
العملية التربوية في ورشات كلية آدم
الهدف الرئيسي للعملية التربوية يف ورشات كلية آدم هو دعم االعتراف الفّعال بحق متساو لكل إنسان 
باحلرية. االعتراف بحق متساو لكل إنسان باحلرية، يعني أن كل إنسان له قيمته مثلنا وليس أقل. وعليه 
فأن “اآلخر” ليس أداة لتحقيق أهدافنا إمنا هو إنسان ذو كيان ومستقل، له أهدافه ورغباته املشروعة 
) بلغة الفلسفة هو ذات وليس موضوعا(. بناء على هذا التوجه، فان املؤسسات الدميقراطية هي وسيلة 

لتحقيق هذا الهدف احملوري ويجب دراستها بناء على دورها باملساهمة لتحقيق هذا الهدف. 

األهداف املركزية األخرى للعملية التربوية لورشات كلية آدم هي التربية من أجل التسامح والعقالنية وبلورة 
مواقف خالقة. هذه األهداف مهمة جدا بحد ذاتها غير أن أهميتها تنبع أيضا من كونها شرطا لتطبيق 

احلق املتساو لكل إنسان باحلرية.

التسامح هو القدرة على تقبل حق الغير بالتفكير والعمل وخاصة إذا كانت أفكاره وأعماله غير مقبولة 
علينا. 

العقالنية هي القدرة على وضع املواقف املطروحة يف محك االختبار والنقد وخصوصا مواقفنا نحن. 
املصطلحان قريبان من بعضهما البعض: يف كلتا احلالتني يتوجب علينا تقبل املوقف الذي ال نتفق معه 

والتنازل عن املوقف الذي نتمسك به.

بينما يلزمنا التسامح بأن نتغلب على الصعوبة يف تقبل اآلخر واملختلف الذي يواجهنا، فإن العقالنية تلزمنا 
بأال نأخذ موقفنا على أنه مفروغ منه. عندما تكون الوسائل املتوفرة لدينا عند بحث القضايا املختلف 
عليها، هما وسيلتي اإلقناع واالختيار، تظهر لدينا صعوبة أكبر لتقبل موقف اآلخر واملختلف، إضافة إلى 

صعوبة فحص موقفنا بشكل ناقد وبناء.

 كما وان ضرورة االختيار جتعلنا نخلط بني األهداف التي نرفضها من حيث املبدأ وبني تلك التي نرفضها 
حتت ظرف ما، ألننا مضطرين لالختيار بني إحداها. مثال، نحن ضد القتل ونطالب باحلق باحلياة. ونؤمن 
أن احلياة هدف جدير يف حني أننا نؤمن بضرورة استنكار القتل واستنكار مؤيديه. لكن األمر يختلف متاما 

إذا وضعنا – مثال- يف موقف فيه حرية التعبير عن الرأي تصطدم مع مبدأ احلق بالسالمة واألمان.

فاحلديث هنا يدور حول حقني هامني جدا ويجب تطبيقهما بشكل تام. املشكلة هي انه حينما نضطر 
لالختيار بني احلقني، ففي هذه احلالة، نتذرع بامليل إلى منح قيمة سلبية للحق الذي قررنا التنازل عنه، 
بل ورمبا نتخذ موقف عدائي نحو من يتمسك به. عند إرغامنا على االختيار فنحن عادة نقوم بحذف أحد 
البدائل املطروحة لكوننا مضطرين لذلك يف ظل ظروف معينة، األمر الذي يقلل من تسامحنا مع الغير 

ويثير بداخلنا نفورا جتاه بدائل مناسبة ومهمة.

 يفترض يف العملية التربوية التي يجري تطبيقها يف كلية آدم، أن تخلق الوعي للتمييز بني البدائل اإليجابية 
والبدائل السلبية التي نرفض تطبيقها حاليا. عملية “إعادة البدائل اجلديرة للبيت”- أي إعادة البدائل 



إلى اإلنسان مرة أخرى وعدم التنازل عنها- مرتبطة بشكل وطيد بالعملية التي تهدف إلى تطوير قدرتنا 
على تقبل حقوق الطرف اآلخر املعارض لنا، وأيضا على محاسبة أنفسنا أيضا. عندما ندرك أن البديل 
الذي اقترحه اآلخر ليس بديال سلبيا، إمنا نحن، فقط، نعتبره سلبيا بسبب الظروف التي أجبرتنا على 
االختيار، فإننا ننتقل من حالة العدائية واملنافسة إلى حالة من املشاركة يف إيجاد احلل. هذا احلل سيلغي 
املطروحة  البدائل  أنواع  بني  التمييز  على  آدم  كلية  يف  التربوي  العمل  يساعد  املوضوع.  احلاجة حلسم 
)التمييز بني اخلير والشر والتمييز بني بديلني جديرين( كما ينمي لدينا شكال آخر من التعامل مع البدائل 

من النوع اآلخر.

وإلى صعوبة  تعامل غير متسامحة  تنمية طرق  إلى  تؤدي  والتي  التي مت وصفها سابقا  العوامل  ملعاجلة 
متزايدة نتيجة عدم اعتراف هذه العوامل باحلقوق املتساوية للجميع، فإن املشاركني يف ورشات كلية آدم 
يتعلمون كيف يصبحون معارضني حقيقيني ألنفسهم. أي أنهم يتعلمون أن هناك حاالت يكون فيها البديل 
)هذا  خصومهم  مثل  بالضبط  أيضا،  يريدون حتقيقه  الواقع  يف  وهم  أهميته،  له  عليه  اعترضوا  الذي 
االعتراف يزيد من قدرتهم على تقبل موقف وحقوق خصومهم(. يتعلم املشاركون يف الورشات “كيف يزيلون 
عقبة االختيار”: هذه العقبة تدفعهم إلى حذف بدائل معينة من خالل خلق وضع جديد ال حاجة معه إلى 
التخلي عن أي منها. إذا لم يكن هناك مجال لتجنب اختيار أحد احلقوق الهامة مما مينع حتقيقهما معا، 

عندها يتم البحث عن حل أكثر إنصافا.

يف ما يلي املراحل األساسية للعملية التربوية والتي سيتم تفصيلها الحقا:

استيضاح مواقف املشاركني وخلق الوعي للنزاعات القائمة بني املشاركني يف الورشة.. 1

حتويل النزاع إلى معضلة – يف هذه العملية، يقف كل مشارك يف صف املعارضة احلقيقية لذاته ) فهو . 2
يتعاطف مع معارضيه، يفحص مواقفه وينتقدها ويفتش عن نقاط احلق يف مواقف أعدائه(.

إيجاد احللول اخلالقة للمعضالت التي أثارها املشاركون – ومن ثم فحصها كحلول ممكنة لتحصيل . 3
أقصى ما ميكن من احلقوق للفرد وللمجموعة وإلى حل النزاعات التي نشبت بني أفراد املجموعة يف 

املرحلة األولى.

املرحلة األولى: استيضاح مواقف املشاركني وخلق الوعي للنزاعات املوجودة بني املشاركني يف الورشة

عدم وجود نزاع داخل املجموعة قد يكون ناجما عن احلياة يف ظل االحترام املتبادل واحملافظة على حقوق 
املشاركني، لكنه أيضا قد يكون تعبيراً عن القمع املستمر الذي مينع الضعفاء يف املجموعة من التعبير عن 
رغباتهم وعن حقوقهم. أحيانا قد يكون القمع قاسيا جداً لدرجة أننا ال نعي الرغبات وكم باحلري التفكير 

يف احتمال حتقيقها.

الالوعي  امليسر من حالة  االنتقال  يتم  آدم،  كلية  الورشات يف  تنتهجها  التي  التربوية  العملية   من خالل 
للحقوق إلى النضال من أجلها ومن ثم االنتقال من النضال من أجل احلقوق إلى فهم وإدراك مدى تعقيد 

النزاع، ومن ثم بحث وتقصي احللول التي متكن احترام حقوق اجلميع.

 يف املرحلة األولى من الورشات، يعمل املشاركون معا يف مترين مبني ومعد سلفا، فيه يطلب منهم التعامل 
مع قضية مختلف عليها من مجال التربية للدميقراطية – مثال-، يطلب منهم التباحث فيما إذا كان يجب 

نشر أسماء املشتبه بهم بجرمية ما يف الصحافة.



 بداية، يعبر املشاركون عن رأيهم يف القضية. بعدها، وحني يلتقون بأصدقاء لهم موقف مخالف ملوقفهم 
فانهم يشعرون بأن عليهم أن يبرروا أنفسهم وموقفهم الذي اختاروه بهدف إقناع اآلخرين بصحته. يدخلون 
يف عملية اإلقناع قبل أن يفحصوا موقفهم وموقف أصدقاءهم بشكل مدروس. تؤدي عملية اإلقناع، بشكل 

طبيعي إلى خلق النزاع.

 لعملية اإلقناع سلبيات عديدة ولكن لها إيجابياتها أيضا. فالرغبة يف إقناع اآلخرين تدفع الشخص الذي 
يقوم باإلقناع إلى إيجاد املزيد من االدعاءات من أجل تبرير موقفه بحيث مييل إلى إبراز جهة واحدة من 
النقاش بأفضل صورة من وجهة نظره. وقد تشكل هذه العملية جزءا من االعتبارات عند اتخاذ القرار 

الحقا.

 أهمية أخرى للمرحلة التي يحاول بها املشاركون يف النقاش إقناع بعضهم البعض هي أنه يف إطار عملية 
التيسير السليم، متنح الشرعية ملواقف مشتركني آخرين من املجموعة، لم يحظوا قبلها بالفرصة إلسماع 
مواقفهم. ففي هذه املرحلة، ما زال املشاركون يجدون صعوبة يف اإلصغاء إلى مواقف املعارضني لهم لكنهم 
هذه  )امليسر يف  السلطة  التي متنحها  الشرعية  أحيانا–  لهم  بالنسبة  –اجلديدة  باإلمكانية  يصطدمون 

احلالة( أيضا ملواقف “الضعفاء” يف املجموعة. 

متكن مرحلة النزاع املشاركني يف التعبير عن مشاعر قاسية وعدائية وفهم إطار تفكيرهم. يف ظل التيسير 
السليم، يتاح للمشتركني الكشف عن الفرضيات األساسية ملواقفهم، األمر الذي ميكنهم يف مرحلة الحقة 

من حتسني قدراتهم على فهم الوضع وأن كان أكثر تعقيدا.

فيما يلي النقاط األساسية للمرحلة األولى:

· يدير املشاركون نقاشا حول قضية هي موضع خالف من مجال الدميقراطية.	

· يدخل املشاركون يف عملية إقناع متبادلة مما يخلق نزاعا حول القضية املطروحة.	

· باملشاركة يف 	 للجميع  متساو  مع احملافظة على حق  مواقفهم  بالتعبير عن  للمشاركني  امليسر  يسمح 
النقاش. لكنه ال يطلب منهم كبح جماح تعابيرهم )ما عدا يف حاالت متطرفة(. إّن التعبير عن مشاعرهم 

يف هذه املرحلة ميكنهم الحقا من النظر إلى األمور بشكل هادئ وموزون.

· ال يتدخل امليسر تقريبا يف املجريات االجتماعية )السيرورات( داخل املجموعة وذلك كي تشكل فيما 	
بعد، مواد للعمل يف املجموعة.

· يساعد امليسر املجموعة على صياغة املواقف - موضوع االختالف- والتي أثيرت من خالل النقاش.	

· البعض. 	 لبعضهم  إقناعهم  انبثقت من محاولة  التي  النقاش  نتائج  املجموعة،  أمام  امليسر  يستعرض 
اإليجابيات  اآلن  يرون  مدى  أي  وإلى  مواقفهم  على  تغير  طرأ  مدى  أي  إلى  املشاركني  مع  ويفحص 
والسلبيات يف موقفهم و يف موقف اآلخرين. هذا االستعراض يعيد إلى أذهان املشاركني اإلدراك أن 
توطيد العالقات داخل املجموعة حول النزاع مينعهم من رؤية نقاط الضعف يف موقفهم. كما وأن هذا 

االستعراض يبني لهم إمكانية إيجاد حلول مناسبة للنزاعات مع اآلخرين.



 ميكن حتقيق هذه األهداف من خالل املرحلتني التاليتني:

املرحلة الثانية: حتويل النزاع إلى معضلة 

 حتويل النزاع إلى معضلة، يعني، حتويل النزاع بني شخصني أو بني مجموعتني، على خالف بالرأي يف 
قضية تتعلق بحقوق اإلنسان، إلى نزاع داخلي بني الفرد وذاته. بعدها يتحول هذا النزاع الداخلي إلى حالة 
عاطفية وفكرية تعبر عن التعاطف مع املوقفني املختلفني بالرأي، أو تعبر عن رفضهما األمر الذي يصعب 
على املشاركني اختيار موقف مفضل، فيثير لديهم الرغبة إليجاد وسيلة متكن املوقفني من التعايش معا 

جنبا إلى جنب.

 حتويل النزاع إلى معضلة، هي عملية يضع امليسر من خاللها،املشاركني يف مواقف حتولهم إلى معارضة 
حقيقية ألنفسهم )بخالف املعارضة املصطنعة التي تتكون من خالل لعب األدوار(. حينما يتحول املشاركون 
إلى معارضة فعلية ألنفسهم فانهم سينظرون بشكل مختلف إلى املوضوع املطروح وإلى زمالئهم يف املجموعة 
الذين يختلفون معهم بالرأي. التعاطف الذي تطور لديهم جتاه املوقف الذي عارضوه سيساعدهم يف إيجاد 

حلول جديدة للنزاع.

علينا أن نتذكر أن حتويل النزاع إلى معضلة هو وسيلة تربوية هدفها ترسيخ التسامح واالعتراف بحقوق 
اآلخرين. مع ذلك، ال بد من اإلشارة إلى أن هذه الوسيلة التربوية، شأنها شأن أي وسيلة تربوية أخرى، 
النعدام  السبب  فيها  يكون  التي  احلاالت  بشكل خاص يف  أهميتها  تظهر  ومعينة.  محددة  أوضاع  تالئم 
التسامح، نزاع مصدره الضرورة امللحة لالختيار بني بديلني جديرين )عادة ما يكون بني حقني متضاربني( 

وعند اجلدل الدائر حول السؤال أي من البديلني يجب التنازل عنه.

التسامح  إلى  الوصول  األجدر  من  اإليجابية،  واملواقف  السلبية  املواقف  بني  الواضح  النزاع  حاالت  يف 
بني موقف عنصري وموقف  واالعتراف باحلقوق من خالل وسائل أخرى )مثال:يجب عدم خلق معضلة 

دميوقراطي(.

أهداف حتويل النزاع إلى معضلة هي:

املساعدة على فهم نقاط ومواقف النزاع متعددة بقدر ما هي معقدة ومركبة.)يستطيع املشاركون بحث . 1
املوضوع من وجهات نظر جديدة غير محدودة مبوقفهم كما مت عرضه يف النقاش األولي(.

بناء االعتراف بحق متساو لآلخر باحلرية )يطور املشاركون اعترافا بحقوق اآلخرين وذلك إلدراكهم . 2
بأنهم ال يعارضونها من حيث املبدأ، إمنا هم طوروا نحوها تعامال معاديا على ضوء احلاجة امللحة 

لالختيار بني البدائل املطروحة(.

خلق الدافع إليجاد حل للخالف يتم من خالله االحتفاظ بحقوق جميع األطراف بأقصى درجة.. 3

كيف نحول النزاع إلى معضلة ؟

هناك عدة طرق لتحويل النزاع إلى معضلة. نذكر فيما يلي بعض األمثلة من أجل توضيح املبدأ:

أ. خلق مواجهة بني العملية واملضمون.

 تتناول كل ورشة من الورشات يف كلية آدم قضية من مجال التربية للدميوقراطية. يف النصف األول من 



الثاني وبعد  النصف  الدميقراطية. يف  املتعلقة باحلياة  يواجه املشاركون املصطلحات األساسية  الورشة، 
املجموعة حول قضية دميوقراطية مختلف  أعضاء  بني  نقاشا  امليسر  يدير  النظري،  أو  العملي  النشاط 
عليها. يتناول املشاركون يف الورشة القضية املطروحة بطريقتني: طريقة الكالم النقاش والطريقة السلوكية.

تعتمد عملية حتويل النزاع إلى معضلة يف ورشات كلية آدم، على أساس املواجهة بني السيرورة يف املجموعة 
وبني املضمون الذي يتم تعليمه. على امليسرين أن يتعلموا مواكبة وتشخيص سلوكيات املجموعة املتعلقة 

بالقضية املطروحة كي يتمكنوا من استخدامها يف عملية التحويل من نزاع إلى معضلة.

ب. خلق مواجهة بني نقاش مبدئي مجرد وبني نقاش حول قضية عينية.

طريقة أخرى لتحويل النزاع إلى معضلة تتم من خالل مواجهة بني املوقف املبدئي للمشتركني يف الورشة 
يف املسألة املطروحة، وبني املوقف الذي يعبرون عنه، بواسطة طرح مثال محدد من احلياة يتم فيه تطبيق 

هذا املبدأ. 

عند عرض أمثلة معينة لتطبيق املبدأ املجرد، قد تخف حدة اإلصرار التي متيز اخلالف حني يكون النقاش 
مبدئيا.

هنا أيضا - كما هو احلال يف الطرق اآلنفة الذكر لتحويل النزاع إلى معضلة - لن يقوم امليسر بلفت نظر 
املشاركني إلى عدم املثابرة يف مواقفهم، إمنا سيحاول استثمار هذه النقطة لدفع عملية التفهم لفهم مدى 
شائكية املوضوع. ويحاول أن يبحث مع املشاركني عن أي احلقوق هم يدافعون من خالل آراءهم. يف هذه 
احلالة أيضا، سيقوم امليسر باستخدام التناقضات الداخلية التي ستظهر لدى املشاركني والتي تنعكس من 
خالل مواقفهم من أجل تغيير التفاعل الداخلي فيما بينهم وخلق دافعية لديهم الستنباط حلول جديدة 

للقضية.

ج. خلق حالة من تضارب املصالح لدى املشترك مع نفسه

يحاول امليسر التفتيش عن مواقف يؤدي فيها أصحابها أدوارا مزدوجة، توقعهم يف حالة تضارب مصالح 
مع أنفسهم. يجب أن يكون تضارب املصالح ذو عالقة باملوضوع املطروح للبحث يف الورشة. يرى امليسر 
يف تضارب املصالح مفتاحا للتفكير وفقا العتبارات أكثر عقالنية )على النقيض مما هو متبع يف الفكر 
مختلفة  زوايا  من  األمور  رؤية  من  النقاش  يف  املشارك  الفرد  املصالح  تضارب  “الدميوقراطي”(. ميّكن 

ومتناقضة.

يف ما يلي النقاط الرئيسية للمرحلة الثانية:

· يطرح امليسر قضية هي موضع خالف حول موضوع معني من مجال التربية للدميوقراطية.	

· مينح امليسر للمشتركني فرصة للتعبير عن النزاع القائم بينهم حول املوضوع املطروح للنقاش.	

· يطرح امليسر األسئلة التي تضع املشاركني يف حالة من تضارب املصالح مع أنفسهم.	

· يطلب امليسر من املشاركني، التواصل بصورة حقيقية مع املواقف املناقضة لهم من الناحيتني الفكرية 	
والعاطفية.

· يشير امليسر إلى أوجه النزاع يف مواقف املشاركني والتي برزت يف مرحلة النزاع كما ويشير إلى أوجه 	
الشبه بني ادعاءاتهم بعد حتويل النزاع إلى معضلة.



· يشير امليسر إلى احلقوق التي طالب بها أصحاب املواقف املتضاربة ويوجه املشاركني نحو إمكانية 	
إيجاد طريقة جديدة متكن كال املوقفني من التعايش معا.

من الضروري أن يدرك املشاركون أن تبني املوقف السلبي واالمتناع عن السعي إليجاد حل جديد يتسبب 
لهم وخلصومهم بالتنازل عن ممارسة حقوق مهمة لهم.

بواسطة طرق حلل  وذلك  املشاركني  لدى  تثار  التي  للمعضالت  احللول اخلالقة  إيجاد  الثالثة:  املرحلة 
النزاعات.

علينا اآلن أن نبحث بشكل أوضح كل من األسئلة التالية:

· كيف ميكن استعمال أساليب حل النزاعات عند مواجهة املعضالت داخل املجموعة؟	

· كيف ميكن استخدام هذه احللول إلزالة النزاع الذي ظهر يف املرحلة األولى من الورشة؟	

 كما ذكرنا سابقا، فان الهدف التربوي من الورشات التي تديرها كلية آدم هو ترسيخ االعتراف بحق كل 
إنسان باحلرية بشكل متساو، أي أن يعترف األفراد بحقوق اآلخرين املساوية لهم، ومن ثم أن يتعاملوا بنفس 

الطريقة مع حقوق اجلميع.

 من املفروض أن تساعد عملية حتويل النزاع إلى معضلة يف خلق ظروف، يصعب على املشاركني خاللها 
تفضيل أحد احلقوق من بني مجموعة من احلقوق الشرعية، عند وقوع مثل هذا التصادم بينها. إن خلق 
حالة يصعب فيها االختيار بني بدائل جديرة، هي حالة مهم حيث أنه ويف ظل التيسير السليم، ستظهر لدى 
املشاركني الرغبة بعدم التنازل عن أي من البدائل وتقبل كالهما معا )مبا يف ذلك البديل الذي اعتبرناه يف 

مرحلة النزاع، حقاً ضروريا لنا وأيضا احلق الذي بدا ضروريا لآلخرين(.

 بعد أن متكنا من إثارة الرغبة لدى املشاركني بتطبيق كال احلقني معا، بقي علينا فقط أن نزودهم بالسبل 
النزاعات  اليوم حلل  العالم  املتبعة يف  الطرق  التي متكنهم من تطبيقهما معا. ميكن أن تشكل  واألدوات 

مخزونا ملثل هذه الطرق واألدوات.

فيما يلي نورد املثال التالي والذي يتناول موضوعا ملساواة بني اجلنسني لتوضيح تلك الفكرة: 

يطالب من العديد من النساء، احلسم يف قضية هي هل يكرسن حياتهن لتربية األوالد أم يكرسن أوقاتهن 
للتقدم يف مجال العمل. النساء يتخبطن يف مسألة ما هي اخلطوة الصحيحة التي عليهن اتخاذها بهذا 
الشأن. تشعر النساء بتملكهن للحرية عندما تتوفر أمامهن الفرصة لالختيار بني بدائل أو حني ال يكون 
اخليار مفروضا عليهن من قبل أزواجهن أو من أي عوامل أخرى. يف احلقيقة، أن العكس هو الصحيح: 

احلاجة لالختيار تبني كم أن تلك النساء لسن أحرار وذلك لعدة أسباب:

 أوال، لو كان بإمكانهن القيام باألمرين معا لكان ذلك تعبيرا عن حرية أكثر. ثانيا، علينا أن نفحص مسألة 
وجود فئات غير مضطرة لالختيار بني بدائل كهذه )فئة الرجال يف املثال املطروح(. مبعنى أن االختيار بني 
البدائل، ليس هو اخليار الوحيد املتوفر أمامهم. منح النساء حرية االختيار بني البدائل يشير إلى عدم 

وجود املساواة االجتماعية بني الرجال والنساء أكثر من أن يدل على أنهن أحرار.



وعليه فانه من الناحية التربوية، تعتبر محاولة منح الفرصة يف ورشة العمل، لالختيار العقالني بني املواقف 
املطروحة من خالل اإلشارة إلى حسنات وسيئات كل موقف، محاولة شائكة ومعقدة جدا.

األهم هنا )إذا أردنا دعم املساواة بني الرجال والنساء( أن تصر النساء على عدم االختيار من بني البدائل، 
إمنا يجب أن يجدن ألنفسهن الطرق الشخصية واالجتماعية التي متكنهن من االستفادة من كال اإلمكانيتني، 
شأنهن شأن الرجال. املطلوب هنا هو ليس االختيار إمنا اخللق واإلبداع االجتماعي الذي سيلغي ضرورة 
االختيار بني البدائل )مثال، وجود إطار تربوي كاحلضانات التي تعتني باألطفال ومتكن الرجال والنساء من 

التقدم يف حياتهم املهنية ويف أعمالهم(.

يف املرحلة األولى من هذا املثال، دار نقاش بني النساء اللواتي يفضلن تكريس وقتهن لتربية األوالد وبني 
النساء ذوات املوقف املضاد واللواتي يفضلن تكريس الوقت للعمل.

يف املرحلة الثانية، بعد عملية حتويل النزاع إلى معضلة، أصبح بإمكان النساء االعتراف بأنه لو لم يكن 
تصادم بني البدائل، لكانت سعادتهن تكمن يف حتقيق كال البديلني. بقي علينا اإلجابة عن السؤال كيف 
ميكننا أن نلغي هذا التصادم بينهما وبالتالي نلغي النزاع بني املشتركات. احلل املمكن هو أن نعمل سياسيا 

كي جنعل احلضانات على مستوى الئق يحتضن األطفال حتى ساعات بعد الظهر.

نحن معنيون بأن نفحص كيف توصلنا إلى التفكير مبثل هذا احلل، وكيف ميكننا تبني مثل طريقة التفكير 
هذه يف حاالت مشابهة عند تضارب احلقوق إلى جانب الطرق املعروفة للتعامل مع النزاعات يف حياتنا 
اليومية: القمع، التنازل، والتسوية. تظهر يف العالم طرق جديدة ومختلفة. لكي ندرك مدى مساهمة هذه 

الطرق لتحقيق الهدف وهو احلق املتساوي لكل إنسان باحلرية، علينا أوال أن ندرك قيودها.

كل واحدة من الطرق التي ذكرت للتعامل مع النزاعات مناقضة من الناحية املنطقية ملبدأ حق كل إنسان 
باحلرية بشكل متساوي:

 * القمع – مخالف ملبدأ املساواة ومبدأ احلرية.

* التنازل – يختلف عن القمع ألن التنازل هنا يتم عن محض إرادة علما بأنه من جانب أخر يشكل مساً 
باحلرية وباملساواة.

* حالة التسوية ال تتناقض مع مبدأ املساواة لكنها بال شك حتدد حرية الطرفني املشاركني يف التسوية. 

جميع هذه الطرق التي ذكرت مبنية على قاعدة أساسية أنه ال ميكن للطرفني احلصول على رغباتهما 
بشكل كامل. هذه القاعدة وان كانت عادلة جدا فهي مثيرة للمشاكل أيضا. فهي تؤدي بنا إلى عدم احملاولة 
أصال للبحث عن حل. ومبا أنه لم تتم محاولة إليجاد حل من هذا النوع، فعلى األغلب أننا لن جند حال، 

أيضا.

أضف إلى ذلك، بأن الطرق املعهودة حلل النزاعات )القمع، التسوية والتنازل( تتحول من الناحية التربوية 
من وسيلة إلى هدف. إذ أن املربني ال يبحثون متى تكون كل واحدة من تلك الوسائل ضرورية، ومتى تعمل 
على دفع احلرية املتساوية ومتى تقف يف طريق تقدمها إمنا يوصون باعتمادها كقيم قائمة بحد ذاتها 



أو عدم احلمل،  النقاش حول قضية احلمل  بالتسوية أحيانا أيضا يف  أنه يوصى  بالقول  التهكم  )ممكن 
وكأمنا توجد هناك حالة "وسط بينهما"(.

مما مت ذكره، نستنتج أنه يجب أن نترك الطرق املعهودة حلل النزاعات جانبا وأن نفحص أساليب خالقة 
جديدة، حيث نبذل جهدنا عن طريقها لنلبي حاجات أطراف النزاع تلبية كاملة. وعندما ال جند حال من 

هذا النوع ميكننا العودة إلى طرق التسوية، التنازل، والقمع. 

يف اخلتام نؤكد أن الورشات يف كلية آدم تعلم الطرق حلل النزاعات، أساسا، لغرض إيجاد حل لتطبيق 
رغبات وحقوق شرعية ومتناقضة وفقط حينما ال يكون هناك مجال لتطبيق هذه اإلمكانية فإننا نوصي 

املشاركني بالرجوع إلى الطرق البديلة.1

 

ميكن التوسع حول طرق حل الصراعات والتعامل مع التناقض بني احلقوق والتي جمعت وطورت يف كلية آدم يف كتاب أوكي ماروشاك-كالرمان . 1
التربية من أجل السالم بني متساوين: بال تسوياتأو تنازالت, 1995 )أنظر قائمة مصادر هذا الكتاب, صفحة _____(.


