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مقدمة:
التطرف هو الخطوة األولى لإلرهاب العنيف .اإلرهاب مشكلة كبيرة في كل العالم ،خصوصا ً في البلدان
التي تكون فيها حكومة ضعيفة مثل سوريا أو اليمن .في األردن ،التطرف مشكلة الن كثير من المتطرفين
يسافرون إلى سوريا أو اليمن و يرتكبون العنف .اآلن ،األردن من الالزم أن يطور خطة ضد التطرف.
مؤخراً ،هذه الخطة تشمل تغييرات في منهج التعليم .هذه الكتابة ستتحدث عن هذه التغييرات.
التعليم واحد من أقوى األدوات في المجتمع .التعليم من الممكن أن يوفّر فرص اقتصادية ومهارات
اجتماعية فضال عن فهم أفضل للعالم ولكن من ناحية أخرى ،التعليم يمكن استخدامه لترويج أفكار خطيرة
عن العنف والنساء والتنوع .مؤخرا ،بعض الدراسات أظهرت اتصال نهائي بين منهج التعليم في البلد و
نسبة التطرف في البلد نفسه .على وجه التح ديد ،الدراسات كشفت اتصال بين مناهج التعليم التي تركز على
التحفيظ و التطرف الن هذه المناهج تثبط من التفكير النقدي 1.في العقد الماضي ،الحكومة األردنية غيرت
منهاج التعليم من أجل القضاء على العناصر الدينية في التعليم .الحكومة قالت إن أسباب التغييرات هي
ردع التطرف و الترويج مبادرات عن التنوع الديني والثقافي والتفاوت 2 .لسوء الحظ ،التغييرات ال تعالج
جذور المشاكل في منهج التعليم و السكان في األردن ما زالوا عرضة للتطرف بسبب منهج التعليم

.

بشكل عام ،هناك عالقة بين غياب التفكير النقدي في نظام التعليم و التطرف .بحسب إحدى الدراسات،
العوامل التعليمية لها صلة اكبر بالتطرف هي التعليم االبتدائي من مدرسة عامة و التعليم في موضوعات
فنية مثل الهندسة والطب" 3.جورج فار" ،استاذ فلسفة في الجامعة األردنية أكد هذه النتيجة عندما قال إن
غالبية اإلرهابيين درسوا مواضيع علمية و الطالب الذين يدرسون مواضيع مثل االدب او التاريخ عندهم
مهارات أكثر في التفكير النقدي و بسبب ذلك هم أقل عرضة للدعاية اإلرهابية .الجماعات اإلرهابية تعرف
منهج التعليم الذي يركز على التحفيظ من المهم بالنسبة لهم لنشر رسالتهم 4.بسبب ذلك ،مجموعات مثل
يدرسون هذا منهج في مدارسهم في سوريا .على سبيل مثال:
داعش طورت منهج التعليم وهم ّ
De Silva, Samantha. “Role of Education in the Prevention of Violent Extremism”. The World Bank.
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 4أسبوع المشاريع .مناقشة مع "جورج فار" .أستاذ في الجامعة األردنية٢٧١٢/١١/١٢ .
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الصور تظهر الكتب المدرسية لألطفال .داعش يستخدم البنادق و األسلحة األخرى لتعليم األطفال
هذه
ّ
الرياضيات والقراءة األساسية .هذا تطبيع العنف وغسل دماغ األطفال.

5

يروج للهوية األردنية .بحسب "وصفي طويل" من وزارة الثقافة في الزرقاء،
في األردن ،منهج التعليم ّ
منهج التعليم في األردن يركز على تاريخ األردن والقيم اإلسالمية 6.بالرغم من ّ
أن "وصفي" قال ليس هناك
الصلة بين التعليم و التطرف ،فهو تكلم عن التركيز على التحفيظ و كل الدراسات أظهرت ارتفاع التطرف
و ارتفاع معدالت التسرب .في موقع وزارة التعليم في األردن ،األولويات هي اإليمان بالله العظيم و
اإلسالم.

7

طبعاً ،التركيز الديني مختلف عن انظمة التعليم في بلدان غربية ولكن هذا ليس معيبا ً بطبيعتها.

اذا تستخدم المدارس الدين في الطريق الصحيح ،الدين من الممكن أن يدّرس األخالق ودروس الحياة ،ليس
هناك مشكلة مع التعليم الديني و التطرف بحسب كل الدراسات .على أن ،الحكومة األردنية ،ما وافقت مع
هذه الفكرة .في سنة  ، ٢٧١٢وزير التعليم "محمد ذنيبات" شكل لجنة لمراجعة منهج التعليم و الكتب في
األردن" .محمد" و األشخاص األخرين قالوا إن التطرف بسبب التعليم كان مشكلة كبيرة ألن الكتب ركزت
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على الدين .أيضاً ،اللجنة قالت هم كانوا قلقين من تأثير النصوص الدينية 8.يجدر القول بأن ليس هناك
عالقة بين الدين و التطرف ولكن بالرغم من هذا ،ألغت اللجنة الدين من الكتب المدرسية .على سبيل المثال:

الصور تظهر الكتب المدرسية قبل التغييرات في منهج التعليم وبعد التغييرات .في هذا الكتاب ،وزارة
هذه
ّ
التعليم وتربية تمحى آية من القرآن.
لسوء الحظ ،التغييرات التي فعلها األردن في منهج التعليم كانت سيئة ولم تساعد على محاربة اإلرهاب .اذا
الحكومة األردنية تريد أن تغير منهج التعليم ،الحكومة من الالزم أن تستهدف التحفيظ و تستبدله بالتفكير
النقدي أكثر .في التغييرات ،الحكومة استهدفت العناصر الدينية و ال تحل المشكلة مع التطرف .باإلضافة
إلى ذلك التغييرات في منهج التعليم نزع دروس مهمة عن الحياة .على سبيل المثال أحد الكتب نزعت آية
صور مع رجال
من القرآن عن االحترام .في كتاب آخر ،معظم صور الرجال في الثوب تغيرت إلى ّ
يلبسون مالبس عادية 9.باإلضافة إلى ذلك ،أرادت الحكومة أن تساعد في تغييرات اتها القضاء على
التطرف لكن في حقيقة األ مر ،أدت التغييرات إلى احتجاجات و الغضب و كل الغضب من الممكن أن يرفع
ّ
التطرف.

" 8دروس من الحدث :في مكاتب اإلرهاب…" -2215201/http://www.alghad.com/articles .٢٧١٢دروس-من-الحدث-في-مكافحة-
اإلرهاب-والتطرف
 9صف فصحى٢٧١٢/١١/٧٠ .

في أغسطس في هذه السنة ،كان هناك مقالة في الجريدة " "Jordan Timesعن الخطة الخمسية التعليمية
الجديدة من الحكومة األردنية .هذه الخطة أظهرت هناك أمل في المستقبل الن هذه الخطة الخمسية مختلفة
عن التغييرات في منهج التعليم في الماضي النها تركز على زيادة التفكير النقدي وليس في القضاء على
الدين .باإلضافة إلى ذلك ،وزارة التعليم والتربية أعلنت أن الشركة "حربر كولنس" ستكتب كل الكتب.

10

في الختام ،التغييرات في منهج التعليم من الحكومة األردنية في الماضي لن تحقق الهدف إليقاف التطرف
ألن التغييرات ال تركز على التفكير النقدي .إذا كانت الحكومة تريد تغيير منهج التعليم إليقاف التطرف،
فمن الالزم أن تنفذ منهج التعليم الذي يركز على التفكير النقدي .نأمل ،الخطة الخمسية الجديدة ستحل مناهج
التعليم في األردن.
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