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بناء قدراتنا الب�سرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نه�سة الأمة

لقد تنامى يف الآونة الأخرية نقا�س حمموم حول ملف التعليم، مل يقت�شر على اأمة دون اأمة، ول على قطر دون قطر. ولقد اأ�شعدين اأن كان 
لبالدنا العربية من هذا النقا�س ن�شيب كبري �شهدنا اآثاره يف الأردن على �شتى ال�شعد، وعرب خمتلف املوؤ�ش�شات.

واإنني م�شتب�شر بهذا النقا�س اجلاد، فهو اإن دل على �شيء فاإمنا يدل على يقظة ووعي مبا لهذا امللف من اأهمية كربى واأثر عظيم. ول عجب، 
فما من اأمة تنه�س بغري التعليم، وقد بات من البديهيات اأن ل �شيء يعدل التعليم يف م�شرية بناء الدول، وتغيري وجه العامل، اإلى الأجمل 

والأكمل والأف�شل، ول �شيما يف مرحلة باتت تت�شابق فيها الأمم يف اقت�شاد املعرفة، وا�شتثمار الطاقات الب�شرية.
مل يعد خافيا على اأحد اأننا نعي�س يف ع�شر ت�شارعت خطاه، واأننا لن ن�شتطيع اأن نواكب حتديات هذا الع�شر اإل باأدواته املعرفية اجلديدة، 

ول اأن نلبي احتياجاته اإل بو�شائله التقنية احلديثة.
ول ميكننا يف ظل هذا الواقع، اأن نغفل عن التحديات الكبرية التي يواجهها قطاع التعليم، بدًء من العرتاف بها، ومن ثم بذل اجلهود 
لتجاوزها، وابتكار احللول الناجعة لها، و�شول اإلى نظام تعليمي حديث، ي�شكل مرتكزا اأ�شا�شيا يف بناء امل�شتقبل املزدهر الذي ن�شعى اإليه. 

ولذلك فاإننا نرى اأهمية التو�شيات التي قدمتها جلنة تنمية املوارد الب�شرية العام املا�شي و�شرورة العمل بها.

ال�ستثمار يف م�ستقبل اأبنائنا عماد نه�ستنا
واإننا على ذلك لقادرون، فها هي ذي ثروتنا الب�شرية، اأغلى ما ميتلك الأردن من ثروات، قادرة، اإذا هي نالت التعليم احلديث الوايف، على 
�شنع التغيري املن�شود، ولي�س اأمامنا اإل اأن ن�شتثمر يف هذه الرثوة بكل قوة وم�شوؤولية، فال ا�شتثمار يدر من العوائد كما يدر ال�شتثمار يف 
التعليم. اإنني اأوؤمن كل الإميان باأن كل اأردين ي�شتحق الفر�شة التي متكّنه من اأن يتعلم ويبدع، واأن ينجح ويتفوق ويبلغ اأ�شمى املراتب، باإميان 
واإقدام واتزان، ل يرى للمعرفة حدا، ول للعطاء نهاية، منفتحا على كل الثقافات، ياأْخذ منها ويدع؛ احلكمة �شالته، واحلقيقة مبتغاه، 

يطمح دوما اإلى التميز والإجناز، ويرنو اأبدا اإلى العلياء.
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وتاأمني  احلا�شنة،  البيئة  لتوفري  وعامة،  خا�شة  وموؤ�ش�شات  وحكومة  �شعبا  اجلميع،  جهود  تتكاتف  مل  ما  يتحقق  لن  ذلك  من  �شيئا  لكن 
الحتياجات ال�شرورية من اأجل بناء قدراتنا الب�شرية من خالل منظومة تعليمية �شليمة وناجعة، توؤتي اأُُكلها كل حني بجهد اأبناء وبنات هذا 

الوطن، على اختالف م�شاربهم وم�شالكهم يف احلياة.

�سبيلنا مل�ستقبل زاهر
وت�شعى  متنوعة،  ومواهب  وقدرات كبرية،  هائلة،  وبناته من طاقات  ال�شعب  اأبناء هذا  به  يتمتع  توؤمن مبا  اأن  التعليمية  املوؤ�ش�شات   على 
لكت�شاف هذه الطاقات، وتنمية تلك القدرات، و�شقل تلك املواهب، وحتفيزها اإلى اأق�شى حدودها، عرب اأحدث الأ�شاليب التعليمية التي 
ت�شجع على الفهم  والتفكري، والفهم ل التلقني، وجتمع بني العلم والعمل، والنظرية والتطبيق، والتحليل والتخطيط، وتفتح  اآفاقا رحبة اأمام 

اأبنائها، ليتفوقوا يف كل مادة، وينبغوا يف كل فن اأو مهنة اأو حرفة.
اإنه مل يعد من املقبول، باأي حال من الأحوال، اأن ن�شمح للرتدد واخلوف من التطوير ومواكبة التحديث والتطور يف العلوم، اأن يهدر ما منلك 
من طاقات ب�شرية هائلة. اإن قطاع التعليم هو قطاع ا�شرتاتيجي ومن غري املقبول اأي�شا، بل من اخلطري، اأن يتم الزج بالعملية التعليمية 
وم�شتقبل اأبنائنا وبناتنا يف اأي مناكفات �شيا�شية وم�شالح �شيقة، غري اآبهني باأهمية و�شرورة ا�شتمرار التطوير والإ�شالح واأثره العميق 

على اأمتنا وحا�شر الأجيال وم�شتقبلهم.
لقد بات التطوير �شرورة اأملتها الظروف، بل متى مل يكن كذلك؟ فها هي �شفحة التاريخ وجتارب الأمم تثبت اآل حميد عن  التغيري، ول 

م�شري اإل اإليه، فالتغيري يفر�س نف�شه، ويثبت ذاته، ومي�شي غري عابئ مبن يخ�شونه.
وطاملا كان الأردن ب�شعبه مقداما ومبادرا ورائدا يف التحديث والبناء يف وطننا العربي، وكنا ال�شاعني اإليه، واملبادرين به، لتكون مقاليده 
يف اأيدينا، ونكون نحن املتحكمني يف وجهته، ل يتنكر ملا�شينا املجيد، اأو لرتاثنا اخلالد وح�شارتنا العربية والإ�شالمية، بل ي�شتلهمه ويبني 
عليه، وينهل منه ويعتد به، بعقل منفتح ونف�س ر�شية، ل ترى يف ذلك املا�شي اإل مادة تبعث على الفخر والعتداد، ل مادة لبث الفرقة 

والبغ�شاء، مادة للبحث والنظر والتحليل، ل مادة للتقليد واجلمود والتكرار. 
اإن لكل ع�شر اأدواته وو�شائله، وهمومه وم�شاكله، فالتعليم يف ع�شرنا احلديث، الذي ي�شهد تطورا هائال يف التكنولوجيا، ل يقت�شر على 
القراءة والكتابة، بل يتجاوز ذلك يف ع�شر الكمبيوتر والإنرتنت اإلى اإتقان لغات عاملية اأ�شا�شية، وامتالك مهارات التوا�شل مع الآخرين 
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ومبادىء العمل املهنية، والقدرة على التحليل والتفكري ليكون قادرا على امل�شاركة يف اإنتاج املعرفة، وامل�شاهمة يف اإحداث التقدم، عمال 
بِّ ِزْديِن ِعْلًما(.   بقوله تعالى )وُقل رَّ

لقد اأنعم اهلل علينا برثوة عز نظريها من القيم العالية واللغة الرثية والرتاث البديع. ولن ي�شتطيع اأبناوؤنا اأن ينهلوا من هذا الرتاث، اإل اإذا اأحبوا 
ن بناءهم املعريف الأ�شيل. لغتهم العربية، واأجادوها وتفوقوا فيها، وكيف ل وهي لغة القراآن الكرمي ول�شان الأمة، فهي التي ت�شكل ثقافتهم وتكوِّ

روؤيتنا لأردٍن منارة للعلم واملعرفة 
اإننا نتطلع اإلى اأردن قوي، يقدم لأبنائه خري تعليم، يوؤهلهم لأن يواجهوا حتديات احلياة، لأن يقيموا اأعمال ناجحة، واأن ميار�شوا حرفا 
قيمة، واأن ين�شئوا اأ�شرا متاآلفة، واأن يبنوا جمتمعا متما�شكا. نتطلع اإلى اأردن يتبواأ مكانه يف م�شاف الدول التي �شبقت يف هذا امليدان، 
وا�شتطاعت باجلهد واملثابرة انتزاع املراكز املتقدمة فيه. فبناء قدراتنا الب�شرية، من خالل التعليم املتميز وجتويد خمرجاته، بوابتنا نحو 
امل�شتقبل، فهو ي�شكل اأر�شية م�شرتكة لفهم الآخر وتعميق قيم الت�شامح، بعيدا عن الغلو والتع�شب، كما اأن حتقيق الإ�شالح ال�شامل يرتبط 

ارتباطا وثيقا بالنه�شة التعليمية مهما كانت الظروف والتحديات.
ونطمح اأي�شا لأن يكون لالأردن جتربة تغري بنجاحها الآخرين، فيكون هو قائد م�شرية حتديث التعليم يف العامل العربي، ورائد التحول 
اإلى جمتمع املعرفة، فتحدي التعليم، كما اأ�شلفت، غري مقت�شر على بلد بعينه، ول بد اأن تتوحد اجلهود، ويتم تبادل اخلربات لتجاوز هذا 

التحدي.
وعليه، فاإننا نريد اأن نرى مدار�شنا ومعاهدنا املهنية وجامعاتنا م�شانع للعقول املفكرة، والأيدي العاملة املاهرة، والطاقات املنتجة. 
اأن نرى فيها ب�شائر الرتقاء  ُتكت�شف فيها ميول الطلبة، وُت�شقل مواهبهم، وُتنمى قدراتهم. نريد  اأن نرى مدار�شنا خمتربات  نريد 
ج طالبها اإل وقد تزودوا بكل ما يعينهم على ا�شتقبال احلياة، ومواجهة ما فيها من حتديات، وامل�شاركة يف ر�شم الوجه  والتغيري، ل تخرِّ
امل�شرق لأردن الغد؛ طلبة يعرفون كيف يتعلمون، كيف يفكرون، كيف يغتنمون الفر�س ويبتكرون احللول املبدعة ملا ي�شتجد من م�شاكل، 
ويعر�س من عقبات. ول يكون ذلك اإل مبنظومة تعليم حديثة، تو�شع مدارك الطلبة، تعّمق فكرهم، تثري ف�شولهم، تقوي اعتدادهم 
وتراث  والعربية  الإ�شالمية  بهويتنا  والعتزاز  الرا�شخة،  والثقة  القوي،  الإميان  اأجنحة من  على  العاملية،  اإلى  بهم  وت�شل  باأنف�شهم، 

الآباء والأجداد.
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اأَمام اأبنائنا وبناتنا اأبواب التفكري العميق والناقد؛ ت�شجعهم على طرح الأ�شئلة،  كما ل ميكن اأن يتحقق ذلك، اإل مبناهج درا�شية تفتح 
وموازنة الآراء؛ تعلمهم اأَدب الختالف، وثقافة التنوع واحلوار؛ تقّرب منهم اأ�شاليب التعبري، وتنّمي فيهم ملكة النظر والتدبر والتحليل، 

وكذلك مبعلمني ميتلكون القدرة واملهارات التي متكّنهم من اإعداد اأجيال الغد.
اإنني لأكرر التعبري عن �شعادتي بهذا النقا�س الدائر حول تنمية مواردنا الب�شرية وتعليم بناتنا واأبنائنا، املو�شوع الذي مي�س م�شتقبل اأمتنا، 
واأدعمه كل الدعم، حتى يوؤتي ثماره بالتنفيذ والإ�شالح، فهو عالمة وعي وتيقظ، ومبعث اأمل وارتياح. ول بد اأن نعمل دون تردد اأو تاأخري، 
يدا واحدة، موؤ�ش�شات ومعلمني، طلبة واأهايل لنحقق مبتغانا. فكل يوم مي�شي مت�شي به فر�شة لأبنائنا يف حتقيق ما ي�شتحقون فال ن�شيعها 

عليهم.




