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كلامت افتتاح املؤمتر
كلمة فريق الخرباء يف األردن

معايل األستاذ الدكتور عادل طوييس ،وزير التعليم العايل،
سعادة الدكتور جاميي شرببريج ،ممثل السفارة األملانية ،حرضات الضيوف والزمالء األعزاء،
يرشفني أن استهل حديثي باإلعراب عن الشكر الجزيل واملوصول ملعايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي
لترشيفه ورعايته هذا املؤمتر ،كام االمتنان العميق لالساتذة رؤساء الجامعات عىل مشاركتهم.
الشكر والرتحيب لكل من تحمس لحضور هذا املؤمتر او املشاركة بفعالياته ،فأهال وسهال بالجميع.
أستشعر أهمية اللحظة ونحن نفتتح اليوم معاً أعامل مؤمترنا الذي يناقش موضوعاً بالغ األهمية وهو ثقافة الحوار
والرتبية املدنية ،ونحن نراهن عىل املستقبل رهان علم و معرفة ،نريد لهام أن يتوطنا يف بالدنا ،نقيم بها أود مجتمعنا،
بالعلم والحوار واملدنية نبني عامد بيوتنا ،ونجابه علل االنحطاط منذ أن أعلنها ابن خلدون وحتى اليوم :االستثامر
يف اإلنسان خيار أسايس ملجتمع متحرض ،فاإلنسان عامد التنمية ومحور التطوير.
واملتصفح لكل حاالت النهوض عرب التاريخ يجد بال أدىن شك أن الرس الحقيقي يف النجاح يكمن يف القدرة عىل بناء
اإلنسان وصيغته صياغة شاملة عقالً ووجداناً وجسدا ً.
فحري بنا أن نلتفت إىل أهم مصادر التنمية عىل اإلطالق هو
األردن بلد صغري محدود املوارد يعاين من شح املياه،
ّ
اإلنسان.
ويف تجارب عاملية كان االستثامر يف اإلنسان رس النجاح يف أملانيا ،ماليزيا ،اليابان وغريها من الدول .أما يف املنطقة
العربية فنعاين مختلف أنواع األزمات املتالحقة التي تعيق مسرية التنمية وتزيد من حدة الفقر ،والتهميش وتهديد
األمن وغياب العدالة االجتامعية.
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املقدمة
خمس سنوات ،ومؤسسة بريجهوف تنفذ مشاريع يف مجال التعليم الخايل من العنف يف األردن .ففريق مؤسسة
بريجهوف يدعم الرتبية الخالية من العنف يف املدارس والجامعات ويف مجال العمل مع الالجئني .وبتعاون مع فريق
خرباء من الجامعات األردنية وشبكة من املدربني املحرتفني ت ّم التخطيط لعديد من املرشوعات وتنفيذها.
أبرز هذه األنشطة هو تنظيم مؤمتر تحت عنوان «بناء ثقافة الحوار وتعزيز الرتبية املدنية» .حيث تم تنفيذ املؤمتر
يف الفرتة ما بني  25إىل  26ترشين الثاين /نوفمرب  ،2016يف منطقة البحر امليت ،األردن ،تحت رعاية معايل األستاذ
الدكتور عادل الطوييس ،وزير التعليم العايل والبحث العلمي .حرض املؤمتر  60خبريا  ،وعىل مدار يومني يف فندق
كراون بالزا ناقشوا معا قضايا رئيسية حول ثقافة الحوار يف الجامعات .وقد عقدت محارضات وندوات وطرق تفاعلية
للتواصل .هذا وقد لعبت ورقة املناقشة الخاصة بجاللة امللك عبد الله الثاين حول «سيادة القانون والدولة املدنية»
يف العديد من النقاشات دورا ُملهِام .وتم تبادل العديد من الخربات يف جو ج ّد ب ّناء  ،وتم عرض نتائج علمية ،وقدمت
خطط للتعاون يف املستقبل.
تتقدم مؤسسة بريجهوف بالشكر لوزارة التعليم العايل عىل تعاونها وللسيد الوزير األستاذ الدكتور عادل الطوييس
عىل رعايته للمؤمتر وعىل كلمته .كام نتقدم بالشكر أيضا للدكتور جاميي شبريبريغ ،السكرتري األول لسفارة جمهورية
أملانيا االتحادية باألردن ،عىل كلمته.
وقد نظم املؤمتر من ِقبل فريق خرباء مؤسسة بريجهوف يف الجامعات األردنية:
األستاذة الدكتورة لبنى عكروش (الجامعة األردنية)
الدكتورة أسيل أكرم الشوارب (جامعة البرتاء ،عامن)
األستاذ الدكتور يعقوب الفرح (جامعة البلقاء التطبيقية ،كلية األمرية علياء)
الدكتورة خالدة مصاروة (مديرة مدرسة ثيودور شنلر)TSS ،
الدكتورة حنان مدنات (نائبة عميد شؤون الطلبة ،الجامعة األمريكية يف مادبا)
الدكتورة مها درويش (وكالة الغوث الدولية ،األونروا)
الدكتور قاسم العمرو (جامعة البرتاء ،عامن)
شكرا جزيال للفريق ولجميع الزمالء اآلخرين الذين ساهموا يف تنظيم هذا املؤمتر ،وخاصة اآلنسة مدلني الصفدي.
تلخص هذه املدونة وقائع املؤمتر ونتائجه .املحارضات متوفرة يف صورة مكتوبة وميكن طلبها.
نأمل أن يكون هذا املؤمتر مساهمة مستدامة لتعميق ثقافة الحوار يف الجامعات األردنية.

2

كلامت افتتاح املؤمتر

كلمة ممثل السفارة األملانية بعامن
الدكتور جاميي شبريبريغ

السيد األستاذ الدكتور عادل الطوييس ،وزير التعليم العايل والبحث العلمي،
السيدة ساندرا فالر ،املديرة التنفيذية ملؤسسة بريجهوف،
السادة املشاركني والضيوف،
يرسين أن أتواجد هنا اليوم الفتتاح هذا املؤمتر تحت عنوان «بناء ثقافة الحوار وتعزيز الرتبية املدنية».
يسعدين جدا أن يجتمع اليوم ممثلون عن الوزارات وباقة من السياسيني والخرباء للنقاش حول ثقافة السالم والالعنف
مع الرتكيز عىل القطاع التعليمي ،باإلضافة إىل تعزيز الرتبية املدنية يف مجال مساعدة الالجئني.
كام أهنئ مؤسسة بريجهوف لتنظيمها هذا الحدث
وعىل انخراطها منذ سنوات عديدة يف موضوع
الرتبية املدنية يف األردن .حسب علمي هذه هي
السنة الرابعة عىل التوايل التي تتناول فيها مؤسسة
بريجهوف هذا املوضوع املهم هنا.
تدعم أملانيا هذا املوضوع بالتمويل وأيضا باألمل أن
ترتك نتائج املرشوع أثرا إيجابيا وطويل األمد ،وهذا
يعني الحد من مستويات العنف يف املجتمع وترسيخ
ثقافة الحوار .ثقافة الحوار التي نأمل أن تكون
راسخة جدا يف مؤسسات التعليم األسايس والثانوي
والعايل.
السيدات والسادة!
مع أزمة الالجئني يف سوريا ونزوح مئات اآلالف من الدكتور جاميي شبريبريغ
الالجئني إىل اململكة الهاشمية األردنية يف السنوات
األخرية يتعني عىل األردن مواجهة املزيد من
التحديات .لذلك فإن االهتامم بالالجئني وبعالقتهم باملجتمع املضيف أمر رضوري ،إذ قد تنشأ خطوط رصاع جديدة.
لقد كان إدراج قضية الالجئني يف ال ّنقاش حول الرتبية املدنية والتشجيع عىل ثقافة الحوار فكرة جيدة.
كام تعلمون ،الحل السلمي للنزاعات هو أساس كل مجتمع حديث ،وعلينا جميعا أن نساهم يف تحقيق هذا الهدف
وبإمكاننا ذلك .لهذا السبب ،تعزز مؤسسة بريجهوف القيم األساسية لالعنف والتسامح واالحرتام املتبادل واملشاركة
يف النظام التعليمي األردين.
آمل أن تستفيدوا اليوم وغدا من تبادل مثمر للتجارب وأن يساعد ذلك عىل إقامة عالقة أوثق بني مختلف املساهمني
الذين يتعاملون مع الرتبية املدنية.
أمتنى لجميع املشاركني أن يكون املؤمتر مهام وناجحا.
أشكر لكم اهتاممكم!
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كلمة مديرة مؤسسة بريجهوف السيدة سندرا فالر
أعربت مديرة مؤسسة بريجهوف السيدة سندرا فالري
عن شكرها للمشاركني يف املؤمتر ،مشرية إىل أن مؤسسة
بريجهوف هي مؤسسة غري ربحية تعمل يف األردن منذ
أعوام وتهدف لتحويل مسار العنف إىل مسار حواري
يحل الرصاعات والنزاعات ،ومع أن هذه النزاعات
والرصاعات موجودة لكن علينا حلها بالطرق الحوارية
والسلمية ونبذ استخدام العنف .وذكرت أن املؤسسة
تعمل يف مجال البحث العلمي ورفع قيم ثقافة الحوار
يف األردن وبعض الدول املجاورة ،مؤكدة أنه علينا العمل
من أجل بناء مجتمع مدين يف مجتمعاتنا وجامعاتنا
ونفكر يف تطوير املناهج يف الجامعات واملدارس لتعميق
السيدة سندرا فالر
هذه املفاهيم الحضارية يف الحوار والتفكري.

وهاهي األزمة السورية يف عامها السادس أكرب أزمة انسانية تشهدها املنطقة ،بل والعامل أجمع ،تأيت بخسائر برشية
ومادية هائلة ،ومعاناة برشية قاسية ،ونزوح قرسي غري مسبوق ،حتى تعدت األزمة حدود سوريا لتهدد األمن و
االستقرار ومسرية التنمية يف بلدنا .و يف ظل هذه املتغريات املحلية واإلقليمية والعاملية التي تركت آثارا ً واضحة عىل
املسرية التنموية بصفة عامة .وإمياناً منا بأن نجاح الجامعات يف تأدية أدوارها العلمية واملجتمعية كفيل بنجاح
رسالتنا يف بناء املجتمع واالرتقاء به إىل مستوى متطلبات القرن الحادي والعرشين ،مبؤازارة ودعم من كافة املؤسسات
املعنية يف الرتبية ،يأيت هذا املؤمتر ليقدم رؤية تكاملية يتعاون الجميع يف إنجاحها بعيد عن سطحية التفكري والبحث
عن الزالت ،لرتجمة هذه الرؤى إىل واقع ملموس.
إننا يف هذا املؤمتر لسنا بحاجة إىل التنظري بل نحتاج إىل الحوار ،الذي نحاول من خالله إضاءة بعض النقاط ،وتوضيح
بعض القضايا الغامضة وعىل مقدار ما ننجح يف استلهام هذا الفهم واالحتكام إليه والتحقق به ،نقرتب من النجاح
الذي ننشده عىل الصعيدين العلمي والتنموي.
أما قصتنا مع بريجهوف فقد بدأت مع بدايات العام  2013عندما جاء أويل من توبنجن إىل عامن محمالً باألمل ليزرع
بذرة جديدة من بذور بريجهوف الرساء ثقافة الحوار يف العامل ،ومعه موىس منيزل القلب األردين النابض بالوطنية
واالنتامء من برلني ،التقينا كمجموعة أصدقاء نفكر ونستلهم معجبني بالفكرة ،تحمسنا لحامسهم والعجابنا بتجربتهم
حملناها إىل جامعاتنا ،واستميحكم إذناً بهذا العرض القصري لقصتنا مع بريجهوف.
الحضور الكريم،
يف ختام كلمتي أود أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم يف اإلعداد والتنسيق إلنجاح هذا املؤمتر ،ولكل
من شارك يف الفعاليات متمنية للجميع التوفيق والسداد.
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الحضور الكرام،
إ ّن مؤمتركم اليوم يشكل فرصة لإلطالع عىل تجارب عاملية يف الرتبية املدن ّية وقبول اآلخر .ومن هنا فأنني أتقدم
بالشكر للقامئني عليه ،والداعمني له .وأخص بالشكر هنا مؤسسة بريجهوف األملانية .إنني أمتنى ألعامل هذا املؤمتر
التوفيق والفالح ،آمالً أن ينتج عنه توصيّاتٌ قابل ٌة للتطبيق عىل أرض الواقع .شاكرا للمنظمني منحي رشف رعايته.
والسالم عليكم،
وزير التعليم العايل والبحث العلمي :األستاذ الدكتور عادل الطوييس
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كلمة راعي املؤمتر

معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي األستاذ الدكتور عادل الطوييس

أصحاب السعادة،
السيدات والسادة الحضور،
أسعد الله صباحكم بكل خري،
جميل أن نتحاور دون إقصاء أو
تهميش ،و جميل أن نعرتف باآلخر
وأالّ نعتقد بأننا منتلك كامل الحقيقة،
بينام ال ميتلك غ ُرينا شيئاً منها.
نحن اليوم أحوج ما نكون لتعميم
ثقافة الحوار يف ظل األعاصري التي
تجتاح األمة ،أعاصري الظالمية
والتط ّرف واألرهاب الفكري .حيث
إنحرست ثقافة الحوار يف وطننا
العريب ،خصوصاً يف السنوات الخمس
األخرية ،وبدأت تتجذر ثقافة اللون
الواحد التي ال تقبل االختالف،
وتُلقي باآلخر يف حظرية التآمر أو
الخيانة.

األستاذ الدكتور عادل الطوييس ،وزير التعليم العايل والبحث العلمي

السيدات والسادة،
مل يك ُن يحدث هذا التو ّحد يف ثقافة الحوار لوال ضعف الدميقراطية واملواطنة لدى املجتمعات العربية ،ولوال إضمحالل
الفكر وفقره .حتى تحولت العديد من املجتمعات العربية إىل وقود للرصاعات العرقية والدينية والطائفية.
الحضور الكرام،
إ ّن تق ّدم األمم مرهو ٌن بإشاعة ثقافة الحوار ،وحرية الفكر والتفكري وحق االختالف يف الرأي ،ونبذ ثقافة العنف
والتخيل عن ثقافة اللون الواحد .وإ ّن نهضة الشعوب لن تتحقق إال بالتسامح والعيش املشرتك وزرع ثقافة التعددية.
وال ميكن لثقافة الحوار أن تنترش بني أفراد الجيل بالقرارات واألوامر أو بفرضها بالقوة ،بل إنها ثقافة ت ُزرع يف عقلية
االنسان منذ الطفولة بالرتبية املتزنة والتنشئة القامئة عىل قبول اآلخر واحرتام معتقداته ،وليس بالرضورة االميان بها.
السيدات والسادة،
لقد أدرك األردن ممثالً برأس الدولة جاللة امللك عبدالله الثاين بن الحسني أن ال تق ّدم وال مواجهة حقيقية للتحديات،
وال إزدهار من دون إستقرار ،وسيادة للقانون .فجاءت الورقة النقاشية السادسة التي أصدرها جاللة امللك مؤخرا ً
لتعزيز مسرية االصالح يف اململكة وصوال اىل الدولة املدنية التي ميارس فيها املواطنون ثقاف ًة مدنيّ ًة قامئ ًة عىل الحوار
واملواطنة ،ال عىل العرقية أو الطائفة أو الجهوية.
خصهم جاللة قائد الوطن بورقته السادسة ودعا مؤسسات
وملا كان الشباب هم فرسان التغيري يف املجتمعات ،فقد ّ
الدولة ومسؤوليها إىل وضع برامج فاعلة إلعدادهم سياسياً وفكرياً ،وتسليحهم بقيم العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص
والتسامح.
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ويتجىل تزايد التنوع يف محتويات مواد دراسية معينة .حيث يواجه املعلّمون خاصة مواضيع جديدة وثقافات مختلفة
وتوجهات دينية متنوعة .وكمثال عن ذلك ،ناقش األستاذ الدكتور هريمان الوضع املتعلق بال ّدين كامدة دراسية يف أملانيا
واإلجابات الرتبوية عىل أسئلة مثل «ما هو دور سياسة التعليم الحكومية؟» و«كيف ّية ضامن الرتابط االجتامعي؟».
ونتيجة للهجرة وتزايد التنوع يف املجتمع األملاين ،فقد تم إحداث تغيري عىل مادة ال ّدين كام ّدة دراسية يف السنوات
األخرية .ففي والية بادن-فورمتبريغ ،يتم تدريس ال ّدين كامدة دراسية بشكل منفصل بنا ًء عىل توجهات الطالب
الدينية (كاثوليك أو بروتستانت أو أرثوذكس أو يهود أو مسلمون) .املعلّمون موظفون يف الدولة ،ولكنهم مكلفون
أيضً ا بنا ًء عىل طوائفهم الدينية بإعطاء دروس يف الدين الذي يعتنقونه .ولذا فإن املعلمني ينتمون إىل نفس طائفة
وحاسم ملعتقدات املرء،
تحليل إيجاب ًيا
ً
الطالب الدينية .ومن وجهة نظر تعليم ّية ،يُنتظر أن تتيح الرتبية الدينية
ً
باإلضافة إىل مخاطبة املعتقدات األخرى .وختم هريمان بقول« :يُنظر للرتبية الدينية يف والية بادن-فورمتبريغ عىل أنها
أداة مهمة لتعزيز االندماج االجتامعي والرتابط السلمي».
مقتبسا كلمة ألنجيال مريكل -عىل حقيقة أن الرتبية الدينيةكام أكّد هريمان
ً
أداة مهمة لتقوية التعايش السلمي« ،ألنه كلّام كانت الرتبية الدينية أفضل،
كلام كان الحوار والتفاهم املتبادل بني الطوائف الدينية أعمق».
أماّ بالنسبة إلمكانية التعليم الديني للمسلمني ،فيوجد بعض التحديات لسوء
الحظ .ألنه نظ ًرا ألسباب تاريخية ،يخضع القانون يف هذا الصدد للكنيسة
املسيحية .ويجب عىل الطوائف الدينية التي ترغب يف تدريس ال ّدين يف
أملانيا أن تنتظم يف كيانات مامثلة لكيانات الكنائس .وغال ًبا ما ال تكون
الجمعيات اإلسالمية متّحدة يف كيانات ،وعليه فإنها ال تفي دوما بالرشوط
املطلوبة لالعرتاف بها كناقل للتعليم الديني .وهذا ما يجعل من الصعب من
الناحية القانونية تقديم اإلسالم كامدة دراسية .ومع ذلك ،فهناك العديد من
الواليات االتحادية بأملانيا التي تعمل سويًا مع الجمعيات الدينية للوصول
لحلول ،كتنفيذ مرشوع منوذجي لتدريس اإلسالم كامدة دراسية .ويشرتط يف
هذا املرشوع النموذجي عىل سبيل املثال أن يتم إلقاء املحارضات باللغة األملانية ،وأن يكون املعلمون قد تلقوا تكوينا
يف التعليم الديني يف جامعة أملانية عامة.
ولكن يجب أيضً ا تعزيز الحوار بني األديان ،وتعزيز التفاهم بني الثقافات والقضاء عىل الصور النمطية خارج الفصول
الدينية .ولذا فقد وضعت الحكومة االتحادية يف والية بادن-فورمتبريغ بتعاون مع املؤسسات الدينية هدف تشجيع
ودعم الحوار بني األديان يف املدارس من خالل املسابقات وورش العمل عىل سبيل املثال .حيث ت ُشجع مثل هذه
املبادرات عىل التعايش والتبادل السلمي خاصة بني الشباب ذوي املعتقدات الدينية املختلفة.

األسئلة ونقاط النقاش
ما هو دور سياسة التعليم الحكومية يف زيادة التنوع؟
ما هو دور املعلمني؟ هل ميكن لل ُمعلّم نقل ِقيم معينة أم هي مهمة األبوين؟
كيف ميكننا تعزيز التفاعل بني املعلمني والطالب؟
فيام يخص اندماج الالجئني يف املدارس بأملانيا  -ما هو وضع األطفال السوريني يف املدارس األملانية؟ وما هو أثر
مواصلة صعود األحزاب اليمينية األملانية عىل وضع األطفال السوريني يف املدارس؟
هل ميكن دمج معلّمني سوريني يف املدارس األملانية؟
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ثقافة الحوار والرتبية املدنية
الجلسة األوىل

رئيس الجلسة أ.د .يعقوب الفرح

أ.د .ميشائيل هريمان

التنوع املتزايد يف املجتمع ،والتنوع املتزايد يف املدارس
التحديات واالستجابات وغريها من املشاكل املتعلقة بالسياسة التعليمية ،تجارب من أملانيا

األستاذ الدكتور ميشائيل هريمان

خالل الجلسة األوىل من املؤمتر ،تفضّ ل املتحدثون القادمون من أملانيا واألردن بعرض املوضوعني الرئيسني للمؤمتر
عىل املشاركني من خالل التجارب والرؤى عىل الصعيد السيايس ،وهام «ثقافة الحوار والرتبية املدنية».
وقد تبادل األستاذ الدكتور ميشائيل ك .هريمان من وزارة الرتبية والشباب والرياضة يف والية بادن-فورمتبريغ بأملانيا
التجارب حول «تزايد التنوع يف املجتمع» و «تزايد التنوع يف املدارس  -التحديات واإلجابات واملشاكل األخرى املتعلقة
بالسياسة التعليمية» .حيث يرى أ ّن «االندماج أمر جوهري الستقرار املجتمع» ،كام ناقش أيضً ا «الدور الهام والواجب
امللقى عىل عاتق املؤسسات التعليمية ومؤسسات املجتمع املدين لتشجيع االندماج بني مختلف أفراد املجتمع».
ينص عىل تنشئة الطالب وتعليمهم وفق ما يسمى ب
وأشار هريمان إىل دستور والية بادن-فورمتبريغ األملانية الذي ّ
«حب السالم»؛ وهو ما يعني أنه عىل املدارس واملؤسسات التعليمية األخرى أن تُلقّن التضامن واملحبة .كام يعني
يف املفهوم الحديث أيضا أنه ال يجب أن يكون الطالب أشخاصا سلبيني ،ولكن عليهم التّعرف عىل الرصاعات بشكل
عام ويف جميع أنحاء العامل ،كام عليهم التّعرف عىل كيفية نشوئها وتطورها وكيفية إدارتها بطريقة ب ّناءة .وهو ما
يتطلب أيضً ا القدرة عىل التأمل الذايت وحل املشاكل .وتعترب املؤسسات التي تنتمي إىل حركة السالم ،مثل مؤسسة
بريجهوف ،رشيكا وداعام للمدارس يف والية بادن-فورمتبريغ األملانية فيام يتعلق بهذه القضايا .حيث تعمل عىل سبيل
املثال عىل ابتكار مواد تعليمية تشجع عىل تكوين وجهة نظر متميزة عن الرصاعات بشكل عام وتعالج موضوعات
مثل التعليم العاملي والرتبية املدنية.
8

ثقافة الحوار والرتبية املدنية – الجلسة األوىل

ورصح أن الدولة املدنية رصحا يجب تشكيله واعترب أن الدين يف منطقة عليا فوق السياسة ،فالدولة تحتاج إىل
الدين كمنظومة قيمية للروح اإلنسانية وتسلحها باألخالق وبالصفات الحميدة .وعن األسلوب الذي يجب أن يتبع يف
املجتمع العريب للتخلص مام انتابه من أمراض أصابته يف فكره واخالقه وسلوكه قال« :علينا بتعزيز مفردات الرتبية
املدنية وإقامة الدولة املدنية واستكامل مؤسساتها يف إطار من الحرية والدميقراطية واملساواة وتعزيز املواطنة».
و طالب يف نهايه كلمته بإزالة كل العقبات التي تحول بني طلبة الجامعات وبني حقهم يف االنخراط بالحياة والشأن
العام مبا يف ذلك الدخول باألحزاب السياسية وال بد من التخلص من فوبيا الخوف من العمل السيايس املنظم .وذكر
الجميع بأن الشباب طاقة ،والطاقة البد أن تعرب عن نفسها فإما يكون التعبري ايجابيا نافعاً من خالل مشاركة الشباب
يف الشأن العام أو يكون التعبري سلبياً كام أثبتت أحداث العنف األخرية بالجامعةاألردنية.

ولفتت الدكتورة حنان مدانات (نائب عميد شؤون الطلبه يف الجامعة االمريكية يف مادبا) النظر إىل الجهود املستمرة
يف الترشيعات األردنية وجهود مؤسسات املجتمع املدين الطاردة لكل عنارص اإلرهاب ،وشددت عىل أن الحفاظ
عىل التنوع والتعددية وتعزيز الفكر اإليجايب باالضافة إىل استمرارية التدرج يف التطوير والتنوير والتمكني للفكر
املدين آخذين بعني االعتبار التحديات والبحث عن الفرص يف الحلول والحفاظ عىل مبدأ االحرتام لآلخر ضمن الحوار
املستمر لغايات الوصول لحلول عملية ب ّناءة ،لهو مؤرش عيل رغبة عملية حقيقة يف بناء مجتمع حضاري سليم أساسة
الرتبية املدنية والعدالة واألمن الفكري وثقافة االعرتاف باآلخر وعدم انكاره.

األسئلة ونقاط النقاش
هل الدولة املدنية ضامنة للعقيدة والدين؟
تعلم الحوار مبدأه البيت وتكمله املدرسة والجامعة فيام بعد ،فاألرسة عامل مهم جدا يف تعلم الحوار
الوحدة الوطنية والثقافة العربية؛ تناقض أم تكامل؟ هل نحن مستعدون لتقبلها يف األردن؟
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ثقافـة الحـوار وتقبـل اآلخـر
معايل املهندس سمري حباشنة

نوه املهندس سمري حباشنة إيل أن أخطر ما ميكن أن يصيب املجتمع هو «سيادة ثقافة الرأي الواحد ذات اللون
الواحد الذي ال يحتمل رأيا آخراً ،وال يعرتف ببقية األلوان».
وذكر خالل مشاركته يف مؤمتر «بناء ثقافة الحوار» أن
جامعة الرأي الواحد يسعون إىل بناء نظام شمويل يعترب
كل من ليس معه هو ضده ،وبالتايل من السهولة مبكان
أن تلصق به تهمة التآمر والخيانة ! .وان كانوا جامعة
دينية متشددة ،والتي ال ترى إال نفسها وتعتقد أنها
تحوز مبفردها عىل الحقيقة.
وينسحب ذلك عىل تربية الثقافة األحادية ،وعدم
االعرتاف بأي رأي آخر عىل األشخاص الطبيعيني .وأعرب
عن اسفه الن هذه الحالة هي التي تسود يف أوساط
مجتمعنا العريب ،وكلها عوامل عمقت الثقافة األحادية،
وعززت ذاتيتنا بأننا نقف عىل ناصية الحقيقة ،كل
الحقيقة ،دومنا أن نرتك ولو حيزا بسيطا المكانية االقتباس
أو االقتناع أو القبول مبا ميتلك اآلخر .وهي ثقافة أضحت
معايل املهندس سمري حباشنه لصيقة برتكيبة النفسية العربية ،أال وهي رفض النقد
وحتى ولو كان النقد ايجابيا ،وأيضاً خلط الفهم بني النقد
واالنتقاد.
وأرجع حباشنة ذلك إىل الضعف الشديد لثقافة الحوار وغياب ألف باء املجتمع الدميقراطي وضبابية مفهوم املواطنة.
وذكر أن التاريخ ملئ باملفاهيم والتوجيهات االيجابية التي أرشدنا إليها رسولنا العظيم -صىل الله عليه وسلم ،إال أننا
مل نعد نتمسك بها ،فبعض شذّاذ اآلفاق يحاولون تقسيم املجتمع عىل أساس مسيحي ومسلم ،مع أن رسولنا العظيم
كان يف صحيفة املدينة ،قد بدأها مبخاطبة الناس ومل يخاطب املؤمنني ومل يخاطب املسلمني فقط.
وخالل اجابته عن سؤال :من هو اآلخر ؟ وملاذا نقف عن الكالم عن اآلخر عندما نأيت لحقوق اآلخر؟ أوضح أن اآلخر
ليس كام هو شائع يف أنه فقط املستعمر الذي احتل أراضينا ولكن اآلخر قد يكون أيضا بيننا ،وشدد عىل أن «العرب
بحاجة إىل اعادة بناء ثقافة الحوار والقبول باآلخر مهام كان دينه أو مذهبه أو طائفته ،وعلينا قبوله واالقرار بحقه
يف املجتمع ،وتعزيز مفهوم املواطنة واملساواة والعدل».
وذكر أنه يجب تعزيز نقاط اللقاء بني الناس ويجب فهم االختالف عىل أنه تنوع ايجايب ،وهو طريقنا لبناء مجتمع
متقدم يسعى إىل تحقيق مفاهيم التعددية وتعزيز مبدأ العيش املشرتك.
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الدكتور رحيل غرايبه

معايل االستاذ الدكتور فيصل الرفوع

الدكتورة خالدة مصاروة

وألقى معاليه الضوء عىل طبيعة وتطور الفكر بشكل عام والفكر العريب بشكل خاص ،والسبل الكفيلة بتحصني فكرنا
القومي وأمنه املنشود ،والبعد عن الغلو والتطرف واإلقصاء والتهميش لآلخر وذلك من خالل االنفتاح عىل اآلخر
وحاميه حرية الفكر وسيادة القانون.

الدكتور رحيل غرايبه :األمن الفكري
قال الدكتور رحيل غرايبه (حزب زمزم) إن األمن الفكري مصطلح جديد وهو عىل قدر كبري من األهمية  ،لذلك يحتاج
إىل مزيد من الرشح والتفصيل ،من أجل العمل عىل إحداث قدر معقول من التوافق الجمعي عىل كيفية التعامل
مع عنارصه وآثاره ومقتضيات.
وحرص أن يُذكر الجميع بأن األفكار هي العامل األكرث أثرا يف استقرار حياة البرش ،واألكرث تأثريا يف التنمية البرشية
بكل أبعادها ،ومن ثم يف مسارات التنمية األخرى يف كل املجاالت وعىل كافة األصعدة ،وقال إن الحياة صدى اإلبداع
الفكري اإلنساين وعندما يتوقف العقل عن التفكري ،يتوقف االبداع واالبتكار ،مام يؤدي إىل جمود الحياة وتخلف
البرش.
مصطلح األمن الفكري مصطلح جديد يجري استعامله واستخدامه يف الوقت الحارض يف سياق املعالجات املبذولة
عىل صعيد مواجهة موجة العنف والتطرف التي تجتاح العامل واملنطقة العربية عىل وجه الخصوص ،مام جعل بعض
املفكرين والباحثني إىل االتجاه نحو جذور املشكلة الفكرية والثقافية ،ألن حاالت التطرف والعنف تزداد صالبة وقوة
عندما تستند إىل مقوالت فكرية وثقافية مختلفة ،واألشد خطورة عندما تستند إىل آراء اعتقادية ودينية وأيدولوجية،
مام يجعل وجهة النظر القائلة برضورة تحقيق األمن الفكري وجيهة وتستحق العناية واالهتامم من جميع األطراف
والجهات املختصة بهذا املوضوع.
وحثّ د .رحيل عىل ادراج هذا املصطلح يف قاموس املصطلحات املعارصة ،ويف محاولة منه يف تحديد معنى هذا
املصطلح  ،ذكر ما ورد يف بعض املوسوعات املتخصصة بأن األمن الفكري هو:
أن يعيش الناس يف بلدانهم وأوطانهم ومجتمعاتهم آمنني مطمئنني عىل منظومة قيمهم الفكرية ،وثقافتهم
النوعية ،ومكونات أصالتهم الحضارية
أو أن يعيش الفرد واملجتمع يف طأمنينة عىل منظومتهم الفكرية التي تنظم العالقات بني األفراد والجامعات،
وامتالك القدرة عىل مواجهة األفكار الغريبة التي تهدد استقرارهم.
وما ال شك فيه أنه يتشكل لدى املجتمعات املستقرة مجموعة من األفكار املتوارثة التي تنتقل من جيل إىل جيل،
وتأخذ مع الزمن شكالً متسقاً تقرتب من املنظومة املرتابطة التي تحظى باالحرتام من جهة ،وتتعرض إىل النقد والتحليل
13
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مناقشة مفهوم األمن الفكري
الجلسة الثانية

رئيس الجلسة :د .خالدة مصاروة

اثريت النقاط التالية يف بداية النقاش والتي لها عالقة يف تحصني األمن الفكري:
ضعف التعبري وقنوات التواصل وتنامي الهويات الفرعية يف ظل الضغوط التنموية
تنامي الشعور بضعف العدالة وعدم املساواة وتكافؤ الفرص
كام أن التوجه بربط الثقافة العربية االسالمية بالرتاث وتقديسه لدرجة أن تكون أسرية لقيوده دون تجديد وابداع
ضعف دور املثقف العريب وعدم جديته فهو إما منسحبا متاما أو متعاليا بغطرسة عىل الواقع
كل هذه النقاط كان لها الدور الكبري يف زعزعة األمن الفكري.

معايل االستاذ الدكتور فيصل الرفوع :األمن الفكري
ذكر معايل األستاذ الدكتور فيصل الرفوع خالل مشاركته يف املؤمتر أن «العامل اليوم يعيش يف عرص تتجاذب -تتصارع-
تتدخل فيه االتجاهات الفكرية وتتباين ،حيث يشهد الجيل الحايل منهم اضطربأ فكرياً ،ويأخذ مدى بعيدأ يف توجيهه
والسيطرة عليه ،بل إ ّن هناك توجيهات عديدة تحاول اختطاف الفكر بعيدا عن القيم اإلنسانية والحضارات البرشية
والعقائد الساموية».
وقارن هذه الحقيقة مبا يحدث بالدول العربية ،فالساحة العربية اليوم يحتدم فيها النزاع ،ويشتد فيها الجدال بني
هذا التوجه وذاك .وعن مدى تأثري اإلعالم قال الرفوع« :إن القنوات اإلعالمية املتعددة (مقروءة ،ومسموعة ،ومرئية)
تحمل يف جلها ال َغثّ والسمني ،مام هو تبثه داخل املجتمعات العربية ،سواء من انتاجها أو ما تنقله من الثقافات
األخرى» .وهذا ويؤكد املختصون واملفكرون يف دراساتهم املتعددة حول الغزو الفكري ومفهوم اإلستالب الحضاري،
حيث أكد معظمهم عىل أن « الفكر وثقافته العربية وبعده األيديولوجي» ،هو مركز الرصاع البيني بني مكونات
املجتمعات العربية ،األمر الذي يقود يف كثري من األحيان إىل التطرف يف الرأي والفكر واملامرسة.
عن مدي تأثري الدين يف الحضارة واألمن الفكري ،قال الرفوع أن «الدين مبفهومه النصويص ال يكون أبدا عدوا ً
للحضارة والفكر ،واملشكلة يف السلوك الذي يُنتهج».
وردا عىل سؤال إن كان هناك أزمة فكر يف الدول العربية ومن السبب فيها؟ قال إن هناك فعال أزمة بالفكر يف الدول
العربية والسبب فيها االستعامر إال أننا يجب أن نتحمل املسؤلية الشخصية أيضا يف ذلك معلال ذلك «بأن هناك ميال
يف الفكر العريب إىل تحميل الذنب لآلخر» .وذكر أن هناك أسبابا أخري ألزمة الفكر وقال منها أيضا «توظيف الدين
وهو املشكلة يف االنحطاط الفكري».
األسئلة ونقاط النقاش
هل يكون هناك أمنا فكريا قبل أن يوجد أمن نفيس؟
يجب أن نتحدث عن األمن االقتصادي قبل األمن الفكري ،فالجائع لن يتحدث عن الفكر قبل أن يُسد جوعه
يجب نبذ مصطلح «األقلية» حتى نخلق مواطنة حقيقية
ليس هناك رضورة للحب بيننا ولكن يجب أن يسود القانون ،واالستقطاب من خالل الدولة أو الدين أو السلطة
مرفوض
ملاذا مل يتم توجيه صناع القرار لرضوره إرشاك الشباب يف السياسة؟
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األستاذ سائد كراجة:األمن الفكري
بالنسبة للمحامي األستاذ سائد كراجة يعد مصطلح األمن الفكري «منط فردي واجتامعي ،جذر ُها العميق يتكرس يف
حرية الفرد ،تلك الحرية التي تعترب َصنو وجو ِده اإلنساين كام أن حاميتها تُثل الدور الرئييس للدولة واملجتمع بحيث
تعمل الدولة عىل خلق وحامية منظومة اجتامعية وقانونية تضمن الحريات جميعاً وعىل رأسها الحرية الفردية».
وحول مضمون ال ُحرية الشخصية قال إنها تقتيض عدم االعتداء عىل حرية اآلخرين ،وحتمية االنصياع للقانون
بإعتباره األداة االجتامعية األكرث حضارة والتي تهدف لتنظيم حق كل فرد يف مامرسة حريته .وأوضح أن عىل الدولة
واملجتمع أن يكرسا جهودهام يف تحقيق الحرية الفردية باعتبارها القيمة األساسية يف املجتمع والتي تعترب الضامن
الحقيقي لألمن الفكري ،وأن الحفاظ عىل حريات اآلخرين يعترب متطلباً أساسياً للحفاظ عىل الحرية الشخصية.
وذكر يف كلمته أن املجتمع العريب مجتمع جمعي،
يرى يف الفردية والحريات الشخصية تهديد
لقوامه الجمعي؛ وتتمثل سمة املجتمع الجمعية تلك
بالعصبية عىل مستوى الشخص ويف االستبدادية عىل
مستوى منط الحكم يف الدولة العربية.
وأوضح أن من األسباب التى هددت وتهدد األمن الفكري
هي التفريط التاريخي لألنظمة العربية بالحريات
الفردية ،والذي خلق منط تسلطي اجتامعي وثقايف،
جعل من مامرسة تلك الحريات الفردية شكالً من أشكال
تهديد ما يسمى بالقيم االجتامعية والعادات والتقاليد يف
املجتمع الجمعي السلطوي الذي شك ََّل بتلك السلطوية
قيدا ً يومياً ذاتيا عىل األمن الفكري للفرد.
واهتم كراجة يف كلمته بالقاء الضوء عىل التحدي األكرب
الذي يهدد لألمن الفكري اليوم يف املنطقة وقال إنه األستاذ سائد كراجة
ليس الجامعات املتطرفة التكفريية وحسب ،بل هي
أيضاً الجامعات اإلجتامعية العربية الدينية أو العرقية أو
الجندرية التي أقامت أمنها الفكري عىل هضم الحقوق والتفريط بالحريات الفردية ،وذكر أن السلطة غري الواعية
هي العدو األول للفكر ،فكلام كان الحكم دميقراطيا كان الفكر حرا ً والدين ال ميكن أن يكون أبدا ً عدوا للفكر.

األسئلة ونقاط النقاش
األمن عكس الخوف ،ليس املعني هنا أمن املفكر فقط ولكن أيضا أمن املجتمع من الفكر املتطرف
األرسة هي التي تريب ولكنها تريب حسب السياسة املنبثقة من الدولة ،فإذا كانت هناك حرية ودميقراطية فسوف
تريب األرسة أوالدها عيل هذه املبادئ ،فاألرسة واملدرسة والجامعة هي مؤسسات تريب حسب النظام السائد يف الدولة
يجب عىل االنسان أن يبدأ والنهاية يف ذهنه
هل لدينا الثقافة الكافية لتسويق سلمية الدين بشكل سلمي؟
ليس الحل يف املنهج التعليمي بتدريس الدين أو عدم تدريسه
ثقافة السالم تحتاج إىل العدالة
البد من فصل الدين عن السلطة /السياسة ،فالسياسة هي فن إدارة املجتمع مبا يخدم مصالحهم عىل الوجة األنفع.
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والتطوير والتعديل والحذف واإلضافة عىل مر األزمان ،وتصبح يف نهاية املطاف سجالً حضارياً فكرياً للمجتمعات
واألمم والشعوب ،تتشكل من خاللها هويتها وثقافتها وحضارتها التي تصبح محالً لالعتزاز والفخر ،ورمبا يعد هذا
السجل الحضاري من أعظم اإلنجازات املعنوية لديها ،وبنا ًء عىل هذا الفهم ال بد من تحقيق «األمن الفكري» اعتامدا ً
عىل هذه النظرة التي تأخذ بحسبانها التوافقات الجمعية ،بغض النظر عن مصادر هذا السجل ومرجعياته القيمية
سواء كانت من األديان أو الفالسفة والحكامء واألدباء وأهل الفكر وأصحاب التجربة اإلنسانية الفذة.
وشدد عىل أن األمن الفكري ال يتحقق إال بالتوافق عىل تحقيق الحرية أوالً ،ألن الفكر ال ينمو وال يرتعرع ّإل يف جو
الحرية الحقيقية املطلقة التي تجعل العقل يقوم بوظيفته األصلية بالتفكري واالنطالق واالبداع واالبتكار ،ولذلك فإن
االستبداد وحكم الفرد الديكتاتوري املطلق يعد أهم معوق أمام األمن الفكري ،وهو العامل األكرث أهمية يف إذكاء
جذوة العنف والتطرف التي تشتعل وتنمو وتكرب يف ظل انغالق آفاق الحوار واملشاركة.

الدكتور رحيل غرايبه

وعن الطرق التى تؤدي إىل تحقيق األمن الفكري قال انه يتحقق عن طريق االنفتاح عىل حضارات العامل ،وفتح
آفاق التواصل مع األفكار ،وامتالك القدرة عىل االستفادة من التنوع والتعددية وإدارة االختالف الحتمي بني الناس
الذي يعد أحد نواميس الكون وطالب الجميع لتحقيق هذا الهدف إىل رضورة التخلص من التعصب بكل أشكاله
مهام كانت بواعثه ،دينية أو مذهبية أو عرقية أو جهوية ،وال بد من اعتبار معايري الكفاءة واألمانة والقوة العلمية
واملعرفية عىل صعيد الفرز واالختيار ،حتى يتحقق الشعور بالعدالة واملساواة أمام القانون.
األسئلة ونقاط النقاش
البد أن نحاول أن نقلص من وجود الفجوات الحضارية بني األجيال واإلبتعاد عن لغة الرصاع
الثالوث :الدين -الدولة/السلطة -الرتاث ،يلعب دورا مهام جدا ً وما وجدت السلطة إال لحامية الفكر والحرية
وسعادة املواطنني وليس لتخوفهم أو إرهابهم ،والبد من تغيري نظرتنا إىل الرتاث والدين ،فاستغالل الدين كسلطة
تنفيذية أدى إىل :إما أن ينظر املرء إليه نظرة قداسة وعصمة أو نظرة إزدراء واحتقار ،والرتاث ليس شيئا معصوما
واعادة النظر فيه حسب السياق الحاىل شئ رضوري جدا
كيف يتحرر الدين من االختطاف والوصاية واملامرسة حتى يكون عامالً من عوامل بناء الحرية والنهضة والتعايش
املشرتك؟ من خالل امتالك القدرة عىل النقد واالنفتاح.
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نتائج مناقشات املجموعات وأفكار املشاركني
املجموعة األوىل

تحديد املفاهيم األساسية لثقافة الحوار والرتبية املدنية :الحوار
و التسامح ،احرتام اآلخر ،التعددية ،حرية التعبري ،التفكري النقدي
طرح برامج متخصصة يف مضامني الرتبية املدنية وثقافة الحوار (تنفذ
بشكل تطبيقي)
تشجيع الطلبة عيل االنخراط يف مبادرات اجتامعية (معسكرات …)
رفع كفاءات الهيئات التدرسية يف الجامعات عىل التدريب والتدريس
التفاعيل :أدلة تدريبية ،ورشات عمل
مراجعة وتعديل السياسات و االجراءات املتعلقة بثقافة الحوار
تفعيل قنوات التعبري للطلبة ليكونوا جزء من عملية صنع القرار
عمل مسابقات للتنبية عىل الحوار الهادف املؤدي إىل بناء الشخصية
املتكاملة واملتزنة للطالب
التأكيد عىل القواسم املشرتكة والنأي عن الخالفات من خالل توعية
الخطاب املوجهه للطالب
ايجاد منرب إعالمي طاليب حر يؤكد عىل ثقافة الحوار وقبول اآلخر
والتسامح
تطبيق القانون عىل الجميع بعدل ومساواة

املجموعة الثانية

أسس الحوار
احقاق العدل وسيادة القانون
تعزيز استقاللية الجامعات
تعزيز الربامج الالعنفية التي تدعو لألمان والحوار
تطوير أساليب التدريس وتدريب املعلمني عليها
تنمية روح الفريق وعمل مشاريع بحثية
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املقهى العاملي/
الجلسة الثالثة

World Café
رئيس الجلسة :مويس املنيزل و أويل ياغر

املقهى العاملي وسيلة تفاعلية تهدف إىل تبادل املعرفة وتعزيز الحوار يف موضوع ما ،تقوم الطريقة عىل تقسيم
املشاركني إىل مجموعات وأعطيت كلها نفس السؤال ،أال وهو:
كيف ميكننا تعزيز وترسيخ ثقافة الحوار يف الجامعات األردنية؟
وما هي التحديات التى تواجه تعزيز ثقافة الحوار؟ ما هي املوضوعات واألساليب الرضورية لرتسيخ ذلك؟
تم توفري األوراق واألقالم للمشاركني لكتابة آرائهم وأفكارهم ،ثم تم إعطاء املشاركني ثالثني دقيقة لالختيار بني طاولة
أو أخرى ،ثم االنتقال يف الثالثني دقيقة اآلخرى إىل طاولة مستديرة آخرى لالطالع عىل نتائج املناقشات التى طرحت
عىل هذه الطاولة من ِقبل املشاركني اآلخرين والحوار حول هذا األفكار ورمبا إضافة نقاط جديدة .ويف النهاية يقف
شخصان عىل األقل من كل طاولة لتقديم نتائج املناقشات إىل لآلخرين.
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املجموعة الخامسة

تغيري أساليب التدريس :الحوار بدال من التلقني
العمل عيل إعداد الهيئة التدريسية لتطبيق ذلك
تعزيز العالقات بني أعضاء الهيئة التدريسية
االسرتاتيجيات
ورش عمل تفاعلية ( مثل املقهى العاملي أو حوار
الدائرة املستديرة )
املشاركة يف املؤمترات
الرشوط
االعرتاف بحق التجربة وحق التسامح وحق الخطأ
االعرناف بالحوار وقبول واحرتام الطرف اآلخر

املجموعة السادسة

الرتكيز عىل النشاطات الالمنهجية املتنوعة (الثقافية،
الفنية ،الرياضية)....
تطوير املناهج بحيث تركز عىل التحليل النقدي
وقبول الرأي والرأي اآلخر
تطوير أساليب التدريس والتعامل مع الطلبة بعيدا
عن التلقني
إيجاد أندية الحوار الطالبية واملناظرات االجتامعية
تعميق ثقافة األعامل التطوعية يف ذهن الطالب
خالل مراحل التكوين والتفكري
تأهيل وتعزيز قدرات املعلم القدوة من خالل
التعليم وبرامج التدريب والتأهيل
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املجموعة الثالثة

توسيع فرص مشاركة أصحاب الفكر يف عمليات
إعداد الطلبة الجامعيني
تغيري الخطط الدراسية الجامعية لتضمن مواد تعني
بالتثقيف االلكرتوين واالستخدام اآلمن لالنرتنت مبا
يحول دون استخدام هذة التقنية يف زرع الكراهية
والرصاع والعنف بني املجتمعات والجامعات
القيام بأنشطة لكسب مؤازرة صاحب القرار لتنفيذ
املقرتحني السابقني
املوضوعات
حقوق اإلنسان ،الدولة املدنية ،التطرف واإلرهاب
األساليب
املحارضة األسبوعية غري الصفية
األرس الجامعية
الزيارات االستطالعية
تبادل الطالب بني الجامعات والدول
عمل برنامج وتدريب أناس مؤهلني ومدربني قانونيا
وبدنيا للتعامل مع العنف الجامعي
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خلق بنية معرفية قوية ومنفتحة ومتنوعة ثقافيا
بكل ألوان املعرفة وأمناط التعاطي الحضاري والثقايف
بناء االتجاهات االيجابية نحو االختالف ونحو اآلخر
خلق التوافق العام عيل السياسة العامة للدولة
وسلطة القانون والترشيع وإلغاء االنتامءات الضيقة
تعزيز مفهوم الهوية الوطنية
إجراءات الحد من ثقافة العنف
السياسات
املساءلة
الشفافية
سيادة القانون
تعزيز ثقافة املجتمع املدين
االسرتاتيجيات
إعالم
تعليم
– مناهج :مساق مدريس وجامعي يركز عيل الرتبية
املدنية
– تعزيز دور املشاركة ورفع الحظر عن املشاركة
السياسية
– أساليب تدريسية وتأهيل املعلمني واالكادميني
– بناء الشخصية :الثقة بالحوار ،مهارات الحياة،
االجتامع ،حل املشكالت ،التفاوض ،التواصل
– اعتامد اإلدارات املفتوحة

املقهى العاملي – الجلسة الثالثة

املجموعة التاسعة

معا لتعميق قيم الحوار يف الجامعات األردنية وتقوم عيل ثالثة محاور:
املدخالت
مجتمع محيل :طالب مدارس ،موظفون ،أرسة ،الرتاث املحيل ،نظام تعليمي ومدريس
البد من تنمية ثقافة قبول اآلخر وثقافة الحوار
العمليات واألطراف
وضع خطط دراسية تراعي ثقافة الحوار
التأكيد عىل دور الجامعات يف التنمية املجتمعية
برامج رفع كفاءات العاملني يف مجال ثقافة الحوار
التأكيد عىل دور أساتذة الجامعات يف تعزيز ثقافة الحوار
املخرجات
اكتساب مهارات أساسية يف تعظيم معنى قيم وسلوكيات ثقافة الحوار
تحسني البيئة الجامعية بزيادة منسوب األمان داخل الجامعة
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املجموعة السابعة

عيل مستوى الطالب وعضو هيئة التدريس
تدريب الطلبة عىل مهارات التواصل والحوار من
خالل مناهج متطورة
توعية الطلبة بحقوقهم ضمن عالقتهم بأعضاء هيئة
التدريس من خالل دليل الطالب (ورش عمل)
تفعيل دور املرشد النفيس واالخصايئ االجتامعي
والقانوي عىل مستوى عامدات الطلبة (مراكز
استشارات نفيس ،قانوين ،اجتامعي للطلبة)
إدماج الطلبة يف املشاركة يف التخطيط للمساقات
التدريسية ضمن نسبة معينة ( )%10-5وربط
الجانب النظري بالعميل
تفعيل دور ممثيل الطلبة عىل مستوي اللجان
بالكليات والجامعات
عىل مستوي الطلبة مع بعضهم البعض
تفعيل االنشطة الالمنهجية وربطها باملهارات الحياتية
ارشاك الطلبة يف املهام (كاملشاريع البحثية والعملية
والقيادية والتطوعية… ) الشبكات الطالبية
عىل مستوى أعضاء هيئة التدريس
ارشاك أعضاء هيئة التدريس يف القرارات االدارية
والفنية التي تهمهم مثل البحث العلمي ومراجعة
األنظمة والتعليامت ملعرفة الثغرات وتعديلها
إلغاء الطبقية املهنية القامئة عىل الرتبة العلمية فيام
يتعلق بتحقيق املصلحة لألقسام ,وبالرتكيز عىل
إرشاك أعضاء القسم يف القرارات املتعلقة بكافة
الشؤون األكادميية
العدالة واملساواة بني التخصصات األكادميية العلمية
واإلنسانية واالجتامعية عىل مستوى البحث العلمي
واألنشطة املنهجية

املجموعة الثامنة

تكوين صفوف متعددة الثقافات
تبادل الثقافات بني الطلبة
منح للطلبة السوريني واألردنني (من الجامعة األملانية
باألردن أو من الجامعات يف أملانيا)
عمل منظومة (فكرة تحتاج إىل متويل)
استثامر صحيح للموارد ومكافحة الفساد
تغيري أسلوب التدريس يف الصفوف
تعميم تجارب الفرص لجميع الطلبة من خالل برامج
تبادل الطلبة
تغيري منهجية املحارضين واملدرسني
انتهاج أسلوب الحوار يف التدريس وبرامج التدريب
والتأهيل
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وعالوة عىل ذلك ،تحتوي املواثيق العاملية املتعلقة بالتعليم الشامل واملواطنة العاملية لليونسكو ( )2015وإطار
العمل التوجيهي للوزارة االتحادية األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية ( )2016و ميثاق ماسرتيخت ( )2002عىل
مفاهيم مهمة لتأطري مفاهيم التعليم املبتكرة يف املدراس من منظور طويل األمد:
تطوير الرتبية/التعليم
تدريس حقوق اإلنسان
التدريس وفق التعليم املستدام
التعليم من أجل السالم ومنع الرصاعات
التعليم متعدد الثقافات

كاسندرا شوتسكو

الدكتور نورما نعمة

وتأيت هذه املواضيع املتشابكة املتعلقة بالتعليم الشامل واملواطنة العاملية حتى اآلن يف سياقات ال منهجية ومل يتم
متثيلها بشكل كيل يف أحد املواد الدراسية .ومن ث َ ّم فإن التحدي األكرب هو جمعها يف مادة أو منهج درايس ،ودمجها
يف التعليم املدريس األسايس .ونظ ًرا للطابع املتنوع واملتشابك للتعليم الشامل ،تقع عىل كاهل العديد من الجهات
الفاعلة والوزارات مسؤولية سياسية لتنفيذ وتطبيق البنى الجديدة.
األسئلة ونقاط النقاش
وقد أجاب النغ  -فويتازيك عن أسئلة الحضور التي متحورت حول إمكانية تطبيق التعليم الشامل ومفهوم
املواطنة العاملية يف العامل العريب ،الذي يواجه العديد من الرصاعات والعراقيل الداخلية ،مشريا إىل املعلّم
والفيلسوف الربازييل باولو فريري .فقد دافع عن فكرة أ ّن التحول يف التعليم أمر جوهري للتح ّول املجتمعي،
وهذا يشمل تلقائيا آفاقًا جديدة .نحتاج يف ضوء عامل مشوش يبدو يف بعض األحيان أنه خرج عن السيطرة أن
نتساءل عن املواضيع املؤثرة فعل ّيا لجعل هذا العامل مكانا أفضل يف املستقبل؟
تم طرح أسئلة أخرى حول دور وسائل اإلعالم وتأثريها عىل الشباب .كام تكررت أيضا مواضيع تشكيل الرأي العام
ككل.
ومشكلة االستقطاب من خالل وسائل اإلعالم عىل مدار النقاشات يف هذه الجلسة ،ويف املؤمتر ّ
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املواطنة العاملية
الجلسة الرابعة

رئيس الجلسة :د .أسيل الشوارب

أ.د .غريغور النغ – فويتازيك :التعليم الشامل كمهمة تعليمية – املبادئ األساسية والتجارب
من املنظور األملاين
شارك األستاذ الدكتور غريغور النغ – فويتازيك ،أستاذ
العلوم الرتبوية بجامعة الرتبية والتعليم يف فاينغارتن
بأملانيا ،مبوضوع «التعليم الشامل كمهمة تعليمية -
املبادئ األساسية والتجارب من املنظور األملاين» ،ومشاركة
معرفته العميقة حول التعليم يف إطار املجتمع العاملي.
فقد أصبح مفهوم التعليم الشامل مهام جدا يف املدارس
والجامعات األملانية .ومن ث َم فقد أعطى املوضوع ملحة
عامة عن الدوافع واألفكار العاملية واألملانية للعمليات
التعليمية طويلة املدى .وقد ركّز النغ  -فويتازيك عىل
التساؤل التايل :ما هي املعارف والكفاءات التي يحتاجها
املعلّمون والطالب يف املدارس والجامعات ليسرتشدوا بها
يف عامل يتسم بالعوملة املتزايدة؟
وبطريقة مبتكرة للغاية ق ّدم النغ  -فويتازيك للمشاركني
مفهوما عن الكفاءات األساسية للتعليم الشامل ،حيث
رسم توضيحيا لزرافة ملونة رسمها ابنه .وترمز
استخدم ً
الزرافات إىل النظرة الشاملة للرصاعات نظ ًرا ألعناقها الطويلة ،والقدرة عىل إدراك الرصاعات املحتملة يف مرحلة
مبكرة ،باإلضافة إىل التخطيط بعيد األمد ملنع العنف .يحيل ذلك إىل كفاءة جوهرية أخرى ،وهي تغيري املنظور .وقد
ش ّدد النغ  -فويتازيك عىل أهمية تغيري نظرتنا ،خاصة فيام يتعلق مبسألة الهجرة.
األستاذ الدكتور غريغور النج – فويتازيك
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املحور الثالث :كيف نفهم مستقبل املواطنة العاملية يف ضوء أزمة النظم التعليمية التي تعيشها الكثري من املجتمعات
وأزمة التنمية السياسية يف مجتمعات جنوب العامل التي مل تنضج املواطنة يف إطار الدولة الوطنية ،وأزمة القيم
املرتبطة بالتكنولوجيا ووسائل اإلعالم وهل تسهم هذه الظروف يف املساعدة يف ترسيع اندماج املجتمعات يف
املواطنة العاملية أم تعمق الفجوة ،كل ذلك يبقى أقل من التحوالت السياسية واالسرتاتيجية التي تنعكس ظاللها عىل
املؤسسات التعليمة وعىل الطريقة التي يتعامل من خاللها األطفال والشباب مع مصادر املعلومات والتكنولوجيا
واإلعالم  .يف ضوء تصاعد اإلرهاب وخطاب الكراهية والثقافات العدائية وصعود اليمني ،ويف الختام كيف تؤكد هذه
الظروف مجتمعة عىل أولوية الرتبية من أجل مواطنة عاملية.
اختلفت األراء حول مفهوم العوملة وما إذا كان املفهوم جديد؟ وما إذا كان العامل فعال يزداد عوملة؟ حيث رأى
البعض أن املواطنة العاملية هي نظام عاملي يتمتع فيه املواطن باملساواة يف الحقوق والواجبات عىل مستوي العامل،
ورأي البعض أن العوملة هي وحش أقتصادي يفتقد إىل
اإلنسانية ،ورأى آخرون أنه من املستحيل تحديد أهداف
للرتبية العاملية عىل مستوي العامل ،ولكن هناك قواسم
مشرتكة بيننا يجب الرتكيز عليها.
وشدد املشاركون من خالل مدخالتهم عىل أن اإلعالم
ليس وسيلة فقط لنقل العامل بني يديك ولكن أيضا
وسيلة للحث عىل التطرف والكراهية ونبذ اآلخرين.
وكذلك اعتربوا أن مؤسسة اإلعالم جزءا مهام يف الرتبية
املدنية ومؤسسة مؤثرة جدا ً وعليه يجب عىل مؤسسة
اإلعالم أن تعيد النظر يف الخطاب اإلعالمي لبناء الوعي
الفكري العريب ليكون منسجام مع مبادئ الرتبية املدنية.

األسئلة ونقاط النقاش
ال أرى أن العامل يزداد عوملة
األوربيون يكيلون مبكيالني عندما يتعلق األمر مبواطنيهم ومواطني الدول األخرى ،ومن ميلك املوارد يفرض رأيه
عىل العامل
ما هو مقايس اإلنسان العاملي؟ وهل هناك مصلحة إنسانية تجمعنا حتى نطالب بالعوملة؟ فإذا كانت املصلحة
الفردية وعيل مستوي الجامعات والدولة أصبحت مشوشة ،فكيف باملصلحة العاملية!
هل تراعي مقومات الرتبية العاملية الهوية األصلية للشعوب؟
تضاعف املهارات البرشية بشكل كبري جدا وظهور مصطلحات جديدة  ،أدي إىل صعوبة مواكبة الحياة وما هو
جديد
ال أعتقد أن العوملة مصطلح جديد فقد تحدث عنه اإلسالم من قبل 1430سنة.
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الدكتور باسم الطوييس :التعيلم من أجل املواطنة العاملية يف قرية عاملية مفككة
مل يتمكن د .باسم الطوييس من الحضور لظروف خاصة وقدم املحارضة نيابة عنه الدكتور صخر خصاونة  ،والذي
قام بالرد عىل السؤال املحوري:
أي مستقبل ملنظور املواطنة العاملية؟
هل تتقدم املجتمعات االنسانية نحو هذا املنظور؟
أم أن الوقائع والرصاعات والتحوالت التي يشهدها العامل تذهب إىل أن القرية العاملية يف طريقها إىل املزيد من
التفكك؟
تناول د.صخر خصاونة ثالثة محاور معرفية وفكرية تحاول الوصول يف النهاية إىل االجابة عن هذه األسئلة:

الدكتور صخر الخصاونة

أ.د .غريغور النغ – فويتازيك

الدكتورة أسيل الشوارب

املحور األول :التعريف باملفاهيم األساسية املرتبطة باملواطنة العاملية وتاريخ تطور هذا املفهوم واألبعاد املرتبطة به
يف املجاالت املعرفية والسلوكية والعاطفية ،واألسس املعرفية للتعليم من أجل املواطنة العاملية وأهمها فهم الهوية
الجامعية يف إطار التنوع والتعدد بعيدا عن االختالفات العرقية واالثنية والدينية ،واألساس الذي يدعو إىل التنشئة
عىل فهم قضايا حقوق االنسان والقضايا العاملية الكربى والقيم العاملية املشرتكة مثل العدالة واملساواة والكرامة
واألساس املرتبط مبهارات التفكري النقدي واالبداعي.
املحور الثاين :التعريف باملنظور املرتبط بدور مؤسسات التنشئة األخرى خارج املؤسسة التعليمية يف تطوير قدرات
األفراد ووعيهم وسلوكهم باملواطنة العاملية؛ وأهمية منظور الرتبية اإلعالمية واملعلوماتية والذي يخصص أحد املجاالت
األساسية له للحوار بني الثقافات يف إطار املواطنة العاملية ،وبالتايل يحاول هذا املنظور استكامل دور املؤسسة
التعليمية يف تعميق الوعي بالعامل املتنوع وبحرية التعبري وحقوق اإلنسان.
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الدكتورة أمل عواودة :تداعيات اللجوء يف بناء ثقافة الحوار وتعزيز الرتبية املدنية
املرأة السورية الالجئة  :امنوذجاً

طرحت الدكتورة أمل عواودة من خالل ورقتها باملؤمتر ،تداعيات اللجوء وثقافة الحوار ،حيث قالت إن مختلف
مظاهر االضطهاد والقمع واإلنتهاكات السافرة لحقوق اإلنسان وما تتعرض له املرأة عىل سبيل التخصيص أبان
الحروب والرصاعات املسلحة هو األمر الذي يدفع بها إىل رحلة اللجوء ،لتجد نفسها يف مجتمع وبيئة أخرى تحمل لها
الكثري من التغريات االجتامعية واالقتصادية والثقافية والبنوية عىل كينونتها النسوية مام يغرقها يف منظومة ثقافية
جديدة تؤثر بطريقة وبأخرى عىل مختلف أدوارها يف املجتمع.
رضر
وكام أوضحت االحصاءات العاملية لنوع الالجئني ،فإن املرأة تشكل نسبة عالية جدا من نوع الالجئني ،وهي املت ّ
األول إىل جانب األطفال يف الحروب والنزاعات املسلّحة.
وقالت الدكتورة أمل إن املرأة تلوذ بالفرار بنفسها من العنف الواقع عليها متى استطاعت ذلك ،فتجد بذلك نفسها
يف أرض غري أرضها ووطن غري وطنها وتصبح يف القانون واألعراف امرأة الجئة تعيش يف الخيام ،مام يجعلها تتعرض
للعديد من مظاهر الظلم واالضطهاد واالساءة الصحية والجسدية والنفسية والجنسية ملجرد كونهن نساء .إذ أن
الظلم واالضطهاد الواقع عىل النساء ألنهن نساء ،والذي يضطرهن يف أغلب األحيان لرتك مواطنهن ،يستمر يف الغالب
حتى يف بلد اللجوء .وهنا ال بد من األخذ يف اإلعتبار
األفعال التي تحدث قبل الفرار أي يف بلد املنشأ ،وأثناء
الفرار ،ويف املخيامت.
وذكرت أن املرأة السورية تعرضت ألنواع ظلم واضطهاد
يف األردن وإن كانت أقل مام تعرضت له يف بلدها أثناء
الحرب.
وعن ممشكلة الزواج املبكر بني الالجئني ،شددت عواودة
عىل أن الزواج املبكر من وجه نظر العائلة هو ضامن
لسرتة البنت ،وخوفها عليها من االغتصاب أو التحرش أو
االنحراف الجنيس يف سن املراهقة .وقالت حان الوقت
للتعاون بني نتائج الدراسات األكادميية التى يقوم بها
الباحثني وبني العاملني يف مجال مساعدة الالجئني يف
املخيامت حتى نحصل عىل نتائج مرضية.
الدكتورة أمل عواودة

األسئلة ونقاط النقاش
هل هناك عالقة أو ترابط بني البحث العلمي والعاملني يف أرض الواقع؟
ماهي نظرة املجتمع األردين إىل املرأه الالجئة السورية؟
كيف ميكن أن نغري نظرة مساعد الالجئني إىل الالجئني ،وكيف ميكن عىل املساعد أن ينظر إىل نفسه عىل أنه مقدم
خدمة لالجئ؟
ماهي االسترياتيجيات التي استخدمت مع العاملني يف مجال مساعدة الالجئني؟
هل هناك رؤية حول إدماج الالجئني السورين يف األردن؟
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بناء ثقافة الحوار وتعزيز الرتبية املدنية يف مجال مساعدة الالجئني
الجلسة الخامسة

رئيس الجلسة :موىس املنيزل

أويل ياغر :مساعدة الالجئني املراعية لظروف النزاع
تناقش هذة الورقة موضوع «مساعدة الالجئني املراعية لظروف النزاع» ،حيث تهدف إىل تحقيق ثالثة أهداف
مختلفة:
أوال :خلق مساحة لتعلم كيفية التفاعل بشكل ب ّناء وكيفية التعامل مع وجهات النظر املختلفة أو القيم املتباينة دون
اللجوء إىل العنف،
ثانيا :فتح مجال إلعادة التفكري بصورة فردية أو جامعية ألنظمة القيم األساسية التي متثل دافع يف العمل اليومي
للعاملني يف هذا املجال وكذلك كيفية االنصات للداخل من خالل الحوار الب ّناء نحو الخارج /الظاهر وثالثا ،اتاحه
املجال لتبادل الخربات ووجهات النظر بني الشباب.

الدكتورة أمل عواودة

موىس املنيزل

أويل ياغر

األسئلة ونقاط النقاش
هل الخالفات بني الالجئني أنفسهم؟ أم بني الالجئني والعاملني ؟ أم الالجئني والدول املضيفة؟
املشكلة يف أملانيا عدم توافر األماكن التي تراعي خصوصيه الالجئ وليست مشكلة دينية أو عرقية
الصعوبة يف عملك مع الالجئني يف أن تكون محايدا ً
يجب أن ننظر إىل الالجئ قبل كل شئ عىل أنه إنسان ،فاملرأة تعامل كامرأة أوال قبل أن تكون الجئة والطفل
يعامل كطفل قبل أن يكون الجئ
تعلُم ثقافة الالجئ عامل مهم جدا ً ويساعد عىل تفهمه ومساعدته بشكل أحسن
كيف يتم التعامل مع الصدمات النفسية لالجئني؟
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وترى د .مها درويش أن هذه الكفاءات متثل «مهارات حياتية» أساسية رضورية لجميع العمليات التعليمية يف
املدارس وداخل العائلة عىل ٍ
حد سواء .فإذا كان اآلباء واملعلّمون عىل وعي أكرث بتلك الكفاءات وميكنهم دمج أنفسهم
يف طرق التعليم والتنشئة الخاصة بهم ،فسيتثنى منع العنف عىل نطاق واسع .ولهذا السبب ،يعترب دمج تلك املهارات
يف تعليم األطفال أمرا بالغ األهمية من أجل التعايش السلمي يف املجتمع األردين.
وعالوة عىل ذلك ،ذكرت الدكتورة مها درويش أن العنف داخل األرسة يف األردن موضوع حساس للغاية ،لكنه بحاجة
للنقاش بشكل أكرث رصاح ًة يف العلن .ترتبط أكرب نسبة من العنف داخل املجتمع األردين بالعنف األرسي .ولسوء
الحظ ،فإن األرقام الرسمية للعنف األرسي ال ميكن أن متنح نظرة حقيقية ،نظ ًرا ألن معظم الحاالت غري مسجلة حتى
من ِقبل الضحايا.
وترى الدكتورة مها درويش أن املشكلة األساسية تكمن يف أن برامج الوقاية أو العمل االجتامعي والدعم النفيس
تستهدف يف غالب األحيان الضحايا ،وليس الجناة .عىل سبيل املثال ،هناك الكثري من املراكز التي ت ُقدم الدعم للنساء
واألطفال ضحايا العنف األرسي ،لكن هناك نقص يف الربامج التي تتعامل مع الجناة وتعمل معهم عىل منع العنف أو
تقدم لهم الدعم النفيس .وال يُق ّدم هذا النوع من الدعم إالّ يف حاالت املعاناة ،بعد فوات األوان .والنتيجة هي توفّر
قدر ضئيل ج ًدا من املعلومات عن الجناة بشكل عام ،األمر الذي يجعل من الصعب ج ًدا منع العنف وإنشاء الربامج
الفعالة التي تعالج األسباب من الجذور.
وقد أحرز املؤمتر الخاص مبناقشة تلك املوضوعات تقد ًما يف السنوات األخرية ،كام عالجت بعض املدارس والجامعات
مشاكل العنف األرسي بالفعل .وقد ساهمت يف العمل التعليمي الجوهري فيام يتعلق بالوعي بالعنف يف املجتمع.
ومع ذلك ،يحتاج منع العنف إىل مزيد من التعزيز ،عرب املشاريع والربامج املقدمة من مؤسسة بريجهوف ومدرسة
ثيودور شنيلر الخاصة بالرتبية السلمية واملدنية عىل سبيل املثال.

األسئلة ونقاط النقاش
نظ ًرا لالفتقار ملهارات إدارة الغضب والتواصل السلمي ،ميكن أن تتصاعد حتى املشكالت والنزاعات البسيطة
وتصبح رصاعات عنيفة مثل التي حدثت مؤخ ًرا يف نهاية شهر نوفمرب يف جامعة األردن عندما قامت مجموعة
مكونة من  150-100شخص «باقتحام الحرم الجامعي بعد اصدام آخر وقع يف وقت سابق من هذا األسبوع»
(صحيفة جوردان تاميز) .وهذا النوع من الحوادث ميكن تجنبه.
الحاجة لتطبيق مثل هذه «املهارات الحياتية» يف املناهج الدراسية مع الرتكيز عىل القدرة عىل التعامل مع
الرصاعات وإدارة الغضب والقدرات التفاوضية.
يبدأ منع العنف بالتأمل الذايت ،حيث يحتاج اآلباء إىل التفكري يف املنهج الذي يُنشّ ئون به أطفالهم وكيف ّية التعامل
مع النزاعات داخل عائالتهم .يف غالب األحيان ال يعي اآلباء عواقب ترصفاتهم .فكيف ميكننا تنفيذ عملية التأمل
هذه؟
وما الدور الذي ميكن أن تلعبه الجهات الدينية يف منع العنف األرسي؟ قد يكون تنفيذ إسرتاتيجية تتضمن وجود
الدعاة واألمئة أمرا ف ّعاال إىل مدى بعيد.
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بناء ثقافة الحوار وتعزيز الرتبية املدنية يف األرسة
الجلسة السادسة

رئيس الجلسة :أ.د .لبنى عكروش

الدكتورة مها درويش :دور املهارات الحياتية املكتسبة يف الوقاية من العنف من خالل التعليم والتنشئة داخل األرسة

الدكتورة مها درويش

الدكتوره مها درويش هي عضو يف مجموعة الخرباء يف مرشوع مؤسسة بريغهوف املتعلق بالرتبية السلمية واملدنية
يف األردن منذ عام  .2012وهي تعمل كأخصائية نفسية ،ولديها إملام واسع بالعنف األرسي والعنف القائم عىل أساس
الجنس.
خالل هذه الجلسة طرحت الدكتورة لبنى عكروش (رئيسة رابطة األكادمييات األردنيات) عدة أسئلة عىل الدكتورة
مها درويش كأخصائية نفسية ،كان منها:
ما هو واقع العنف األرسي يف االردن ؟ وما هي أشكاله وأنواعه ؟
كيف ميكن أن يشكل العنف مشكله حقيقية برأيك ؟
كمختصه يف اإلرشاد النفيس :ما هي اقرتاحاتك للخروج من هذه املشكلة ؟
يف ورقتها حول «دور املهارات الحياتية املكتسبة يف الوقاية من العنف من خالل التعليم والتنشئة داخل األرسة»،
ناقشت د .مها درويش الكفاءات األساسية التي من شأنها منع السلوك العنيف والتطرف يف عدة نقاط:
القدرة عىل االستامع باإلضافة إىل االحرتام املتبادل ،وتسهيل التواصل غري العدايئ بني األشخاص عىل قدم املساواة
مهارات إدارة الغضب مع القدرة عىل التعامل مع الرصاعات ،نظ ًرا لكونها جزء من حياة أي فرد
القدرة عىل حل املشاكل للتفاوض والوساطة بني األفراد ،وبشكل خاص القدرة عىل تبني طرق مختلفة للتفكري
للتّمكن من تغيري وجهات النظر
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ترسيخ قيم الرتبية املدنية واألساليب املستمدة من املوروث الثقايف االجتامعي؟ ورجحت أنه البد من إعادة النظر يف
املوروث الثقايف االجتامعي مبا يتالئم مع السياق الحضاري الحايل ،وأخذ ما يدعو إىل التسامح واحرتام اآلخرين ،ونبذ
ما يدعو إىل العنف والتطرف يف الرتبية.
إن تأرجح بعض األرس بني املوروث االجتامعي الثقايف وأساليب الرتبية املدنية الحديثة قد يقود إىل سوء فهم واعتبار
الرتبية املدنية ضد العادات االجتامعية املوروثة وقد يشكل ذلك أزمة فكرية ،لذا يجب أن نتخذ خطوات جادة باتجاه
الرتبية املدنية عىل أن تبدأ من األرسة ويتم توضيح آلياتها يف تربية الطفل داخل األرسة أوال مام سيعزز طرق وأساليب
الرتبية املدنية يف املدارس وفيام بعد يف الجامعات واملجتمع بشكل أوسع.
وخاطبت الجميع برضورة أن تتحمل األرسة املسؤلية يف نرش القيم وأدبيات الحوار وتعزيز الرتبية املدنية القامئة عىل
االحرتام والتسامح واالنفتاح عىل األخرين وعلية يجب توعية املقبلني عىل الزواج وعمل دورات تأهلية لهم.

األسئلة ونقاط النقاش
ما هو تأثري البيئة عىل العنف؟
الطابع البدوي الصحراوي والعشائري يفرض عيل املرأة قانونا وعادات صعبة.
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الدكتورة رانيه جرب :األرسة األردنية بني الرتبية املدنية واملوروث االجتامعي الثقايف
وخالل هذه الجلسة قامت الدكتورة لبنى عكروش (رئيس رابطة األكادمييات األردنيات) بتوجية األسئلة
التالية عىل د .رانيه جرب ،كمختصة يف علم اإلجتامع:
ما هي التحوالت والتغريات التي حدثت لألرسة قدميأ وحديثأ ؟
كام نعلم جميعأ فإن هناك وظائف للتنشئة اإلجتامعية وهذه الوظائف أيضأ اختلفت قدميأ وحديثأ ،من هو
باعتقادك املسؤول األول عن نقل الثقافة للفرد ؟ وما هي أساليب التنشئة اإلجتامعية ؟ وماهي آليات الرتبية
املدنية لألرسة ؟
عرجت الدكتورة رانيه جرب خالل مشاركتها يف املؤمتر إىل أهمية األرسة يف موسعة الرتبية واعتربتها «املؤسسة االجتامعية
األوىل املسئولة عن تربية األفراد وإعدادهم للقيام مبامرسة أدوارهم االجتامعية املتعددة يف املجتمع ،والتي تساعد
الفرد عىل تطوير إمكاناته وتعلم الثقافة وغرس القيم املختلفة مثل التسامح والكرم والشجاعة واحرتام األخر وقبول
االختالف والتنوع والتي تشكل الركائز االساسية للمواطنة الحقة».

الدكتور رانيا جرب

األستاذة الدكتورة لبنى عكروش

الدكتورة مها درويش

ورصحت بأن دور األرسة يف عملية التنشئة االجتامعية مكمالً للمؤسسات األخرى ولكن محور هذه العملية الرتبوية
والتعليمية هو األرسة نفسها ،وهنا تكمن أهمية الجو األرسي ،وأوضحت أن األرسة الجيدة ت ُكسب أبنائها القيم
املجتمعية والرتبية املدنية القامئة عىل التسامح واألخالق العالية وتقبل االخر والفكر الدميقراطي والعكس صحيح.
ِ
املحاضة أن البيئة لها تأثريا مهام عىل األفراد  ،فالطابع البدوي الصحراوي والذي يعيش فيه نحو  %70من
وقالت
األردنيني أثر عيل األرسة وطرق تربيتها لألطفال والتفرقة بني الذكور واإلناث منهم ،وكذا الطبع العشائري الذي
قد يؤدي إىل سلوك عنفي يف بعض األحيان .وسلطت الدكتورة رانيه يف ورقتها الضوء عىل أهم التغريات البنائية
والوظيفية التي طرأت عىل األرسة األردنية نتيجة عوامل التحرض والتعليم والحياة املدنية ،ومدى مواكبة األرسة
األردنية آلليات وأساليب التنشئة االجتامعية الخاصة بالضبط االجتامعي يف ضوء هذه التغريات؟ وهل تعزز هذه
اآلليات مفاهيم وقيم وسلوكيات الرتبية املدنية؟ وما هي نقاط االلتقاء أو االختالف بني أساليب التنشئة القامئة عىل
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فالطالب محتاج إىل من ينصت إليه ويعريه إهتامما وهذا االحساس قد يكون مفقودا إيضا يف األرسة ،ويجب أن يكون
ذلك جزء من واجبات املعلم باملدرسة.

الدكتور زهري زكريا :الرتبيـة املدنيـة والسلوك املدين وظيفـة املدرسـة ومنبع التحرض
ذكر الدكتور زكريا أن ورقته هي ورقة نقدية
تحليليه ،تحاول تسليط الضوء عىل النظام
الرتبوي العريب عموما وتبيان تناقضاته التي
تقف يف وجه الحداثة وتعارض نهج التفكري
العلمي العقالين وما يقود اليه ذلك من تغريب
وإستالب املتعلم ،وذلك من خالل املناهج
والنظم التعليمية والرتبوية املتبعة حتى اآلن
يف مدارسنا وهذه النظم مل تعد متناسقة مع
السياق والزمن الذي نعيش فيه.

الدكتور زهري زكريا

وطالب بتغيري املناهج بأرسع وقت .فالتلقيم وأسلوب السمع
والطاعة ورفض السؤال من قبل الطالب ،كلها أساليب ربت
جيال غري وا ٍع  ،لذا يجب االنتقال إىل اسلوب النقاش والحوار
والنقد الب ّناء وكلها من آليات الرتبية املدنية .وكم ن ّوه إيل السلطة
املطلقة للعقل وحرية االبداع ،وحذر من أن «الحداثة ال تعني
بالرضورة التحرض أو التمدن».
ثم سعى الدكتور زهري من جانب آخر إىل تبيان قيمة الرتبية
املدنية وميزاتها التي تسهم يف معامر األوطان وبناء روح وسلوك
املواطنة التي يقع يف صلبها ثقافة الحوار وأسسه ومبادئه،
وتخلص اىل توصيف سبل بناء الرتبية املدنية يف املدرسة العربية
وإرساء املواطنة واسس الحوار الدميقراطي.
األسئلة ونقاط النقاش
الدميقراطية هي ثقافة تنشئة وتربية وطبع وليست أخالق
العامل ال يتغري بالكتب املقدسة أو بغريها ولكن باإلرادة والسلطة عيل العقل ،والدين قواعد عامة ال تحكم العقل
املناهج التى ت ُدرس اآلن مليئة بالكراهية والحقد ،واألطفال مل يعد لديهم الرغبة يف الذهاب إىل املدرسة ألنها مل
تعد ت ُدخل عليهم املرح والسعادة ،نعم التعليم ميكن أن يُدرس بشكل يُدخل عىل الطالب املرح والسعادة! يجب
علينا التغري.
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بناء ثقافة الحوار وتعزيز الرتبية املدنية يف املدارس
الجلسة السابعة

رئيس الجلسة :د .قاسم العمرو
الدكتورة نوال محمود الفاعوري :بناء ثقافة الحوار
وتعزيز الرتبية املدنية يف املدارس
تناولت الدكتورة نوال الفاعوري يف كلمتها يف املؤمتر
أهمية دور املدرسة يف الرتبية املدنية وقالت إن مفهوم
ثقافة الحوار وتعزيز الرتبية املدنية يف املدارس يدخل
يف مفهوم األمن اإلنساين الشامل بجوانبه الوطنية
واالقليمية والعاملية وبألوانه وأطيافة االجتامعية
والنفسية واالقتصادية.
وأشارت إىل أهمية مؤسسة املدرسة يف منظومة األمن
املتكامل من حيث األثر الذي تحدثه هذه املؤسسة يف
رشيحة واسعة أال وهم األطفال والشباب ،والذين هم
أجيال املستقبل الذين سوف يشكلون معامل مسقبل
الدكتورة نوال الفاعوري بلدانهم وشعوبهم.

عىل ضوء هذه الحقيقة قالت العني الفاعوري البد من
االهتامم الالزم بكل عنارص العملية التعليمية من حيث املناهج واملعلم املؤهل واالدارة الرتبوية واالنشطة املنهجية
والالمنهجية ومجالس الطلبه ومجالس أولياء األمور ومنظومة العالقات التي تربط كل هؤالء بالطالب.
وحيث أن الطالب هو محور العملية التعليمية فإن كل عنارص العملية الرتبوية مهمة لبناء فك ِر ِه املتنور وشخصيتة
املتوازنة وتعزيز قيم املواطنة الحقة واملساواة الكاملة واحرتام دولة القانون واملؤسسات من خالل الحوار املتبادل
واحرتام الرأي والرأي اآلخر وقبول االختالف والتعامل بايجابية وكذلك توسيع مداركهم يف أجواء دميقراطية ومناخ
متاح للحوار الهادئ لاللتقاء عىل املشرتك اإلنساين لخدمة البرشية جمعاء وملواجهة التحديات الخارجية والداخلية
بحكمة وعدالة واقتدار وكل ذلك يبدأ بالتعليم ومن خالل املؤسسات الرتبوية والتعليمية .ووجهت رسالة إىل
الحارضين بالرتكيز عىل رفع مهارات وكفاءات املعلم للنهوض بالعملية الرتبوية والتعلمية .ومن خالل قصة قصرية
حدثت مع إحدي الطالبات أوضحت الدكتورة نوال أنه يجب عيل املعلم أن يتعلم االستامع إىل الطالب وإىل مشاكله،
األسئلة ونقاط النقاش
الرتكيز عىل املهارات أهم من الرتكيز عىل الثقافات  ،فالثقافة ميكن معرفتها من خالل القراءة واملطالعة
االهتامم باآلخر مهم جدا ً ويجب أن نعلمه لطلبنا يف املدارس
يجب أن نعلم الطالب وسائل طرق البحث عن حل املشكلة أو اكتشاف طرق حل املشكلة بديال عن استخدام
العنف
يف الغالب نبني نجاحاتنا عيل عرثات اآلخرين وهذا هو املشكل الكبري
مهمة املعلم تبدأ به أوال  ،فاالستعالء يجب أن يعالجه املعلم يف نفسه أوال حتى يسود التواصل بينه وبني الطلبه
عىل نفس املستوى
البد أن نسمح للطالب بالنقد والحرية يف التفكري والتعبري عن آراءه دون خوف من املعلم

النتائج الختامية وتوصيات املؤمتر

وقالت حول رأيها يف طريقة املقهى العاملي« :حقيقة بالرغم من أين مدربة إال أن هذا النشاط مل أعهده من قبل،
فام تناولته هذه الطريقة من تبادل لألفكار واالنتقال من مجموعة إىل مجموعة أخرى واالطالع عىل ما كتبوا ،يرثي
معارفنا وخرباتنا ويفيد النقاش وبالتايل يعزز مفهوم ثقافة الحوار .فعال كان ترسيخاً ملفهوم الحوار وتبادل اآلراء
بشكل تطبيقي مع اآلخرين ضمن فاعليات املؤمتر .أنا أؤمن برغم العقبات والتحديات التي تواجهنا يف بناء ثقافة
الحوار وتعزيز الرتبية املدنية ،بأن التفاؤل واإلرصار عىل العمل حتامً سيثمر يف يوم من األيام».

النتائج الختامية وتوصيات املؤمتر

قامت األستاذة الدكتورة لبنى عكروش بقراءة التوصيات التي خرج بها املؤمتر حيث قالت:

يرفع املشاركون يف املؤمتر األول حول بناء ثقافة السالم وتعزيز الرتبية املدنية ،الذي أقامته مؤسسة بريجهوف
بالتعاون مع خرباء املؤسسة بالجامعات األردنية تحت رعاية معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي يف -25
 ،2016/11/26البحر امليت ،األردن ،التوصيات التالية:
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تعليقات عن املؤمتر
دكتورة عبري دبابنه

قالت د .عبري دبابنه ردا ً عن سؤال حول رأيها يف املؤمتر« :متيز املؤمتر ببعده الفكري  ،وسقف الحوار والنقاش املرتفع
جدا ً وكذلك املشاركني من أصحاب الخربة واتخاذ القرار يف البلد ،وحيث أتاح لنا التعرف عيل االتجاهات املختلفة
ألطياف املجتمع األردين املختلفة وكذلك التحديات التي تواجه كل منا يف موقعه وماهي الحلول املقرتحة سواء
من صناع القرار ،أو عيل املستوى األكادميي والبحث العلمي ،أو عىل مستوي الناشطني والناشطات يف مجال حقوق
اإلنسان أو عيل املستوي الرتبوي يف األردن و يف أملانيا من خالل الحارضين اليوم .ويُعد هذا املؤمتر بالنسبة يل فرصة
جيدة جدا لفهم تحديات بناء الحوار وتعزيز الرتبية املدنية عيل مختلف املستويات بشكل أكرثا واقعية ووضوحاً.
وهذا التنوع الذي وفره املؤمتر لنا ،أعطانا الفرصة لرني األشياء من وجهه نظر األخرين وليس فقط من وجهه نظري
وهذا يجعلنا أكرث اتزاناً يف رسم الخطط واالسرتاتيجيات يف املستقبل باألردن».
وقالت حول رأيها يف طريقة املقهى العاملي« :كان نشاط غري تقليدي وف ّعال جدا ،وأعطانا الفرصة للتعرف عىل بعضنا
البعض بشكل تفاعيل وتشاريك النتاج معرفة ،وهذه طريقة مهمة جدا تنقل املشارك بني اإلستامع إىل إبدأ الرأي
واملشاركة الب ّناءة يف الحوار ،وأعتقد أن املعرفة التي تأيت باملشاركة والتفاعل ال تُنىس أبدا ً ،والطريقة أضافت يل أشياءا ً
جديدة مختلفة عن الطرق التقليدية األخرى».
وأضافت الدكتورة عبري« :أعتقد البد من وجود الشفافية والرشاكة التفاعلية والثقة بني الدولة واملواطنني ،واملساءلة
الحقيقة وعلية البد من تعزيز لغة الحوار يف املجتمع األردين بأكمله واعتامد آليات الرتبية املدنية».

دكتور محمود عبابنه

قال د .محمدود عبابنه ردا ً عن سؤال حول رأيه يف املؤمتر« :كان الحضور املتنوع باملؤمتر مفيدا ً جدا ً ،واملؤمتر أضاف
يل شخصيا العديد والعديد من األفكار والخربات .وعلينا أن مند الجسور ال الحواجز من خالل نفي القيم واملفاهيم
التي مل تعد صالحة يف زمننا وسياقاتة التاريخية وننرش ثقافة التسامح وقبول اآلخر ويجب أن نتوقف عند حقيقة :
أننا وحدنا ال منلك الحقيقة املطلقة فهناك شعوبا أخرى تعي الحقيقة بشكل أخر ،ويجب أن نأخذ ما يفيدنا .من أهم
العوامل التي ترتجم ثقافة الحوار :التفاعل االيجايب وكان ذلك واضحا خالل املشاركة األملانية يف هذا املؤمتر بالخربات
التى ميتلكونها وشاركونا إيها».
وقال حول رأيه يف طريقة املقهى العاملي« :طريقة رائدة وتعكس مبادئ ثقافة الحوار فأنت تتحدث واآلخر يستمع،
وهو يسأل وأنت تجيب ونتبادل األدوار يف شكل متسلسل ،وساد نوع من الرصاحة يف الحوار».

دكتورة مها درويش

قالت د.مها درويش ردا ً عن سؤال حول رأيها يف املؤمتر« :كان هذا املؤمتر فرصة جيدة جدا لتالقح األفكار من خالل
تبادل الخربات بني املتخصيصني من أكرث من بلد ،وتحديدا ً َمثّل مؤمتر بناء ثقافة الحوار بالنسبة لنا فرصة حقيقية
للتعرف عيل :كيف يفكر اآلخر وما لدي اآلخر وما هي الخربات التي ميكن نقلها من اآلخر وهذا حتامً يثمر عملنا
يف األردن ،وأخريا ً التأكيد عىل مفاهيم الرتبية املدنية وتعزيز مفهوم الحوار والتسامح واحرتام استقاللية األفراد
والقانون».
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معايل االستاذ الدكتور عاطف عضيبات ،وزير الشباب
ووزير العمل األسبق
الدكتور عاطف قاسم الشوارشة ،مؤسسة نور الحسني،
مدير التدريب والتطوير
الدكتور عامر الحايف ،جامعة آل البيت
الدكتورة عبري دبابنة ،مركز دراسات املرأة ،الجامعة االردنية
العقيد عطالله الرسحان ،وحدة حامية األرسة
االستاذ الدكتور عيىس مصاروة ،الجامعة االردنية
معايل االستاذ الدكتور فيصل الرفوع ،الجامعة األردنية
الدكتور قاسم العمرو ،جامعة البرتاء
السيدة كساندرا شوتسكو  ،مؤسسة بريجهوف
االستاذة الدكتورة لبنى عكروش  ،الجامعة األردنية
السيدة ليليا النمري ،مديرة مدرسة راهبات الوردية
أ.د .ماجد أبو جابر ،الجامعة األردنية
االنسة مادلني الصفدي ،منسق املرشوع باالردن ،بريجهوف
السيدة ماري حرت ،مديرة مدرسة
الدكتور مجدي القرم ،مؤسسة النمو الجديدة للتنمية
السيد محمد عزت ،التليفزيون األردين
الدكتور محمود عبابنه ،الجامعة االردنية
االستاذ الدكتور مروان موال ،رئيس جامعة البرتا
الدكتورة منار مدانات ،املجلس األعىل لشؤون األشخاص
املعوقني ،مديرة إقليم الحنوب
الدكتور منذر النمري ،عميد شؤون الطلبة الجامعة
االمريكية يف مادبا
السيدة منى عبايس ،منظمة مساعدة الطفل الدولية
الدكتورة مها درويش ،وكالة الغوث الدولية
السيد مويس املنيزل ،مؤسسة بريجهوف
السيدة مي سلطان ،املجلس الوطني لشؤون األرسة
االستاذ الدكتور ميخائيل هريمان ،وزراة الرتبية والتعليم،
مقاطعة بادين فورتيمبريج ،أملانيا
السيدة ناتشا الشواريب
السيدة نزهة السوالفة ،التليفزيون األردين
العني الدكتورة نوال الفاعوري ،مجلس األعيان
الدكتورة نورما نعيمة ،أكادميية امللكة رانيا
الدكتور هشام العميان ،جامعة البرتا
السيدة هند معايطة
الدكتور وائل سامره ،الهيئة الطبية الدولية
السيدة وعد شقوري ،مرتجمة
السيد يزن عبده ،مؤسسة شارك
االستاذ الدكتور يعقوب الفرح ،جامعة البلقاء التطبيقية
الدكتور يوأخيم بلينيز ،الجامعة األردنية األملانية
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رفع برقية شكر ملعايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي لتفضله برعاية املؤمتر  ،ورفع برقية شكر ملؤسسة
بريجهوف األملانية
تفعيل دور الجامعات وتطوير أساليب التدريس لرتقى للدور التفاعيل القائم عىل الحوار والتحاور بدال من
التلقني ،ودعم انشاء أندية طالبية يف الجامعات للتدريب عىل الحوار واملناظرات
تعزيز املعنى العلمي ملفهوم األمن الفكري يف أطر تربوية حديثة من خالل تضمينه يف الخطط الدراسية يف
الجامعات األردنية ،واستخدام مفاهيم األمن الفكري بشكل دائم إعالمياً واجتامعياً وتربوبياً
االستفادة املستقبلية من األوراق املقدمة يف املؤمتر يف بناء استرياتيجيات الرتبية املدنية يف الجامعات األردنية
التأكيد عىل تفعيل التشبيك بني الجامعات األردنية الحكومية والخاصة ومؤسسات املجتمع املدين بربامج عملية
لدعم فكرة الحوار والرتبية املدنية ،وتقييمها بطرق علمية
االستفادة إىل أبعد الحدود من خالل تضمني األوراق النقاشية لجاللة امللك وتوظيفها يف الخطط الدراسية
وخاصة فيام يتعلق ب:
الدولة املدن ّية
ثقافة الحوار
سيادة الدولة
االستمرار يف عقد ورشات عمل ومؤمترات لالستفادة من التجارب العاملية يف مجال الرتبية املدن ّية واملواطنة
ونقل الخربات إىل جامعاتنا
تعزيز مفهوم الرتبية املدن ّية واملواطنة من خالل ارشاك الطلبة ودمجهم يف خدمة املجتمع واألعامل التطوعية
واعتامدها كمتطلبات أساسية للتخرج
توفري الفرص للقاءات الشبابية العاملية لتبادل خرباتهم الحياتية يف مجال الحوار والرتبية املدن ّية
دعم استقاللية الطلبة يف بناء وتطوير قيم املواطنة والرتبية العاملية من خالل مناذج ايجابية ح ّية
دعم فكرة التعليم العاملي تحت مظلة الرتبية للجميع والتعلم حق ملدى الحياة
توسيع تدريب القيادات املؤمنة بالرتبية املدن ّية والالعنفية يف كافة املستويات االجتامعية
تعزيز البحث العلمي املشرتك يف مجال التعليم العاملي ملعرفة املزيد عن اسرتاتيجيات األطفال والشباب يف
كيفية التعامل مع التحديات املتزايدة يف املجتمع العاملي
تعزيز فرص الحوار الب ّناء يف املجتمعات املدنيةخاصة حوار األديان وقبول أفكار اآلخرين
تفعيل برامج التدخل املبكر يف حل الرصاعات والنزاعات لدى الالجئني من خالل:
تفعيل دور املجتمع املحيل يف التعامل مع الالجئني
تدريب العاملني للتعامل مع حاالت اللجوء بحيادية ومهنية
متكني الالجئني بخاصة النساء واألطفال للتعامل مع صعوبات اللجوء
تفعيل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لخلق ثقافة العمل بأخالقيات عاملية
العمل عىل توعية الوالدين وتأهيل املقبلني عىل الزواج بأهمية الحوار كنهج الحياة لبناء مجتمع مدين
ونحن نسعى جاهدين لتحقيق اتفاقيات جديدة مع الرشكاء التالية أسامئهم:
وحدة حامية األرسة
املجلس الوطني لشؤون األرسة
جامعة آل البيت
الجامعة االمريكية -مادبا
معهد نور الحسني
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