاَك الَلّ

ْنَيا } الق�س�س: 77. يَبَك ِمَن الُدّ َن�صِ

الركن  ه��ذا  اآياته  من  كثري  يف  الكرمي  ال��ق��راآن  لنا  ر�سم  لقد 

العظيم يف احلياة، فعلى �سبيل املثال :-

َوَل  ُع��ُن��ِق��َك  اإَِل  َم��ْغ��ُل��وَل��ًة  َي���َدَك  ��َع��ْل  َتْ {َوَل  تعاىل:  قوله  اأ- 

�ُصوًرا} )االإ�سراء: 29 (. ْ َتْب�ُصْطَها ُكَلّ اْلَب�ْصِط َفَتْقُعَد َمُلوًما َمّ

وا  ِذيَن اإَِذا اأَْنَفُقوا َلْ ُي�ْصِرُفوا َوَلْ َيْقُرُ ب- قوله تعاىل: {َواَلّ

َوَكاَن َبْيَ َذِلَك َقَواًما} الفرقان:67.

االأمثلة  اأروع  ك��ذل��ك  ال�سريفة  النبوية  ال�سنة  �سربت  وق��د 

والنماذج يف هذا املبداأ العظيم، منها اأن خادم النبي – �سلى اهلل 

عليه و�سلم- اأن�س يقول فيما رواه االإمام البخاري: »ما كنت اأحب 

اأن اأرى ر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم – �سائمًا اإال راأيته وال 

م�سطرًا اإال راأيته، وما اأحببت اأن اأراه قائما بالليل اإال راأيته وال نائما 

اإال راأيته«. اإنه منوذج رائع من االعتدال.

وال يق�سد باالعتدال كقولهم على �سبيل املثال: )فالن معتدل 

اأمور  يف  التفريط  من  فهذا  بها،  مهتم  غري  كان  اإذا  �سالته(  يف 

بين الو�شطية والعتدال
علي خلف القطي�سات

جمتمع حملي
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الدين، بل االعتدال الذي بينه اهلل – جل جالله- ور�سوله- �سلى 

اهلل عليه و�سلم- هو بيان ي�سر هذا الدين و�سماحته، بعيدًا عن ترك 

املبادئ ال�سامية التي جاءت بها �سريعتنا الغراء.

كذلك بيانه – �سلى اهلل عليه و�سلم- عندما راأى زوجه- زينب 

بنت جح�س -ر�سي اهلل عنها- وقد و�سعت حباًل، تتعلق به ومينعها 

اإىل االعتدال  اأر�سدنا  الليل فقال: حّلوه، ثم  اأثناء قيام  من النوم، 

فرت،  اإذا  ال�سالة  وليرتك  ن�سيطًا  دام  ما  اأحدكم  لي�سلِّ  فقال: 

بيانه كذلك االعتدال يف االأكل وال�س��رب؛ بق��وله – �سلى اهلل عليه 

و�سلم-: »بح�سب ابن ادم لقيمات يقمن �سلبه، فاإن كان ال حمالة، 

فثلث لطعامه وثلث ل�سرابه وثلث لنف�سه« رواه الرتمذي.

فاملعدة بيت الداء، وكم من اأنا�س قد وقع يف االأمرا�س اخلطرية 

نتيجة خمالفة هذا الهدي النبوي من االعتدال.

اإن التوجيهات النبوية تر�سخ معنى االعتدال يف الدين، فحديث 

الرهط عن عبادتهم حني قال اأحدهم : اأما اأنا فاأ�سوم الدهر وال 

اأفطر، وقال االآخر: واأما اأنا فاأقوم الليل وال اأرقد، وقال الثالث: واأما 

– �سلى اهلل  النبي  اأب��دًا، فكان رد  اأت��زوج  الن�ساء فال  اأنا فاعتزل 

عليه و�سلم – توجيهًا باالعتدال لالأمة: اأما واهلل اإين الأخ�ساكم هلل 

واأتقاكم له، لكني اأ�سوم واأفطر واأ�سلي واأرقد واأتزوج الن�ساء، فمن 

رغب عن �سنتي فلي�س مني- ) �سحيح البخاري(.

اأما مبداأ االعتدال يف الفكر، فقد و�سعت له ال�سريعة االإ�سالمية 

؛ فالوالء والرباء عقيدة، ولكن لن�سمع كيف تعامل  اأ�سا�سًا را�سخًا 

االأمة-  خ�سوم  بل  خ�سومه-  مع  و�سلم-  عليه  اهلل  �سلى  النبي- 

ن�سمع كيف تعامل مع جاره اليهودي، ملا مر�س ابنه زاره النبي – 

يحت�سر،  وهو  اليهودي  البن  اأي  له،  فقال  و�سلم-  عليه  اهلل  �سلى 

اأما اآن لك اأن ت�سلم، فنظر الغالم اإىل اأبيه؛ فقاله له والده اأطع اأبا 

االإ�سالم قبل وفاته بلحظات،  ال�سهادة، ودخل يف  فاأعلن  القا�سم، 

ال�سامي دخل  الرفيع  العظيم  بهذا اخللق  الفكر،  االعتدال يف  اإنه 

النا�س يف دين اهلل اأفواجا.

بعيدًا  االإن�سان  اأو اجتاه معني يجعل  اإىل فكر معني  التحيز  اإن 

اأ�سري  اإىل اهلل، فكم من  عن املنهج املحمدي االإبداعي يف الدعوة 

معهم،  التعامل  يف  املعتدل  الفكر  لهذا  نتيجة  كثرية  والق�س�س 

دخلوا االإ�سالم نتيجة البعد عن التطرف واالنعزال، بل كان ذلك 

التي  املجال لالإ�سهاب يف هذه اجلزئية  يت�سع  ثمرًة لالعتدال، وال 

ت�ستحق التف�سيل.

قلياًل  ول��و  نعرج  اأن  االع��ت��دال  عن  احلديث  خ�سم  يف  بد  وال 

بح�سر  يقول  من  جند  حيث  التعليم-  يف  االعتدال  عن  للحديث 

وال�سيدلة  كالطب  االأخ��رى،  العلوم  واأن  الدين،  علم  يف  التعليم 

لها-  �سرورة  وال  الدين  علوم  من  لي�ست  واأنها  وغريها  والهند�سة 

فاالعتدال يبني اأن هذه من �سلب الدين، حيث جاء يف ال�سريعة اأن 

امل�سلمني ما يكفيهم عن احلاجة  اأن يوجد يف  الكفاية  من فرو�س 

لغريهم من العلوم، كالطبيب واملهند�س، فاإذا مل يوجد فيهم من 

ي�سد احلاجة  اأثم كل من ا�ستطاع اأن ي�سد هذه الثغرة ومل ي�سدها.

اإنَّ الذي َخلَق الب�سرية- جال وعال- اأعلم باإ�سالح حالها، يبني 

لها يف كتابه و�سنة نبيه هذا الطريق الوا�سح النري. ويف حال غاب 

االعتدال- نرى اأن االأمور تخرج عن جمراها، فنجد اأن من يطالب 

هو  الظامل،  القاهر،  املحتل،  واأن  اإرهابيا،  بالده  واملحتلة  بحقه- 

�ساحب احلق. 

اإمام  اأم  معلمًا،  اأكان  �سواء  كان  من  كائنًا  ر�سالة  �ساحب  كل 

م�سجد، اأم واعظًا، اأم موظفًا، اأم رئي�سًا، اأم مروؤو�سًا، عليه اأن يتخذ 

من االعتدال منهجا يف التعامل مع االآخرين حتى يكون عادال فال 

يظلم وال يظلم. 

االعتدال  مو�سوع  يف  االأث��ر  له  يكون  قد  مثاًل  اأ�سرب  واأخ��ريا 

اأال وهو » اإمام امل�سجد«، فاإن كان متحليًا بهذا اخللق ويعمل به يف 

اإمامته للم�سلني ويراعي �ساحب احلاجة، واملري�س، وكبري ال�سن، 

فال  النا�س  مع  تعامله  ويف  وحما�سراته،  درو�سه  ويف  خطبته  ويف 

ينحاز اإىل فكر معني، وال اإىل �سديق واحد وال ي�سمع من طرف دون 

باحلكمة  اهلل  اإىل  داعيًا  حمبوبًا  ناجحًا  �سخ�سا  ف�سيكون  طرف، 

واملوعظة احل�سنة، وبعك�س ذلك قد يوؤدي غالبًا اإىل النفور منه ومن 

االعتدال  عن  بعده  يكون  وقد  )م�سجده(  يف  وعمله  اإقامته  مكان 

اأن احلمدهلل  منفرًا من هداية الكثري من خلق اهلل، واآخر دعوانا 

رب العاملني.

�  �  �
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مقدمة:

العامل  دول  جميع  والتطرف  والعنف  االإره���اب  ق�سية  ت�سغل 

بالق�سية  لي�س  التطرف  اأن  من  الرغم  وعلى  احلا�سر،  الوقت  يف 

اجلديدة اإال اأن اجلديد يف مو�سوع التطرف يف الوقت احلا�سر هو 

اأن التطرف اأ�سبح ظاهرة عاملية؛ اأي اأنه ال يرتبط مبنطقة اأو ثقافة 

اأو جمتمع اأو جماعات دينية اأو عرقية معينة، بل بعوامل اجتماعية 

وثقافية و�سيا�سية وتقنية اأفرزتها التطورات ال�سريعة واملتالحقة يف 

الع�سر احلديث.)1( 

يف  القائمة  الرتبوية  املوؤ�س�سات  اإحدى  املدر�سية  املكتبات  تعّد 

واجتماعية  تربوية  اأهداف  لرتجمة  و�سائط  االإن�سانية،  املجتمعات 

ويعترب  املجتمع،  اأف��راد  واأخالقيات  �سلوك  يتمثل يف  واقع حي  اإىل 

وبكوادره  االإ�سالمي،  العامل  اأنحاء  املنت�سرة يف  التعليم مبوؤ�س�ساته 

التعليمية ومناهجه الرتبوية املتفاعلة مع حاجات الن�سء املعا�سرة 

اأهم ال�سروريات االجتماعية التي حتقق  ومتطلباته املتنامية، من 

االأهداف ال�سرورية والتي ياأتي على قمة هرمها االآمن وال�سالم.

واملجتمع  الفرد  االآمن يف ممار�سة  لل�سلوك  الو�سول  فاإن  ولذا 

والتعليم،  الرتبية  و�سائط  خ��الل  من  اإال  يتم  ال  ���س��روري  مطلب 

واملوؤ�س�سات التعليمة، وعلى وجه اخل�سو�س املكتبات املدر�سية التي 

االإ�سالمي  والفكر  واالأخالقية،  الروحية  القيم  اإر�ساء  يف  ت�ساهم 

ال�سحيح لدى الن�سء امل�سلم )3(. 

مفهوم التطرف

الو�سط،  عن  بعيدا  ال��ط��رف،  يف  ال��وق��وف  اللغة  يف  التطرف 

واأ�سله يف احل�سّيات، ثم انتقل اإىل املعنويات، كالتطرف يف الدين 

َجَعْلَناُكْم  {َوَكَذِلَك  الو�سطية  ال�سلوك. فاالإ�سالم دين  اأو  الفكر  اأو 

دور المكتبات المدر�شية في مكافحة التطرف
املعلم: جمال عزات حمد اأحمرو     

مديرية الرتبية والتعليم للواء القوي�سمة

مدر�سة اإ�سكان املالية والزراعة الثانوية للبنني
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َتُكوُنواْ �ُصَهَداء َعلَى النَّا�ِض}، )�سورة البقرة: 143( )3(.  ًة َو�َصًطا لِّ اأُمَّ

واملق�سود بالو�سطية هو التزام العدل واحلق، ولي�س اختيار اأو�سط 

امل�سطلح  فهو  الغلو،  اأما  تفريطًا.  ي�سبح  قد  فهذا  دوم��ا،  االأم��ور 

ال�سرعي الذي جاءت به الن�سو�س. ويق�سد به جتاوز احلد واحلق 

يف ال�سريعة ، ولقد جاءت اآيات واأحاديث كثرية تنهى عن التطرف 

ول  دينكم  ف  تغلوا  {ول  تعاىل:  قال  والت�سديد،  والتنطع  والغلو 

يف  وج��اء   ،)4(  )171 الن�ساء:  ،)�سورة  ال��ق}  اإل  الل  على  تقولوا 

احلديث ال�سريف )اإياكم والغلو يف الدين(.

اأ�صباب التطرف بني ال�صباب العربي

لقد اأ�سبح التطرف يف الدين يف الع�سر احلديث مر�سا فكريا 

وجرثوميا خطرًيا يدب يف �سرايني ال�سباب العربي، وتيارا عا�سفا 

ي�ستاأ�سل كل من يقف اأمامه، وذلك من خالل االأ�سباب االآتية:

اأ- التيارات الفكرية والدينية

ب- االنحراف واالنحالل اخللقي يف املجتمع

ج- الفراغ ال�سيا�سي بني ال�سباب

د- تق�سري املوؤ�س�سات الرتبوية والثقافية واالإعالمية

ه�- خمططات االأعداء الإ�سعاف االأمة العربية واالإ�سالمية و�سبابها )5(0 

النتائج ال�صلبية للتطرف

الفرد واملجتمع، ولعل من  للتطرف عواقب ونتائج �سلبية على 

اأهم النتائج ال�سلبية للتطرف ما يلي:

م�سادرة حقوق وواجبات االأفراد وعدم االهتمام بها كما ينبغي.  -

خلخلة  اإىل  يوؤدي  اأنف�سهم،ب�سكل  االأف��راد  بني  العالقات  �سرب   -

بنية املجتمع.

عدم متكن الدعوة االإ�سالمية من حتقيق اأهدافها املاأمولة.  -

االآراء  تقبل  على  املقدرة  وع��دم  املتطرف  لدى  التفكري  جمود   -

املخالفة واملناق�سة فيها مبعنى عدم املرونة يف التعامل.

م�صتويات التطرف

هناك ثالثة م�ستويات للتطرف وهي:

اأ- امل�ستوى العقلي اأو املعريف واملتمثل يف انعدام القدرة على التاأمل 

والتفكري.

ب- امل�ستوى الوجداين املتمثل يف باالندفاعية يف ال�سلوك.

ج- امل�ستوى ال�سلوكي واملتمثل يف ممار�سة العنف �سد االآخرين )6(0

املكتبات املدر�صية  

اأو  االإع��دادي��ة  اأو  االبتدائية  �سواء  باملدار�س  املكتبات  تلحق 

مكتبة،  اأم��ني  خدماتها  وتقدمي  اإدارت��ه��ا  على  وي�سرف  الثانوية، 

وتهدف اإىل خدمة جمتمع املدر�سة املكون من الطلبة واملدر�سني. 

وياأتي من اأبرز مهام املكتبات املدر�سية ت�سهيل مهمة االطالع 

من  والدار�سني  الباحثني  ومتكني  والدرا�سة،  والبحث  وال��ق��راءة 

امل�سادر  اإىل  بالعودة  باأنف�سهم  والدرا�سة  البحث  مبهمة  القيام 

واملراجع العلمية واالأدبية ونحوها؛ حيث تقوم املكتبات بتوفري اأهم 

عند  والباحثني  القراء  يدي  بني  لتكون  فيها  واملُ�سنفات  املوؤلفات 

الرغبة يف العودة اإليها 

دور املكتبات املدر�صية يف مكافحة التطرف 

وحماربة  مواجهة  يف  ومهم  ب��ارز  دور  املدر�سية  وللمكتبات 

التطرف واالإرهاب ونبذ العنف وتعزيز ثقافة الو�سطية واالعتدال، 

وذلك من خالل ما يلي:

املدر�سية على م�سادر  باملكتبات  الكتب  ت�ستمل جمموعات  اأن   -1

املعلومات  وم�����س��ادر  وامل��ج��الت  كالكتب  تقليدية  معلومات 

ظاهرة  تعالج  التي  والب�سرية  ال�سمعية  ك��امل��واد  االلكرتونية 

التطرف والعنف بكافة �سورة واأ�سكاله. 

االأدي��ان  نبذ  عن  توعية  برامج  خالل  من  الديني  الوعي  ن�سر   -2

ال�سماوية للتطرف واالإرهاب، فنحن اأمة و�سط، والقران الكرمي 

ْكَمِة َواْلَْوِعَظِة  يبني ذلك، قال تعاىل: {اْدُع اإَِل �َصِبيِل َرِبَّك ِباْلِ

ِتي ِهَي اأَْح�َصُن} )�سورة النحل: 135( .  �َصَنِة َوَجاِدْلُهْم ِباَلّ اْلَ

3- ن�سر ثقافة االعتدال والو�سطية، ونبذ الفرقة والت�سدد بني اأبناء 

املجتمع الواحد. 

واالجتماعي  ال�سيا�سي  الوعي  بن�سر  املدر�سية  املكتبات  قيام   -4

وال��ن��دوات  ب��رام��ج املحا�سرات  وال��دي��ن��ي م��ن خ��الل  وال��ث��ق��ايف 

له  واالنتماء  الوطن  حب  االأف���راد  يف  تنمى  التي  وامل��ن��اظ��رات 

والدفاع عنه �سّد اأنواع االإرهاب والتطرف بالتعاون مع موؤ�س�سات 

املجتمع املحلي.

5- اهتمام املكتبات املدر�سية بتوفري كتب وجمالت ومواقع اإلكرتونية 

تو�سح اأهمية الوحدة الوطنية بني اأبناء ال�سعب، والوالء واالنتماء 

الديني  التطرف  وحماربة  االأم��ة،  وحدة  على  واحلفاظ  للوطن 

االأخالقي  التكامل  وحتقيق  واالجتماعي  وال�سيا�سي  والفكري 

لالأفراد واجلماعات والق�ساء على التناق�سات داخل املجتمع .  

وحائطية  مطبوعة  جم��الت  بن�سر  املدر�سية  املكتبات  قيام   -6

القيم  لغر�س  وذل��ك  الطلبة،  على  لتوزع  ومل�سقات  ون�سرات 
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االأخالقية والثقافية االإيجابية، والدعوة للحوار والت�سامح. 

7- ا�ستثمار اأوقات الفراغ لدى الطلبة يف اجلوانب املفيدة لديهم. )7( 

اأهمية الن�صاطات املكتبة املدر�صية

يف مكافحة التطرف

النقاط  خالل  من  املدر�سية  املكتبة  الن�ساطات  اأهمية  تاأتي 

التالية:

االإيجابي،  املوجهة،والرتويح  حرية  من  مب�ساحة  الطالب  ت�سعر   -

والعمل البناء.

�سليمًا  متنف�سًا  لهم  وتهيئ  بالنف�س،  الثقة  للطالب  حتقق   -

لدوافعهم الفطرية.

على  يعني  مما  ال��ط��الب،  وتوجهات  ميول  ك�سف  على  ت�ساعد   -

توجيههم التوجيه ال�سحيح مبا يتنا�سب وميولهم، وغر�س القيم 

واملهارات واالجتاهات املرغوبة فيهم.

تتيح للطالب امل�ساركة يف املواقف االإيجابية كاملناق�سة واحلوار   -

واحرتام الراأي والراأي االآخر. 

ت�سهم يف الك�سف عن ال�سلوك ال�ساذ، واالأخالق املنحرفة، من   -

خالل برامج االأن�سطة ال�سبابية والريا�سية العملية التي عادة ما 

تظهر �سخ�سية الطالب على حقيقتها ما ي�ساعد على معاجلتها 

وتقوميها مبكرًا.

اأهداف الن�صاطات املكتبة املدر�صية يف مكافحة التطرف

خالل  من  املدر�سية  املكتبة  الن�ساطات  اأه��داف  حتديد  ميكن 

النقاط التالية:

1- م�ساعدة الطالب على ا�ستقامة �سلوكهم وعفة اأنف�سهم وطهارة 

قلوبهم وتقومي اأخالقهم والوقوف عند حدود اهلّل عز وجل.

اهلّل  من  اال�ستحياء  يف  الديني  احل�س  تنمية  على  م�ساعدتهم   -2

اأمر به واجتناب ما نهى عنه، واتخاذ  اتباع ما  واخل�سية له يف 

االإ�سالم مقيا�سًا للحكم على االأ�سياء كلها.

3-  تعزيز وتدعيم �سخ�سية الطالب الدينية، لكي ي�ستطيع مواجهة 

حتديدات الع�سر وم�سكالته وال يتاأثر مبكائد الكفر.

4-  دعم ال�سخ�سية االإ�سالمية التي تعرف مالها وما عليها ومتى 

تطيع يف حدود  وكيف  امل�سلمني،  اأمور  من  اأمرًا  تولت  اإذا  تاأمر 

�سريعة االإ�سالم اإذا اأُمرت.

الغلو  وا�ستنكار  الطلبة  لدى  الو�سطية  الدينية  امل�ساعر  تقوية   -5

والتطرف.

االنتماء  وحتقيق  االإ�سالمية،  االأم��ة  بوحدة  االإح�سا�س  تنمية   -6

باأن  وتوعيتهم  وتوجيهاته،  االإ�سالم  قواعد  على  القائم  اخلري 

وحدة االأمة واالنتماء اإليها يتطلب البعد عن االإرهاب .
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بتجنب  وتوعيتهم   ، الطالب  ل��دى  املتطرف  ال�سلوك  تقومي   -7

عندما  ال�سرعي،  العلم  اأهل  م�سورة  و�سرورة  والتهور  االندفاع 

الدينية  اأو م�ساعب يف حياتهم  اأذهانهم  ت�سغل  اأمور  تواجههم 

والدنيوية·

واجلد  اليد،  عمل  من  والك�سب  العمل  قيمة  على غر�س  العمل   -8

وا�ستغالل  والك�سل  اخلمول  عن  والبعد  احلياة،  يف  والن�ساط 

ووطنهم  دينهم  خ��دم��ة  يف  وج��ل  ع��ز  اهلل  ير�سي  مب��ا  ال��وق��ت 

واأمتهم)8(.

وختاما فاإن اأعداء االإ�سالم يبذلون ق�سارى جهودهم لتفكيك 

االأمة االإ�سالمية وت�سويه �سورة االإ�سالم، لذلك يجب علينا العمل 

اإىل  وال�سعف  والهوان  االتهام  موا�سع  من  لنخرج  الو�سائل  بكل 

اإثبات احلق والعزة والقوة اأمام �سعوب العامل.

واأ�ساتذة  الرتبويون  واملفكرين  العلماء  على  ينبغي  ولذلك 

اجلامعات واملحا�سرين يف املوؤ�س�سات الرتبوية والعاملني وامل�سرفني 

على هذه املوؤ�س�سات كل يف جمال تخ�س�سه،اأن يقوموا بواجباتهم 

بتو�سيح �سماحة االإ�سالم وبيان دعوته اإىل احلوار والت�سامح،ورف�س 

حقيقة  اجلميع  يعرف  حتى  االإره����اب،  التطرف  اأ���س��ك��ال  جميع 

الذمة  واأه��ل  الكتاب  اأهل  مع  و�سماحته  احلميدة  االإ�سالم  تعاليم 

اأمة حتب اخلري  امل�سلمني  واأن  ال�سالم  االإ�سالم دين  وغريهم،واأن 

للب�سرية جمعاء)9(.

وكذلك من واجب االأ�سر توعية اأبنائهم باإعطائهم فكرة 

�ساملة عن االإرهاب والت�سدد وخماطره املختلفة، واأن يغر�سوا 

حتى  نفو�سهم  يف  واالجتماعية  والثقافية  االأخالقية  القيم 

ين�سوؤوا ن�ساأة �سحيحة.
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يف منت�سف القرن التا�سع ع�سر امليالدي ابتداأ التعليم �سمن 

اأ�س�ست  االأردن،  �سرقي  يف  امل�سيحية  الروؤيوية  املدار�س  منظومة 

وال��دور الرتبوي  البعد  اأهمية  اأدرك��وا  الذين  الكهنة  االآب��اء  على يد 

ال�سرقي،  للموروث احل�ساري  وناقلة  امل�سيحية كحافظة  للمدار�س 

والأهمية تر�سيخ املعنى العملي لل�سراكة يف تنمية املجتمع االإن�ساين 

الوطني املحب الأبنائه، وملا يقع على عاتق تلك املدار�س من م�سوؤولية 

املتجان�س يف  االن�سهار  الوطنية من خالل  اللحمة  على  املحافظة 

يف  الكامن  املتعلم  �سخ�سية  ت�سكيل  يف  الطاحمني  العاملني  بوتقة 

املدار�س  تلك  حتمل  مل  املنتقاة،  والتعلم  التعليم  ر�سالة  م�سامني 

ر�سالة تربوية ومناهج خمفية، بل اأ�سهرت فل�سفة تعلمها بالت�ساور 

القرار،  ومتخذي  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  امل�سرتك  والتوجيه 

وقدمت كل اأ�سكال الدعم الالزم لتعزيز مربرات م�ساهمة املدار�س 

ويعمل  على احل�سارات،  باالنفتاح  يت�سم  اإعداد جيل  امل�سيحية يف 

جنبا اإىل جنب مع اأبناء الوطن على قاعدة »اأحبوا بع�سكم« )اأعظم 

واالآخ��ري��ن(،  ال��ذات  مع  التعامل  يف  امل�سيح  ال�سيد  ر�سالة  و�سايا 

وترجمت م�سامني تلك الفل�سفة باأرقام انعك�ست اإيجابا يف م�سرية 

تعلم اأبناء الوطن وم�ستوى اإجنازاته التي نفاخر بها ونعتز.

اأول مدر�سة تابعة للطوائف امل�سيحية يف �سرق االأردن  اأ�س�ست 

ال�سابع  القرن  �ستينيات  من  الثاين  الن�سف  يف  ال�سلط  مبدينة 

ع�سر) 1862( تلتها مدار�س يف الكرك وماأدبا والفحي�س، تديرها 

مواهب ب�سرية وكفاءات تدري�سية تقرتب من األف عامل ال يكرتثون 

عبادة  على  يجتمعون  بل  اإليه،  ينتمون  الذي  العقائدي  لالختالف 

اهلل الواحد وحرية الفرد يف احرتام خ�سو�سية التعبد، وحق التعلم 

امل�سرتك،  والعي�س  التعاي�س  واأهمية  القيمي،  التعليم  يف  وامل�ساواة 

وتقا�سمهم مربرات قبول االختالف على اأر�سية الت�سامح، والرغبة 

اأردين   كل  يريده  ال��ذي  امل�ستقبل  ل�سنع  الت�سارك  يف  ال�سادقة 

طموح، والت�سارك يف القيم ال�سامية والت�سابق االإيجابي يف ترجمة 

املخزون القيمي اإىل �سلوك اإن�ساين نافع للفرد والوطن والعامل .

احل��وار  اأ�سكال  كل  امل�سيحية  الرتبوية  املنظومة  دعمت  لقد 

املدار�س،  تلك  وعملت  اأ�سكاله،  بكل  العنف  ونبذ  البناء،  الثقايف 

على احت�سان كل االأن�سطة واملنا�سبات الدينية امل�سرتكة والوطنية، 

املعنى احلقيقي لالأمنوذج  تر�سخ  التي  املبادرات  واأطلقت خمتلف 

االإن�ساين الذي يريده كل من يخدم االآخر بح�سن خلقه.

المدر�شة الم�شيحية

 حا�شنة اأجواء المحبة والت�شامح الديني

 د. موفق الزيادات

باحث تربوي
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 د. موفق الزيادات

باحث تربوي

جل�س عمر ال�سغري ذو الع�سر �سنوات مطاأطىء الراأ�س مفكرا، 

دموعا  بل  ناعمة،  دموعا  تكن  مل  عينيه،  تداعب  حائرة  ودم��وع 

حياتهم  تغريت  كيف  احرتاقا،  املقلتني  طرف  عند  حترتق  م��رة، 

احلياة  ع�ستهم  وكيف  عقب،  على  راأ�سا  فانقلبت  فجاأة  الهانئة 

اأيامهم وغريت  بنابها فزادت من عوزهم واأ�سنتهم فعكرت �سفو 

نقاء اأحالمهم، وبدلت �سحكاتهم، فانقلب عامله الهادئ وتبعرت 

اأجزاوؤه مثل �سظايا زجاج حمطم،  اإىل مئات االأجزاء املتناثرة التي 

ي�سعب جمعها. 

تنقلوا كثريا قبل و�سولهم اإىل هذه القرية املتوا�سعة، هربا من 

َل لعمر اأن اأبواب جهنم  اأ�سوات املدافع والرباميل املتفجرة، حتى ُخيِّ

فتحت فاأمطرت قنابل من �سجيل، فمنذ اأن ابتداأ »الربيع العربي« 

احلروب  ن�سبت  ال�سعوب،  حياة  وحت�سني  لالإ�سالح  ي�سعى  ال��ذي 

وال�سراعات كالنار يف اله�سيم، نار اأحرقت االأخ�سر والياب�س، ومل 

يعد الربيع يزهر يف اأر�سهم، فاأُ�سقط من ح�ساب الف�سول االأربعة.

واأوراق��ا  اللون،  اخل�سبي جوزي  �سندوقه  �سوى  عمر  يحمل  مل 

بي�ساء مت انتزاعها على عجل من دفاتره القدمية، وقلم الر�سا�س 

االأحمر املخطط باالأ�سود، احتفظ بهم كاأ�سياء ثمينة خل�سها من 

املوت يوم انهار بيتهم. 

يكتب عمر فتمتلئ اأوراقه البي�ساء باأحداث يومية تعجُّ باالأهوال 

عوده  �س  وتقوَّ كاهله  اأثقلت  التي  املتالحقة  املت�سارعة  واالأح��داث 

الغ�س ب�سببها. 

الق�سي  ب�سقفها  الواحدة  الغرفة  ذات  القرية  مدر�سة  اإىل  يذهب 

املتاآكل بفعل عوامل الطبيعة، يجل�س مع اأقرانه االأطفال، ي�سغون اإىل 

معلمهم احلكيم ب�سوته الرخيم الهادئ الباعث للطماأنينة يف نفو�سهم 

القادم،  الغد  لهم  تنري  التي  امل�سيئة  وابت�سامته  ال�سغرية،  وقلوبهم 

وعمر �ساٍه �سابح يفكر يف ف�ساء الالمكان، يعود بذاكرته اإىل مدر�سته 

يفتقد  كثريًا،  اإليها  ي�ستاق  التي  الوا�سعة،  و�سفوفها  االأبي�س  مببناها 

مقعده االأول بالقرب من النافذة حيث �ساهد ذات مرة ع�سفورا يبني 

ع�سه فوق اأعايل �سجرة اجلميز العمالقة املعمرة، لعل البي�س قد فق�س 

االآن وطارت الفراخ ال�سغرية، رمبا هاجرت هي اأي�سا تاركة ع�سها.

والبيوت  ال�سيقة،  ال�سوارع  ذي  احل��ي  يف  بيتهم  على  يعرج 

املتال�سقة، واأوالد اجلريان يلعبون الكرة، فتتعاىل هتافاتهم مهللني 

اأحمد  جاره  الذكريات  بني  من  يطل  لهدف،  اأحدهم  اإح��راز  عند 

بذيء  الطباع  �سيء  الت�سرفات  ب�سنوات عدة، غريب  يكربه  الذي 

الكلمات، ويذكر كيف اختفى فجاأة من احلي، ليعاود الظهور بعد 

اأ�سهر عدة وقد تغري حاله، يقف على نا�سية الطريق مراقبا املارة، 

مت�سدقا  مبهمة،  م�سطلحات  م�ستخدمًا  غريب  باأ�سلوب  يتحدث 

بعبارات جوفاء، مقدما االإغراءات املادية من مال ومالب�س وهواتف 

نقالة، وحتى اأطعمة للفتية حتى يتبعوه، �سوت التفجريات يدوي يف 

اأخته  اأمه تبكي بحرقة، وت�سم  اأبوه يحوطهم بذراعيه،  كل مكان، 

زينب اإىل �سدرها.

مل يعد الوطن مكانا اآمنا، »فبالد العرب اأوطاين« تلك االأ�سعار 

التي رددها طوياًل �سارت من املا�سي، يت�ساءل عمر: »اأين اجل�سد 

اجل�سد  �سائر  له  تداعى  اأذى  اأ�سابه  اإذا  ال��ذي  ال��واح��د  العربي 

قد  الوطن  اأن  ال�سغري  بقلبه  يفتك  باأمل  ويقر  واحلمى«؟  بال�سهر 

انتهك ج�سده واغت�سبت عذريته واأُحرق قلبه، وُقطع راأ�سه على يد 

اأ�سخا�س غرباء غزوه »كفايرو�س« خطري.

منهيا  معلمه  �سوت  على  الذاتية  تاأمالته  من  ال�سغري  يعود   

الدر�س بعبارة: »غدًا اإن �ساء اهلل �ساأعلمكم �سنع طائرة ورقية يا 

اأن  بعد  املتينة،  واخليوط  امللونة  االأوراق  معكم  اأح�سروا  اأوالدي، 

ت�سمح لكم اأمهاتكم باأخذها، واأنا �ساأح�سر العيدان اخل�سبية لكم«. 

غادر االأطفال الدر�س فرحني ملا �ستكون عليه جتربة الغد، ويف 

باأ�سيائهم  املدر�سة  �ساحة  االأطفال  افرت�س  التايل  اليوم  �سبيحة 

ال�سغرية، اأوراق هنا وخيطان هناك، عيدان خ�سبية و�سمغ ال�سق، 

فاحلما�سة تاأخذهم اإىل البعيد ل�سنع طائراتهم الورقية.

واأخ��ذ  ال��ل��ون،  ج��وزي  اخل�سبي  �سندوقه  متاأبطا  عمر  و�سل   

واآالم��ه،  خماوفه  واأح��الم��ه،  �سجونه  بثتها  التي  اأوراق���ه  ب��اإخ��راج 

األ�سقها على هيكل طائرته الورقية، لعلها ت�سل بكلماتها اإىل عنان 

ال�سماء. 

طائرتي الورقية

املعلمة: �سماهر امل�سري

مدر�سة عمورية االأ�سا�سية الثانية
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اأنهى االأطفال �سنع طائراتهم الورقية، و�سعدوا بها اإىل �سفح 

اجلبل حاملني اآمالهم واأحالمهم واأ�سواقهم الطفولية، 

اأودعها  التي  امللونة،  الورقية  النجوم  من  بعدد  ال�سماء  ُزينت 

االأطفال براءتهم و�سدى �سحكاتهم، اأخذت طائرة عمر بالتحليق 

يف ال�سماء، والهواء يحملها معه بعيدا وعاليا جدا، الأول مرة ي�سمع 

املعلم �سحكات عمر تعلو مع ارتفاع طائرته، ليحمل الهواء احلروف 

والكلمات ولياأخذها نحو االأفق لعلها ت�سل يوما.

�  �  �
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����ْف ِم�������َن ال���ع���ل���ِم ُر�����س����اَب����ْهق���������ال���������وا ال��������ع��������ل��������وُم م�������ع�������ارٌف ف����ار�����سُ

ق������د ف���������اَز َم���������ْن اأف������ن������ى ����س���ب���اَب���هق���������ال���������وا ال��������ع��������ل��������وُم م��������ع��������ارٌج

���ب���ا ال�������سِّ يف  �����ع�����لُّ�����ُم  ال�����تَّ ف�����اِق�����ط�����ْف ِم���������َن ال����ع����ل����ِم ُل����ب����اَب����هُق�������ْل�������ُت 

����ج����اَب����هواْن�������َه���������������سْ ب����ن����ف���������س����َك واب������ت������ِغ ������ْل������م������ًا ت�����������روُم ب�������ِه ال����نَّ ِعِ

ع�������ي َي�������دَّ َم�������������ْن  يف  َخ����������������رْيَ  ِح���������س����اَب����هال  ُي�����ت�����ِق�����ْن  ومل  ِع�����ل�����م�����ًا 

ع�����������ي ِك�����ت�����اَب�����ْهع�����������������اٌر ع�������ل�������ي�������َك وَت�����������دَّ  
ْ
َت���������ْق���������راأ ومل  ِع�����ل�����م�����ًا 

ق������������������راءٌة ال����������ع����������ل����������وَم  ���ح���اَب���ْهاإنَّ   ال�������سَّ
َ
ِق������ْدم������ًا وق������د َق����������راأ

������رًا َي������ْت������ل������و ع�����ل�����ى َط�����������َه ِخ������ط������اَب������ْهج���������ربي���������ُل ج���������������اَء ُم������ب�������������سِّ

����������������ًة مَّ
ُ
 واأَق���������������������������ِرْئ اأ

ْ
ِع�����ل�����م�����ًا وم��������ا ك������ان������ْت ُدع�������اَب�������ْهاإق���������������������راأ

م���������ن���������ازٌل ال����������ع����������ل����������وَم  َغ�������راَب�������ْهاإنَّ  ْو 
َ
اأ ف����ي����ه����ا  ������كَّ  �������سَ ال 

��������ْق��������ُل م�������واه�������ٍب ����ب����اَب����ْهال�������ع�������ل�������ُم ���������سَ �����ف�����وَل�����ِة وال���������سَّ ُم�����ن�����ُذ ال�����طُّ

َم������ْه������ُد احل�����������س�����اِرة وال����ُع����ج����اَب����ْهف�������ال�������ع�������ل�������ُم َك�����������ن�����������ٌز ن�������اف�������ٌع

ال������ذي �����ح�����ِل  ال�����نَّ اإىل  �����راَب�����ْهف������اْن������ُظ������ْر  ه�������ِر ������سَ َي����ج����ن����ي ِم��������َن ال�������زَّ

قالوا العلوُم معارٌف

 �سعر الدكتور جميل �سليم ال�سعود

�ساعر وباحث
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�����������������ًة مَّ
ُ
َق�������راَب�������ْهواْن�������������َف�������������ْع ب�����ع�����ل�����م�����َك اأ ْو 

َ
اأ ًا  َع����������������دوَّ ك������ان������ْت 

ُع����ب����اَب����ْهف�������ال�������ع�������ل�������ُم َب�����������ْح�����������ٌر زاخ�������������ٌر َت�����ْخ�����������سَ  وال  ف�����اب�����ِح�����ْر 

ىل
ُ
االأ َرف���������������َع  ق��������د  ����ق����وا ِرك������اَب������ْهوال�������ع�������ل�������ُم  جَم����������دًا وق�������د َع���������سِ

����م����ا ال���������سَّ يف  جن�������وم�������ًا  ���ح���اَب���ْه���������س��������اروا  ����سَ ْو 
َ
اأ َغ�����ْي�����ٍث  ُم���������ْزَن  ْو 

َ
اأ

َب�������������دو ِل������َط������ْل������ع������ت������ِه َم������ه������اَب������ْهوال����������ع����������ل����������ُم زي������������ن������������ُة ع��������امل

َن�������ُك�������ْن مل  �������ع�������لُّ�������ُم  ال�������تَّ ُذوؤَاَب����������������ْهل�����������وال  ْو 
َ
اأ  

ٍ
ق���������وم �������س������ي������اَد 

َ
اأ

����������س���������ات���������ذَة ال���������ورى
َ
������ْرن������ا اأ �����ا������سُ ق�����د َف����ت����ُق����وا ِح����ج����اَب����ْه�������سِ وال�����نَّ

ج������ى ��������ا َم�����������س�����اب�����ي�����َح ال������دُّ ���ه���اَب���ْهُك��������نَّ �����ا������سُ ق����د ������س�����اروا ����سِ وال�����نَّ

�������ع�������وا ����ب����اَب����ْهنَ���������ح���������نُ ال����������ذي����������نَ َت�������ربَّ َع�������ْر��������سَ امل�������ع�������ارِف وال����طِّ
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م�سلٌم عربٌي اأنا

موؤمٌن باحلوار

موؤمٌن اأّنُه

�سعلة الفكر لوالُه

ما ن�سجت اأمٌة 

ُحلة االزدهار

م�سلٌم عربٌي اأنا

ال اأخا�سُم من

راأيُه لي�س معي

ال اأبادرُه بال�سجار

ال اأعاديِه

مهما اختلفنا باأفكارنا

نحن من عامٍل 

يحتوينا بكّل اختالفاتنا 

اإمنا العنف ناٌر يهّدد عاملنا بالدماْر 

اأتهون علينا احلياة وقد 

خلقت لنزرع فيها  ال�سالم لكل االأناْم

ونعي�س باأيامها األفة ووئاْم ؟

اإنها معرٌب و�سراٌط  لدار القراْر

فله الفوز من َعبد اهلل يف ورٍع وبغري ف�ساْد 

من م�سى حاماًل اأمنه للعباد بكّل وفاْء 

وهو ال يبتغي للورى 

غري ح�سن اجلواْر

موؤمن بالحوار

�سعر غازي اإ�سماعيل املهر

م�سرف تربوي/ الزرقاء
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ن����ه����وُن ن���ع���ل���و ال  االإ���������س��������الم   وي�����رح�����ل َه����ّم����ن����ا ث�����م ال�������س���ج�������وُنم������ع 

�����������ْت م�����ن م����ط����اي����ان����ا ال����ف����ت����وُنوك����ن����ا خ�������رَي م�����ن رك�������ب امل���ط���اي�������ا وذلَّ

ي����ك����وُنوج���������اء ال�����ي�����وم م���ب�������ت�������دٌع ع���ن���ي���ٌد ف�����ال  ي�����ك�����وَن  اأن  ي������ح������اوُل 

ح���ٌق  
ِ
االإ��������س�������الم يف  ال������دي������َن  وه������ل ت���ع���ل���و  ع���ل���ى ح������ٍق ظ���ن�������وُن؟الأن 

دي�����ن�����ًا  
ِ
االإ�������س������الم م����ع  اأدع��������و  ي���ك�������وُنوال  ال  دي�����������ٌن   

ِ
االإ��������س�������الم م�����ع 

م�����ك�����ي�����ُنوخ�����ري االأم��������ر اأو����س�������ط�������ه م�����ك��ان�����ًا اأم����ك���������ن����ه  اهلل  وح����ب���������ُل 

ال��ط�����ري��ق ع�����ن  خ��ط�����اَك  ح����ادت  ف�������اإن ال���������درَب خ�����ال���َ��َط�����ُه ال�����م��ج��وُناإذا 

�����واُه ������سِ ول����ي���������س ب���غ�������ي�������ره ح�����������ٌق ي�������ك�������وُنه�������و االإ��������س�������الُم  ال ح���������ٌق 

هو الإ�شالم دين ال�شماحة

�سعر يو�سف اأحمد اأبو زبيد

مدر�سة امل�سارع االأ�سا�سية
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�سعر يو�سف اأحمد اأبو زبيد

مدر�سة امل�سارع االأ�سا�سية
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