فيالدلفيا حتتفل باليوم العاملي للتنوع الثقايف من أجل احلوار والتنمية

برعاية األستاذ الدكتور حممد أمني عواد رئيس جامعة فيالدلفيا احتفل قسم دراسات التنمية يف كلية اآلداب والفنون باليوم
العاملي للتنوع الثقايف من أجل احلوار والتنمية ،وقد خُصص اليوم العلمي للقسم هلذه املناسبة.
وقال الدكتور موفق أبو محود رئيس قسم دراسات التنمية بأن االحتفال العاملي بهذه املناسبة دليل واضح على أن النتاج الثقايف
واحلضاري واإلنساني مل يكن يوماً حكراً على أمة بذاتها أو جيل دون غريه ،وإمنا ملك لإلنسانية مجعاء .فالتنوع الثقايف ثروة
ينبغي أال تكون مصدراً للنزاع ونبذ اآلخر ،بل سبيالُ إىل توسيع األرضية املشرتكة ودعم فرص التوافق والتالقي وتقليل الفوارق
وحل النزاع بالطرق السلمية وباملنهج القائم على احلوار املؤدي إىل زيادة الوعي بالقيم املشرتكة بني الشعوب.
وقد حتدث يف اجللسة األوىل اليت ترأسها الدكتور موفق أبو محود الدكتور عمر الرزاز رئيس جملس أمناء صندوق امللك عبداهلل
الثاني للتنمية ،ورئيس جملس أمناء منتدى االسرتاتيجيات األردني ،ورئيس جلنة تقييم التخاصية يف األردن  .وأكد الدكتور
الرزاز على أن اإلصالح السياسي واالقتصادي والثقايف حيتاج إىل منهجية وأطر تشاركية حوارية توافقية من أجل ترتيب
األولويات ،وإىل إعادة بناء الثقة لدى املواطن من خالل املساءلة واحملاسبة واملشاركة والشفافية.
وطرح الدكتور الرزاز مخسة أسئلة مفصلية يف االقتصاد السياسي ليس لدى الشعوب العربية أجابات عليها .وهذه االسئلة هي:
ما كميات وقيمة املوارد الطبيعية املعروفة املتاحة لالستغالل وبأي وترية يتم استغالهلا؟ كيف يساهم جيل الشباب يف االنتاج
والتنمية؟ ما املوقف من تنشئة األجيال على التفكري النقدي واملستقبل ،وبالتالي املقدرة على االبتكار واإلبداع يف اجملاالت

العلمية واإلنتاجية واإلنسانية املختلفة؟ وماهو التقسيم األمثل لألدوار بني الدولة والقطاع اخلاص ضمن نظام اقتصاد
السوق؟ ما مفهوم الشعوب العربية للعدالة االجتماعية؟ كما حتدث الدكتور الرزاز عن جلنة تقييم التخاصية يف األردن وذلك
ملراجعة سياسات وعمليات اخلصخصة والوقوف على أثرها االقتصادي واالجتماعي على أساس احلقائق وليس االنطباعات أو
اإلشاعات ،ملعرفة نقاط الضعف والنجاح ،وإطالع املواطنني على نتائجها بكل شفافية ،واالستفادة من الدروس املستقاه
وتضمينها يف عملية رسم السياسات االقتصادية واالجتماعية املستقبلية
وكانت اجللسة الثانية جلسة طالبية حوارية مفتوحة مع أساتذة القسم وخرباء التنمية حول التنوع الثقايف من أجل احلوار
والتنمية .والطلبة الذين حتدثوا هم :الطالبة راية املومين  ،الطالبة ساجدة فضة ،والطالبة دميا القضاه ،والطالبة مريفت
القرعان ،والطالبة أفنان القطامي ،والطالبة كندة اخلوالدة ،والطالب أمحد الشريف الذي قام أيض ًا بإدارة اجللسة.
حضر فعاليات اليوم األستاذ الدكتور صاحل أبو أصبع نائب الرئيس للشؤون املالية واإلدارية وأعضاء هيئة التدريس يف الكلية
ومجهور من الطلبة.

