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 دور الخطاب السياسي األردني في الدفاع عن وسطية اإلسالم 

  ( رسالة عمان) أنموذجاً 

  إعداد 

 حمزة نواف الفايز

  إشراف

 محمد بني عيسى

  الملخص

الم ن وسطية اإلسهدفت الدراسة للتعرف على دور الخطاب السياسي األردني في الدفاع ع  

أهمية الدراسة في إبراز النهج الهاشمي المعاصر في االعتدال  وتكمن(رسالة عمان أنموذجا)، 

والوسطية، وتنطلق فرضية الدراسة من أن هناك ثمة عالقة ارتباطية بين منهجية الخطاب السياسي 

  للدولة، وبين اختيار أدوات التنفيذ.

ون وكذلك منهج التحليل النقدي للخطاب السياسي األردني واستخدمت الدراسة منهج تحليل المضم

والمنهج التاريخي، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها: أن الخطاب السياسي األردني 

انطلق من ثوابت راسخة هادفة لبناء أردن الحاضر والمستقبل والتركيز على أن اإلنسان األردني هو 

 ااتصف بالوسطية واالعتدال منطلق وأن الخطاب السياسي األردني ،شميينمحل تركيز واهتمام الها

كما اتصف هذا الخطاب بالمصداقية ومقدرته على  التاريخية.من ثوابت اإلسالم والثوابت العربية 

كما هدف الخطاب السياسي للعمل على مواكبة التطور  مواقف المختلفة داخليًا وخارجيًا.معالجة ال

ن، وأن للمواط العامةلوجي بما يتفق مع معتقدات اإلسالم السمحة وتحسين الخدمات العلمي والتكنو 

رسالة عمان كانت تشجع على الوسطية واحترام التمايز العقائدي وتبرز بشكل واضح سماحة اإلسالم 

وقد أوصت الدراسة بضرورة إجراء قراءات موضوعية وتحليلية لرسالة عمان باستخالص ووسطيته. 

العبر منها والتعرف على أثر هذه الرسالة في إحداث التغيير والتطوير المنشود، كما أوصت الدروس و 

بضرورة إطالق الحريات العامة وحرية الصحافة والنشر والعمل على تفعيل المؤسسات السياسية 

  ومنظمات المجتمع المدني.

  : الخطاب السياسي، وسطية اإلسالم، رسالة عمان.الكلمات المفتاحية
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                                                     Abstract  

This study aimed at getting a knowledge with the role of the Jordanian political 
discourse in defencing the moderation of Islam (Amman Message) as a model. 

The importance of this study emerges from illustrating the contemporary 
Hashemite method in moderation, and the study hopothesis launchs from the fact that 
there is a correlation between the methodology of the state's political discourse, and 
between selecting the implementation tools. 

The study used the content analysis method and the critical analysis method of the 
Jordanian political discourse, in addition to the historical method. 

The study reached a number of results, the most important: 

The Jordainian political discourse is launched from fixed principles aiming at 
building Jordan's present and future, with the focus on the Jordainian citizen, whith the 
focus and interest on the Jordanian human which is the focus and interest the of the 
Hashemites and the Jordanian discourse is characterized by moderation from the islam 
fixed principles, and the Arab historical priciples. 

Also, this discourse is characterized by trustworthy and its ability to treat the 
different internal and external situations. Also, the political discourse aimed at working 
for change and following the scientific and teachnological development in agreement 
with the Islam forgiving principles, and improving the general services provided to the 
citizen and Amman Message has been encouraging moderation, respecting the devirse 
beliefs which is clear from Islam moderation. 

The study recommended conducting objective and analytical readings of Amman 
message, extracting the lessons and advices from them on the effect of this Message in 
making the desired change and development. 

Also, the study recommended the necessity for launching the public freedoms, 
press freedom, publication and the work to activate the political institutions and the civil 
society organizations. 

Keyworkds: Political Discourse, Islam Moderation, Amman Message.  
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  الفصل األول

  خلفية الدراسة وأهميتها
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  الفصل األول

  خلفية الدراسة وأهميتها

  

  مقدمة:ال

ربمــا تــأكيــد هويتهــا وتحــديــد ثوابتهــا ، و  إلىتمر في حياة األمم مفاصل تاريخية تحتاج فيها 

اصــة الثوابت وترســيخها ، خ تحديد هذه إلىحاجة تجعل هناك بحالة غير مســبوقة  األمة العربية تمر

ع القرن الحادي والعشــرين حيث أصبح العالم قرية عالمية ، تحكمه متغيرات متسارعة دخلت في مطل

ان ف من التعامل معها بوعي ومســــــــــــــؤولية. ومن هنا، ال يمكن تجــاهلهــا ، وال بد  الحيــاةجزئيــات  إلى

تعمل على إعادة صـــياغة المرحلة ، بحيث ال تضـــيع الهوية الوطنية والقومية  أنمن واجب القيادات 

وال تســـــمح بالمقابل باالنغالق والعزلة ، وهذا الفهم مؤشـــــر على وعي القيادة واســـــتنارتها وأخذها زمام 

  المبادرة. 

ة ي الســــــياســــــة الداخليوتســــــعى العديد دول العالم ألن يكون للخطاب الســــــياســــــي دورا مؤثرا ف  

ومما ال شــــــك فيه أن الخطاب الســــــياســــــي يتمتع بالفعالية والقوة االســــــتراتيجية بحيث  والخارجية فيها.

يتمكن الذي يلقي الخطاب من إيصـــال أفكار يؤمن بها وتطلعات يمكن الوصـــول إليها، وبيان رســـالة 

امينه، به واالجتهاد في تحقيق مضــــــالدولة في جميع المراحل إلى أذهان المتلقين بما يدفعهم لإليمان 

  ).2012:901لذلك كان للخطاب السياسي تلك األهمية البالغة (مهدي، 

لقد كان اإلســــــالم على الدوام من أولويات الخطاب الســــــياســــــي األردني، وقد ظهر ذلك جليا   

من خالل رســـالة عمان التي كشـــفت مضـــامينها عن قيم التســـامح في الدين اإلســـالمي وكيف أن هذا 

الــدين إنمــا يركز على الوســــــــــــــطيــة، بعيــدا عن الغلو واالنحراف والتطرف، وهذا ما نادى به رســــــــــــــول 
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في حجة الوداع عندما دعا الناس إلى التسامح وااللتزام بقيم  -صــلى اهللا عليه وســلم–البشــرية محمد 

الدعوة إلى م و اللتزام بهذه القيوجودهم إلى ااإلســــالم وتعاليمه، األمر الذي دفع الهاشــــميين في أماكن 

التمســك بها في كل وقت، بعيدا عن جميع المظاهر التي يمكن أن تؤدي إلى تشــويه صــورة اإلســالم 

  ).2012:30عند اآلخرين (الرجبي، 

وينطلق الخطاب الســـياســـي االردني من منظور أردن الحاضـــر والمســـتقبل وأن اإلنســـان هو   

الخطاب الســياسي األردني، موجها تجاه الشأن  الهدف في التنمية الشــاملة والمســتدامة، لذلك فقد كان

ضـــايا كما كان موجها نحو البحث في الق جتماعيا وســـياســـيا وثقافيا.التنموي في مجاالته اقتصـــاديا وا

  ).1  :2011المحلية واإلقليمية والدولية وعلى جميع الصعد (المومني، 

اري مستنير، بهدف تأسيس خطاب إسالمي حض 2004وقد صــدرت رسالة عمان في العام 

إليصـــــال رســـــالة اإلســـــالم وثوابته إلى العديد من دول العالم، كما أن هذه الرســـــالة حملت في طياتها 

 ن التطرف وتشــــــــجيع الحوار مع اآلخروســــــــطية اإلســــــــالم والحث على التســــــــامح واالعتدال والبعد ع

 اريخ عدة من التضـــــــــــمن ثوابت األردن التاريخية والدينية والتي حمل لوائها الهاشـــــــــــميون عبر مراحل 

  ) .  16: 2009(بصبوص، 
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  مشكلة الدراسة:

لم ينل اهتماما كافيا من قبل  إال أنه إن موضــــــــــوع وســــــــــطية اإلســــــــــالم يعد موضــــــــــوعا هاما  

خاصــة فيما يتعلق بالخطابات الســياســية، وكون رســالة عمان تعد إحدى الرســائل  ،الباحثين والمحللين

لرغم من هذه األهمية إال أن هذه الرســالة لم تحظ بالعناية وبا .الهامة في الدفاع عن وســطية اإلســالم

الكافية لتحليل مضــــامينها لبيان المبادئ الحاكمة للســــياســــة األردنية في الدفاع عن وســــطية اإلســــالم 

تمثل مشــــــكلة وت هذه الوســــــطية. وبيان االســــــتراتيجية التي تنتهجها الســــــياســــــة األردنية في الدفاع عن

لســـــؤال الرئيس اآلتي: هل كان للخطاب الســـــياســـــي األردني دور مؤثر في الدراســـــة في اإلجابة عن ا

  الدفاع عن وسطية اإلسالم من خالل رسالة عمان؟

  

  أسئلة الدراسة 

  حتى يتسنى معالجة مشكلة الدراسة  يتوجب طرح مجموعة من األسئلة:  

يمه، هما هي كينونة الخطاب الســــــياســــــي اإلســــــالمي األردني (طبيعته، رؤيته، أســــــلوبه، مفا .1

 معطياته)؟

  األردنية في الدفاع عن وسطية اإلسالم؟ما دور السياسة  .2

 ما االستراتيجية التي تنتهجها السياسة األردنية في الدفاع عن وسطية اإلسالم؟ .3

ما مدى فاعلية الخطاب الســياســي األردني في توظيف رســالة عمان في الدفاع عن وســطية  .4

 اإلسالم؟
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 فرضية الدراسة

دني الخطاب الســياســي األر راســة من فرضــية مفادها  ثمة عالقة ارتباطية بين تنطلق هذه الد  

  .ورسالة عمان

 

  ف الدراسة:اهدأ

  تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يأتي:

التعرف على كينونة الخطاب الســــــياســــــي اإلســــــالمي األردني (طبيعته، رؤيته، أســــــلوبه،  .1

 مفاهيمه، معطياته).

  .ي الدفاع عن وسطية اإلسالمدور السياسة األردنية فالتعرف على  .2

 الوقوف على االستراتيجية على تنتهجها السياسة األردنية. .3

 تبيان فاعلية الخطاب السياسي األردني في توظيف رسالة عمان. .4

  

  أهمية الدراسة:

  تبرز أهمية الدراسة من الناحية العلمية (النظرية) من: األهمية العلمية (النظرية):

االعتدال والوســـــطية في اإلســـــالم من خالل رســـــالة  فيعاصـــــر تأســـــيس النهج الهاشـــــمي الم -

 عمان التي عملت على توضيح منهج اإلسالم في الوسطية واالعتدال والبعد عن التطرف.

عمل على والذي يوتفكيكه نعمل على تحليل وتفكيك الخطاب الســـياســـي األردني المعاصـــر   -

 رتكب باسم االسالم.تقديم صورة ناصعة لإلسالم بعيدًا عن الممارسات التي ت
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  تبرز أهمية الدراسة من الناحية العملية التطبيقية في: :األهمية العملية (التطبيقية)

 إمكانية إفادة الباحثين من نتائج الدراسة إلجراء دراسات أخرى معمقة. .1

إمكانية اســـــــتفادة المهتمين بتحليل مضـــــــامين الخطابات الســـــــياســـــــية للتعرف على دورها في  .2

  ية اإلسالم.الدفاع عن وسط

 

  حدود الدراسة:

ــ 2004تغطي هذه الدراسة الفترة الزمنية الممتدة من بين عامي : الحدود الزمانية ـــ  وهي الفترة 2016ـ

، وهي الفترة التي 2016منذ صدور رسالة عمان وتناولها خالل السنوات الالحقة حتى العام  الممتدة

ما  ىســـيضـــطر الباحث إلى العودة إل وربما ولضـــرورات البحث .شـــهدت هجمة شـــرســـة على اإلســـالم

  الستحضار العالقة التي تعطي الموضوع تمام المعنى. وذلك استكماال 2001قبل عام 

  : المملكة األردنية الهاشمية.الحدود المكانية

  

  محددات الدراسة:

ياسي العالقة بين الخطاب الستتمثل محددات الدراسة في قلة المصادر والمراجع التي تتناول 

وع رسمية التي تتعلق بموضوكذلك صعوبة الحصول على بعض الوثائق ال ،دني ورسالة عماناألر 

   .صعوبة الحصول على معلومات تتعلق بالوسطية من الجهات ذات العالقة إضافة إلى، الوسطية
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  : مصطلحات الدراسة

    الدور: -

ن (ابن منظور، معي تلك الممارســــات الســــلوكية المميزة لواحد أو أكثر من األشــــخاص في إطار لغة:

1971 :733.(  

هو منظومة من المناظير االقتصـــادية واالجتماعية واإلنســـانية التي تشـــكل في مجموعها : اصـــطالحا

  ).2010:23السياسية للدول ( باكير، المعطيات

  الخطاب السياسي: -

د بهو رسالة ذات هدف وداللة، وللرسالة أول وآخر وحتى يتحقق للرسالة هدفها فال الخطاب: 

من أن تصل إلى غايتها فيكون لها رد فعل ونتيجة، والخطاب كالم معتدل ومتوازن ، ليس فيه 

  ).22: 1995اختصار مخل وال إسهاب ممل (ملكاوي، 

وهو نوع من فنون الكالم الغــايــة منــه إقنــاع المتلقين واســــــــــــــتمــالتهم والتــأثير فيهم من خالل 

  ).2009:999القضايا التي يتم عرضها (سيباني، 

والخطاب الســـياســـي هو : تركيب من الجمل موجه عن قصـــد إلى المتلقي بقصـــد التأثير فيه وٕاقناعه 

ة، أو ســــياســــي ثارة ويتضــــمن هذا المضــــمون أفكارابمضــــمون الخطاب عن طريق الشــــرح والتحليل واإل

يكون موضوع هذا الخطاب ساسيا، ويهدف السياسي من خطابه إلى تغيير النفوس والعقول واألفكار 

  ).12 :1992لواقع مما يجعله في حالة لها صفات وسمات وهيئة معينة (الوعر، وا
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من  يلقيها رئيس الدولة أو أيبأنه مجموع الخطابات التي  ويعرف الخطاب الســياســي إجرائيا  

ن مفي جميع المحافل المحلية واالقليمية والدولية وتناول من خاللها موضـــــوع المســـــؤولين الرســـــميين 

  .سيةالمواضيع السيا

كما يعرف الخطاب السياسي على أنه: المقدرة على إيصال األفكار والقواعد واالستراتيجيات   

  ).2010:222في الدولة إلى المتلقين ويعتبر العنصر األول في التأثير عليهم (إدوارد، 

كما عرف بأنه مهارة اســـتراتيجية يســـتخدمها الســـياســـيون بحيث يمكنهم االتصـــال بفاعلية مع   

  ).2010:26المتلقين (شيل، جمهور 

على أنه الكلمات التي ألقاها الملك عبداهللا الثاني  الخطاب الســياســي األردني إجرائيا ويعرف

  فيها الدفاع عن وسطية اإلسالم. واإلقليمية والدولية متناوالبن الحسين في المحافل المحلية 

  وسطية اإلسالم: -

عهــا األهم، وترتكز على مجموعــة من الوســــــــــــــطيــة هي حركــة عقالنيــة تجعــل من العقــل مرج

األفكار منها التقددية والمشــــــاركة والحوار والتالقي مع اآلخرين والخيرية ونبذ العنف والكراهية وٕاحياء 

الدســـــاتير والمواثيق اإلقليمية والعالمية واســـــتبعاد اإلقصـــــاء والعزلة والتطرف والغلو، وهي إصـــــالحية 

  وليست تبريرية.

على أنها اتخاذ اإلسالم لمنهج وسط في تشريعاته وتعامالته  إجرائياتعرف وســطية اإلسالم و 

  وجميع أمور حياته بما يحقق الفائدة والنفع ألفراد المجتمع.
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من قبل الملك عبد اهللا الثاني بن  2004تشـــــــــرين الثاني  9البيان الذي صـــــــــدر في  رســــــالة عمان:

 التيالث أما المبادئ الثاإلســــــــــالمي.  الحســــــــــين من األردن، داعيا إلى التســــــــــامح والوحدة في العالم

بلدا، مع التركيز على  50من علماء الدين اإلســــــــــــــالمي في أكثر من  200صــــــــــــــدر الحكم من قبل 

قضــــــايا: تحديد من هو مســــــلم؛ الطرد من اإلســــــالم (التكفير)، و؛المبادئ المتعلقة بتســــــليم المراســــــيم 

  ).الدينية (الفتاوى

يم للتســــــامح واالعتدال اإلســـــــالمي في مواجهة الفكر عرف إجرائيا بأنها رســــــالة تتضـــــــمن قوت  

  الضال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

  النظري والدراسات السابقة اإلطار

  النظري: اإلطارأوًال: 

موضـــــوع وســـــطية االســـــالم من خالل تحليل مضـــــامين ل االطار النظري في تتناول الدراســـــة  

ن ثير موقد تعرض الك .رســــــــــــــالة عمان والوقوف على ما حملته من قيم في مواجهة الفكر الضــــــــــــــال

ن م يرة، حيث أن هذا الخطاب يعد جزءاالباحثين للخطاب الســــــياســــــي ومفاهيمه ذلك أنه ذو أهمية ك

رســالة من رســائل الدولة التي توجهها لالفراد، لذلك فقد اهتم هارات الشــخصــية الســياســية، كما تعد الم

م بين الكالالباحثون في تعريف الخطاب الســــــــــــــياســــــــــــــي ومن ذلك تعريفه بأنه مهارة المشــــــــــــــاركة في 

  ).102: 1992والمتلقين (صبحي،  المتحدث

ــــاع اآلخرين يســــــــــــــتطيع توظيف منطقــــه وأفكــــاره  والخطيــــب البــــارع في عمليــــة التــــأثير وٕاقن

وتصـــــريحاته من خالل خطوات متســـــلســـــلة وأفكار مرتبة بحيث يكون لها تأثير وصـــــدى عند جمهور 

  ).147: 2010المتلقين وبما يؤدي إلى إقناعهم (سلطان، 

يء تبني ( عمان ) لهذه الرســـــالة ، انســـــجاما مع دورها منذ انطالق جيش الثورة العربية ويج

دن العقبة ، فأرض األر  إلىبالد الشــــام ،ووصــــول جيش فيصــــل بن الحســــين  إلىالكبرى من الحجاز 

،  1918هي ارض الثورة العربية الكبرى بامتياز ، حيث أصــــبحت بعد ســــقوط الدولة العثمانية ســــنة 

تتويج فيصــل بن الحســين ملكا  ، بعد 1920آذار ســنة  8المملكة الســورية التي أعلنت في جزءا من 

، وخروج الملك فيصل من دمشق ، تبوأت  1920على ســورية ، وبعد معركة ميسلون في تموز سنة 

، وأصـــــبحت عمان 1921عمان من جديد موقعها المؤثر ، فقد تأســـــســـــت إمارة شـــــرقي األردن ســـــنة 

ارا لجيش الثورة العربية وحماها ( الجيش العربي ) الذي مثل آنذاك اســــــــــتمر  عاصــــــــــمة للهاشــــــــــميين ،

وتوافدت على عمان العناصــــر التي آمنت بفكر الثورة العربية وعملت مع الهاشــــميين ، ومن  الكبرى.
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عمان هي العاصــــــــــمة المؤهلة إلطالق الرســــــــــالة ، اســــــــــتمرارا إلرث الهاشــــــــــميين  أنهنا ، فإننا نرى 

ك عبد اهللا ن تبني جاللة الملإوبالتالي ف ،يقا اللتزامهم القومي اإلســــالمي والحضــــاريالتاريخي ، وتحق

ميين أرث الهاشــــــبل لتأكيد  من فراغ  هذه الرســــــالة اإلنســــــانية ، لم يأت الثاني ابن الحســــــين إلطالق

ها نالــذي ينطلق من الحقيقــة التي تقول بــان الخطــاب الــديني غير بعيد عن العلم والفكر والمعرفة ، وإ 

  ).  33: 2012تنطلق من المسؤولية التاريخية المتسلسلة التي يتحملها الهاشميون (الخالدي،

  ثانيًا: الدراسات السابقة:

  العربية: الدراسات

 كامل : دراســـــة مصــــطفى عند الســــياســــي الخطاب تحليل  ). بعنوان:2014دراســــــة باز (  

لغة مصـــــطفى كامل التي اســـــتطاع من تحليل  . هدفت الدراســـــة إلى والمقاالت الخطب على تطبيقية

ا دعائيا حجاجي خاللها أن يعرض القضـــــية الوطنية ســـــب ، ويكاالمصـــــرية في الداخل والخارج عرضـــــً

ل تعتمد الدراســـــــة على أســـــــس المنهج التداولي في تحليو  واألوروبيين لها. تأييد كثير من المصـــــــريين

 رية االتصــــال اللغوي ومعطياتها، فضــــالنظرية األفعال الكالمية، ونظ الخطاب، وقد أفادت كثيًرا من

إنجــاز دراســــــــــــــة تطبيقيــة في مجــال تحليل الخطاب تعد  المنطوقــة واللغــة المكتوبــة. عن نظريــة اللغــة

مل يرتبط ارتباطا وثيقا بعواتوصـــــلت الدراســـــة إلى أن الخطاب الســـــياســـــي   إضـــــافة إلى هذا االتجاه،

ختلف الخطابات الســياســية تالدراســة إلى أن  كما توصــلتالمجتمع.  اقتصــادية واجتماعية وثقافية في

  .باختالف مرسليها
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  مضامين خطابات جاللة الملك باللغة اإلنجليزية. ) بعنوان2012دراسة (الخالدي، 

وقــد هــدفــت الــدراســـــــــــــــة إلى تحليــل خطــابــات الملــك عبــداهللا الثــاني بــاللغــة اإلنجليزيــة على قوة هــذه 

  ية الفلسطينية.الخطابات وتعريفها بقضايا المنطقة والقض

) خطــابــا من خطــابــات الملــك، واســــــــــــــتخــدم البــاحــث منهج تحليــل 18قــام البــاحــث بتحليــل (

المضــــــمون وقد توصــــــل الباحث في تحليله إلى أن الملك ركز على اســــــتخدام المتضــــــادات أكثر من 

المترادفات وأكثر من العام والخاص، كما أظهرت الدراســــــــــة أن الملك دافع عن العديد من القضــــــــــايا 

  أهمها القضية الفلسطينية وقضية القدس والمقدسات اإلسالمية وكذلك دفاعه الكبير عن اإلسالم.و 

 المؤثرة للخطاب الســـــياســـــياالســـــتراتيجية تحليل القوى : ). بعنوان2012دراســـــــة مهدي (

لمؤثرة اهدفت الدراســة إلى تحليل القوى االســتراتيجية  اوباما.لباراك حالة الخطب الســياســية  دراســة 

اب الفعال الخط هذا يتمتعلرئيس الواليات المتحدة األمريكية باراك أوباما، حيث  خطاب الســــــياســــــيلل

ليها ا تمكن القائد ايصــــــال االفكار التي يؤمن بها ،والتطلعات التي يبغي الوصــــــول اســــــتراتيجيةبقوى 

عون يســــــــــو ها الالحقة ؛الى اذهان الجماهير وجعلهم يؤمنون بوالمراحل ،ورســــــــــالة الدولة في مرحلتها 

اهيم الجانب النظري والذي طرح المف منت جانبين :ضــالتي تالدراســة تم اعداد  .جاهدين الى تطبيقها

تضمن قي الذي الجانب التطبي التي يتمتع بها. االستراتيجيةالعلمية للخطاب الســياســي وطبيعة القوى 

 ك النليا وذاوبام باراكيية حالة تاثير الخطب الســـــــياســـــــيية لرئيس الوالييات المتحيدة االمريكدراســـــــة 

. اعتبرها احدى االســــباب المهمة لنجاحه في االنتخابات الرئاســــية االســــتراتيجيينالكثير من المفكرين 

يعد الخطاب الســــــياســــــي من القوى المؤثرة  -وقد خلصــــــت الدراســــــة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 

هداف لقيادات الســياســية على صيغة االا بشــكل مباشــر في عقول الجماهير وتعتمد فاعليته على قدرة

لت كما توصـــــ الناس ضـــــمن جمل مؤثرة . ونوايا واتجاهات الدولة بشـــــكل مقبول الى عقولوالقرارات 
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 الة ،ابالغ الرســــ وهي: االســــتراتيجية بمجموعة من القوى يتمتع الخطاب الســــياســــي الدراســــة إلى أن 

  .ةاالستراتيجينقل وجهة النظر  كسب الثقة، قوة القناع،

الخطاب الســــياســــي للملك عبد اهللا الثاني ابن الحســــين  ) بعنوان:2011دراســـــة المومني (

تناولت هذه الدراســـة الخطاب الســـياســـي للملك وقد   2008-1999على االســـتبعاد االجتماعي وأثره

االجتماعي وذلك من خالل تحليل مضـــــــــــــامين  عبد اهللا الثاني بن الحســـــــــــــين وأثره على االســـــــــــــتبعاد

عرش الســامي للحكومات المتعاقبة، وخطب ال التكليف وكتبياســي للملك عبد اهللا الثاني الخطاب الســ

وأثرها على مؤشــــــــــــــرات   2008-1999من  في افتتــاح الــدورات العــاديــة لمجلس األمة خالل الفترة

االســــــــتبعاد االجتماعي في الجوانب الســــــــياســــــــية واالقتصــــــــادية  واالجتماعية ، التي تم ترجمتها على 

انطلقت هذه الدراســة من فرضــية أســاســية  ع على شــكل مبادرات ومكارم وتوجيهات ملكية.ارض الواق

واالســـــــتبعاد االجتماعي ،للوقاية من آفة الفقر  ، تقول بوجود عالقة ايجابية بين الخطاب الســـــــياســـــــي

مين مضـــــــا لتحليلاســـــــتخدمت الدراســـــــة العديد من المناهج و  والحرمان واالســـــــتبعاد والتهميش مطلب.

 الثاني كمنهج تحليل النظم ، ومنهج صــــــــــــــنع القرار، والمنهج الســــــــــــــياســــــــــــــي للملك عبد اهللالخطاب 

، ومنهج تحليل المضــــــمون (المحتوى) في أســــــلوبين ، األول وهو اإلجرائي لدراســــــة النســــــق العقائدي

مقترب إحصــــاء المفردات ، والثاني المنهج الكيفي ويمثله التحليل الغرضــــي أو  التحليل الكمي ويمثله

ومن خالل تحليل مضــــامين الخطاب الســــياســــي للملك التحليل المحدد األهداف،  ســــمى أســــلوبما ي

أن الخطاب الســياسي للملك عبداهللا الثاني قد كان له اثر ايجابي على مؤشرات  تبين ، عبداهللا الثاني

    لكية.ماالجتماعي لتحقيق االستيعاب واإلدماج من خالل التوجيهات والمكارم والمبادرات ال االستبعاد

  بعض ترجمة :الســـياســـي الخطاب ترجمة في : األمانة) بعنوان2010دراســــة بن عائشــــة  (

نقدية, نقد هدفت  تحليلية ، دراســــــــةأنموذجا بوتفليقة  العزيز عبد الجمهورية رئيس الســــــيد خطابات
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 لكذ على إشــــكالية ترجمة القصــــد أو المعاني المضــــمرة في الخطاب الســــياســــي التركيزالدراســــة إلى 

لى التنويه إ - .الجانب ألنــه خطــاب غير مبــاشــــــــــــــر في معــانيــه في الغــالــب وكيفيــة التعــامــل مع هــذا

يفية المقترنة به، وك والخصــــــائص البحث عن اإلســــــتراتيجية المالئمة في ترجمة الخطاب الســــــياســــــي

التي تعنى بالترجمة الســــياســــية بصــــفة عامة  والبحوث التعامل معها من اإلســــهام في إثراء الدراســــات

الترجمة مهما بلغت قدرا وقد توصـــــلت الدراســـــة إلى أن  الخصـــــوص. وجه والخطاب الســـــياســـــي على

أن تؤدي إلى إحــــداث تكــــافئ تــــام وطلق بينهــــا وبين الخطــــاب  يمكن كبيرا من الــــدقــــة، إال أنهــــا ال

تسمح ثنائية المقابل الشكلي وترجمة المعنى بتوجيه المترجم إلى ترجمة  ذلك الســياسي األصلي، ومع

 من الدقة باعتبار أن الترجمة التأويلية هي ترجمة إيضــــــــــــــاحية بالدرجة األولى ونظرا كبير ى قدرعل

 تهاداالج الخطــاب الســــــــــــــيــاســــــــــــــي ودقتــه، كان لزاما على المترجمين التحلي بقدر كبير بروح ألهميــة

  والمثابرة في هذا المجال، األمر الذي جعل منه مدانا خصبا للدراسة والتحليل.

الســــــــالم والتنمية في فكر الملك عبداهللا الثاني إبن  ) بعنوان:2009(دراســـــــــــة بصـــــــــــبوص 

تحليل م تهدفت الدراســــة إلى بيان اتســــاق فكر الملك عبداهللا الثاني حول الســــالم والتنمية.  الحســـين.

خدم واســــــــــــــت كافة. نمــاذج من خطــابــات الملك عبداهللا على المســــــــــــــتويات المحلية واإلقليمية والعالمية

لت وقد توصــــــــــــ ، إذ قام بتحليل النماذج المختارة كما ومضــــــــــــمونا.وتحليله ءة النصالباحث منهج قرا

الدراســـة إلى أن النتائج أظهرت اتســـاقًا كبيرا في فكر الملك حول رؤيته لتحقيق الســـالم والتنمية، كما 

 دأظهرت الدراســـة إيمان الملك عبداهللا الثاني بأن القضـــية الفلســـطينية هي القضـــية المحورية، وأنه الب

  من بناء فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس وفقا للشرعية الدولية.
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  الدراسات األجنبية:

 Political Speeches of Some African: بعنوان )al‐Faki,2014دراســة الفقي ( 

Leaders from Linguistic Perspective   الخطابات الســياسية لبعض القادة األفارقة من

هــدفــت الــدراســــــــــــــة للمســــــــــــــاهمــة في مجــال التحليل المهم ). 2013-1981منظور لغوي في الفترة (

للِخطاب باختبار وبتحليل الخطابات الســـــــياســـــــية من منظور لغوي وإلظهار كيف باإلمكان اســـــــتخدام 

ألدوات إستخدمت الدراسة ا األدوات اللغوية للكشــف عن أيدولوجية المتحدثين والموقف السياسي لهم.

يقة. من المعاني الواســــــــعة والضــــــــ طابات. وتبين أنه يوجد للســــــــياســــــــة كمخاللغوية المختلفة لتحليل ال

وســـوف يكون التعريف األســـهل هو التعريف الذي َيقتصـــر على نشـــاطات المؤســـســـات مثل األحزاب 

على أنها  الســـياســـاتالســـياســـية، الحكومات والبرلمانات في تحقيق اإللتزامات الســـياســـية، فقد أدركت 

من أعضـــاء هذه المؤســـســـات، والخطاب الســـياســـي هو مجموعة الحتفاظ بالالصـــراع لكســـب وا قوة ضـــِ

م األوراق الســـــــياســــــية، الخطابات الوزارية، منشــــــورات الصـــــــحافة  واســــــعة ومتنوعة من خطابات تضــــــّ

الحكومية، مؤتمرات صــحفية، حوارات برلمانية، عروض الحزب وخطابات انتخابية وغيرها، ووصــف 

ســياســية رســمية وغير رســمية مع ممثلين ســياســيين، مثل الخطاب الســياســي كلغة اســتخدمت في بيئة 

مؤســســات ســياســية، سياسيين، الحكومة، وسائل اإلعالم السياسية والداعمين السياسيين الذين يعملون 

 في البيئات السياسية مع أهداف سياسية.
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  ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

بقة في أنها اســـــــتخدمت منهج تحليل المضـــــــمون تتفق الدراســـــــة الحالية مع الدراســـــــات الســـــــا  

)، كما اتفقت معها 2011) ودراســـة المومني (2009) ودراســـة بصـــبوص (2012كدراســـة الخالدي (

في تناول الحديث عن الخطاب الســــياســـــي الهاشــــمي في موضـــــوعات مختلفة كدراســــة  (بصـــــبوص، 

  الحسين. ) بعنوان: السالم والتنمية في فكر الملك عبداهللا الثاني إبن2009

وتختلف الدراســــة الحالية عن الدراســــات الســــابقة في أنها تتعرض للخطاب الســــياســــي في الدفاع عن 

  الوسطية في اإلسالم وهو ما لم تتناوله أي من الدراسات السابقة. 

وتعد هذه الدراسة في حدود علم الباحث أنها من الدراسات القليلة التي تناولت دور الخطاب 

  في الدفاع عن وسطية اإلسالم ( رسالة عمان) أنموذجًا.السياسي األردني 

 

  منهجية الدراسة:

اســـــتخدمت الدراســـــة منهج تحليل المضـــــمون إلبراز الدور الذي يقوم به الخطاب الســـــياســـــي   

األردني في الدفاع عن وســــــطية اإلســــــالم ( رســــــالة عمان) أنموذجًا، ومنهج التحليل النقدي للخطاب 

لتاريخي الســـتعراض األحداث التي مرت بها رســـالة عمان منذ صـــدورها كما ســـيتم اســـتخدام المنهج ا

  .2016وحتى العام 
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  الثانيالفصل 

  الدور األردني في الدفاع عن وسطية اإلسالم

الحســــــــين إنما انطلق من مثًال بالملك عبد اهللا الثاني ابن مإن الخطاب الســــــــياســــــــي األردني 

هو هدف للتنمية الشــــاملة والمســــتدامة، األمر و ، ناء أردن الحاضــــر والمســــتقبلثوابت راســــخة هادفة لب

الذي جعل من الخطاب الســـــياســـــي للملك عبداهللا الثاني متجهًا نحو المجاالت التي يمكن من خاللها 

، اســـــــيةة واالجتماعية والثقافية والســـــــياالقتصـــــــاديتقديم الفائدة والنفع لإلنســـــــان األردني في المجاالت 

إيمانًا من الملك بضــــــــرورة تحقيق الرفاه االجتماعي واألمن والعدالة، إذ هي في ســــــــلم أولويات الملك 

عبداهللا الثاني بهدف إيجاد اإلنســــــــــان المنتمي الواعي المدافع عن وطنه والمتبع لقيادته الســــــــــياســــــــــية 

  ).1: 2011(المومني، 

ابع لخطابات الملك عبداهللا الثاني ابن الحســـــــين يجد أن هذا الخطاب أن المت وترى الدراســـــــة

من خالل توجيهات ومكارم ومبادرات الملك  التوجه الحكومي في األردنكان له األثر الواضـــــح على 

عبداهللا الثاني بن الحســـــــــــين، إذ عدت هذه الخطابات كمنهج ودســـــــــــتور للحكومات األردنية لتباشـــــــــــر 

قيق ن من تحت الســــــــــــياســــــــــــية والثقافية واالقتصــــــــــــادية واالجتماعية بما يمكّ أعمالها في جميع المجاال

وكما هو معلوم فإن الخطاب الســياســي يعد من الخطابات اإلقناعية  الصــالح العام للمجتمع األردني.

ن من إيصــــــــــــال الرســــــــــــالة للمتلقين بطريقة مناســــــــــــبة يمكّ  والمفرداتويوظف اللغة  ،والمدعمة بالحجة

همية ونظرًا أل عينة، أو المشــــــــــــــاركة في آراء معينة.إقناعهم بتبني مواقف م بطريقــة مناســــــــــــــبة بهدف

    .الخطاب السياسي فقد تناوله العديد من الباحثين من خالل تعريفاتهم المختلفة
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أن الخطاب الســـــياســـــي الفاعل إنما يتمتع بقوة تمكن من ألقاه من إيصـــــال  ترى الدراســـــةكما 

تقبلية ورســــــالة الدولة في خططها المســــــ ،تي ينبغي أن يصــــــل إليهاوتطلعاته ال ،أفكاره التي يؤمن بها

  إلى المتلقين بما يدفعهم لإللمام بها واالجتهاد في تحقيقها واإليمان بمبادئها.

ويتناول الفصــــــل الثاني الدور األردني في الدفاع عن وســــــطية اإلســــــالم من خالل المبحثين 

  التاليين:

 في الدفاع عن وسطية اإلسالم يةاسة األردنسيالحاكمة للمبادئ ال: األولالمبحث 

 ودوره في الدفاع عن وسطية اإلسالماألردني  السياسيالخطاب : الثانيالمبحث 
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  األولالمبحث   

  في الدفاع عن وسطية اإلسالم يةسياسة األردنالحاكمة للمبادئ ال

الثة؛ قات الثلسياتنطلق مبادئ السياسة األردنية في الدفاع عن وسطية اإلسالم من خالل ا  

  :اآلتيالنحو المبدأ التاريخي، المبدأ الديني، المبدأ السياسي وذلك على 

  المبدأ التاريخي:أوال

العرب  م اعلن الشـــــــريف الملك الحســـــــين بن علي ثورة1916في العاشـــــــر من حزيران من عام 

انة العرب التي مك الكبرى من اجل تحرير االرض واالنســان وانشــاء الدولة العربية المســتقلة، ولتحقيق

من اجل المصــالح  يجب ان تأخذ وضــعها الصــحيح في هذا العالم الذي يضــطرب ويخوض الحروب

 ...االقتصادية والسياسية ومن اجل القومية واالستقالل

انطالقة النهضــــــة  من ارض الحجاز من مكة المكرمة انطلقت رصــــــاصــــــة الثورة ولتبدأ معها

 برعاية الشـــــــريف الهاشـــــــمي المفكرون والمتنورون العربالشـــــــاملة للعرب جميعا، فهي ثورة صـــــــاغها 

والمنتديات االدبية والســـــياســـــية على مدى  لتحقيق االهداف التي تدارســـــها اعضـــــاء الجمعيات وقيادته

ولوضـــع العرب على طريق التقدم واالعمار والبناء بعد  نصـــف قرن من الزمان يريدون اعالء الكلمة،

بعيــدًا عن منــائر العلم ومصـــــــــــــــادر االرتقــاء في البقــاع  ،الجهــل اربعــة قرون من التغييــب والعيش في

  .  )56: 2004الروسان, الزقرطي, عنانزة, ( المختلفة من هذا العالم

وميدان العمل  كانت االرض االردنية هي المســــــــــرح الرئيســــــــــي لعمليات الثورة العربية الكبرى

لتهيئ لالعمال  ،االزرق ا وفيالســــــــــــياســــــــــــي ايضــــــــــــا، فتركزت قيادات الثورة العربية في معان وحوله
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ارض االردن اهمية خاصـــــــــــــة  واكتســـــــــــــبت .االرض مدة ثالثمائة يومهذه القادمة، وقاتل العرب فوق 

وكان المســرح  .الحلفاء في فلســطين بســبب موقعها االســتراتيجي وتوســطها ومحاذاتها لمنطقة عمليات

فيــه هو االكثر، اضــــــــــــــافة الى توفر وتركيز القوات  االردني هو االكبر، والعمليــات فيــه هي االطول،

العســـــــــكري العربي واهمها هو اخالص اهل االردن ووفاؤهم  عوامل عديدة اســـــــــهمت في نجاح العمل

   .)58: 2001الغوانمة, ( وايمانهم برسالة الثورة العربية

لالجتمــاع للبــدء في  لقــد احــدث وجود االمير عبــداهللا في معــان واتصـــــــــــــــاالتــه ودعوتــه للعرب

اهم االثار التي تركها هذا  ولعل .را للقومية وللنهضـــــــــــة ولمعاني العروبة واالصـــــــــــالةانتصـــــــــــا ،العمل

  : ). 34: 2000( البطاينة،  الحدث

جــاءت لتبقى حيــة في  اوًال : التــاكيــد على ان مبــادئ النهضـــــــــــــــة العربيــة هي مبــادئ تطبيقيــة عمليــة

   .النفوس ترتقي باالنسان العربي بما يليق ومكانته الصحيحة

   .ان الجميع يعمل لهدف واحد وان اختلف المكان ثانيًا:

اجراءات االمير عبداهللا هذه، موقف االمير فيصـــــــل الذي كان قد وصـــــــل الى لندن بعد  ثالثا: عززت

الذي  من حيفا الى بورســــــعيد ثم الى ايطاليا وبعدها الى لندن حيث قابل الملك جورج الخامس، رحلته

اتصـــاالته  وقد ارســـل فيصـــل مضـــمون .وضـــع اهتمام بريطانيااكد بدوره ان القضـــية العربية ســـتكون م

   .ببرقية لشقيقه عبداهللا في معان

ويجيء تبني ( عمان ) لهذه الرسالة ، انسجاما مع دورها منذ انطالق جيش الثورة العربية 

دن العقبة ، فأرض األر  إلىبالد الشام ،ووصول جيش فيصل بن الحسين  إلىالكبرى من الحجاز 
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م ،  1918ثورة العربية الكبرى بامتياز ، حيث أصبحت بعد سقوط الدولة العثمانية سنة هي ارض ال

م ، بعد تتويج فيصل بن الحسين ملكا  1920آذار سنة  8جزءا من المملكة السورية التي أعلنت في 

خروج الملك فيصل من دمشق م. أما بعد  1920كة ميسلون في تموز سنة على سورية ، وبعد معر 

م،  1921قد تأسست إمارة شرقي األردن سنة ولبوأت عمان من جديد موقعها المؤثر ، تفقد ، 

وأصبحت عمان عاصمة للهاشميين ، وحماها ( الجيش العربي ) الذي مثل آنذاك استمرارا لجيش 

وتوافدت على عمان العناصر التي آمنت بفكر الثورة العربية وعملت مع  .الثورة العربية الكبرى

لق لترسيخ ثوابت اإلسالم التي تتععمان هي العاصمة المؤهلة  أنومن هنا ، فإننا نرى  .الهاشميين

، استمرارا إلرث الهاشميين التاريخي ، بالوسطية واالعتدال من خالل الخطاب السياسي األردني

بن اوتحقيقا اللتزامهم القومي اإلسالمي والحضاري وبالتالي ، فان تبني جاللة الملك عبد اهللا الثاني 

ذي رث الهاشميين المن فراغ ، ويجيء تأكيدا أل هذه الرسالة اإلنسانية ، لم يأت الحسين إلطالق

ينطلق من الحقيقة التي تقول بان الخطاب الديني غير بعيد عن العلم والفكر والمعرفة ، وٕانها تنطلق 

  . ) 2007من المسؤولية التاريخية المتسلسلة التي يتحملها الهاشميون (خصاونة، 

يستند الفكر الهاشمي في عهد االمارة ومن ثم المملكة االردنية الهاشمية ، على مسيرة مفجر 

النهضة الشريف الحسين بن علي ، وقد نجح االمير عبداهللا ين الحسين مع تأسيس االمارة سنة 

القات مع لعقاعدة من اوبناء التأكيد على المؤسسات الدستورية والتربوية والتعليمية ، في  م ، 1921

ء المجمع في انشاالشريف ونجح  هم,اهالي شرقي االردن من مسلمين ومسيحيين على اختالف طوائف

ة تتناسب مع اهتمامه الصحفي واالدبي ، وكان م ، لبناء قاعدة ثقافي 1923ي سنة العلمي العرب

مارة بناء الكنائس وتم في عهد اال المدارس ومسيرة التعليم بنفسه.يكتب في الصحف ويتابعها ، ويتابع 

وازداد عدد المدارس التابعة للطوائف المسيحية ، وكلها امور تشير الى سياسة التسامح واالعتدال 
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لهذه  اعزيز وت لكبرى ، واكدت على سماحة االسالم.والوسطية التي اطلقتها شعارات الثورة العربية ا

م ، وجاء معبرا  1952ردني سنة السياسة ، فقد وضع في عهد الملك طالل بن عبداهللا الدستور اال

عن المظاهر الديمقراطية ، والمساواة والعدالة واحترام حقوق االنسان ، فالمادة السادسة من الدستور 

تؤكد على ان االردنيين امام القانون سواء ، ال تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في 

ية المعتقدات ، اذ تنص هذه المادة على ) حر 14ادة (. في حين تحمي المالعرق او اللغة او الدين

ان الدولة تحمي حرية القيام بشعائر االديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة ، وما لم تكن 

    ).23: 2001مخلة بالنظام العام او منافية لالداب (الغوانمة, يوسف 

قرن من الزمن ، وبرعاية من الملك  وقد ساهمت مؤسسة آل البيت للفكر االسالمي عبر ربع

في نشر الكتب المرجعية والتراثية القيمة ، التي تتناول التاريخ  ،الحسين واالمير الحسن بن طالل

هم ومن ا ضارة االسالمية في نشر حضارة وثقافة اإلسالم وتعاليمه.االسالمي ، وتبرز دور الح

الحوار االسالمي  المسيحي ، التي عقدت   المحاور التي ركزت عليها المؤسسة ، رعاية مؤتمرات

في عمان ، في سبيل التوفيق بين  االفكار والتقارب بين  اصحاب الديانات ، فضال عن تأسيس 

المعهد  الديني للدراسات في عمان والذي اصدر كتبا متميزة في هذا المجال ، لتعميق التفاهم واحترام 

  ). 56: 2012قيم االخرين  (الرجبي، 

 المبدأ الديني: ثانيا

إن األمم بحاجة إلى تجديد الهوية وتحديد الثوابت باستمرار على مر التاريخ، واألمة العربية 

 ا في ظل العولمة وفي ظل التغيراتهحالها حال األمم األخرى بحاجة إلى إيجاد ثوابت جديدة وترسيخ

ع عبئه ا العقل والتفكير، وهذا يقالمتسارعة التي ال يمكن بأي حال أن نتجاهلها، وال بد أن ُنعمل معه
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أن تعيد صياغة المرحلة والتأكيد على الهوية الوطنية والقومية مع لها على القيادات التي ال بد 

   .االبتعاد عن العزلة واالنغالق، مما يؤكد ضرورة أخذ القيادات بزمام المبادرة إلحداث التغيير

ة نوعية في الخطاب اإلسالمي الموجه قد شكل نقل 2004إن إصدار رسالة عمان في العام 

للعديد من شعوب العالم، هذه الرسالة التي استندت إلى مبادئ العدل والوسطية واالبتعاد عن التطرف، 

وقد انطلقت رسالة عمان من خطاب ديني أسسه الهاشميون والذين كان لهم دور كبير في تأصيل 

س اإلمارة ووصوال إلى عهد الملك عبداهللا الثاني مبادئ اإلسالم ودعوة الشعوب إلى الحوار منذ تأسي

بن الحسين، حيث تناقل الهاشميون هذا اإلرث التاريخي والديني عبر األجيال لتأسيس خطاب إسالمي 

  ).. 5: 2005(شديفات،  معاصر

الحسين بن علي بين العروبة واالسالم في تصريحاته ورسائله وخطبه ، وتعد الشريف وربط 

م للتمييز ال تقو  ي) الصادرة في مكة افضل مصدر لقراءة فكر الحسين بن علي ، وه جريدة ( القبلة

م ، وابدى الحسين بن علي  1916بين مرحلة ما قبل اعالن الثورة العربية الكبرى وبعد اعالنها سنة 

 عندما وقد ظهر ذلكحزب االتحاد والترقي ) ، السالمية في مواجهة االتحاديين (تمسكه بالشريعة ا

صل الى الحجاز من االستانة بعد صدور مرسوم تعيينه اميرا على مكة ، حضر وفد من حزب و 

ة قال فيها : ي ) فرد عليه بخطباالتحاد والترقي للسالم عليه ، ورحبوا به باعتباره ( االمير الدستور 

ن سليم لسلطال الشريف ابو نميحقا لقد حظيت بمقام اسالفي وآبائي على الشريعة التي بايع فيها (

الد بالد اهللا ال تقوم بها غير شريعة اهللا المشتملة على االمر بالمعروف والنهي االول ، وان هذه الب

لى كد دائما وقبل اعالنه للثورة عالحسين بن علي قد أان  من هذا القول عن المنكر) ، ويبدو للدارس

حدة رب باالتراك ، لتأكيد الو الخطاب االسالمي العربي ، وحث على الرابطة الدينية التي تجمع الع

االسالمية ، مع استيائه من سياسة االتحاديين ، وقد تأزم الوضع عندما اعلنت تركيا الحرب الى 
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جانب االلمان ، فارسل الحسين بن علي برقية للسلطان نصحه فيها بعدم دخول الحرب ، واعتبر 

  ). 23: 2012قرار الحرب خيانة لالمانة واالمة (الخالدي، 

ما خطابه الهالي سوريا ، فيتضح فيه التأكيد على التسامح الديني ، وقد خطب في عدد وا

ة قال فيها : ( اؤكد لكم يا ابنائي انه ال فرق عندي بين احد من بكة خطممن السوريين المقيمين ب

بني قومي مهما اختلفت اوطانهم ، فهم جميعا في نظري بمنزلة االشخاص المقيمين معي في هذا 

زل وتحت هذاالسقف ) ، واضاف : ( اني اذا ذكرت ابناء سوريا فال فرق بين احد منهم بمذهب المن

  ).43: 2002التريكي، او غيرهم ، بل كلهم في نظري سواء) (

وضحه الحسين بن علي في خطبته ، تبنته جريدة ( القبلة ) وانتهجت ان هذا الخط الذي أ

 19) الصادر في صباح يوم االثنين 52ففي العدد (  في افتتاحيتها الحديث عن التسامح الديني ،

ه ، ذكرت القبلة بان االسالم قوى الرابطة بين المسلمين واهل الدين ، فاباح  1335ربيع الثاني سنة 

و اليهودية مع يقائها على عقيدتها وادائها فروض عبادتها ، وذهابها أللمسلم ان يتزوج من المسيحية 

أكيد اليها ببيته واوالده ونفسه ، ولم يفرق بين شيء من الحقوق بينهما ) . وللتالى كنيستها ، وان يعهد 

على هذا النهج ، فقد نشرت القبلة مقاالت وقصائد للعرب من المسيحيين ، ومنهم الكاتب المهجري 

الكبير جبران خليل جبران ، الذي نشر مقالة قال فيها : ( انا مسيحي ولي فخر بذلك ، ولكنني اهوى 

نبي العربي واكبر اسمه واحب مجد االسالم واخشى زواله ، انا اجل القران .... ) . (ابراهيم، ال

1999 :33.(  

ويتفق الخطاب الديني عند فيصل بن الحسين في خطوطه العامة مع والده ، اال انه ركز 

لثاني تشرين ا 8على االوضاع الخاصة في سوريا ثم في العراق ، وفي خطبته الشهيرة في حلب في 

م ، اكد اوال على عروبته ( انا عربي ، وليس لي فضل على عربي ولو بمثقال ذرة ..)  1918سنة 
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وحث فيه العرب على الوحدة قائال: (احض اخواني العرب على اختالف مذاهبهم بالتمسك باهداف 

امح الديني سواكد على قناعات والده في العروبة والت .الوحدة واالتفاق ونشر العلوم وتشكيل حكومة)

كرر ما قلته في جميع مواقفي بان العرب هم عرب قبل موسى وعيسى ومحمد ، وان أنني إ: ( القائ

الديانات تأمر في االرض باتباع الحق واالخوة ، وعليه فمن يسعى اليقاع الشقاق بين المسلم 

رف عائلتي ي وشوالمسيحي والموسوي فما هو بعربي ، اننا عرب قبل كل شيء ، وانا اقسم لكم بشرف

وبكل مقدس ومحترم عندي ، بانه ال تأخذني في الحق لومة الئم ، وال احجم عن مجازاة من يتجرأ 

على ذلك ، فال اعتبر الرجل رجال اال اذا كان خادما لهذه التربة ) (الروسان والزقرطي وعنانزة, 

2004 :12 .  (  

م والتأكيد على مذاهب اإلسال وتأكيدا لنهج الهاشميين في تأصيل خطاب إسالمي متوازن،

قام جاللة الملك الحسين بتأسيس جامعة آل البيت ( للتقريب بين المذاهب  االسالمية ، والجمع فقد 

بين علوم الدين والدنيا ، وتشجيع البحث العلمي  وتفعيل دور العلماء المسلمين  ، لكي ينيروا بحقيقة 

 لمستقبل ، وابعادهم عن االنغالق والتطرف وانارة عقولهماالسالم وقيمه عقول االجيال باعتبارهم عدة ا

بالسماحة واالعتدال والوسطية ، وذلك بتعميق الرؤيا والتفاعل مع الحضارة االنسانية ، وتوثيق الترابط 

د االخرين وفكرهم ).  إن ما قام به الهاشميون من جهود في بين الشعوب االسالمية واحترام  عقائ

ينطلق من ثوابت دينية وتاريخية ومن خالل قيادة حكيمة دعت دوما إلى الوسطية  خدمة اإلسالم، إنما

واالعتدال، وقد ظهر ذلك جليا من خالل إطالق رسالة عمان في عهد الملك عبداهللا الثاني بن 

الحسين، هذه الرسالة التي تبنت المواقف الفكرية والسياسية للقيادات الهاشمية والتي سارت على نفس 

  ) .45: 2005(شديفات، في تأصيل خطاب إسالمي عميق المعنى والتوجه النهج 
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رفية الذي يمتاز بقدراته العلمية والمعوهو ، باهتمامفكر االمير الحسن بن طالل  قراءةويحسن 

ذي نشره يز (المسيحية في العالم العربي ) الم، وقد ترجم وعيه بهذه الوسطية واالعتدال في مؤلفه المت

م ، وترجم الى العربية ونشر في عمان في العام نفسه ، ويقع الكتاب  1995في لندن سنة باالنجليزية 

ل رجع فيها االمير الحسن بن طال ع الصغير ، لكنه ثمين بمادته التي) صفحة من القط134في (

لرسل ا الى المصادر العربية واالرامية واليونانية والالتينة والفارسية ، وعاد الى الكتب المقدسة واعمال

والرسائل الكنسية فضال عن التوراة والقران الكريم ، ويعتبر هذا العمل دراسة اكاديمية ممتازة للمسيحية 

في البالد العربية ، والكتاب مقسم الى اثني عشر فصال متسلسال ، تنتهي بفصل اخير عن (المسيحيين 

قائال  طابه الى المسيحيين العربفي العالم العربي المعاصر ) ، وختم االمير الحسن كتابه موجها خ

  ): 23: 2000(البطاينة، 

( يخطئ المسيحيون العرب اشد الخطأ ، اذا شعروا بالخوف من مستقبل التطورات في العالم العربي 

ن م، وكذلك يخطئ كل من يعبر عن مخاوف قد تهدد مستقبلهم ... وبما عرف عنهم عبر تاريخهم 

سس مشاعر االخرين ، وبما لهم من قيادة فكرية خالقة افتقدوا قدرة قل مثيلها في تحالمرونة و ال

ي العالم سلبيات ما يجري ف يكونوا الخاسرين ان هم صبروا على وجودها ، فان المسيحيين العرب لن

  العربي المتغير محققين بذلك صالحهم والصالح العربي العام ). 

ن معات العربية ، والتعامل ضموتكمل هذه الدراسة جهود الهاشميين في فهم طبيعة المجت

الوسطية واالعتدال ، وتؤكد على  ان رسالة عمان لم تأت من فراغ ، وانما جاءت تتويجا لسلسلة 

اعمال المؤتمر االسالمي الدولي  تضافوالمقدرة ، ومن الطبيعي ان  المناسبةمن الجهود والخبرات 

ه الجهود الثمينة ، وقد نظمت م، ضمن هذ 2005تموز سنة  6- 4عمان ما بين في الذي عقد 

) دولة عربية 40) عالما ومفكرا ، يمثلون اكثر من ( 170مؤسسة ال البيت هذا المؤتمر بمشاركة (
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خية الملحوظة والتاري أدوارهمواسالمية واجنبية ، وهذا المؤتمر االسالمي يؤكد تماما ان للهاشميين 

ملونها بوعي كبير ، ينعكس على مسيرة االمة في رعاية وسطية االسالم واعتداله ، وهي امانة يتح

  ) . 34: 2005االسالمية والشعوب العربية (شديفات، 

  المبدأ السياسيثالثًا: 

يقوم النظام الســـياســـي في األردن على تعاون وتوازن الســـلطات الثالثة: التشـــريعية والتنفيذية 

تي تتكون ما: السلطة التنفيذية والوالقضــائية، ويعتمد هذا النظام وفق الدســتور على ركنين أســاســين ه

من الملك ومجلس الوزراء والســـــــــــــلطة التشـــــــــــــريعية التي تناط بمجلس األمة والملك، ووجوب التعاون 

ة التنفيذية ومن مظاهر هذا التعاون أن الســلط ن الســلطتين التنفيذية والتشــريعية.والتنســيق المتبادل بي

عـــام لمجلس النواب، مثـــل تحـــديـــد موعـــد االنتخـــابـــات تقوم بـــاألعمـــال المتعلقـــة بـــإجراءات االنتخـــاب ال

لخ، كما تشـــــــارك الســـــــلطة التنفيذية في عمليات إالعامة أو إعادة المجلس المنحل ودعوته لالنعقاد...

ة كما يملك رأس الســـــــــــلطة التنفيذية حق دعو  ناقشـــــــــــتها والتوقيع عليها وٕاصـــــــــــدارها.اقتراح القوانين وم

 بعد تنســــــــــــــيب يؤجله ويفضــــــــــــــه، وكذلك حق حل مجلس األمةمجلس األمــة إلى االجتمــاع ويفتتحه و 

 .وتعيين وٕاعفاء أعضـــــــــــاء مجلس األعيان وحّله وفق أحكام الدســـــــــــتور حكومته ووجود تعطيل للعمل

وتملك الســــــــــلطة التشــــــــــريعية بعض الصــــــــــالحيات واألعمال في ميدان الســــــــــلطة التنفيذية داللة على 

اسية كطرح ه الصالحيات باألعمال التشريعية والسيالتعاون والتنســيق بين هاتين الســلطتين وتتمثل هذ

الثقة بالوزراء والرقابية مثل توجيه األســــــــــــئلة للوزراء، واالســــــــــــتجوابات في أي أمر من األمور العامة 

  .)16، ص2004الروسان والزقرطي وعنانزة، ( لخإواتهام الوزراء...

ي أون ، قاندولة ألردنية أصبحت الدولة افي عهد الدستور في ظل الملك طالل بن عبداهللا و 

رادة الشعب إدولة ديمقراطية تلتزم ( بمبدأ سيادة القانون وتستمد شرعيتها وسلطاتها وفاعليتها من 
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نسان لضمانات القانونية والقضائية واإلدارية لحماية حقوق اإلالحرة ، وتلتزم كل السلطات فيه بتوفير ا

ان ، سعالن العالمي لحقوق االنكدها اإلأواعدها ، و سالم قرسى اإلأساسية التي وكرامته وحرياته األ

ن دول القانون هي دولة المواطنين جميعا ، مهما اختلفت اراؤهم ، أي وجميع المواثيق الدولية ) أ

تسم اوتعددت اتجاهاتهم ومذاهبهم ، وهذا يتيح لالفراد فرصة التعددية السياسية ، وهي الحالة التي 

ن بن طالل ، وافضت الى بناء الدولة الحديثة بكل المعايير ، ممهدة عهد الملك الباني الحسي بها

  ) . 30: 2012بذلك لعهد جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين (الخالدي، 

ما الملك الباني  الحسين بن طالل فقد انتهج في سياسته الداخلية والخارجية ( االعتدال وأ

الوسطية  وكانت قناعته بان .المستويين العربي والعالميحتى انه كرس هذا النهج على  ،والوسطية )

بة ، وكان للحسين رؤية واضحة وثاق .لصيانة الشخصية العربية وبنائها  انساسيأ ان مر أواالعتدال 

اكسبته االحترام طوال  عقود حكمه ، التي مر بها الوطن  العربي والعالم ككل بمراحل تاريخية صعبة 

فكاره بتأسيس ( مؤسسة آل البيت للفكر االسالمي سنة أي واعتدال ، وتوج ، تعامل معها الملك بوع

 .به لفكر الثورة العربية الكبرى وٕارثها الناضجم ، وهي خطوة ريادية تشير الى وعيه وتشر 1980

وضمت المؤسسة خيرة علماء المسلمين في العالمين العربي واالسالمي ، ووضعت المؤسسة لنفسها 

ا من االسالمية مما علق بهتنقية  الثقافة  التعريف بالشريعة اإلسالمية، لى: منهجا قويا يقوم ع

التأكيد على العطاء العلمي معاصر موحد لقيم المجتمع ونظمه،  راز تصور اسالميشوائب، إب

  . )34: 2007(خصاونة،  واالسالمي وجمع الكلمة 

من الســــــــــــــلطة التنفيذية  قــد أعطى الــدســــــــــــــتور األردني الحــالي نوعــًا من االســــــــــــــتقالليــة لكلل  

نوع  دوالتشـــريعية في ممارســـة مهامها، ولكن ال تصـــل هذه االســـتقاللية لحد العزلة بل أبقى على إيجا

كما أخذ بمســـؤولية الوزراء عن الســـياســـة العامة للدولة وٕاعطاء الســـلطة  .من التعاون المشـــترك بينهما
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ير شـــكيل المختلط الذي أخذت به الدســـاتوابتعد عن الت ،التنفيذية حق حل البرلمان في حاالت محددة

إال أن من أهم المآخذ عليه أنه لم يحظر على أعضـــــــاء البرلمان الدخول في الوزارة، وهذا  .الســـــــابقة

يشــــكل تعارضــــًا حقيقيًا مع األنظمة الديمقراطية الحديثة لكون عضــــو مجلس الشــــعب يجب أن يكون 

: 1988لوزارة وعضــــوية البرلمان (الشــــرقاوي،مراقبًا لعمل الحكومة، ويجب عدم الجمع بين منصــــب ا

56.(  

وترى الدراســــة أن النظام الســــياســــي األردني يقوم على فصــــل الســــلطات واســــتقاللية كل من   

الســلطة التنفيذية والســلطة التشــريعية والســلطة القضــائية، كما أن هناك العديد من األمور التي تتعلق 

  .2015لتعديل عليها بموجب الدستور المعدل لعام بتولي المناصب والجمع بين السلطتين قد تم ا
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  الثانيالمبحث 

  ودوره في الدفاع عن وسطية اإلسالماألردني  الخطاب السياسي 

تعرض العــديــد من البــاحثين لتعريف الخطــاب ومن هــذه التعريفات أن الخطاب هو: "مجوعة 

: 2004، وعلى سلوكاتهم" (ميلزعبارات لها قوتها المؤسساتية ولها تأثير على طرق تفكير أشخاص 

). كمــا يعرف الخطــاب على أنــه: "نظــام من عالمــات ورموز أي أن له عالقة بجوانب اللغة التي 48

ثها طاب ما هو إال رســـــالة يبخبحيث يوضـــــح أن ال ،أحاســـــيسيثير مضـــــمونات وأفكار و بتم توظيفها 

  ).37: 2010بن عائشة، الشخص الملقي إلى الشخص المتلقي لتحدث فيه تأثيرًا وتواصًال" (

) عدة تعريفات للخطاب التي جاءت على لســـــــان الفالســـــــفة 901: 2012وقد بينت مهدي (

ومن هــذه التعريفات تعريف ارســــــــــــــطو حيث عرف الخطاب على أنه: المقدرة على النظر في كل ما 

فردات مناع اآلخر من خالل وعرفه ابن رشـــــد بأنه إمكانية إق وصـــــل لإلقناع في القضـــــايا المختلفة.ي

بقضــية على  هكما عرف بأنه فن كالمي الغاية منه اإلقناع للســامع واالســتمالة له والتأثير في متعددة.

كمــا عرف على أنــه العلم الــذي يمكن من خاللــه التواصـــــــــــــــل مع األفراد  أنهــا صـــــــــــــــائبــة أو خــاطئــة.

  واستخدام فنون القول بقصد اإلقناع واالستمالة.

بأنه النشــــــــــــــاط اإلنســــــــــــــاني الذي يتخذ األوضــــــــــــــاع  الخطاب (Breton)عرف بروتون وقد 

التواصـــــــلية المتعددة والوســـــــائل المتنوعة الهادفة، إلقناع األفراد ليتبنوا مواقف معينة أو ليشـــــــاركوا في 

  ).7: 2007آراء معينة (برهومة، 

كما عرفه آخر على أنه الخطاب اإلقناعي وهو درس في تقنيات الخطاب التي من شــــــــــــأنها 

  ).46: 2005بما يقرأ عليه من موضوعات بهدف التأثير فيه (عكاشة، إقناع المتلقي 
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إن موضــوع الخطاب السياسي يعد من الموضوعات الهامة التي تحتاج إلى مزيد من البحث 

من خالل بيان اتجاهات في تعريف الخطاب الســياســي، وكذلك بيان مضــامين هذا الخطاب والنتائج 

  هذا ما سيتم بحثه من خالل النقاط اآلتية:التي يمكن التوصل إليها من خالله، و 

  اهات في تعريف الخطاب السياسيأوًال: االتج

ن يتناول باحثون عدة موضـــوع الخطاب الســـياســـي، حيث ظهرت مجموعتان من الباحثين الذ

  ):902: 2012(مهدي،  عرفوا الخطاب السياسي وكما يأتي

لســياســي على أنه من المهارات ضــت هذه المجموعة الخطاب االمجموعة األولى: فقد اســتعر 

متلكها شــخصــيات ســياســية مرموقة، ومن هذه التعريفات أن الخطاب السياسي هو المقدرة على التي ت

 لمتلقيا إيصـــال األفكار والقواعد واالســـتراتيجيات التي تتعلق بالدول للتلقين مما يؤدي إلى التأثير في

عزز ينه "مهارة اســتراتيجية للســياســي ). كما عرف الخطاب الســياســي على أ102: 1992(صــبحي، 

  ).199: 2009بينه وبين المتلقين ليؤثر فيهم" (سيباني، من خالله االتصال 

كما عرف على أنه "المهارة الكالمية التشـــــــــــــاركية بين الملقي والمتلقي ليؤثر فيهم" (شـــــــــــــين، 

، تلقين" (إدوارد). كما عرف على أنه: "اســــــــــتخدام لغة خطابية مؤثرة بهدف اإلقناع للم126: 2010

2010 :222  .(  

المجموعة الثانية: وقد عد الخطاب الســــــياســــــي بأنه: "رســــــالة موجهة من قبل الدولة لالفراد، 

وقد وردت تعريفات عدة بهذا اإلطار منها أن الخطاب الســياســي هو إعالن الحكام عن االســتراتيجية 

) كمـــا عرفـــه علي 118: 1964واآلليـــة التي ينوون تطبيقهـــا في مرحلـــة معينـــة (الشــــــــــــــيخ وجـــابر، 

) بأنه "طريق تفصـــــــح من خالله الدولة عن غاياتها وفيه صـــــــفة اإللزام، ألن في ذلك 233: 1987(

مصـــــــــداقية الحكام والقادة".كما عرف بأنه: "مجموعة وثائق وخطط وبيانات وتصـــــــــريحات على  تأكيد
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ية أو ة أو القوى الســياســوكتابات تشــمل الرؤى والمصــوغات التي تقدمها الحكومات لألحزاب الســياســي

المنظمــات والتي تهــدف لإلعالم عن قيــام الــدولــة بــاإلجراءات اإلصــــــــــــــالحيــة أو الوقــائيــة بحيث تكون 

  ).4: 2011لمجتمع الدولي" (ابراهيم، لملزمة لها ولشعبها و 

إن من يلقي الخطاب الســياســي يعمد إلى اســتخدام الكلمات والتعابير بالصــيغ األســلوبية مما   

لخطــاب عميق البنيــة وعميق التــأثير في المتلقين وبمــا يؤدي إلى االمتثــال والتــأكيــد على يجعــل من ا

المصــداقية، األمر الذي يؤكد أهمية كتابة الخطاب الســياســي بمنهجية علمية واضحة وبما يمكن هذا 

  الخطاب من تحقيق الرؤى والغايات واألهداف التي يصبو إليها.

ب الســــياســــي ومن هذه العوامل: الحرية والديمقراطية، قد ســــاهمت عوامل عدة بتطور الخطال

ن العوامل وم ت الخطاب الســـياســـي في جميع مراحله.حيث أن الســـعي للحرية والديمقراطية يفعل آليا

األخرى الصـــراع على الســـلطة، حيث يتجذر الخطاب الســـياســـي خالل الحمالت االنتخابية المختلفة، 

والفكر، وكــذلــك االســــــــــــــتعمار، والذي طالما أوجد الخطباء  ومن العوامــل األخرى االختالف في الرأي

  ).24: 2010أنه يستخدم كوسيلة وأداة للدعاية (ادوارد،  ،البلغاء، ومن العوامل األخرى

): أنه يعد 240: 1987، علي( ، وتتمثل فيكما توجد خصـــــائص عدة للخطاب الســــــياســــــي

ن االهتمام بالعديد مو  ارًا في المجتمعمن الخطــابــات المعــاصــــــــــــــرة المؤثرة في األفراد، واألكثر انتشــــــــــــــ

يعد من الخطابات المضـــــــمونية ألنه و  القضـــــــايا المســـــــاهمة في صـــــــنع قرارات فاعلة في المجتمعات.

يرتبط بالســـــياســـــة التي تزوده بمضـــــامين وأفكار وقضـــــايا مصـــــيرية ومعاني ودالالت بما يجعله أكثر 

 ي هو إقناع المتلقين والتأثير فيهم األمرٕان الهدف األســــــمى من الخطاب الســــــياســـــــو  إقناعًا للمتلقين.

الذي يؤكد ضــرورة أن يتصــف الخطاب الســياســي باألســلوب المباشــر والســهل البســيط، بحيث يصــل 

أن و  أن الخطاب الســــــياســــــي يلجأ إلبراز الذات المتكلمة بصــــــورة موضــــــوعية.و  ألكثر أفراد المجتمع.
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ف بأنه من يتصــ وأنه  لقيم غير الثابتة.ســمة الخطاب الســياســي هي ســمة التغير، ألنه يحتوي على ا

غالبًا ما يوظف لغة الحياة اليومية بما و  الخطابات القصـــــــدية إذ يقصـــــــد بتحقيق رؤى وأهداف معينة.

 ،يرتبط بالظروف والمواقف التي تســـــــاهم في وجودهولطالما  يمكن من إيصـــــــاله لكافة أفراد الشـــــــعب.

 .ساطة واالقتصار على معالجة المشكالت المختلفةواتصافه بالالرسمية ومتابعة الجماهير له، والب

اب مجموعة عوامل يضـــيفها هذا الخط اأنه فيقصـــد بها القوة االســـتراتيجية للخطاب الســـياســـيأما 

ر تحديدًا وبشــــكل أكث ،وقوة الحكام أمام أفراد شــــعبهم ،على القوة في الدولة والهيبة بين الدول األخرى

  ).22: 2010م والدولة (ادوارد، هي بعد مؤثر ايجابي على قوة الحاك

أن دقة الخطاب الســياسي تمر صياغتها بمراحل اربع: المرحلة األولى: تحديد  المحللون وقد بين

قناع المرحلة الثانية: البحث عن أدلة االو  الهدف للخطاب الســياســي من خالل تحديد فكرته الرئيســية.

تابة المرحلة الثالثة: كو  زمة لدعم فكرة مطلوبة.لهــذه االفكــار من خالل جمع البيانات والمعلومات الال

ام دالمرحلة الرابعة: التدريب على القاء خطاب مع اســــــــــــــتخو  أوليــة للخطــاب وتعديله بشــــــــــــــكل نهائي.

  .)30: 1987 ،(علياشارات ورموز ودالالت مناسبة
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  المضامين التي يحملها الخطاب السياسي األردنيثانيا: 

ًال بالملك عبداهللا الثاني وما جاء فيه من أفكار تم من إن الخطاب الســــــــــياســــــــــي األردني ممث

خاللها معالجة الجوانب المتعددة التي تعد من المرتكزات واألسس في سياسة األردن على المستويين 

وكـــان هـــذا الخطـــاب ينطلق من الخلفيـــة التـــاريخيـــة والحضـــــــــــــــــاريـــة والثقـــافيـــة  ارجي.الـــداخلي والخـــ

عي الســــــــــياســــــــــي واالقتصــــــــــادي واالجتماعي واألمني والثقافي لدى واأليديولوجية اليجاد حالة من الو 

  ).55: 2009(سيباني، المواطن في األردن

ويتجســد الفكر اإلصــالحي للملك عبد اهللا الثاني من خالل خطاباته السياسية التي ألقاها في 

وقد تضــــــمنت هذه الخطابات مفاهيم واصــــــطالحات ورؤى  .محافل ســــــياســــــية واقتصــــــادية واجتماعية

صــــورات وآمال وتطلعات ضــــمن مســــتويات رئيســــية تشــــكل األطر العامة للفكر اإلصــــالحي للملك وت

ي على مع التركيز في الخطاب الســــياســــ ،عبد اهللا الثاني على المســــتويات الوطنية واإلقليمية والدولية

المستوى الوطني المنطلق من اإلرث الحضاري التاريخي والعمل على إخراج الخطاب برؤى عصرية 

ميزة لالنطالق نحو المســتقبل المشرق بوصفه مركزًا لعملية تنموية محددة األهداف واضحة األبعاد مت

  ).16: 1999(ابراهيم، 

 وكان من األمور التي أكد عليها الملك عبداهللا الثاني بن الحســـــين في الخطابات الســـــياســـــية

ألمر الذي جعل األردن محط ا ،أن رســالة اإلســالم هي رسالة الوطن القائمة على االعتدال والتسامح

وقــد اتخــذ الملــك عبــداهللا في خطــابــاتــه نهجــًا ديمقراطيــًا طريقــًا  .أنظــار الجميع لينعموا بــاألمن والحريــة

للتطوير والتحديث وبناء الدولة العصــرية الحديثة التي تؤمن بســيادة القانون والتعددية الســياسية وحكم 

جاد حلول وٕاي ،ومحاربة الفقر والبطالة ،الســــــتغالليةالشــــــعب لنفســــــه، ومحاربة الفســــــاد والمحســــــوبية وا

  ).19: 2002تنموية شاملة للتصدي لهاتين الظاهرتين (أبو الراغب ،



36 

 

 ،تغييرالضــــــرورة على في خطابه الســــــياســــــي،  ،الملك عبداهللا الثاني ابن الحســــــينركز كما 

ع معتقــدات ج وبمــا يتفق موٕاحــداث التغيير في المنــاه ،والتقــدم العلمي والتكنولوجي ،لمواكبــة التطوير

اإلســالم الســمحة وتحســين الخدمات الصــحية للعناية بالمواطن وفق احدث األجهزة الطبية والكفاءات 

الطبية المتميزة والتركيز على جميع القضـــايا التي تهم المواطن وتأكيد دور القوات المســـلحة واألجهزة 

هــة الظروف والتحــديات في المنطقة (ابو دية، األمنيــة واالهتمــام بــالقضــــــــــــــايــا العربيــة واإلقليميــة لمواج

2003 :39(.  

رف الملك عبد اهللا الثاني ابن الحســــــين بأنه داعية اعتدال وســــــالم المســــــتوى الدولي عُ  وعلى

ن خالل مدركًا م ،معتمدًا على الوســــــــطية والعقالنية في التفكير والســــــــلوك وهذا هو نهج الهاشــــــــميين

 ،المخاطر التي تهدده وحاجاته الماســـــــــــة لمســـــــــــاعدة اآلخرينالخطاب قدرات األردن المحدودة وحجم 

األمر الذي جعل الملك يكســــــــب احترام المؤيدين والخصــــــــوم على  ،وٕادراكه لتأثير نظام العالم الحالي

ليتحرك في جميع االتجاهات إللقاء الخطابات الســياسية هنا وهناك له مما أعطى مســاحة  ،حد ســواء

ضـــايا ذات العالقة بالســـياســـة واالقتصـــاد وغيرها من الموضـــوعات التي جميع الق ،من خاللها ،متناوالً 

  ).19: 2000أظهرت الفاعلية السياسية للخطابات التي القاها في محافل دولية عدة (البطاينة، 

ويرى الباحث أن الخطاب الســـياســـي اإلصـــالحي للملك عبد اهللا الثاني حمل نظرة إصـــالحية 

ا الذي يشـــــتمل على رســـــائل توجيهية تم إلقاؤهلحداثة، هذا الخطاب والتحرك نحو اقادرة على التغيير 

  في العديد من المحافل والمؤتمرات لنقل العديد من التصورات التي كانت في فكر الملك.

ويرى الباحث أنه يمكن تعريف الخطاب الســياســي بأنه شــكل خاص ومتميز يقوم به شــخص 

يشـــار إليه  وفي الغالب .بصـــدد قضـــية أو موضـــوع ما ما ليقنع المتلقين ويؤثر فيهم ويعدل ســـلوكاتهم

على أنه خطاب الســـــــلطة الحاكمة أو الخطاب الســــــــياســــــــي للدولة، فغالبًا ما يقوم رئيس الدولة بإلقاء 
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وال يهدف هذا  النصــــــــــــــيــاع والطــاعة لمن يلقي الخطاب.مثــل هــذا الخطــاب والهــدف منــه هو تحقيق ا

دف لتوضــــــــــــــيح رؤى وأيــديولوجيــات معينــة، كمــا أن هــذا إنمــا يهــ ،الجــدال والحوار إثــارة الخطــاب إلى

الخطاب تكون أداته الرئيســــــية هي اإلعالم حيث يمكن من خالله نقل العديد من الموضــــــوعات ذات 

  العالقة التي تريد السلطة الحاكمة إيصالها لجمهور المتلقين.
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  الفصل الثالث

  استراتيجية السياسة األردنية في الدفاع عن وسطية اإلسالم
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  الفصل الثالث

  استراتيجية السياسة األردنية في الدفاع عن وسطية اإلسالم

تبعًا  ،وذلك هذه الظاهرةظاهرة اإلســــالم الســــياســــي في تحديد لدراســــة  اختلف المفكرون والممارســــون

ة عن الدائرة بللخلفيات الفكرية والســــــياســــــية والثقافية ، فاختلف في تحديده المختصــــــون ضــــــمن الدائرة الغري

إلســالمية. وأيضــًا أصحاب الدائرة الواحدة . فالكثير من الغربيين اعتبر هذه الظاهرة هي حركة "أصولية " ا

اســــــــــــــتنـــادًا لظـــاهرة الحركـــات الـــدينيـــة في التـــاريخ الغربي. ومن نـــاحيـــة أخرى اختلف  الكثير من المفكرين 

والثقافية وطبيعة  وبيئاتهم السياسية طبقًا لتوجهاتهتم الســياســية اإلسالمية ،والمختصــين في الدائرة اإلســالمية

من حيث كونه صـــــــاحب رؤية شـــــــمولية للحياة أم رؤية روحية واخالقية  ،الرؤية اإلســـــــالمية تجاه اإلســـــــالم

لإلنســـان . إال ان هذه االختالفات حول تحديد ماهية ظاهرة اإلســـالم الســـياســـي ال يعني عدم وجود قواســـم 

  .)59: 2003(أبو دية،  أساسية أو مشتركة يمكن االرتكاز عليها

طبيعــة االختالفــات في المفــاهيم والمصــــــــــــــطلحــات حول مفهوم وتحــديــد هــذه  وال يتم الحــديــث هنــا عن

 الدائرة الغربية أو الدائرتين تجاه بعضـــــها أم ســـــواء االختالفات الموجودة داخل الدائرة اإلســـــالمية الظاهرة ،

يمكن من خاللها التعبير عن مفهوم  اســــــــاســــــــية(محاور) عن تحديد مضــــــــامين  ســــــــيتم البحثبل  ،البعض

في تحديد هذه المضـــامين من طروحات مفكرين ورموز هذه  وســـيتم االســـتفادةظاهرة اإلســـالم الســـياســـي . 

  .)66: 2003(الحضرمي والعدوان،  بحكم الممارسة والتبني الفكري لها لهاالظاهرة ألنهم األقرب 

ن دما أحيا الملك عبداهللا الثاني بن الحســـيعن أطلقت هذه الرســـالةوبالنســـبة لرســـالة عمان فقد   

هذه الليلة في مســجد الهاشــميين في عمان مســتمعًا لرســالة عمان التي ألقاها قاضــي القضــاة رئيس مجلس 

اإلفتاء وعلى إثرها قام الملك عبد اهللا الثاني بتشــــــــكيل لجنة علمية عالمية مشــــــــكلة من عشــــــــرين عالمًا من 

ا عقد اللجنة بتوصــيات منه حيث خرجتويخرجوا  بمضــامين، ه الرســالة هذأبرز علماء المســلمين ليدرســوا 
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(  ، وحضــــــــره مئة وثمانون عالمًا من أربعين دولة حول العالم2005المؤتمر اإلســــــــالمي العالمي في العام 

  .)33: 2004الروسان والزقرطي وعنانزة، 

ية لحرية والديمقراطإن هذه الرســــــــالة قد جاءت حافلة بالمفاهيم اإلنســــــــانية العالمية مكرســــــــة ا

الحترام العقائد واألديان  العدل والوســـــطية واالعتدال، داعيةوحقوق اإلنســـــان ومرســـــخة مبادئ الحق و 

إلســـــــــالم صـــــــــورته الســـــــــمحة ة لواألخوة اإلنســـــــــانية وتقبل اآلخر ونبذ العنف والتطرف والمغاالة معيد

  ).12: 2005المشرقة (الخواجا 

ن خالل م   لســـــياســـــة األردنية في الدفاع عن وســـــطية اإلســـــالماســـــتراتيجية ا ويتناول الفصـــــل الثالث

  :اآلتيينالمبحثين 

 المبحث األول: وسطية اإلسالم من خالل رسالة عمان

 المبحث الثاني: دور رسالة عمان في صياغة خطاب إسالمي جديد
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  المبحث األول

  وسطية اإلسالم من خالل رسالة عمان

تبط اســمها بمدينة عمان، ومحتوى الرســالة كفكر، إذ والمر بين رســالة عمان  اإن هناك اتســاق

على االنفتـــاح الواعي على اآلخرين مع المحـــافظـــة على هويـــة  أن مـــدينـــة عمـــان تعـــد انموذجـــا حيـــا

على  ثاالفهي م ،ليســـت بال مالمح أو مرجعية ،أيضـــاً  ،لكنها ،متمايزة فهي ليســـت منغلقة على ذاتها

 ،لفئات من شــيشــان وشــركس وأهل الشــام والعراق والحجازا جميعاألصــالة والمعاصــرة. وقد اســتقبلت 

 أن تكون منارة لكل من يتبنى فكرا  إنســـــــــانياومن هنا فعمان رســـــــــالة المحبة وتســـــــــتحق  وفلســـــــــطين،

  ).17: 2005وأن البشر شركاء في مصير واحد وأرض واحدة (بني صالح،  ،وحضارياً 

تعليم كوزارة التربية وال ؛ت في األردنقد نالت هذه الرسالة اهتمام الجميع من قطاعات ووزارال

ات التعليمية من خالل المؤســســ الرســالةفي نشــر وتفعيل  اوشــاركت اســاهمت ووزارة التعليم العالي اللتين

حيث بادرت الجامعة  ،ا في عقد مؤتمرات ولقاءات وندوات ومحاضــــــــــــراتمالمختلفة، وتمثلت جهوده

والذي تناول المراحل  2006آلخرين في العام الهاشـــــــــــمية إلى عقد مؤتمر رســـــــــــالة عمان في عيون ا

 رســـــالة عمان بينو  حقوق اإلنســـــان في اإلســـــالم.و  وســـــطية اإلســـــالم ونبذ التطرف واإلرهاب. :اآلتية

صــورة اآلخرين في رســالة و  دور الهاشــميين في حمل رســالة اإلســالم.و  حوار الحضــارات وصــراعها.

(خصـــــــاونة، حقيق مضـــــــامين رســـــــالة عمانوســـــــائل وآليات تو  صـــــــورة اإلســـــــالم لدى اآلخر.و  عمان.

2007 :33(. 

في هذا المؤتمر اعتماد رســـــــــــــالة عمان كإحدى الوثائق الصـــــــــــــادرة وكان من أبرز التوصـــــــــــــيات 

األســـــــــــاســـــــــــية في المؤتمر، والعمل على ترجمة ما ورد فيها من القيم والمبادئ والمرتكزات إلى آليات 
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اديمية كتتبناها المؤســــســــات األعلى أن  عالمعمل يتم تعميمها والعمل على نشــــرها في مختلف دول ال

  ).2006والثقافية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية بالدعم والتعميم (الجامعة الهاشمية، 

للوقوف على وســـــــطية اإلســـــــالم من خالل رســـــــالة عمان، ناقشـــــــت الدراســـــــة المبادئ والقيم التي 

  تناولتها الرسالة على النحو اآلتي:

  رسالة عمانن مضاميتحليل أوال: 

تنــاولــت في إحــدى محــاورهــا معــاني  ،تم عقــد العــديــد من المؤتمرات ومنهــا في جــامعــة مؤتــة   

رســـــــالة عمان في شـــــــرح مضـــــــامين الدين اإلســـــــالمي الحنيف في الســـــــالم والتســـــــامح واحترام اآلخر 

 إقرار رســـــالة عمان كوثيقة رســـــمية :يأتيوكان من توصـــــيات المؤتمر ما  .ومحاربة العنف والتطرف

الدعوة إلى تعزيز مفاهيم التســـــامح و  لتوضـــــيح وســـــطية اإلســـــالم والدعوة بالحكمة والموعظة الحســـــنة.

يم الـــــدعوة لتعزيز مفـــــاهو  واحترام الراي اآلخر واالبتعـــــاد عن التمركز العرقي والطـــــائفي والمـــــذهبي.

الدعوة إلى تضـــمين مفاهيم حقوق اإلنســـان و  االنتماء الوطني واالبتعاد عن إقصـــاء اآلخر وتهميشـــه.

يــة الــدعوة إلى الجمع بين الهو و  والــديمقراطيــة في المنــاهج التعليميــة في  مراحــل الــدراســـــــــــــــة المختلفــة.

الثقافية الذاتية والقيم اإلنســــــــــــانية العالمية من خالل تضــــــــــــمينها في مناهج المؤســــــــــــســــــــــــات التعليمية 

    .)2006(جامعة مؤتة، واإلعالمية

ى السياق عل ث أن وزارة التربية والتعليم كان لها دور بارز في نشــر رســالة عمانويرى الباح

لة التي تطبيق التوجهات النبيو  التعريف برســــــالة عمان ونشــــــرها في جميع األوســــــاط التربوية. :اآلتي

ة وأهدافها النبيل اهتوعية طلبة وزارة التربية والتعليم بمضــــمونو  تضــــمنتها في جميع األوســــاط التربوية.
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في ها غرس القيم النبيلة المتضـــــــمنة فيو  المتمثلة بوســـــــطية اإلســـــــالم واعتداله ونبذه للعنف واإلرهاب.

   ٕابراز أهمية رسالة عمان في المجتمعات األخرى.و  نفوس الطلبة.

إن عملية التحليل لرســــــــــــــالة عمان في مجملها يبين أن هذه الرســــــــــــــالة كانت غنية بالمواقف 

)، وتبين أن رســــــالة عمان اســــــتندت في 9: 2005 ،شــــــديفات( أشــــــار التربوية المختلفة، بحســــــب ما

معظمها لآليات القرآنية في تســـع عشـــر ســـورة، مما يدل على أنها نابعة من مصـــدر ديني فمرجعيتها 

القرآن الكريم وٕاطــارهــا العــام هو معــالجــة األفكار والمفاهيم الواردة فيها من خالل منظور إســــــــــــــالمي، 

  تربوية في األردن التي تنبثق من الدستور األردني.وهذا ينسجم مع السياسة ال

عمان أنها تنطلق من افتتاحية  ويرى الباحث أنه ومن خالل نظرة فاحصـــة لمضـــمون رســـالة  

المية بالصـــالة على النبي األمين وأصـــحابه وجميع رســـله وأنبيائه وفي ذلك اســـتجابة من الرســـالة إســـ

ة، ثم كان االبتداء باآلية الثالثة عشـــــــــرة من ســـــــــورة للمضـــــــــمون اإلســـــــــالمي المتعلق باالفتتاح والتهيئ

مما يدل على أن الرســــالة ال تفاضــــل بين البشــــر إال من  ،الحجرات والتي فيها مخاطبة لجميع الناس

كما أنه من المنظور التربوي يمكن تناول هذه المضــــــــامين في ســــــــلوك المربي وتعامله  .خالل التقوى

  رسة.مع الطلبة، وفي الجو السائد في المد

الشــــــــــرعية  ) أن إطالق رســــــــــالة عمان جاء معبرًا عن اآلتي:17:  2005 ،نعيمات(ويرى   

تي حملت لواء وال ،بيوتها منالروحية، التي تمثلها األســــرة الهاشــــمية التي انبثقت الرســــالة اإلســــالمية 

ي لواء ف الشـــرعية التاريخية، وتتمثلو  الدفاع عن اإلســـالم الحق عبر كل األزمنة والعصـــور المختلفة.

رعية الحكم شــو  النهضــة العربية واإلســالمية وفي الوحدة والحرية وفي االســتقالل في العصــر الحديث

الهاشــــــمي والذي تمثله القيادة األردنية عبر الديمقراطية والشــــــورى وبروز المشــــــاركة الشــــــعبية، وتبني 

روع شــرعية مشو  فية.مبادئ الحكم الصــالح من  عدل ومســاواة وتســامح ومؤاخاة وتكافل وتعاون وشــفا
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في الداخل األردني كرؤية ثاقبة للملك الحســـــين ابن طالل ملبيًا حاجات  اإلصـــــالح الوطني الذي بدأ

شــــــــــــــرعية الوســــــــــــــطية واالعتدال التي تميزت بها و  المواطن ومواجهــا التحــديات التي يواجهها الوطن.

لذات مي القائم على احترام االســــــــياســــــــة األردنية ببعديها الداخلي والخارجي، وبالبعد العربي واإلســــــــال

   وتنمية ثقافة حقوق اإلنسان.

ويرى الباحث أن رســــالة عمان قد أشــــارت إلى األخطار والتحديات التي تواجه األمة وتحذر 

ه ومحاولة إقصــــــــــائ ،منها فقد جاءت محذرة من أخطاء عديدة كالفهم الخاطئ لإلســــــــــالم فكرًا وتطبيقاً 

ن اتخاذ اإلســــــالم كنهج حياة وتطبيق مبادئه الســــــامية كالعدالة وٕابعاد الشــــــعوب والدول االســــــالمية ع

  والمساواة والوحدة اإلنسانية.

  المبادئ والقيم التي تناولتها رسالة عمانثانيا: 

إن رســــالة عمان كانت عميقة في مضــــامينها وما ترمي إليه من أمور منطلقة من فهم كتاب   

) أن التحذير من األخطار التي 51: 2005 ،عليمات(اهللا وســنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم، وقد أكد 

النظرة  تهدد األمة هو أحد مبررات رســــــالة عمان، حيث وجد أن رســــــالة عمان تســــــتمد مبرراتها من:

الموضـــــــوعية للعقل البشـــــــري وآلياته في اكتســـــــاب المعرفة ودور هذه المعرفة في بناء اتجاهات الفرد 

ر االرهاب فيه الذي يظه الخطابالنظرة الى و  تلك القضايا.وتوجيه ســلوكاته المتعلقة ب ،نحو القضــايا

مة في الوعي التام بأســباب تراجع دور األو  والذي يســتخدم في تبريره التهميش واإلحباط واالســتهداف.

 النظرة الموضوعية لألطر الثقافية لألفراد والمجتمعات. و  المجتمع اإلنساني.

ات حيث بين شديف ته،وضرور ألسلوب العلمي كما ركزت رسالة عمان على أهمية استخدام ا

) أن رســـــــــــــالة عمان تؤكد أن بناء الشـــــــــــــخصـــــــــــــية المتكاملة والمتوازنة يكون من خالل 53: 2005(
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االهتمام بالبحث العلمي والتعامل مع العلوم المعاصـــــــــرة على أســـــــــاس نظرة االســـــــــالم المتميزة للكون 

يفها في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والحيــاة واإلنســــــــــــــان، واالســــــــــــــتفادة من إنجازات العصــــــــــــــر وتوظ

  واالتصاالت والمعلوماتية.

 تربوية أصــيلة للمدرسة تنسجم مع أهداف التعليم مقارنةالبحث العلمي يعد أن  وترى الدراســة

في األردن والتي تتمثل في تكوين المواطن القادر على تقصـــــي مصـــــادر المعلومة واســـــتيعاب حقائق 

واســـــــتيعاب المفاهيم والعالقات الرياضـــــــية والمنطقية واســـــــتخدامها في حل العلم  المتجددة وتطبيقاتها 

  المشكالت.

): 21: 2005ومن القيم والمبادئ التي أشــــــــارت إليها رســــــــالة عمان ما يلي (بني صــــــــالح، 

فل ، واألمن الشــــامل، والتكاالعدل، و الســــالم، و التســــاوي في الحقوق والواجبات، و وحدة الجنس البشـــري

ة، ، واحترام الديانات المختلفالوفاء بالعهود، و حفظ األموال والممتلكاتالجوار، و االجتماعي، وحســــــــن 

االبتعاد عن و  التعامل بالرفق واللين، واحترام كرامة اإلنسان، و ٕايجاد قاعدة واســعة لاللتقاء بين البشرو 

، ألمانةا، و التحاور والتشـــــاركو ، الحســـــنة صـــــيانة الحقوق، والقدوةو  ، العدالة،الرحمةالغلظة والعنف، و 

  التوازن.، و االعتدالو 
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  المبحث الثاني

  دور رسالة عمان في صياغة خطاب إسالمي جديد

كما  ،تناولت في طياتها العديد من المضامين ،إن رسالة عمان تعد رسالة إسالمية أصيلة

 تناولت مجموعة من المبادئ والقيم واالتجاهات التي يقوم عليها مجتمع اإلسالم المتماسك القوي

بناء بأنه تضامن ا ًال للعديد من المفاهيم، إذ يعرفمركزًا على التكامل االجتماعي باعتباره شام

 يتاماألحكامًا ومحكومين في اتخاذ المواقف اإليجابية لرعاية  ؛المجتمع وتساندهم أفراد وجماعات

يش الفرد ة ليعوالمعوزين والفقراء بدافع من شعور وجداني عميق ينبع من اصل  العقيدة االسمالمي

  ).77 :2005في كفالة الجماعة وتعيش الجماعة بمؤازرة الفرد (القضاة، 

) إلى مبدأ القدوة التي أشارت اليه رسالة عمان ، إذ يرى 59 :2005كما أشار شديفات (

وأن على المربي أن يكون قدوة ومثًال في  ،أن مبادئ القدوة ذات أهمية بالغة في المجال التربوي

  خلق والسلوك والخطاب الراشد المستنير حتى في أدق األمور.الدين وال

) عددًا من المبادئ والمرتكزات اإلســـــــالمية التي أشـــــــارت إليها 61: 2004وقد بين عبداهللا (

وم يمان بنبيه، واالرتباط الدائم بالخالق بالصالة، والصتوحيد اهللا واإل رســالة عمان على النحو التالي:

ناس االعتقاد بوحدة الجنس البشــــري وأن ال، و ن بجميع الرســــل دون تفريق بينهماإليماوالزكاة والحج، و 

 االعتماد على الرفقات دون النظر لجنس أو لون أو عرق، و مكرمون ومتســــاوون في الحقوق والواجب

ـــدعوة إلى اهللا حقيق الرحمـــة والخير للنـــاس العمـــل على ت، واللين والموعظـــة الحســــــــــــــنـــة في منهج ال

عتداء على تحريم اال، و م بالعهود والمواثيق وبما نصـــــــت عليه وتحريم الغدر والخيانةااللتزااجمعين، و 

لغلو ، ونبــذ نزاعــات االتوازن واالعتــدال والتوســــــــــــــط والتيســــــــــــــير، و المــدنيين وعلى أرواحهم وممتلكــاتهم

   .االعتماد على الوسائل االخالقيةلعدل واإلحسان، و التواصل السلمي بالمودة واالتشدد، و و والتطرف 
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مما سبق فإن رسالة عمان تقدم للمؤسسة التربوية الكثير من المفاهيم التي يمكن توظيفها 

كما أنها تعمل على تشجيع الوسطية واحترام  .والتي لها صلة بأهداف مراحل التعليم المختلفة

التمايز العقدي وتبرز بشكل واضح سماحة اإلسالم ووسطيته وانفتاحه على الحضارات، وتعكس قيم 

  ).2007لخير ومبادئ الحق والعدل التي ترتكز عليها رسالة االسالم العظيمة (خصاونة، ا

وللوقوف على دور رسالة عمان في صيباغة خطاب إسالمي جديد ناقشت الدراسة دور 

  رسالة عمان في محاربة التطرف الفكري وتعزيز األمن الفكري على النحو اآلتي: 

  طرف الفكريمحاربة التو  رسالة عمانأوال: دور 

مع من القضايا التي تهدد البشرية وتشكل تحديا كبيرا للمجت أصبحقد  التطرفيمكن القول أن 

ورا تتسع وتزداد وتأخذ أشكاال وص التطرفالدولي. فعبر العصور البشرية المتعاقبة بدأت ظاهرة 

مثيرة  منها مادةمتنوعة ومتعددة تختلف طبقا الختالف وتطور وسائلها وأدواتها، األمر الذي يجعل 

للجدال والحوار والنقاش والدراسة والبحث. فلم تعد هذه الظاهرة ظاهرة مرتبطة بمجتمع دون آخر، ولم 

تعد كذلك مقتصرة على منطقة جغرافية  دون أخرى، بل تجاوزت آثارها الحدود الوطنية لتصبح ظاهرة 

ل . عالوة على ذلك، فقد أخذ التعامدولية عابرة للحدود تهم كل أعضاء المجتمع الدولي دون استثناء

مع هذه الظاهرة اتجاهات مختلفة ترتبط أساسا باالنتماءات العقائدية والخلفيات الدينية القومية المرتبطة 

  مباشرة بالمصالح السياسية واالقتصادية ألعضاء المجتمع الدولي.

 مجرد من ةالظاهر  ذهه وانتقلت متزايد، بشــكل التطرف ظاهرة األخيرة اآلونة في انتشــرتلقد 

 تجلبو  العالم، دول جميع تهدد دولية ظاهرة  ىإل دينية أو ســـياســـية أهداف لتحقيق محدودة عمليات

 أو فالعن أو للقوة المتطرفة الجماعات بعض اســـــــــتخدام نتيجة ،والجماعات لألفراد والفزع الخوف

 مةســــــــــــال وتعريض العام بالنظام اإلخالل إلى يهدف إجرامي مشــــــــــــروع لتنفيذ الترويع أو التهديد
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 لضــررا إلحاق أو وأموالهم ممتلكاتهم على االعتداء أو األفراد بإيذاء ســواء للخطر اوأمنه اتالمجتمع

 الفكر ظاهرة وتنامي التطرف حدة ازدياد إن. مهامها تنفيذ نعن الســـــــــــــلطات  إعاقة أو ،بالبيئة

 واالستقرار، مناأل لزعزعة خصبة بيئة جلب على وعمل المواطنين بين الفزع نشر في أسهم التكفيري

 تعمليا اتباع على العمل خالل من وذلك الدولةأجهزة  فعالة وتربوية  أمنية اجهود يتطلب مما

 إلى اإلضــــافةب التكفيري، الفكر بها يقوم التي العمليات عن الناجمة اآلثار لمواجهة ووقائية عالجية

 لمختصــــةا األمنية الدوائر وحدات جميع بين مســـبق أمني وتنســـيق أمنية وخطط اســـتراتيجيات توفير

  .)34: 2012وكذلك الجهاز التربوي (حمزة،

  "الجنوح فكرًا أو ســــــــلوكا إلى أقصــــــــى طرفي اليمين أو اليســــــــار نه :"أويعرف التطرف على 

ويعرف االمن الفكري على انــه: ""تــأمين ســــــــــــــالمــة الفكر ووقــايــة المبــادئ والمعتقــدات والثوابــت لــدى 

ا في . من خالل تضــــــــمينهكافة محافظة عليها من المؤثرات الســــــــلبية واالفكار المنحرفةوال المواطنين

من خالل توفير برامج هادفة وأنشــــــــطة مناســــــــبة تدخل في تحقيق األمن واالســــــــتقرار التربويةالمناهج 

  ).12: 2012بطرق التفكير السليم( الوادعي، المتنلقيند يالفكري وتزو 

من األمور الهامة التي يجب االهتمام بها، ذلك أن مصـــطلح لذلك يعد تحقيق األمن الفكري   

األمن الفكري يعــد من المصــــــــــــــطلحات الحديثة ولذلك لم يرد له تعريف في المعاجم اللغوية وهو في 

الواقع مصــطلح مركب من كلمتين هما (األمن، الفكري) نســبة إلى الفكر، وهو ما يقتضــي بيانه بأن 

دية أم ع لتجنيب األفراد ســــــواء العقير المشــــــتركة بين الدولة والمجتماألمن الفكري هو النشــــــاط والتداب

تكون ســببًا في انحراف الســلوك واألفكار واألخالق عن جادة الصــواب، ســببًا التي النفســية  الفكرية أم

  ).12: هـ1413لإليقاع في المهالك (نصير، 
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ميع قتصاديـة واألمنية لجحظـــيـــت ظاهـــرة التطرف الديني باهتمام معظم الدوائر السياسيـة واال

الدول . وذلك إلى الحد الذي أطلق فيه البعض على هذا العصــــــــــــر (عصــــــــــــر التطرف أو عصـــــــــــــر 

اإلرهاب) لما شـــهدته الســـاحة الدولية واإلقليمية والمحلية من تصـــاعد في أنشـــطة التنظيمات اإلرهابية 

مارســـة ســـاليبها فى محيث تنوعت وتعددت أ ،بصـــفة عامة والمســـتترة فى عباءة الدين بصـــفة خاصـــة

 تهديدا مباشرا لألمنتمثل  ،بأبعادها ومظاهرها ،أنشــــــــــــــطتها ، حتى أصــــــــــــــبحت هذه الظاهرة لإلرهاب

واالســتقرار وعائقا يحول دون التنمية والتطور . فلم تعد عواقبها قاصرة على األفراد أو الجماعات، وٕانما 

 الشــك أن اإلرهاب والتطرف الديني خاصة فىامتدت إلى حد تهديد الدعائم والركائز الرئيســية للدولة ، و 

  . (Wilner et al., 2010: .38).منطقة الشرق األوسط هما وجهان لعملة واحدة

والتطرف يعتبر أشــــــــد خطورة من التعصــــــــب وهو يأتي بالمرحلة الثانية بعد التعصــــــــب والخطوة 

وهو  في القول والموقف ، التالية القريبة في ســـــــلم الصـــــــعود نحو هاوية اإلرهاب ويعني الشـــــــدة واإلفراط

أقصــــــى االتجاهات او النهاية والطرف البعيد جدا بمعنى أخر فهو الحد األقصــــــى،  والتطرف هو الغلو 

هو و   -المبـــالغ بـــه ، وعمليـــًا فـــإن األمر الـــذي يتجـــاوز حـــدود المعقول والالمعقول في الطرح واألفعـــال

مقترن التطرف بـــالعنف واألعمـــال العـــدائيـــة ونـــاتج عن االنفعـــال ال -موجود في الكثير من دول العـــالم 

اإلجرامية التي تهدد اســــتقرار الناس وأمنهم يصــــبح في نطاق األعمال اإلرهابية، والتطرف  هو المغاالة 

الحادة في المذهب والدين والسياسة والفكر وهو أسلوب مدمر في حياة الفرد والجماعة والبد من مقاومته 

 ,Borum)شــــــــــكال متعددة مهما كان الطرف الذي يمارســــــــــه أوبطرق و من خالل تفعيل الدور القانوني 

2011: .7) .   

يعتبر الفكر المتطرف هو كل ما يرتبط بمعتقدات بعيدة عن ما هو متعارف عليه ســـــــــــياســـــــــــيا و 

واجتماعيًا ودينيًا ، حيث ترتبط تلك المعتقدات بســــــــــــــلوكات عنيفة تواجه المجتمع والدولة، ولكن إذا 

و التهديد بالعنف فســـوف يتحول إلى إرهاب. لذلك فالتطرف في الغالب يتحول ارتبط هذا التطرف أ
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ولربمــــا تعمــــل هــــذه  .إلى تصـــــــــــــــرفــــات واعتــــداءات عنيفــــة على الحريــــات والممتلكــــات أو األرواح

  على تشـــــــــــكيل تنظيمات مســـــــــــلحة تســـــــــــتخدم لمواجهة الدولة عندئذ يتحول إلى إرهاب. المجموعات

الفكر المتطرف إلى أنمـــاط عنيفـــة من  األمر أمـــا عنـــدمـــا يتحول ،فـــالتطرف دائمـــا في دائرة الفكر

من اعتداءات على الحريات أو الممتلكات أو األرواح أو تشكيل التنظيمات المسلحة التي  ،الســلوك

  .)5 : 2012(الوادعي،  فهو عندئذ يتحول إلى إرهاب ،لدولةتستخدم في مواجهة المجتمع وا

يـــة حمالت إرهـــاب بقتـــل مواطنيهم من خالليقومون فراد والفكر المتطرف ينطوي تحـــت أفكـــار أ

حرك تلك هذا المعتقد ي .انية العدلعليهم بأن القتل هو الطريقة المثلى إلمك ىبســـــــــبب معتقدات تمل

األفراد فكريــًا، وليس عمليــًا، ويالحظ جونــاراتنــا أن عــددًا من العوامــل تــدفع هؤالء األفراد لســـــــــــــــلوك 

مثل أســــباب ســــياســــية أو دينية. ويلجأ كثير من األفراد لتبني هذا  التطرف، وتبني الفكر المتطرف،

ة اسية أو اجتماعية أو دينيكأهداف سيالســلوك من أجل تحقيق أهداف معينة تبرر استخدام العنف 

   (Wilner, 2010, 37)متطرفة

يث ح ،ة األمن فى عصــــــــرنا الحاضــــــــريمثل الفكر المتطرف أهم اإلشــــــــكاليات التى تواجه أجهز 

ءًا من الحيــاة اليوميــة فال يكــاد يمر يوم دون أن تقع عمليــة إرهــابيــة يقوم بهــا متطرفون جز  صـــــــــــــــار

من تأثير تلك الظاهرة الســــرعة والزخم الذى تتناول به وســــائل اإلعالم زاد وقد  .بمكان ما من العالم

تمع جثــارة لفئات الم◌ٕ بــالنظر لمــا تحتويــه أخبــارهــا من عوامــل جــذب وا الجرائممثــل هــذه النوعيــة من 

    )3: 2012(حمزة،  المختلفة

إال أن األعمال  ،وعلى الرغم من المآســـــــــــــــى التى عانتها البشـــــــــــــــرية من جراء الحروب التقليدية

 لها وقع مختلف على النفس البشرية ليس لقدر الدماء الذى ،والجرائم التي يقوم بها الفكر المتطرف

و حتى أ ،يراق  فى عملية عسكرية محدودةيراق فيها [ فقط ] والذى هو وفق كل المعايير أقل مما 

 وأســـــــــــلوب ،األبرياء من المدنيين نة ضـــــــــــحاياها الذين غالبًا ما يكونو نما لنوعي◌ٕ حادث طريق ، وا
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والتطرف ظــاهرة قــديمــة عرفتها المجتمعات البشــــــــــــــرية ق، إرتكــابهــا فهى حرب بال قواعــد أو اخال

  .)40 :2012(الوادعي،  بإعتبارها أحد أساليب العنف السياسى

  تعزيز األمن الفكري.و رسالة عمان ثانيا: دور 

نعــدم الحيــاة أو يصــــــــــــــبح ال إن من نعم اهللا عزوجــل على العبــد نعمــة األمن، إذا بــانعــدامــه ت

وقــد اصــــــــــــــبح مفهوم األمن الفكري أحــد الهواجس العــالميــة وأحــد المطــالــب الوطنيــة، وأحد  معنى لهــا.

لطاقات والجهود للحصـــــــــول عليه، ويتضـــــــــمن األمن ما األمم لبذل ابالرؤى االســـــــــتراتيجية التي يدفع 

 قــاهــا اإلنســـــــــــــــان في المجتمع.أخالقيــة يتل ومبــادئيتعلق بمخزون ذاكرة اإلنســـــــــــــــان من ثقــافــات وقيم 

صــالة مكونات األ ، هو حالة من الطمأنينة تصــيب األفراد تجاهبشــكل عام ،والمقصــود باألمن الفكري

ضــرورة أمنية لحماية المكتســبات والوقوف بحزم ضــد كل ما  والثقافة النوعية والمنظومة الفكرية، وهو

يؤدي إلى اإلخالل باألمن، مما ينعكس ســـــــــــلبًا على الجوانب األمنية األخرى الجنائية واالقتصـــــــــــادية 

 والثقافية. ويرتبط األمن أيضــــــًا بتفكير اإلنســــــان وحقه في التعبير، وأمنه في حماية حقوقه المكتســــــبة

حافظ وأمنه أيضــًا في أن ي ،ال يتعارض مع حقوق اآلخرين ومكتســباتهم ، وفي أن يتصــرف بماكافة 

على ملكيته الفكرية، بعيدًا عن أي تعٍد إضــــافة للحصــــول على العدالة والعيش بعيدًا عن االضــــطهاد 

  .(Tomlinson, 2006:. 53)واالستيالب الفكري 

ناء يه تعقد اآلمال في بوعل ،االســــــــتقرار االجتماعي هو مطلب لكل الدولتحقيق ن إيمكن القول 

وال يتحقق ذلــك إال من خالل تعزيز األمن الفكري (الغــامــدي، ، المجتمعــات وتحقيق أهــداف تنميتهــا 

2010 :128.(  

) والتي 238: 2010كما يقدم األمن الفكري مجموعة من القواعد الحياتية أشـــار إليها أبو عراد (

العام  األمن اإلســـــــــــهام بفاعلية في تحقيق هي:يمكن من خاللها تحديد نوعية الممارســـــــــــات الفكرية و 
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 يتوفير البيئة المالئمة للتنمية الشــــــــــــاملة والمتكاملة التي يحتاجها األفراد فوالشــــــــــــامل في المجتمع، و 

لجتها ااإلســــــــهام في ضــــــــبط الظواهر الســــــــلبية االجتماعية ومعالمجتمع في مختلف جوانب حياتهم، و 

 كالعنف والتطرف وغير ذلك.

ي هو التزام واعتــدال ووســــــــــــــطيــة، وشــــــــــــــعور باالنتماء إلى ثقافة األمة وقيمها، وفيه األمن الفكر و 

  ).186: 2005حماية لعقل اإلنسان وفكره (الجحني، 

لســــــــــــديس، (ا يأتيوتوجد لألمن الفكري أهمية قصــــــــــــوى في تحقيق االســــــــــــتقرار دينيًا وخلقيًا كما 

 نالشــــــــــــــرعيــة وتنقيتهــا م األمن الفكري يهتم بتصــــــــــــــحيح المفــاهيم والمصــــــــــــــطلحــات ):21: 2005

يتمكن أفراد األمة من تعزيز األمن الفكري من خالل التحاور و  .المصـــــــطلحات المشـــــــبوهة والموروثة

يوجــد لألمن الفكري دور كبير في التصـــــــــــــــدي و  .ثقــة واالنتفــاع من حضـــــــــــــــارات اآلخرينمع العــالم ب

 رعي.لإلرهاب من خالل االهتمام بدعم الحوار الفكري القائم على التأصيل الش

في تحقيق األمن واالســــــــــــــتنقرار  اكبير  ا) بـــأن لألمن الفكري دور 128: 2010بين الغـــامـــدي (و 

ف والتعاضد، مية بالترابط والتكاتتحقيق األخوة اإلسالئة الشباب فكريًا، و تعبئة ف الســياســي من خالل:

ري دور من الفكلألو  .ومقاومة األفكار الضـــــارة بالمجتمع،وســـــالمة الفكر  ،التعاون البناء في المنهجو 

  .  في التصدي للجريمة والوقاية منهاكبير 

ويرى الباحث أن الحاجة لتحقيق األمن الفكري هو ضــــــــرورة من ضــــــــرورات الحياة، ليســــــــود   

وهو جزء رئيس لبناء شـــخصـــية الناشـــئة من الشـــباب والطالب الذين هم  الدولةاألمن واالســـتقرار في 

لك وال يعني ذ .تيارات الظالم والفكر المنحرف في يســـــــــــــلكونعماد المســـــــــــــتقبل وأمل األمة، حتى ال 

وٕانمــا هو  ،فرض حصـــــــــــــــار على عقول الطالب ومنعهم من االطالع على الثقــافــات والعلوم األخرى

  .م بالتطرفلوكهوس متحصين لهم حتى يستطيعوا التمييز بين الحق والباطل وحتى ال تتأثر عقيدته
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  الفصل الرابع

 دنية في الدفاع عن وسطية اإلسالم مدى فاعلية السياسة األر 
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  الفصل الرابع

 مدى فاعلية السياسة األردنية في الدفاع عن وسطية اإلسالم 

كان منهج األردن ثابتًا وواضـــــحًا منذ التأســـــيس بالعمل على إبراز صـــــورة مشـــــرقة لإلســـــالم، 

تي تتعلق اها والجميع الهجمات، والتجنيات ضـــــده، وذلك انطالقًا من المســـــؤولية التي تبنوالتصـــــدي ل

بالتاريخ، حيث تحملت القيادة الهاشــــــمية عبء هذه المهمة وذلك التصــــــالها بالنبي محمد صــــــلى اهللا 

نهج وقد ظهر هذا ال عزوجل رحمة للعالمين.عليه وســــلم، صــــاحب رســــالة اإلســــالم، والتي أنزلها اهللا 

ذي بذل الثاني بن الحســـــــين ال الحســـــــين بن طالل وانتهاًء بالملك عبداهللالباني واضـــــــحًا بدءًا بالملك 

جهودًا واضـــحة في خدمة اإلســـالم بما يبعد عن المســـلمين العزلة والتهميش في المجتمع اإلســـالمي، 

 والتأكيد على دور االســـــالم في بناء الحضـــــارة اإلســـــالمية والمشـــــاركة في تقدمها في العصـــــر الحالي

  .)22: 2011(المومني، 

اإلســـــــــــالمي الحنيف التي قامت على التوازن  وقد عكســـــــــــت رســـــــــــالة اإلســـــــــــالم مبادئ الدين

داء أمة وســـــطا لتكونوا شـــــهواالعتدال والتوســـــط والتيســـــير مصـــــداقًا من قوله تعالى: "وكذلك جعلناكم 

  ).143على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا" (سورة البقرة، اآلية 

ارة ذي أوجد حضــــكما بينت رســــالة عمان أن اإلســــالم أســــس للعلم والتدبر والتفكير، األمر ال

رســـــــالة أن دين اإلســـــــالم دائمًا كان يحارب الغلو والتطرف والتشـــــــدد، الإســـــــالمية عظيمة، كما بينت 

ن أن كما بي ا اإلســالم عند الشــعوب األخرى.والذي ال يعد من اإلســالم في شــيء بل لطالما اســتنكره

ال على ذلك قوله تعالى: " العالقة مع اآلخر مبنية على السلم، وعلى المودة والعدل واإلحسان، ويدل

ينهاكم اهللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقســــــــــــــطوا إليهم، إن 

)، كما حارب اإلســالم اإلرهاب بكل صــوره فال اعتداء 8اهللا يحب المقســطين" (ســورة الممتحنة، اآلية 
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عن جميع وســـــــائل التخريب والتهديم  على اإلنســـــــان على نفســـــــه وماله وعرضـــــــه، كما نهى اإلســـــــالم

والظلم والبغي ودعا إلى إقرار العدل بجميع الوســــــائل والبعد عن التطرف وغير ذلك من األمور التي 

تثبت أن اإلســـــــــالم كان رســـــــــالة ســـــــــمحة تهدف إلى إحقاق الحق واالبتعاد عن الظلم وٕارســـــــــاء قواعد 

  .)44: 2011المومني، المحبة والخير والوفاء (

الوســــطية هو موضــــوع هام جدًا، حيث يجب على جميع أبناء األمة أن يدافعوا  إن موضــــوع

عن اإلســـــالم ضـــــد جميع الهجمات الشـــــرســـــة ضـــــده، ويبينون كيف كان لإلســـــالم دور بارز في بناء 

كما ال بد من تبني منهج الوســـطية في نفوس الناس، وٕاقناعهم بأثر هذه الوســـطية  ضـــارة اإلنســـان.ح

لعقل ليســــــــاعده في إنتاج الخطاب اإلســــــــالمي المقنع بعيدًا عن االنفعاالت في إيجاد توازن ضــــــــابط ل

كن اآلخر مما يم ،بهدف تقديم فهم واضـــح لإلســـالم وقيم اإلســـالم والتشـــريعات الخاصـــة به ،العاطفية

من فهمها، والتعرف على حقيقتها ويكون كل ذلك ســـــــــــالحًا في ايدينا في الدفاع عن مجد اإلســـــــــــالم 

  ).159: 1989وب، ماضيه وحاضره (يعق

ويتناول الفصـــــل الرابع مدى فاعلية الســـــياســـــة األردنية في الدفاع عن وســـــطية اإلســـــالم من 

  :اآلتيةخالل المباحث 

 على المستوى المحليالفاعلية المبحث األول: 

  على المستوى العربيالفاعلية المبحث الثاني: 

 على المستوى الدوليالفاعلية المبحث الثالث: 
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  ولالمبحث األ 

 على المستوى المحليالفاعلية 

أن األردن  في ســــــــياســــــــته في الدفاع عن وســــــــطية اإلســــــــالم وهي:هناك عدة ثوابت لألردن 

حريص جدًا على نهج توحيد رؤية العالم اإلســـــــــالمي وٕابراز صـــــــــورة اإلســـــــــالم الحقيقية ووقف جميع 

تي يادة الهاشـــــميين الالهجمات الموجهة ضـــــده بحكم المســـــؤولية الروحية، وتاريخ اإلســـــالم وشـــــرعية ق

الل من خ أن الســــــياســــــة األردنية حرصــــــتو  تتصــــــل بالنســــــب بالنبي محمد صــــــلى اهللا عليه وســــــلم.

الخطابات الســـــــياســـــــية ورســـــــالة عمان على إفهام األجيال صـــــــورة اإلســـــــالم الحقيقية، ومحاولة إقناع 

رة عدم إســـاءة إلى ضـــرو  ،أو ما ندعوهم بالمتطرفين ،أصـــحاب األفكار الخارجة عن الدين اإلســـالمي

ظهرت و  واالبتعاد عن جميع األقوال واالفعال التي تســيء لإلســالم. ،فهم اإلســالم وفهمه فهمًا حقيقياً 

السياسة اإلسالمية فاعلة من خالل خطابات الملك عبداهللا الثاني بن الحسين في العديد من المحافل 

ضـــــرورة واضـــــحة لمشـــــاركة المجتمع الدولية في بيان عظمة اإلســـــالم، وأن هناك و المحلية واإلقليمية 

اإلنســاني واإلســهام في الرقي وٕاظهار دور العلماء والدعاة في إبراز الصــورة الحقيقية لإلسالم وٕاخراج 

  ميع مظاهر العزلة والتطرف والغلو.األمة من ج

العالم اإلســـالمي وبيان جهودهم وعدم  دولســـعت الســـياســـة األردنية لتحقيق التضـــامن بين  

از دورهم الحقيقي في بناء الحضــــارة اإلنســــانية وتقدمها، كما جاءت الســــياســــة األردنية تهميشــــهم وٕابر 

زت ر بالم بما يجلي الصـــــــورة الحقيقية له، و لتظهر معاني الرفق واللين والســـــــماحة والعدل وقيم اإلســـــــ

ياســــة األردنية واضــــحة من خالل تضــــمين رســــالة عمان في المناهج الدراســــية ليتمكن الجيل من ســــال

هذه الرســــــــــالة وفهم ما فيها من معاني وقيم بما يؤدي في النهاية إلى إبراز صــــــــــورة اإلســــــــــالم  راكدإ

الحقيقية، كما برزت هذه الســـــياســـــة إلظهار مضـــــامين رســـــالة عمان والتي تدعو لتربية النفس وتربية 
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قدم ن العقل وفي ذلك قال الملك عبداهللا الثاني بن الحســـــين: "......إن من أهم واجباتنا كمســـــلمين أن

اإلســــالم بصــــورته الحقيقية المشــــرقة، فاإلســــالم دين الوســــطية واالعتدال والتســــامح والرحمة ومحاورة 

  .)23: 2005(القضاة،  اآلخرين بالعقل والحجة وليس دين العنف إو اإلرهاب والتعصب واالنغالق

دفاع في ال اتبعتها الســــــــياســــــــة األردنية) أن هناك عدة آليات 22: 2011وقد بين المومني (

عن وســطية اإلســالم وهي: إعمال الفكر الصــائب في تبني منهج واضــح للدفاع عن وســطية اإلسالم 

عدم التخلي عن المقاومة كوســيلة شــرعية لصــد العدوان، وأن التدافع الســلمي يكون بالتي  من خالل:

لثروة اوالديمقراطية كآلية لتنظيم التدافع على تداول الســــــــــلطة و  تبني مبادئ الشــــــــــورىو  هي أحســــــــــن.

والمشـــــــــاريع الفكرية بين األطراف المتدافعة، قال اهللا تعالى: "وشـــــــــاورهم في األمر فإذا عزمت فتوكل 

تبني الخطط والتوجهات واألهداف )، و 59آلية على اهللا إن اهللا يحب المتوكلين" (ســـــــورة آل عمران، ا

ســــــطية في الدفاع عن و  ائيةاالســــــتراتيجية التي يمكن من خاللها اســــــتخالص البرامج المرحلية واإلجر 

لخطابات تبني ا لداخلية لتيار الوســــــــــــــطية على عملنا،  تقدير التأثير الســــــــــــــلبي للبيئة ااإلســــــــــــــالم، و 

الســــــياســــــية لرســــــالة عمان منهجًا واضــــــحًا في الدفاع عن وســــــطية اإلســــــالم، ويظهر ذلك من خالل 

تأســــيس المملكة  تحمل الهاشــــميين عبء الدفاع عن وســــطية اإلســــالم منذ): 33: 2011، المومني(

األردنية الهاشـــمية، حيث لم يتوان القادة الهاشـــميون المنحدرون من نســـب الهاشـــمي في حمل رســـالة 

ين للعلماء شـــميتوجيه القادة الهاالقية وٕانســـانية، و ومًا وقيمًا أخهعقيدة ومفكافة اإلســـالم إلى الشـــعوب 

أن  على جميع الشبهات وبيانيح رســالة اإلســالم بشكل موجز ومختصر والرد والدعاء بضــرورة توضــ

رة الواضــــحة في مدين اإلســــالم هو دين الســــماحة واالعتدال والوســــطية، وكانت رســــالة عمان هي الث

توظيف وســـــــــائل اإلعالم األردنية في الدفاع عن اع عن وســـــــــطية اإلســـــــــالم، و جهود األردن في الدف

ين إلبراز صــــورة اإلســــالم وســــطية اإلســــالم من خالل اســــتضــــافة علماء الدين واألكادميين والســــياســــي
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تبني الملــك عبداهللا بن الحســــــــــــــين للمنابر المحلية واإلقليمية والدولية من خالل الخطابات الحقيقيــة، و 

المختلفة في توضــيح مبادئ اإلســالم وٕاظهار صــورته المشــرقة والرد على جميع مظاهر التشويه لهذه 

ســــــــة األردنية المؤتمرات الدولية وٕابراز اعتماد الســــــــياالعظيمة بالحجة والموعظة الحســــــــنة، و  الرســــــــالة

صــــــــــــــورة اإلســــــــــــــالم الحقيقيــة ومن ذلــك دعوة األردن لمؤتمر: (حقيقــة اإلســــــــــــــالم ودوره في المجتمع 

لدراســة رســالة عمان بغرض تعميم نفعها ال بوصــفها جهدًا أردنيًا بل بوصــفها درعًا يدافع المعاصــر) 

  عن اإلسالم.

الدفاع عن اإلســــالم وٕابراز وســــطية اإلســــالم في كل وقت واألردن من الدول التي حرصــــت على     

وحين، كما أن النظام الســـياســـي األردني تعامل مع شـــعبه من منطلق هذه الوســـطية وخير دليل على 

حيث طالب بإجراء إصالحات  7/1/2011ذلك الحراك الشعبي األردني الذي انطلق في األردن في 

وقد قوبل هذا الحراك بالمعاملة الحسنة من قبل النظام شــاملة على المســتويين الســياســي واالقتصــادي 

األردني وتم إجراء اإلصــالحات الدســتورية واإلصــالحات االقتصــادية بما ينســجم مع الحراك الشــعبي 

  .)5: 2013(بني سالمة،  األردني

ويعود االختالف بين الحراك الشــــعبي األردني، والنماذج العربية األخرى لشــــروط موضــــوعية 

ركة ناها في مواجهة حســـــواء من حيث طبيعة النظام نفســـــه وســـــياســـــات االســـــتجابة التي تبرئيســـــية، 

من حيــث طبيعــة المجتمع األردني وتركيبتــه الــديموغرافيــة، التي تنعكس علي مطــالــب  ماالحتجــاج، أ

ثمة توافق حاليا بين األحزاب الســـــــياســـــــية األردنية  حيث أنه  ،واتجاهات القوى المتحركة في الشــــــارع

كات الجديدة علي 'المظلة الملكية' للحكم، وعلى عدم الســــــــــــعي إلي تغيير النظام، وركزت على والحر 

'إصــــــــــــــالح النظــام'، ولكن ذلــك ال يمنع وجود بعض القوي الشــــــــــــــعبيــة ال تؤمن بــالنظــام الملكي وال 



59 

 

، (القضـــــــــاة بالديمقراطية، كما هي الحال في مســـــــــيرة تيار 'الســـــــــلفية الجهادية' الموالي لتنظيم القاعدة

2005 :19.(  

ويمكن إيجاز مزايا الحراك الشــــــعبي في األردن عن غيره من الحراكات التي شــــــهدتها بعض 

طابعها الســلمي وابتعادها عن وســائل وأدوات العنف  :)87: ،2012(الحمد،  الدول المجاورة بما يلي

لــة الجــامعــة ظإيمــانهــا بــالنظــام والتفــافهــا حولــه حيــث يروا فيــه الم ، وفي تحقيق اإلصــــــــــــــالح والتغيير

والحـــاميـــة لكـــافـــة مكونـــات المجتمع األردني (حيـــث لم ترد مطـــالبـــات بـــإســــــــــــــقـــاط النظـــام طوال فترة 

تتميز الحراكات بطابعها الشــــــــبابي، حيث ظهرت قوى وحركات شــــــــبابية واجتماعية  ، وت)االحتجاجا

ى ســار والقو منذ أن انطلقت االحتجاجات وتلتها مشــاركة عدد من األحزاب المنظمة وأهمها أحزاب الي

من هذه االحتجاجات  اوقد كان موقف النظام ايجابي ، )اإلســـــــــــالمية (حزب جبهة العمل اإلســـــــــــالمي

أبو ( واعتبرها فرصـــــة للشـــــروع في عملية إصـــــالح شـــــاملة، ويمكن تلخيص اســـــتجابة النظام بما يلي

حات للمضـــــي في إصـــــالاعتبر الملك عبد اهللا الثاني الربيع األردني فرصـــــة  :)22: 2014عرقوب، 

إنشـــاء ع نحو ودفاســـتجاب الملك عبد اهللا الثاني ، و شـــتى الميادين وكان موقفه من الحراك ايجابيافي 

بما يكفل عمل اإلصــــــــــالحات الدســــــــــتورية واالقتصــــــــــادية بما يتوافق مع الحراك لجنة للحوار الوطني 

والتي اعتبرت  ،2013وقد تم ذلك واجريت االنتخابات البرلمانية في األردن في   .الشـــــــــعبي األردني

إقرار قانون إنشــــــــــاء  ، ويةإنشــــــــــاء حكومات برلمان التوجه نحو انتخابات هامة ألنها كانت البداية في

ث المضــي في مكافحة الفساد، حي، و هيئة مســتقلة لإلشــراف على االنتخابات من أجل ضــمان نزاهتها

كلة ٕاقرار نظام هي، و تم تحويل عدد من الملفات التي تتضـــــــمن شـــــــبهات فســـــــاد إلى القضـــــــاء األردني

كيل الســـــتجابة لمطالب المعلمين بتشـــــا، و الرواتب، حيث تضـــــمن زيادة لرواتب الموظفين والمتقاعدين

 .نقابة خاصة بهم
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  الثاني المبحث

 على المستوى العربيالفاعلية 

داخل الحقل الســـــياســـــي في مختلف الحركات اإلســـــالمية شـــــهدت الســـــنوات األخيرة صـــــعود 

ية الســـــاحة الســـــياســـــية الدول دتهاالمية ، وذلك تماشـــــيا مع التحوالت التي شـــــهالعربية واإلســـــ األقطار

باإلتجاه نحو اإلنفتاح الســــــــــــــياســــــــــــــي وٕاتاحة المزيد من الحرية لقوى المعارضــــــــــــــة،وٕاعتماد  والــداخلية

وســــــــائل تحديد الشــــــــرعية، ففي األردن فاز المرشــــــــحون المســــــــلمون الذين خاضــــــــوا  اإلنتخابات كأحد

رافعين شــعار اإلسالم هو الحل بأربعة وثالثين مقعدا  ، )5: 2010(كروي،  1989 اإلنتخابات ســنة

تمكن التيــار اإلســــــــــــــالمي المعتدل من تحقيق األغلبية في  وفي البحرين .من أصــــــــــــــل ثمــانين مقعــدا

 تركيا تمكن حزب العدالة والتنمية ذو اإلتجاه في .البحريني بفضــــــــــــــل تحالف اإلســــــــــــــالميين البرلمان

اإلقتراع، كما تعد الجزائر والمغرب من بين  إلى ســــدة الحكم عبر صــــناديقاإلســــالمي من الوصــــول 

  الساحة السياسية. الدول التي عرفت عودة التيار اإلسالمي بشقه المعتدل على

أن ظهور الحركات اإلســــــــالمية كان أمرًا طبيعيًا في ظل ما تواجهه الشــــــــعوب  ويرى الباحث

غير ذلك و  ،صـــــة فيما يتعلق بالحريات وحقوق اإلنســـــانخا ،العربية واإلســـــالمية من إشـــــكاليات كثيرة

  من األمور التي تعد الزمة لحياة سعيدة لإلنسان المسلم والعربي على حد سواء.

، اندلعت 2011مع مطلع العام وكان من تأثير رســـــــــــــالة عمان على المســـــــــــــتوى العربي أنه 

ة، وط العديد من األنظمة العربيثورات الربيع العربي في عدد من البلدان العربية، مما أدى إلى ســــــــــــــق

كما ســارعت أنظمة أخرى إلى اجراء اصــالحات ســياســية، في ســبيل احتواء انتفاضــة الشــارع العربي 

وأن ثورة الشـــــــــعوب يمكن أن تحدث المســـــــــتحيل، وأن على  ، الذي أثبت أن ال شـــــــــيء (مســـــــــتحيل)
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وامل وثمة ع واســتمرارها.األنظمة أن تعي، أن إحداث االصــالح الســياســي المنشــود هو ســبيل بقائها 

متعددة ســــــــــــــاهمت في حدوث ثورات الربيع العربي في العديد من البلدان العربية، ومن هذه العوامل، 

الظلم االقتصــادي واالجتماعي واالســتبداد الســياســي، والفســاد وكذلك الثورة التكنولوجية التي ســاعدت 

ة هو عدم معرفة الطرف المحرك لها في حدوث هذه الثورات، وكان من اســــباب نجاح الثورات العربي

: 2012(الشلبي،  في الدول العربية، كما كان المجتمع كوحدة واحدة وهو من احتضن الثورة ووجهها

19  .(  

قويســـــــي، (وهنالك أســـــــباب وعوامل داخلية وخارجية أدت إلى قيام ثورات الربيع العربي تتمثل

  :  )9، ص2011

فصــــل وحاســــم في تفجير األحداث وٕاندالع الثورات، : ولها دور م األســـباب الداخلية -أوًال 

  وهي عديدة منها أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية وتعليمية وثقافية .

حيث يعيش معظم ســـكان منطقة الشـــرق األوســـط ) األســـباب االجتماعية واالقتصـــادية : 1(

يتحرك  ،يلةالقب ونواتها األســــــــاســــــــية هي ،في ظل نظام إجتماعي متخلف يعتمد على عالقات القرابة

و للخرافات الدينية ايضـــــــــًا دور محوري في تأصـــــــــيل هذا  .بدافع العرف و العادات و التقاليد القديمة

  النظام المتخلف .

  وراء تخلف الدول العربية من النواحي االقتصادية واالجتماعية هما : نوهنالك عامال

قتصـــادي خاصـــة الدول : حيث تعاني معظم دول الشـــرق األوســـط من التخلف اال االقتصـــاد -

في  ،والمعونــات الخارجية ،العربيــة ، فهي غــالبــًا مــا تعتمــد على واردات النفط أو الســــــــــــــيــاحــة

حين تغيب التنمية الحقيقية بســبب صــعوبات تتمثل في إرتفاع معدل تزايد الســكان في الدول 
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ي ، عالعربية ، نقص الكوادر الوطنية ، التفاوت في مســـــــــتوى التطور االقتصـــــــــادي واالجتما

  إنخفاض مستوى اإلدخار . وفي ظل هذا الوضع المتردي فأن دخل الفرد سيكون متدني .

مليون  370نحو  م2015حيث وصـــــــــــــل عدد ســـــــــــــكان العالم العربي عام  التربية والتعليم : -

، وٕارتفاع  %30وتبلغ نســـبة األمية حوالي حيث  مليون نســـمة من األميين 100نســـمة بينهم 

عميقة تؤثر على تطور المجتمع العربي ، وتترتب عليها نتائج نســــــــــــبة األمية يشــــــــــــكل فجوة 

 .)9: 2013(عبد الفتاح،  سياسية واجتماعية خطيرة

  األسباب الخارجية :  –ثانيًا 

خارج  نم بجانب األســـــــباب والعوامل الداخلية التي أدت إلى قيام الثورات العربية هنالك عوامل مؤثرة

وهذه العوامل الخارجية لها دور ال يمكن إغفاله بصــــــــــــورة عامة  حدود الدول التي قامت بها الثورات،

في إحداث التغيير في الشـــــرق األوســـــط ، ولكنها ال يظهر لها تاثير فعال في حال الربيع العربي في 

  . )19: 2012(الفقي،  البلدان العربية
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  الثالث المبحث

  على المستوى العالميالفاعلية 

منذ تأســـــــيس المملكة األردنية ردن كانت واضـــــــحة وثابتة مما ال شـــــــك فيه، أن ســـــــياســـــــة األ  

ذلك كان ل من الثوابت التاريخية والدينية. الهاشــمية في الدفاع عن اإلســالم ووســطية اإلســالم انطالقاً 

في التعاون الدولي للوقوف على أســـــــس الشـــــــرعية  راشـــــــددأب الهاشـــــــميين واضـــــــحًا في انتهاج منهج 

والحفاظ على األمن والســـــــلم الدوليين والدفاع عن اإلســـــــالم  ،ســـــــانالدولية والمحافظة على حقوق اإلن

وقد ظهر ذلك جليًا من خالل الخطابات  .الشــــــــــــــبهــات التي أثيرت حول اإلســــــــــــــالم والرد على جميع

ة وعدل وســطية اإلســالم وســماحالســياســية للهاشــميين على مر التاريخ والتي ظهر فيها تأكيدهم على 

  .)19: 2005(القضاة،  الغلو والتطرف التي حرمها اإلسالماإلسالم والبعد عن جميع مظاهر 

بقيادة الهاشـــــــــميين تميزت  ،وخاصـــــــــة في المحافل الغربية ،إن الســـــــــياســـــــــة الخارجية األردنية  

مة على وقيم اإلسالم السمحة القائ ،بالحكمة واالقتدار واالرتكاز على مبادئ الدســتور األردني وثوابته

والدفاع عن قضـــــــــــايا األمة وفي مقدمتها  ،الثورة العربية الكبرى وســـــــــــطية واعتدال اإلســـــــــــالم ومبادئ

وااللتزام بمبادئ الشــرعية الدولية وأطرها وأدواتها، األمر الذي أوجد عالقة مميزة  ،القضــية الفلســطينية

  ).50: 2011(المومني،  ودول العالمبين األردن 

م على احترام قيم اإلنســـــــان رســـــــالة عمان تبين في محتواها منهج اإلســـــــالم القائ جاءتلذلك   

ونبذ العنف والتطرف والدعوى للحوار وٕابراز صـــــــــــورة اإلســـــــــــالم الحقيقية القائمة على أســـــــــــس الخير 

وقد وجدت هذه الرســـــــالة تفهما وقبوًال في جميع األوســـــــاط  .والعدالة والتســـــــامح واالعتدال والوســـــــطية

ي اشــميون في تسجيل حضور واضح فكما تمكن األردن من خالل الســياســة التي اتبعها الهالعالمية، 
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امح العدل والتسالدفاع عن اإلســالم في المحافل الدولية وعرض ما تضــمنته رســالة عمان من مبادئ 

  ).25: 2005(القضاة، 

إن ســـياســـة األردن الخارجية في الطرح والتي نســـقتها القيادة الهاشـــمية كانت عامًال  أســـاســـيًا   

عــالميــًا، وفي هــذا اإلطــار كــان خطــاب الملــك عبــداهللا الثــاني بن لجعــل األردن محط االهتمــام دوليــًا، و 

مثاًال حقيقيًا على إظهار ســياســة الشفافية  أمام مجلس الكونغرس األمريكي  2007في آذار  الحســين

والوضــــوح واالعتدال التي انتهجها األردن في الدفاع عن قضــــايا األمة واإلنســــانية، وتقديم المســــاعدة 

ردن على التكيف مع األحداث المســــــــــــــتجدة ومواجهة التحديات وظهور الربيع اإلنســــــــــــــانيــة، وقدرة األ

العربي، كما كانت األزمات التي شــهدتها المنطقة ســبيًال لجعل األردن محط أنظار العالم من ســياســة 

  ).47: 2011(المومني،  التسامح واالعتدال والوسطية التي انتهجتها القيادة الهاشمية
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  الفصل الخامس

 تمة والنتائج والتوصياتالخا
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  الفصل الخامس

 الخاتمة والنتائج والتوصيات

  :أوًال: الخاتمة

تناولت الدراســة موضــوع الخطاب الســياســي األردني ودوره في الدفاع عن وســطية اإلســالم، 

وذلك من خالل بيان المبادئ الحاكمة للســـــــــياســـــــــة األردنية في الدفاع عن وســـــــــطية اإلســـــــــالم ودور 

ع عن وســــطية اإلســــالم، وكيف تناولت رســــالة عمان وســــطية اإلســــالم ودورها في الخطاب في الدفا

صــياغة خطاب إســالمي جديد، وبيان مدى فاعلية الســياســة األردنية في الدفاع عن وســطية اإلســالم 

  .وذلك على المستوى المحلي والمستوى العربي والمستوى العالمي

لذي ينص على ما دور الســـــياســـــة من اإلجابة عن الســـــؤال األول ا الرســـــالة وقد تمكنت

  األردنية في الدفاع عن وسطية اإلسالم؟

أن الثوابت األردنية والســـياســـة األردنية كان لها دور كبير في الدفاع  الدراســـةحيث  أظهرت 

عن وســــــــطية اإلســــــــالم، ولعل أبرز ما يظهر ذلك هو رســــــــالة عمان، هذه الرســــــــالة التي حملت في 

طاب خكما أن هذا ال ســامح واالبتعاد عن التطرف والعنف.تدال والتمضــامينها معاني الوســطية واالع

وظهر ذلك من خالل الكلمات التي احتوتها قد أســــس من خالل  هذه الرســــالة معاصــــر اإلســــالمي ال

  رسالة عمان والتي أظهرت قيم التسامح واالعتدال اإلسالمي في مواجهة الفكر الضال.
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 االســتراتيجية التي تنتهجها الســياســةالمتعلق بني نت من اإلجابة عن الســؤال الثاوقد تمك

  ؟األردنية في الدفاع عن وسطية اإلسالم

ة في الدفاع عن وســــــــطي اتبعتها الســــــــياســــــــة األردنيةأن هناك عدة آليات فقد بينت الدراســــــــة 

 اإلســالم وهي: إعمال الفكر الصــائب في تبني منهج واضــح للدفاع عن وســطية اإلســالم من خالل:

 عن المقاومة كوســيلة شــرعية لصــد العدوان، وأن التدافع السلمي يكون بالتي هي أحسن.عدم التخلي 

والديمقراطية كآلية لتنظيم التدافع على تداول الســلطة والثروة والمشــاريع الفكرية  تبني مبادئ الشــورىو 

هــا لتبني الخطط والتوجهــات واألهــداف االســــــــــــــتراتيجيــة التي يمكن من خالو ، بين األطراف المتــدافعــة

بي للبيئة تقدير التأثير الســلائية في الدفاع عن وســطية اإلســالم، و اســتخالص البرامج المرحلية واإلجر 

تبني الخطابات الســـــياســـــية لرســـــالة عمان منهجًا واضـــــحًا في الدفاع عن و ،  لداخلية لتيار الوســـــطيةا

  وسطية اإلسالم.

قد بدأ الحراك الشــــــــــعبي م فوكنتيجة لدور األردن وســــــــــياســــــــــته في الدفاع عن وســــــــــطية اإلســــــــــال    

ثم امتد  ،في عمان   و انطلق بعدها بأســــــبوع، بلدة ذيبان   في 7/1/2011   منذ  مســــــيرته    األردني

و يعتبر الحراك األردني حيــًا من نــاحية االســــــــــــــتمرار و  .ر الى مختلف المــدن األردنيــةخالل أشــــــــــــــه

 19ســــاحة الســــياســــية فقد أســــتمر( الديمومة إال انه ضــــعيف من ناحية العدد و التأثير الفاعل على ال

جمعة )، ويصــــنف األردن من ضــــمن دول التغيير الجزئي حيث كان الدافع  80يوم /  554شــــهر/ 

 ،وخاصـــة على المســـتويين الســـياســـي واالقتصـــادي ،لهذه االحتجاجات هو تحقيق إصـــالحات شـــاملة

لنمو بطالة وضــعف اوجاءت بســبب اإلحباط الناجم عن تردي األوضــاع االقتصــادية وارتفاع نســبة ال

  االقتصادي.
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من اإلجــابة عن الســــــــــؤال الثالث والمتعلق بمدى فاعلية الخطاب الرســــــــــالــة كمــا تمكنــت 

  ؟السياسي األردني في توظيف رسالة عمان في الدفاع عن وسطية اإلسالم

ي منهجًا واضـــحًا فكان تبني الخطابات الســـياســـية لرســـالة عمان  الدراســـة أنتبين من خالل 

تحمل الهاشــــــميين عبء الدفاع عن وســــــطية  وســــــطية اإلســــــالم، ويظهر ذلك من خالل  الدفاع عن

اإلســـــــالم منذ تأســـــــيس المملكة األردنية الهاشـــــــمية، حيث لم يتوان القادة الهاشـــــــميون المنحدرون من 

ية، القية وٕانســــانعقيدة ومفومًا وقيمًا أخكافة نســــب الهاشــــمي في حمل رســــالة اإلســــالم إلى الشــــعوب 

 ،يح رســـالة اإلســـالم بشـــكل موجز ومختصـــرشـــميين للعلماء والدعاء بضـــرورة توضـــادة الهاتوجيه القو 

ن وكاوبيان أن دين اإلســــــالم هو دين الســــــماحة واالعتدال والوســــــطية،  ،والرد على جميع الشــــــبهات

م، اإلســـال .اع عن وســـطيةرة الواضـــحة في جهود األردن في الدفمالث الخطاب الســـياســـي األردني هو

ل اإلعالم األردنية في الدفاع عن وســـطية اإلســـالم من خالل اســـتضـــافة علماء الدين توظيف وســـائو 

منابر تبني الملك عبداهللا بن الحســــــين للين إلبراز صــــــورة اإلســــــالم الحقيقية، و واألكادميين والســــــياســــــي

المحلية واإلقليمية والدولية من خالل الخطابات المختلفة في توضــيح مبادئ اإلســالم وٕاظهار صورته 

عتماد االعظيمة بالحجة والموعظة الحســنة، و  لمشــرقة والرد على جميع مظاهر التشــويه لهذه الرســالةا

براز صـــــورة اإلســـــالم الحقيقية ومن ذلك دعوة األردن اســـــة األردنية المؤتمرات الدولية كطريق إلالســـــي

عميم ض تلمؤتمر بعنوان: (حقيقة اإلســـــالم ودوره في المجتمع المعاصـــــر) لدراســـــة رســـــالة عمان بغر 

  نفعها ال بوصفها جهدًا أردنيًا بل بوصفها درعًا يدافع عن اإلسالم.
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من اختبار الفرضــية من خالل اإلجابة عن أســئلتها والتي تنص على الدراســة كما تمكنت 

  .أن: ثة عالقة ارتباطية بين منهجية الخطاب السياسي للدولة وبين اختيار أدوات التنفيذ

فرضـــــية التي انطلقت منها الدراســـــة حيث تبين أن هناك عالقة فقد أثبتت الدراســـــة صـــــحة ال

واضــــحة بين منهجية الخطاب الســــياســــي للدولة في الدفاع عن وســــطية اإلســــالم وبين اختيار أدوات 

  .رسالة عمانالتنفيذ والتي تمثلت في 

  :ثانيًا: النتائج

  توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج كان من أبرزها:  

العالم ألن يكون للخطاب الســــياســــي دورًا مؤثرًا في الســــياســــة الداخلية تســــعى العديد دول  -

 .والخارجية فيها

كان اإلســـــــــالم من أولويات الخطاب الســـــــــياســـــــــي األردني، وقد ظهر ذلك جليًا من خالل  -

رســالة عمان التي كشــفت مضــامينها عن قيم التســامح في الدين اإلســالمي وكيف أن هذا 

 .بعيدًا عن الغلو واالنحراف والتطرف الدين إنما يركز على الوسطية،

ينطلق الخطاب الســياســي االردني من منظور أردن الحاضــر والمســتقبل وأن اإلنســان هو  -

 .الهدف في التنمية الشاملة والمستدامة

ه/الموافق لشــــهر  1425يشــــكل إصــــدار رســــالة عمان في شــــهر رمضــــان المبارك ســــنة  -

ؤســس لخطاب إســالمي حضــاري مســتنير م ، مفصــال تاريخيا ي 2004تشــرين الثاني ســنة 

 وأاللون  أو، يتجــاوز الحــدود الجغرافيــة ، ويتوجــه لكــل زمــان ومكــان بمعزل عن الجنس 

 .اللغة أوالعرق 
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وكذلك الخطاب الســـــياســـــي، إن موضـــــوع وســـــطية اإلســـــالم يعد من الموضـــــوعات المهمة  -

اء مثل يبرر إجر  حيث لم يتم الربط بين المتغيرين في العديد من الدراســـــــــــــات، األمر الذي

 .هذه الدراسة

مثًال بالملك عبد اهللا الثاني ابن الحســـــين إنما انطلق من مإن الخطاب الســـــياســـــي األردني  -

، والتركيز على أن اإلنســــان األردني ثوابت راســــخة هادفة لبناء أردن الحاضــــر والمســــتقبل

 .هو محور اهتمام الهاشميين في كل األوقات

 إحداث اإلصــــــالحات والتغييرات المختلفةعلى ثر الواضــــــح األ اكان له هذه الخطاباتأن  -

 .توجيهات ومكارم ومبادرات الملك عبداهللا الثاني بن الحسين

بالملك عبداهللا الثاني وما جاء فيه من  بخطاب إن الخطاب الســــــــــــــياســــــــــــــي األردني ممثالً  -

 أفكــار تم من خاللهــا معــالجــة الجوانــب المتعــددة التي تعــد من المرتكزات واألســــــــــــــس في

ســياســة األردن على المســتويين الداخلي والخارجي، وكان هذا الخطاب ينطلق من الخلفية 

التاريخية والحضــارية والثقافية واأليديولوجية اليجاد حالة من الوعي السياسي واالقتصادي 

  واالجتماعي واألمني والثقافي لدى المواطن في األردن.

الثاني بن الحســـين في الخطابات الســـياســـية  كان من األمور التي أكد عليها الملك عبداهللا -

   .بأن رسالة اإلسالم هي رسالة الوطن القائمة على االعتدال والتسامح

عمل الملك عبداهللا الثاني ابن الحســـــــين من خالل خطابه الســـــــياســـــــي العمل على التغيير  -

ما بو  والســــــــياســــــــي واالجتماعي واالقتصــــــــاديلمواكبة التطوير والتقدم العلمي والتكنولوجي 

 يتفق مع معتقدات اإلسالم السمحة وتحسين الخدمات الصحية للعناية بالمواطن 
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إن الحاجة إلى اإلصــــــــالح والتغيير المســــــــتمر، باتت مطلبًا مجتمعيًا، حيث يواجه األردن  -

 العديد من القضايا المختلفة، تدعو إلى مواجهتها من خالل معالجة موضوعية

ء الدول العربية، هو ذلك الذي يعمل ويؤدي إلى إن اإلصــــــــالح العربي الذي  ينشــــــــده أبنا -

تغيير الســـــــــــــياســـــــــــــات العامة، وتوجهات القادة، بحيث يقود إلى تغيير موازين القوى داخل 

 المجتمعات

تعد عملية اإلصـــالح الســـياســـي في األردن هي العملية التي تتضـــافر فيها جهود المجتمع  -

 والدولة إلبراز دوره إقليميا ودوليًا 

حيث دعت هذه الرســــــــــــالة إلى انتهاج منهج بين رســــــــــــالة عمان ومحتواها هناك اتســــــــــــاق  -

 .  الوسطية واالعتدال واالبتعاد عن التطرف في جميع المواقف

تم عقــد العــديــد من المؤتمرات ومنهــا في جــامعــة مؤتــة والتي تنــاولــت في حــدى محــاورهــا  -

لتســـــامح معاني رســــالة عمان في شـــــرح مضـــــامين الدين اإلســــالمي الحنيف في الســـــالم وا

 واحترام اآلخر ومحاربة العنف والتطرف 

إن عملية التحليل لرســـــــــالة عمان في مجملها يبين أن هذه الرســـــــــالة كانت غنية بالمواقف  -

 التربوية المختلفة

إن رســـــــــــالة عمان كانت عميقة في مضـــــــــــامينها وما ترمي إليه من أمور منطلقة من فهم  -

 كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم

 رسالة عمان على أهمية وضرورة استخدام األسلوب العلمي  ركزت -
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  :ثالثًا: التوصيات

  في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:  

تشـــــــجيع بناء أحزاب ســـــــياســـــــية حقيقية منتمية وفاعلة ومشـــــــاركة في تحمل المســـــــئولية الوطنية،  -

  وتطوير قانونها في ضوء هذه الرؤية.

لصــــــحافة والنشــــــر، والعمل على تفعيل المؤســــــســــــات الســــــياســــــية اطالق الحريات العامة وحرية ا -

 ومنظمات المجتمع المدني.

أّن المســــار اآلمن نحو إدارة ملف اإلصــــالح الســــياســــي خالل المرحلة المقبلة، يتمّثل في التفاهم  -

كاألجندة الوطنية، تكون محصــــلة نقاشــــات واســــعة تدرس الوضــــع الراهن، ” خريطة طريق“على 

 توقعة، وبناء المقاربة األنسب للتعامل معها.والسيناريوهات الم

الســتخالص الدروس والعبر منها والتعرف على  لرســالة عمانإجراء قراءات موضــوعية وتحليلية  -

  في إحداث التغيير والتطوير المنشود. الرسالةأثر هذه 

ع والتي تتعلق بموضــــــو  رســــــالة عماناالســــــتفادة من الكتابات والدراســــــات التي تناولت موضــــــوع  -

  التطوير في المنظمات بما يفيد المهتمين في هذا المجال.

أن تكون هذه الدراســة نواة لدراســات أخرى مشــابهة خاصــة بعد أن تكون هناك تصــورات واضــحة  -

  واآلثار االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية التي انبثقت عنها. رسالة عمانعن واقع 
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  عمان.  2,  النظام السياسي االردني،مطابع الدستور التجارية ,ط ) 2012( المشاقبة،  امين، •

)، التجربة الحزبية الســــــــياســــــــية في االردن دراســــــــة تحليلة مقارنة بين 1999المصــــــــالحة ، محمد ( •

  ينات والتسعينات ، دار وائل للطباعة والنشر، عمان.تجربتين الخمس
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"، (الجزء األول). دار الحامد البرلمانية األردنيةالحياة دراســــات في ). "2000مصـــــالحة، محمد ( •

  للنشر والتوزيع، عمان.

). دار الحامد 1(ط االنتخابات آلية الديمقراطية الحالة األردنية"،). "2003مصــــــــــــــالحة، محمد ( •

  األردن.للنشر، عمان، 

). الخطاب، ترجمة مغلول يوســــــــــــف، منشــــــــــــورات مخبر الترجمة في األدب 2004ميلز، ســــــــــــارة ( •

  واللسانيات، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر.

 هـ) األمن والتنمية، الرياض، مكتبة العبيكان.1413نصير، محمد ( •

غة اســــية في اللنحو نظرية لســــانية عربية حديثة لتحليل التراكيب األســــ)، 1992الوعر، مازن ( •

  ، دار طالس للدراسات والنشر، بيروت.العربية

 "النظام السياسي في اإلسالم"، (عمان:د.ن) .)1989(يعقوب، أحمد حسين  •

  : المجالت

، دار الوحدة مجلة المســــتقبل العربي). مصــــــر بين اإلصــــــالح وبدائله، 2011ابراهيم، حســــــنين ( •

  .)342(1للدراسات والنشر، بيروت، 

اســــــــــس األمن الفكري في التربيــة اإلســــــــــالميــة، المجلــة العربيــة )، 2010لي (أبو حميــدي، ع •

  )، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.27(52، للدراسات العلمية والتدريس

). المناخ الجامعي في جامعات الضــفة الغربية 2008أبو ســمرة، محمود أحمد والطيطي ، محمد ( •

مجلــة جــامعــة القــدس المفتوحة لألبحاث طلبتهــا،  في فلســــــــــــــطين، وعالقتــه بــدافعيــة اإلنجــاز لــدى

  .)، جمعة القدس المفتوحة1(13، والدراسات
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المجلة ) . دور الجــامعــة في تحقيق األمن الفكري، تصــــــــــــــور مقترح، 2010أبو عراد، صــــــــــــــالح ( •

 )، جامعة نايف للعلوم األمنية.27(52، العربية للدراسات األمنية والتدريب

)،  ثورات الربيع العربي السمات واالثار المرتقبه على 2014ون،  (أبو عرقوب،  ابراهيم،  واخر  •

  النظام الشرق اوسطي،  مجلة دراسات الشرق اوسطية،  مركز دراسات الشرق االوسط،  عمان..

ة مجل). دور الجامعة في تحقيق األمن الفكري لطالبها، تصـــــــــــــور مقترح، 2011األتربي، هويدا ( •

  .224-157)، ص ص18(70ي للتعليم والتنمية، ، المركز العربالمستقبل العربي

"محددات الســـــــياســـــــة الخارجية التركية الجديدة: المدخل لفهم الدور  )2010( باكير، علي حســـــــين •

، أغســــــــــــــطس/ 71، ، العدد مجلة آراء حول الخليج، مركز الخليج لألبحاثالتركي في المنطقة"، 

  دولة اإلمارات العربية المتحدة.، 2010آب 

)، ص ص 1(44). قراءة في رســـــــالة عمان، مجلة رســـــــالة المعلم، 2005ســـــــين (بني صـــــــالح، ح •

39-44.  

  .، تونس)123(1). آليات تحليل الخطاب السياسي، الحياة الثقافية، 2002التريكي، منير ( •

)اإلصــالح الســياســي في األردن بين المطالب الشــعبية واإلرداة الســياســية،  2012الحمد،  جواد،  ( •

  .، عمان56عدد ،سطيةمجلة دراسات شرق أو 

)اإلصالح السياسي في األردن بين المطالب الشعبية واإلرداة السياسية،  2012الحمد،  جواد،  ( •

  ،.56مجلة دراسات شرق أوسطية،  عدد

  .عمان)، 1(44) رسالة عمان، دروس وعبر، مجلة رسالة المعلم، 2007خصاونة، أنور ( •
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)، 1(44ي لرســـــــالة عمان، مجلة رســـــــالة المعلم، ). عمان المدينة، مثال ح2005الخواجا، ماجد ( •

  .عمان

). التدابير المقررة لألحداث الجانحين والمشـــــــردين وفق أحكام القانون 1993ربيع، حســـــــن محمد ( •

  ، بيروت.1، العدد مجلة األمر والقانون، 1976لسنة  9االتحادي رقم 

 ، عمان.)1(44لمعلم، ). رســالة عمان: إضــاءات تربوية، مجلة رســالة ا2005شــديفات، يعقوب ( •

"التجربة الديمقراطية في األردن، في الديمقراطية في الوطن ). 1999( كنوش الشــــــــــــــرعة، محمد

  عمان. ،، مركز دراسات الشرق األوسط العربي التحديات وآفاق المستقبل"

,الرقابة القضــــائية على دســــتورية القوانين واالنظمة امام  2013شــــنطاوي ,فيصــــل ,حتاملة ,ســــليم , •

  ,  2, العدد 40محكمة الدستورية في االردن,مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون ,مجلد ال

، 2012, يناير  45عبد المنعم ,فارس ,االردن تعديالت دســـــــــتورية مهمة ,مجلة الديمقراطية ,العدد •

  عمان

ة ع). تضـــمين ثقافة حقوق اإلنســـان في مناهج التربية العربية، مجلة الطلي2004عبداهللا ، مظفر ( •

  )، عمان، األردن.1617(

واثرها على تنظيم الســــلطات في االردن ,بحث  1952,تعديالت دســــتور  2011العضــــايلة ,امين , •

  .)، الكرك، مؤتة1(2، مجلة جامعة مؤتة للعلوم اإلنسانية، منشور في جامعة مؤتة

)، 123(1). آليات تحليل الخطاب الســـــــــــياســـــــــــي، الحياة الثقافية، 2002علي، ج التريكي، منير ( •

  عمان.
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 ،)1(44). رســــالة عمان، ظروف نشــــأتها ومبرراتها، مجلة رســــالة المعلم، 2005عليمات، خلف ( •

  عمان.

). اســـــــــس تربوية مقترحة لتطوير مفهوم األمن الفكري 2015العنزي، عبد العزيز والزبون، محمد ( •

)، 2(42ويِة، لتربلدى طلبة المرحلة الثانوية في المملكة العربية الســـــــــــــعودية، ، دراســـــــــــــات العلوم ا

 عمان.

)، مصــادر التطرف كما يدركها الشــباب في مصــر والكويت : دراســة 1998عيســى، محمد رفقي ( •

 ،لثالث عشـــــــر، الســـــــنة الســـــــابعة، ينايرمقارنة، مجلة مركز البحوث التربوية بجامعة قطر، العدد ا

  .  قطر

  .عمان)، 1(44المعلم، ) رسالة عمان والتكافل االجتماعي، مجلة رسالة 2005القضاة، قاسم ( •

  عمان.)، 1(44) رسالة عمان والتكافل االجتماعي، مجلة رسالة المعلم، 2005القضاة، قاسم ( •

). دراســـــة لبعض الســـــمات المميزة للجانحين، ثقافة الطفل / ســـــلســـــة بحوث 1996قنديل، شـــــاكر ( •

  ). عدد خاص، المركز القومي لثقافة الطفل، مصر.15ودراسات. المجلد (

واثرها في تنمية الحياة الســــــــياســــــــية  2011،  التعديالت الدســــــــتورية 2013حســــــــن،   محاســــــــنة،  •

   ).3(1، مجلة دراسات للعلوم اإلنسانية، االردنية، بحث منشورفي الجامعة االردنية

) تحليل القوى االســــــتراتيجية المؤثرة في الخطاب الســــــياســــــي، دراســــــة حالة 2012مهدي، إيناس ( •

 )، جامعة بغداد.1(200ما، األستاذ، الخطب السياسية لباراك أوبا
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على الســـــــــــــلطات العامه في  2011) اثر التعديالت الدســـــــــــــتورية لعام 2013نصـــــــــــــراوين،  ليث ( •

 ).1( 40األردن،  دراسات،  علوم الشريعة والقانون،  

). رســــــالة عمان المســــــؤولية التاريخية وشــــــجاعة الطرح، مجلة  رســــــالة 2005النعيمات، اشــــــرف ( •

  ).1(44المعلم، 

  الرسائل:

 تطبيقية كامل : دراســة مصــطفى عند الســياســي الخطاب تحليل). 2014باز، هدى عبد الغني ( •

 ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة عين شمس، القاهرة.والمقاالت الخطب على

 خطابات بعض ، ترجمةالســـياســـي الخطاب ترجمة في األمانة)، 2010بن عائشـــة، جالل الدين ( •

نقدية, رســــالة ماجســــتير غير  تحليلية أنموذجا، دراســــة العزيز، بوتفليقة عبد ريةالجمهو  رئيس الســــيد

 منشورة، جامعة منتوري، الجزائر.

، أطروحة دكتوراه مضــــــــــامين خطابات جاللة الملك باللغة اإلنجليزية)، 2012الخــالدي، حتمل ( •

  غير منشورة، جامعة ميسرو، الهند.

 ، رسالةإلســالمي في المواقع اإللكترونية اإلخباريةاتجاهات الخطاب ا). 2012الرجبي، محمود ( •

 ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.

-1999). "مؤســــســـــات المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في األردن (2004لعكش،  محمد (ا •

 )"،  رسالة ماجستير غير منشورة،  جامعة آل البيت،  المفرق،  األردن2005

). األمن الفكري في الشــــــريعة اإلســــــالمية، رســــــالة ماجســــــتير غير منشــــــورة، 2012رامي (فارس،  •

  الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.
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). دور المدرســــــــــة الثانوية في تعزيز األمن الفكري لدى طالبها من وجهة 2008قضــــــــــيب، فهد  ( •

محمد بن ســــعود نظر المعلمين في مدينة الرياض، رســــالة ماجســــتير غير منشــــورة، جامعة اإلمام 

 اإلسالمية، الرياض السعودية.

لة رســا، الحركات اإلســالمية والمشــاركة الســياســية في دول المغرب العرب)، 2010كروي، كريمة ( •

ة، ، جامعة بلخضــــــر، باتنمقدمة لنيل شــــــهادة الماجســــــتير في العلوم الســــــياســــــية والعالقات الدولية

 .الجمزائر

و الخارجية المؤثرة على االمن الوطني االردني في الفترة  ,التحديات الداخلية2013محمــد, ابراهيم, •

  .عمان، األردن , جامعة الشرق االوسط, رسالة ماجستير غير منشورة), 1999-2013(

الخطاب الســـــياســـــي للملك عبد اهللا الثاني ابن الحســــــين وأثره ). 2011المومني، فتحي أيوب ( •

، تير غير منشـــــورة، جامعة آل البيت، رســـــالة ماجســـــ 2008 -1999على االســــتبعاد االجتماعي

 ن. المفرق، األرد

  المؤتمرات والندوات

هــــ). أسباب ظاهرة اإلرهاب في المجتمعات اإلسالمية، رؤية ثقافية، بحث 1425العمر، عبد اهللا ( •

علمي قدم في المؤتمر العالمي عن موقف اإلســـــالم من اإلرهاب الذي نظمته جامعة اإلمام محمد 

  هـ.2/3/1425-1في الرياض، خالل الفترة من  بن سعود اإلسالمية

، محاضـــــــــرة في جمعية الدراســـــــــات الخطاب اإلســــــالمي الحضــــــاري")  "1995ملكاوي،  فتحي ( •

  والبحوث اإلسالمية ، عمان ، تموز .
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) الحلقة العلمية،مواجهة ظواهر الغلو والتطرف: الدور الفكري 2012الوادعي، ســـــعيد بن مســـــفر ( •

-19واجهة الغلو والتطرف، كلية التدريب قســـــــم البرامج التدريبية، من للمؤســـــــســـــــات الدينية  في م

 . الرياض21/3/2012

  

  الجرائد:

  

-6-21, التحـــــديـــــات التي تواجـــــه االردن و الحلول , العرب اليوم, )2014( البخيـــــت,معروف •

2014.  

,مقالة ســـــــــــياســـــــــــيون واكاديميون : حديث الملك حمل رســــــــــــائل ســـــــــــياســــــــــــية عديدة ,  جريدة الرأي •

  .11:23,الساعة  25/5/2015

، 2006-2001مقومات واليات االصـــالح الســـياســـي في االردن )2006( الشـــرعة، محمد كنوش، •

  .، جريدة الرأي2006، 13218ع

توازنات القوى عالميًا" مقابلة مع جريدة الراية  سفير،"الربيع العربي )2012(الشلبي، جمال •

 . الدوحة5/9/2012القطرية،

العدد  األردنية، جريدة الرأي "،ور اإلعالم في اإلصــالح الســياســيد). "2005واصــف (طبيشــات،  •

  .2005شباط   7  االثنين بتاريخ ،12558

ـــــة  • ـــــاري ـــــة كـــــل العرب  االخب ـــــات التي تواجـــــه االردن خطيرة ,وكـــــال ـــــادي , ممـــــدوح ,التحـــــدي العب

,22/10/2014    
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 الــدســــــــــــــتور , عبــد الهــادي , نيفين ,الملــك يتســــــــــــــلم التعــديالت المقترحــة على الــدســــــــــــــتور ,جريــدة •

14/8/2014  
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