
 مذكرة إلى وزير التربية والتعليم

 …معالي وزير التربية والتعليم وجيه موسى عويس حفظه اهللا

تابعت جمموعٌة من منظماِت ا�تمِع املدينِّ واملؤسسات الرتبوية بقلٍق بالٍغ التعميَم الصادَر عن وزارة الرتبية والتعليم رقم 

)، وردود الفعل عليه من العديد من الشخصيات واملثقفني والنشطاء واإلعالميني ٢٠٢١/١٠/٣) بتاريخ (٣٩٠٧١/٦/١٤(

 .ئل اإلعالم املختلفةعلى وسائل التواصل االجتماعي ووسا

يف املناهج الدراسية، وحنن إذ نتوجه إليكم ملا    gender)واملتضمن تدريَب املعلمَني على إدماِج النوِع االجتماعيِّ (اجلندر

عرف عنكم من سداد رأٍي وتغليٍب للمصلحِة العامةِّ يف ا�تمِع، وحرصكم على بناء جيٍل حيمل القيم واألخالق العليا 

من هوية األمة وتراثها، وبعدما تناهى إىل مسامعنا عما جيري يف التدريب من أسئلة وحوارات، ونظراً ملا هلذا املفهوم  املستمدة

من خطٍر على األسرة واملرأة على حدٍّ سواء ومن آثاٍر سلبيٍة على ا�تمع بكافة أفراده، فإننا ندعو وزارة الرتبية والتعليم إىل 

ر ملا يرتتب عليه من خطٍر داهٍم على قيم ا�تمع وثقافته وخاصًة الشباب، ويؤسس للفوضى اليت إعادة النظر يف هذا األم

 .واحلاضنة ألخالق وقيم األمة وهويتها وثوابتها ستؤدي إىل هدم كيان األسرة الذي هو اللبنة األساسية يف بناء ا�تمعات،

إن اجلندر والذي يعين حبسب منظمة الصحة العاملية (املصطلح الذي يفيد استعماله وصف اخلصائص اليت حيملها الرجل 

  .)واملرأة على أ�ا صفاٌت اجتماعيٌة مركبة، أي ال عالقة هلا باالختالفات العضوية والرتكيب البيولوجي

 :التداعيات أهمهاوعليه فإّن مفهوم الجندر سيؤدي بالضرورة إلى مجموعٍة من 

تغيري األدوار الطبيعية للجنسني بوصمها على أ�ا تقليدية أو منطية؛ وبالتايل استبدال أدواٍر �ا قائمٍة على مفهوم النوع  أوًال:

االجتماعي الذي يتجاوز مراعاة اخلصائص البيولوجية لكال اجلنسني يف طريقه لتحقيق املساواة املطلقة بني اجلنسني، وما ينتج 

عنها من توزيع األدوار األسرية واالجتماعية على أساس النوع املكتسب بالتنشئة االجتماعية وليس طبيعة اجلنس الذي خلق 

 .اهللا عليه اإلنسان من ذكر وانثى

النوع االجتماعي يؤسس لتحقيق املساواة املطلقة بني اجلنسني يف احلقوق والواجبات، يف خطوة لتحقيق املساواة  ثانياً:

طلقة بني األنواع االجتماعية املختلفة املعرفة حبسب املفهوم، واليت تعين املساواة بني األصحاء من اجلنسني وبني الشواذ من امل

املثليني واملتحولني وغريهم ممن يشملهم مفهوم النوع االجتماعي حبسب تصنيف مواثيق األمم املتحدة؛ وهو ما يتعارض 

 .اعد الشرعية لإلسالم والثقافة العربية اإلسالمية للمجتمع األردينويتناقض مع املبادئ واألصول والقو 

الوصول للمطالبة باالعرتاف حبقوق الشواذ واإلقرار به وتقبل ا�تمع له؛ وهو ما يستدعي اإلقرار حبق الشواذ يف ممارسة  ثالثاً:

ملتساوية مع األصحاء من اجلنسني سواء مبا يتعلق الشذوذ واإلشهار واإلعالن عنه يف ا�تمع، وبالتايل منحهم احلقوق املدنية ا

 .باالستحقاقات األسرية وما ينتج عنها مثل املرياث واإلجناب ورعاية األطفال وغريها

وعليه فإننا نؤكد أن اإلسالم قد أقر باملساواة يف أصل اخللق بني اجلنسني من ذكر وأنثى، وباالختالف بينهما يف اخلصائص 

دادات وامللكات؛ وبالتايل اإلقرار باالختالف يف طبيعة األدوار املناطة بكل منهما سواء يف ا�ال العام البيولوجية واالستع

للمجتمع، او يف ا�ال اخلاص يف األسرة، مبا خيدم وحيقق املصلحة العامة للمجتمع، وحيافظ على احلقوق الفردية لألفراد يف 

 .جماهلم اخلاص



يرفض نواتج ما حيدث عند تطبيق مفهوم اجلندر، والعقالء يف العامل الغريب يدعون إىل ما  - كما هي املسيحية   - فاإلسالم 

ندعو إليه، وكل ذو عقل حريص على املصلحة العامة يرفض هذا االعتداء على ثقافة ا�تمع وضوابطه ومعايريه املستمدة من 

  .ستقرار األسرة وا�تمعالشريعة اإلسالمية، كما يرفض املخاطرة مبستقبل األجيال، و�ديد ا

وبالتأكيد ال نريد أن تصل أسرنا وجمتمعاتنا وشبابنا إىل ما وصلت إليه كثٌري من ا�تمعات على الرغم من تقدمها وتطورها 

العلمي والصناعي والتكنلوجي إّال أّ�ا يف ميدان القيم واألخالق قد خسرت شبا�ا وتفككت مؤسسة األسرة لديها وشاعت 

 فيهاالفاحشة 

 .إننا نريد �تمعاتنا وأسرنا وقيمنا وأخالقنا أن تبقى مستقرة وأن تنتشر قيم العدالة بني األفراد، وأّال يبغي جنس على جنس

وعليه فإننا نأمل من معاليكم اإليعاز بإيقاف التدريب على (إدماج مفهوم اجلندر يف املناهج الدراسية)، وأن يكون هدفنا 

صلحة العامة للمجتمع، وضمان محاية أمن واستقرار األسرة وا�تمع، واستقالل القرار االجتماعي مجيعا احملافظة على امل

 .ملؤسسات ا�تمع التعليمية والثقافية وغريها

 ودام أردننا قوياً عزيزاً شامخاً 

 :الموقعون 

o  منتدى متكني وتدريب املرأة والطفل 

o  مجعية العروة الوثقى 

 o ة االجتماعيةمجعية العطاء للتنمي 

o  مجعية سنابل اخلري 

o  مجعية شقائق الرجال اخلريية 

o  مجعية مبادرون 

 o مجعية عبادة بن الصامت 

 o مركز شامات للتدريب واالستشارات 

 o مجعية احلديث الشريف وإحياء الرتاث 

 o مسو لتعزيز القيم ا�تمعية 

o  شركة مودة 

o  مجعية أم القرى للتنمية االجتماعية 

 o األسرة رحيانة 

 


