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 الجامعة والعملية التعليمية 

Mohamed Rabie 

تحاول هذه الدراسة توظيف تجربتي كطالب وأستاذ جامعي يعشق التدريس في تحليل عالقة الطالب بالجامعة، ونظرة  

الجامعة إلى الطالب واملجتمع. وبناء على نظرة شمولية تقوم على تجارب خاصة وعامة، تطرح الدراسة آراء جديدة 

العربية خاصة.وخطط عمل   النامية عامة، والدول  في الدول  التعليم  وهذا من    يمكن االستفادة منها لرفع مستوى 

 . وتكنولوجيا التبعية للدول املتقدمة صناعيا وعلميا التخلص من ، و هوض والتنميةشأنه أن يسهم في تحقيق الن 

نتعلم   والجامعات  إن ما  املدارس  في  في  تعلمناه  بها، وفيما  نفكر  التي  الطريقة  في  يؤثر  يؤثر فينا بشكل كبير، 

العملية   األمر الذي يعني أنوحيوانية.    وبشريةيؤدي إلى تغيير نظرتنا ملا يحيط بنا من أشياء طبيعية  هذا  املاض ي، و 

وذهنية عميقة تعيد ترتيب األولويات وتكوين الشخصيات والقيادات  واجتماعية  عملية تحول ثقافية  هي  التعليمية  

عن طالب السنة    اختالفا كبيرا وصياغة الطموحات. فخريج الجامعة يختلف    في الذات،  واكتشاف املواهب الكامنة

الحياتية    حيث املعارف العلمية واملواقف القيمية والقدرة على التحليل والتفكير املنطقي واالهتمام باألمور   األولى من

شيئا، يسير  وال عن أهلها  ال يعرف عنها    غريبة   من يدخل مدينةكألول مرة  السنة األولى يدخل الجامعة  العامة، فطالب  

بين في غابة من اإلسمنت،  ثقة   ولديه  آلخر مرةحرم الجامعة  الجامعي  ما يغادر الخريج  في املمرات كمن ضل طريقه 

بالنفس ووضوح في الرؤية. إن اللحظة التي يبدأ الطالب فيها عملية التعلم، هي لحظة تغير وتحول ال يمكن الرجوع  

احي لنو هناك طلبة عقائديين يأتون إلى الجامعة ليس من أجل التعلم واعطاء أنفسهم فرصة التطور من ا ،عنها. طبعا

والعلمية واملعرفية  به  الثقافية  يؤمنون  تؤكد ما  للبحث عن معلومات ومقوالت  ترسيخ  و من نظريات غيبية،  ، وإنما 

من شأنه أن يخلق من  اإليمان"  "املعرفة أساس    تقول إن  إن البدء من نقطة  املهترئة.  التراثية  املواقف التقليدية والقيم

اإليمان  "أن    تقول عقالنية. في املقابل، البدء من نقطة  وعي و معضالت الحياة ب  الطالب إنسانا جديدا مؤهال للتعامل مع

 يجعل العملية التعليمية مجرد وسيلة للحصول على شهادة جامعية. من شأنه أن ،  "أساس املعرفة

بتكار،  نظام التعليم في البالد العربية وال يزال عاجزا عجزا عن ممارسة عمليات النقد والتحليل، الخلق واال   كان

هي  للطلبة  معلومات  يقدمه من  ما  بأن  االدعاء  إلى  واتجاهه  والحفظ واالجترار،  التلقين  تأسيسه على  بسبب  وذلك 

له من معلومات    حقائق علمية ثابتة أو أوامر إلهية غير قابلة للنقد أو التحليل. وهذا جعل الطالب يتعامل مع ما ُيقدمُ 

إن طالب الثانوية حين بما يعيشه في حياته العادية من تطورات.  عن ذاته وذات عالقة ضعيفة    ةباعتبارها أشياء خارج

يجلس في قاعة االمتحانات لإلجابة على األسئلة، يقوم في نفس الوقت بمحاولة تفريغ رأسه مما تراكم فيه من معلومات  
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واج
ُ
ت ولهذا  يتذكرها.  يزال  تتعلق ال  الثانوية  الشهادة  امتحانات  انتهاء  بعد  مشكلة  املثال  سبيل  على  عمان  مدينة  ه 

في الشوارع العامة بعد الخروج من قاعات االمتحانات. وحين    هابقايا الكتب املمزقة التي يقوم الطلبة برمي  جمعبكيفية  

 تنعدم قدرة النظام التعليمي على تدريب الطلبة على استخدام عقولهم والقي
ُ
قدمة إليهم، ام بنقد وتحليل املعلومات امل

تنعدم قدرته أيضا على اكتشاف مواهب الطلبة والعمل على تنميتها، خاصة وأن هذه العملية ذات تكلفة عالية نسبيا.  

إن عدم تأهيل نظام التعليم في العالم العربي على تدريب الطلبة على استخدام عقولهم واكتشاف مواهبهم، يضعف 

لبة عامة على الخلق واالبتكار، ويتسبب في تقليص فرص نجاحهم في الحياة. لقد فرضت العوملة على كل قدرات الط

جامعي بغض النظر عن جنسيته ومكان إقامته وتخصصه أن يتنافس مع الغير من جامعيين في سوق عاملي للكفاءات  

 
ُ
علمين. لكن الخريج في معظم الدول العربية  سالى وأنصاف املتواملواهب، سوق ال يحترم الوساطات وال يتهاون مع الك

لحصول على وظيفة حكومية، مستخدما  لال يتطلع إلى وظيفة يتنافس عليها مع الغير، بل يكرس قدرا كبيرا من الجهد 

في الفساد  وشاع  العربية،  البيروقراطيات  التوجه، تضخمت  هذا  وبسبب  ومعارف.  ووساطات  نفوذ  من  لديه  ، هاما 

 ن مسايرة التقدم في مجال اإلدارة العامة وخدمة املواطنين.ع غالبيتهاوعجزت 

القيم   العلمية  املؤهالت  جانب  إلى  يشمل  وأن  بد  ال  البشري  املال  رأس  أو  البشرية،  الثروة  عن  الحديث  إن 

نتاجية. املواقف السليمة من العملية اإل ب  وااللتزام،  والوقت  اإليجابية التي تدعو ملواصلة عملية التعلم واحترام العمل

إن ُمخرجات التعليم التي تهمل قيم اإلنتاج ال تخدم املجتمع وال الخريجين، بل تلحق الضرر بهم، وذلك ألن الخريجين،  

وقد تشبعوا بالتقاليد واألعراف املتوارثة، يميلون عادة إلى تبني مواقف اجتماعية والتمسك بقيم ثقافية تحتقر العمل 

القبول  العوائد املادية جيدة.   حين تكون بوظائف ذات عوائد اجتماعية متواضعة حتى    اليدوي، وتنأى بنفسها عن 

وعلى سبيل املثال، قال خريج جامعي من العاطلين عن العمل في املغرب كان يتظاهر مع غيره من خريجين جامعيين،  

ؤسسة خاصة. أما في ، أنه يفضل املوت على العمل لدى شركة أو ميةوذلك خالل برنامج على محطة اإلذاعة البريطان

ألف عاطل عن العمل، بينما يقدر عدد العمال غير األردنيين العاملين   200  نحوردن فتشير اإلحصاءات إلى وجود  األ 

في األردن بما يزيد عن املليون. ويعود سبب ارتفاع نسبة البطالة بين األردنيين لضعف قيم العمل في املجتمع األردني  

إلى أن نسبة البطالة  اإلحصاءات  تشير  و دونية للعمل اليدوي بين الشباب بوجه خاص.  بوجه عام، وتفش ي النظرة ال 

، ما يعكس فقدان قيم العمل لديهم، من األميين  بين الخريجين الجامعين العرب تزيد عن نسبة البطالة بين العمال

 والترفع عن بعض الوظائف، والرغبة في العمل الوظيفي الرسمي. 

ع عن ممارسة بعض املهن، يشعر دوما بأن له حقوق على املجتمع دون أن يشعر بأن عليه  إن الخريج الذي يترف

واجبات تجاه املجتمع، وأن على املجتمع تبعا لذلك أن يوفر له فرص العمل التي يتخيلها ويرغب في الحصول عليها. 



3 
 

النواحي االجتماعية والثقافية، الخريج عبئا على املجتمع من  ذلك  السياسية    وهذا يجعل مثل  النواحي  وأحيانا من 

أيضا. إن من املفروض أن تقوم العملية التعليمية بتزويد املجتمع بموارد بشرية مؤهلة علميا وفنيا وقيميا لتسريع  

بأعباء   وليس  االقتصادية،  النشاطات  وتوسعة  التنمية  و عملية  زيادة  بشرية  في  سهم 
ُ
وت املجتمع  كاهل  ثقل 

ُ
ت مادية 

تعترض   التي  مسئولياته  املشاكل  وحجم  معارفه  ومحدودة  جهله  مدى  يدرك  ال  إنسانا  إن  وتقدمه.  نهضته  طريق 

سهم في رفع مستوى الحياة في املجتمع، وال يمتلك القيم التي تدفعه نحو التسامح مع الناس الوطنية، ال يستطيع أن يُ 

وهذا يعني أن نظام التعليم ينتمي إليه.  وبالتالي من الصعب عليه أن يخدم املجتمع الذي  الذين يختلفون معه في الرأي،  

الذي ُيهمل قيم العمل واإلنتاج، ويفشل في إدراك أهمية تربية التالميذ والطلبة على تبني املواقف اإليجابية من العمل 

 والغير يصبح جزءا من املشكلة بدال من أن يكون جزءا من الحل.والوقت  

التعليم   نظام  ُيهمل  أخرى،  ناحية  التعليممن  العملية  أهم عناصر  بوجه عام واحدة من  أن  يالعربي  وهي  ة، 

التعليم عملية مستمرة ال تتوقف أبدا، تبدأ في لحظة ميالد اإلنسان وال تنتهي إال حين تنتهي حياته على األرض. إن 

يم عملية مستمرة  جعل التعل  تطور املعارف العلمية بسرعة، وتقادم بعضها بشكل يومي، وانتهاء صالحية البعض اآلخر

التربية   التعليمية، وهي  العملية  التطور. إن نظاما تعليميا يهمل خمسة من ستة عناصر من عناصر  ال تتوقف عن 

العملالسليمة، غرس قيم اإلنتاج واملواقف اإل  اكتشاف  والوقت  يجابية من  النقد والتحليل،  الطلبة على  تدريب   ،

يم هو نظام فاشل، ليس باستطاعته اإلسهام في تنمية اقتصاد وطني، مواهب الطلبة، وتعويدهم على مواصلة التعل

تخيل مستقبل أفضل وأخذ   وو تحمل مسئولية تطوير الثقافة الشعبية، أأو املشاركة في حل مشكلة اجتماعية،  أ

 في صنعه. للمشاركة زمام املبادرة 

 الطلبة ب األستاذ والجامعة عالقة

أتابعهم ألتأكد من    ،الجامعي على بناء عالقات ود مع طلبتي من الشباب والشابات  دأبت منذ األسبوع األول في التدريس

حين أالحظ تغيب طالب أكثر من مرة، أو تراجع قدرات طالبة على  و .  واملجتمع  أنهم يقومون بواجباتهم تجاه أنفسهم

دائها أبادر إلى استدعاء الشخص املعني إلى مكتبي وأعطيه فرصة لتفسير سبب  أالتركيز أثناء املحاضرات، أو تراجع  

ه، يجد أن ن أستاذه يهتم به وبمصلحتأالتخلف عن الدوام أو في التحصيل العلمي. إن الطالبة والطالب حين يشعر ب

لهذا كانت  مستقبله، كما يشعر باالحترام والتقدير ألستاذه ويعتبره صديقا.  همال  إعدم  بنفسه و   االهتمام  من واجبه

 ، بدأت في قاعات الدرس وتعمقت خارجه وتواصلت بعد التخرج.  مع طلبتي أفضل الصداقات التي كونتها في حياتي
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ويسعى لتعزيز فرص العيش حياة منتجة وممتعة   ح في حياته،أن ينجيود  ، بل على كل إنسانعلى كل طالبإن 

ستشارة  ا وأخالقية للوصول إليه، وال عيب في  وعملية  أن يحدد هدفا لحياته يقع ضمن املمكن، وأن يرسم خطة علمية  

لجد الغير في تحديد الهدف وخطة العمل. ومن ثم عليه أن يسير على طريق الهدف مصمما على النجاح، ال يتوانى عن ا

يغيب عن ذهنه الهدف  يترك  بفائدة.  أبدا  واملثابرة، وال  تعود عليه  أمور ال  في  يهدر وقته  يتوقع  و ، وال  أن  أيضا  عليه 

الفشل تجربة تستحق أن يمر    أن يعتبر، و وأن يستعد ملواجهة التحديات دون خوف من احتماالت الفشل  ،الصعاب

إنسان  ، بل يعمل على تجاوز كل عقبة وهفوة. إن من حق كل  شل ال يستسلم للفأن  إذا فشل  إنسان، لكن عليه    كل  بها

كرر نفس الخطأ الن في ذلك عيب.  ي أن    نسانأن يخطئ، فالخطأ ليس عيب، بل جزء من طبيعة الحياة، لكن ال يجوز إل

من  طائه و م من أخلأن يتعى اإلنسان  لكن عل  ألنه ال يعلم كل ش يء.  خطأ ال يعمل، ومن يعمل ال بد وأن يخطأ إن من ال يُ 

الدرب من سبقه على  اآلخرين، خاصة  فا أخطاء  أن  ،  باستطاعتنا  تجارب حياتية  السابقة  منها،ألخطاء  ومن    نتعلم 

الثقافة العربية تركز على الشهادة العلمية وليس على العلم، وأن الجامعات العربية  ملا كانت  . و واجبنا أن نتعظ بها

، فإن الطالب العربي تعود على التعامل مع املعارف والعلوم التي التعليم  وليس على نوعية  الخريجين  تركز على كمية

وسيلة لنيل   النظر إلى التعليم باعتباره  على. لقد دأب الطالب العربي  يدرسها في املعاهد والجامعات تعامال خارجيا

 شهادة علمية  
ُ
  درسة املطالب في  الوهذا جعل كل ما يتعلمه    ال غير.  ،أهله للحصول على لقب ووظيفة ومكانة اجتماعيةت

جامعة معرضا للنسيان بسرعة. لذلك دأبت على تدريب الطلبة على تمرير املعلومات في رؤسهم والقيام بتمحيصها  وال

، أي  وتبعاتها على مستقبلهم   أبعادهافوائدها و وتحليلها، وتركها تتخمر هناك بعض الوقت، ومن ثم القيام بالتفكير في  

  To internalize rather than externalize knowledge    تعامال داخليا وليس خارجيا. هاامل معالتع

فرض على التعامل مع املعرفة باعتبارها جزءا منهم وليس باعتبارها وسيلة، ي  الطلبةإن نجاح األستاذ في حمل  

   تجربةعلى الجامعة أن تجعل عملية التعليم  
ُ
 ممتعة ت

 
ن الطالب والطالبة من التمتع بوجودهم في قاعة الدراسة مع  مك

التمتع بوجودهم مع زمالء سعداء بكونهم في صحبتهم، يشاركونهم تجربة حياتية  حترمهم ويهتم بهم، و يأستاذ يحبهم و 

في خلق األجواء إن نجاح األستاذ والجامعة  التعليم    مثيرة.  أن يجعل   تجربةاملناسبة لجعل عملية  ممتعة من شأنه 

نس ىتيتجربة حيامن    أجزءا ال يتجز التخرج من الجامعة  وهذا يجعل  ،  محصلة هذه العملية ممتعة أيضا
ُ
ت . إن ة ال 

ربة حياتية  والعيش معها تج،  االستمتاع بالعملية التعليمية يدفع الطلبة إلى استكمال العملية التعليمية والتمتع بها

تسعدهم حتى نهاية العمر. إن عدم توفير الظروف املواتية لتمتع الطلبة بالعملية التعليمية يدفعهم في الغالب إلى 

العملية التعليمية مسيرة حياتية يتمتع بها    النظر إليها باعتبارها وسيلة لهدف، والتعامل مع املعرفة تعامال خارجيا.

األمر الذي يعني    أكثر ثراء.  اوتجعل حياته  ا إلى الحصول على معرفة تفيده  اية املطاف ا في نهالطالب والطالبة وتوصله 
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  اجزء  الطلبة ض ييقالفشل في التمتع بالعملية التعليمية يجعل الجامعة واملدرسة مجرد مكان ال يتحرك في زمان،  أن

 التخرج والحصول على الشهادة املطلوبة.  بعد سنوات منتجربته نسونه مع ي ثم من حياتهم فيه،   ابسيط

دمها لجعل العملية التعليمية عملية ممتعة وتجربة قريبة  خإن من أفضل األدوات التي يمكن لألستاذ أن يست

من حياة كل شخص، التعليم على شكل قصص يرويها لهم. طبعا العلم ليس قصة، لكن تطور كل علم له قصة، قصة  

التعامل حياة الغير من العلماء والعامة. كما أن    عن أفكار تطورت وكان لها أثر في  وإنماال تتكلم كثيرا عن مغامرات،  

ما يتم بين البائع   ، أي استعراض  مثل االقتصاد يمكن تدريسها بشكل مشوق من خالل األمثلة ما  مادة جافة نوعا   مع

العرض والطلب وأثره على سعر املعروض  قانون  والشاري، بين سائق التاكس ي والراكب، بين العامل واملوظف، بدءا ب

بضائع. بعد أكثر من ثالثين سنة ذكرني طالب قديم وصديق عزيز بأنني قلت لهم في الكويت: إذا ترددت بضعة أيام  من  

سيكون أمامك أجهزة  ألنه  في شراء جهاز إلكتروني، فإنك لن تشتريه على األغلب، ألن القرار حين يأتي يكون متأخرا،  

 ون لخير دليل على هذا املثال.إن ما حدث بالنسبة للكمبيوتر والتلف؛ بديلة متعددة

عتبارها شيئا يعيش خارج نطاق حياته، فإن من الطبيعي أن ال يهتم بذلك الش يء احين يتعامل طالب مع معرفة ب

، كثيرا، وأن ال يفكر فيه طويال، بل يعتبره أمرا عابرا، أو مجرد وسيلة كان عليه أن يستخدمها للوصول إلى هدف محدد

عتبارها شيئا يحتاجه  ا. أما حين يقوم اإلنسان بالتعامل مع املعرفة ب التخرج  الحصول على شهادة اجتياز االمتحان و هو  

ما  ، فإن املعرفة تصبح جزءا منه يحاول املحافظة عليها واستخدامها، ، وضرورة من ضرورات التمتع بالحياةفي حياته

في    ؛محدد   باعتبارها وسيلة للوصول إلى هدف  من الصعب نسيانها. في الحالة األولى يكون التعامل مع املعرفةيجعل  

ستفادة منه. إن الوسيلة تستوفي اال الحالة الثانية يكون التعامل مع املعرفة باعتبارها هدفا ال بد من الوصول إليه، و 

شروط استخدامها من خالل حفظ املعلومات عن ظهر قلب دون فهمها أو الشعور بالحاجة لفهمها، وذلك ألن املهم  

ن األستاذ العربي أاالمتحان وليس شرح املعلومات. وحيث    يومملية التعليمية هو كتابة املعلومات على الورق  في الع

، ولذا نالحظ معظم الطلبةينتمي لنفس الثقافة ونفس املدرسة، فإن تعامله مع املعارف العلمية ال يختلف عن تعامل  

عليه    أن يقرأ   الطالب األستاذ من  متحان يطلب  وحين يأتي موعد اال   .والتحليلأنه يلجأ إلى أسلوب التلقين وليس النقد  

إلى الكويت شعر طالبي في بادئ  التي قام بتلقينها له  املعلوماتعلى الورق    يكتب ، و كاألشعاره  ما حفظ . حين ذهبت 

 غير ذلك. دوما   ة كانت مر بالخوف من احتماالت الرسوب في املواد التي أخذوها معي، لكن النتيجاأل 

اتصل الدكتور حسن اإلبراهيم في أحد األيام ليدعوني لزيارة مكتبه، وكان حسن حينئذ قد أصبح مديرا لجامعة  

الكويت. وما أن جلست أمامه حتى ناولني رسالة مبتسما وقال: أريدك أن تقرأ هذه الرسالة. كانت الرسالة معنونة له  
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مدير   بكتاابصفته  وقامت  بجامعة  لجامعة،  والتحقت  السابق  العام  في  الكويت  جامعة  من  تخرجت  طالبة  بتها 

ومن   الكويت،  في جامعة  التعليم  نظام  من  في رسالتها  اشتكت ضياء  العليا.  دراستها  لتكملة  واشنطن  في  جورجتاون 

منا واهتم  ضعف معلومات األساتذة عموما وعدم اهتمامهم بالطلبة، ثم أضافت قائلة: إن األستاذ الوحيد الذي عل

في أمريكا هو الدكتور محمد ربيع. شعرت بفرح وسعادة ال توصف، ألن كلمات ضياء شهادة ال   بنا وأعدنا للدراسة 

 .  من دولة يساويها مال، وال جاه، وال منصب حكومي، وال تكريم رسمي

ين، واحدة من خالل صياغته بطريقتين مختلفت  سليم  إن باإلمكان توجيه سؤال للطلبة والحصول على جواب

التلقين، والثانية تركز على أهمية التحليل والتفكير. فعلى سبيل املثال، يمكن لألستاذ أن و الحفظ  تركز على أهمية  

 
ُ
ن  أسبب عادة مرض السرطان. وتكون اإلجابة  يسأل الطلبة عن أسباب مرض السرطان، قائال ما هي العوامل التي ت

 هناك عوامل عدة أهمها التدخين وتناول الد
ُ
ستاذ  رض ي األ هون بكثرة وعدم ممارسة الرياضة. هذه إجابة صحيحة ت

مهمة الطالب سهلة. لكن ال الطالب وال األستاذ يفكر في القضية بشكل يجعله يتعامل معها كخطر  و   مهمته  وتجعل

وال    تجنبه، إذ يتعامل اإلثنان مع قضية السرطان، دون وعي، على أنها قضية خارجية تهم البعض عليه أن ي  جبو ي

تهمهم. في الحالة الثانية، يكون السؤال على النحو التالي: تشير الدراسات العلمية إلى أن مرض السرطان من أخطر 

ت التي  كل تسبب  األمراض  في  ويقود  القلبية،  والسكتة  الدماغي  بالشلل  أحيانا  املرض ى  وإصابة  الشرايين  تصلب  في 

اهي في رأيك العوامل التي تتسبب في ذلك املرض، وما هي االحتياطات  الحاالت واألحيان إلى موتهم قبل األوان، لهذا م

التي يجب على اإلنسان أن يتخذها لتجنب اإلصابة بهذا املرض الخبيث؟ إن السؤال بصيغته األولى يوحي للطالب بأن  

ن القضية تعنيه أو هي قضيته  أ يشعر دون وعي ب  ، فإن الطالبفي الثانيةمن الناس؛ أما    تهم غيره  وإنماالقضية ال تهمه  

طباء العرب ربما كانوا أكثر أطباء العالم عشقا للسيجارة، وأن من املمكن أن تجد طبيبا  غيره. لهذا نالحظ أن األ   وقضية

سموم تنفث  يده  في  السيجارة  تكون  بينما  التدخين  عن  اإلقالع  بضرورة  النصائح  ملرضاه  املريض    هايوجه  وجه  في 

. وعلى الرغم من  في األردن  أطباء مدينة الزرقاءجمعية  ه  تقامأ لحفل عشاء    املناسباتالس أمامه. دعيت في إحدى  الج

شاهدته لدى تلك    بشره مثل ما  قيام عريف الحفل بتحذير املشاركين من التدخين، إال أنني لم أشاهد مجموعة تدخن

لسوا على الطاولة املجاورة لنا، وكنت حينئذ في طريقي إلى املجموعة التعيسة، ما دعاني إلى القول لألطباء الذين ج

 الخارج هربا من ذلك الجو املريض: يبدو عليكم أنكم من هواة الطب، لكنكم بكل تأكيد من محترفي التدخين.

 اإلعداد للمحاضرات 
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أو   الدراسة  قاعات  من  قاعة  أدخل  أو صحفية  ألم  تلفزيونية  مقابلة  أو  عامة  إللقاء محاضرة  أكون ذهب  أن  دون 

مستعدا تماما ملناقشة املوضوع الذي سأتحدث فيه، حتى حين استعمل أحد كتبي كمرجع أساس ي، كنت أقرأ املادة  

التي أنوي منافشتها مع الطلبة قبل لقائهم. وفي صباح اليوم الذي أكون فيه على موعد مع طلبة أو صحفي صحو مبكرا  

وأرتبها بطريقة تجعل   ،في رأس ي ما أنوي أن أطرحه من أفكار في ذلك اليوم  وأقض ي ساعة أو أكثر أحيانا في فراش ي أراجع

أو   السابق،  اللقاء  في  نكملها  ولم  بدأناها  بحكاية  الطلبة  بتذكير  إما  املحاضرة  أبدأ  كنت  املوضوع مشوقا ومتكامال. 

خروج الطلبة عن موضوع رتياحا. لم أمانع من  افي ذلك اليوم، وذلك بهدف خلق جو أكثر  رأيته  بالتعليق على ش يء  

كرس ي   علىاملحاضرة شريطة أن يكون ما يطرحونه من قضايا أو أسئلة ذات عالقة بالقضايا التي نناقشها. لم أجلس  

. كنت أقض ي ةطاولة حتى حين أكون متعبا بسبب وعكة صحية، ولم أحمل ورقة لقاعة محاضرة أو غرفة دراسخلف 

ال أترك طالبا يشرد بذهنه ويهرب بعيدا عني. وحين أشعر بأن طالبا أو طالبة  الوقت متنقال بين الطلبة، وأحاول أن  

شرد ذهنها أقترب منها وأنظر في عينيها وأواصل حديثي كأنني أوجه كالمي إليها، وبعد أن أجلب انتباهها، أوجه لها سؤال  

حتى يخرج آخر طالب وطالبة، صغيرا، قائال مثال أليس كذلك؟ وحين تنتهي املحاضرة، أقف إلى جانب باب القاعة  

نس ى. وهنا أود أن أعترف بأنني  أأودعهم بابتسامة حب عريضة، و 
ُ
حصل منهم في املقابل على ابتسامات حب وتقدير ال ت

أعشق التدريس الجامعي، وأعشق التواصل مع الشباب من كال الجنسين، ألن التفاعل مع الشباب فيتامين سحري  

إن األستاذ الذي ال يحب عمله ليس بمقدوره    على حيوية العقل وشبابه بشكل دائم.  يجدد الحياة بشكل يومي ويحافظ

أن يهتم بطلبته، ومن ال يهتم بطلبته ليس أهال لتحمل مسئولية التدريس. لذا كان على األستاذ أن يتصرف كمرشد  

 م. وصديق ومعلم يحب طلبته ويحترم عقولهم، ويفتح أمامهم املجال ملبادلته الحب واالحترا

، دأبت على دعوة طلبتي لتناول طعام العشاء معي، أحيانا في مطعم  في املغرب  أثناء وجودي في جامعة األخوين

أساتذة الجامعة، لكنني لم أسمح لطالب أو طالبة بدفع فاتورة العشاء. كان العشاء يتحول دوما إلى حلقة دراسية  

األستا بدور  فيها  الطلبة  يقوم  ذلك  ذمصغرة،  كان  وإن  الطالب.،  بدور  وأقوم  وعي،  املجال    للطلبةأترك    كنت  دون 

ليتحدثوا عن كل ما يعنيهم من قضايا شخصية ويشغل بالهم من قضايا وطنية، وما يواجهه املجتمع من وجهة نظرهم  

من أعمال سيئة مثل التدخين. وهذا    من صعاب، وما تمر به الجامعة من مشاكل وتطور، وما يمارسه بعض الطلبة

لطلبة، وهي االفرصة ألعرف الكثير عن أحوال املجتمع املغربي وطريقة حياته أوال، وأتعرف ثانيا على أولويات  منحني  

أولويات كنُت أحيانا أبدأ بها محاضرتي في اليوم التالي. وحين أشعر بأن غالبية الطلبة غير قادرين على التركيز بسبب  

غير عادية، كنت أترك موضوع املحاضرة وأدخل معهم في نقاش  تقلبات جوية أو وقوع أحداث سياسية أو اجتماعية  
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أ أو  املعنية،  القضية  العالم، تحدث  حول  من  أخرى  أماكن  في  لي  وقعت  معنى  ذات  وحكايات  تجارب شخصية  عن 

 أقودهم من خاللها إلى حيث أريد.. إلى موضوع الحلقة الدراسية. 

التعليمية   للعملية  رؤيتي  علىإن  الطلبة   تقوم  تنميتها    مساعدة  على  ومساعدتهم  أوال،  مواهبهم  اكتشاف  ثانيا،  على 

ا. إضافة إلى ذلك، دأبت على ذكر أمثلة تثبت أن التعليم لثثا  املجتمعية  وتدريبهم على البحث والكتابة وفنون القيادة 

وال يطبقها يجد عملية تبدأ يوم يولد اإلنسان وال تنتهي إال في لحظة مفارقة الحياة، وأن من ال يدرك هذه الحقيقة  

لغة ،  نفسه متخلفا عن أقرانه. كانت تجربتي الشخصية مع اللغة األملانية أحد األمثلة التي كررت ذكرها عاما بعد عام

في عام   أتقنتها  ود  أ. وهنا  تعلم لغة أخرى ، ونسيت معظمها بسبب عدم االستعمال واالنشغال ب1965جميلة معبرة 

إلى أن من يحصل على درجة الدكتوراه ال يزيد معرفة في موضوعه كثيرا عن شخص يحصل على رخصة قيادة   اإلشارة

  يصبح على حامل الدكتوراه أن يواصل البحث والدراسة في موضوع تخصصه لسنوات حتي  لذا  سيارة في يومه األول.  

س القيادة سنوات حتي يصبح سواقا ماهرا.  ، كما أن على حامل رخصة قيادة سيارة أن يمار يحملهجديرا باللقب الذي  

يعود إلى نقطة الصفر، وتصبح  فإنه  إذا اعتمد أي منهم على شهادته ولم يستخدم ما تعلمه من مهارات لبضعة سنوات  

شهادته بال معني، بل من املمكن أن يصبح اللقب الذي يحمله والحقوق املترتبة عليه ذات تأثير سلبي على الشخص  

يتعامل معه من الناس. إن مجموع الوقت الذي يقضيه طالب في جامعة للحصول على البكالوريوس   املعني وكل من

ثانية من   تقل عن ثالثة أشهر، ولذا عليه أن يستغل ها للحصول على أكبر قدر من املعرفة والخبرة والتجربة. إن كل 

 العمر أمام كل طالب وطالبة طويل ملمارسة نشاطات أخرى.

 عالتعليم واملجتم 

ال يمكن ملجتمع تحقيق نهضة علمية دون تعليم، لكن التعليم الذي يهتم بالكمية إذ  التعليم مهم جدا لكل مجتمع،  

الجامعات العربية، ال يخدم هدفا، بل يقوم في الواقع بتزويد املجتمع  عامة  على حساب النوعية، كما هي عليه الحال في  

، مما يجعلهم يشكلون عبئا على املجتمع. في جامعة األخوين، عيةنو   بحملة شهادات جامعية ال تعكس معرفة علمية

جراء البحوث ال  إكير النقدي و تفكانت رسالتي للطلبة تقول إن ما تحصلون عليه هنا من معارف وعلوم وتدريب على ال 

حكومية،   لوظيفة  إعدادكم  للغ  وإنمايهدف  وظائف  تخلق  وتجارية  علمية  نشاطات  وبدء  املبادرة  زمام  من  ألخذ  ير 

غتنام فرصة قد ال تتكرر. إن طريق النجاح معروفة وليس اعليكم  ؛ لذاالشباب وتنمي مصادر الدخل بالنسبة الدولة

عتبار  او   ،هناك أسرار: العمل بجد، املثابرة، العمل الجماعي، التعامل مع الفشل والنجاح بنفس الروح من التفاؤل 

 حباط مهما كانت النتائج وطال الزمن.  ستقبل، وعدم الشعور باإل الحالتين تجربة حياتية ال بد وأن تتكرر في امل 
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تجربة حياتية مميزة ومثمرة    أوإن هناك طلبة يلتحقون بأفضل جامعات العالم وال يحصلون على تعليم جيد،  

ة  كما هو ممكن ومتوقع في مثل تلك الحاالت. في املقابل، هناك طلبة يلتحقون بجامعات جيدة، ولكن ليست من الفئ

األولى أو الثانية ويحصلون على تعليم ممتاز وتجربة حياتية رائعة. الطالب األول يركز على الشهادة الجامعية وليس 

الثاني على املعرفة والتجربة الحياتية وليس على الشهادة. الشهادة  فيعلى املعرفة والتجربة الحياتية،    ألنها ما يركز 

للحصول على املزيد والجديد من املعارف العلمية واملختلف من التجارب    الذي يسعى  ثابرطالب امل تحصيل حاصل لل

الحياتية. كل جامعة جيدة لديها أساتذة على درجة عالية من الكفاءة واملسئولية، وبرامج تعليمية ونشاطات علمية 

غني تجربة كل طالب يختار املشاركة فيها. وهذا يعني أن مسئولي 
ُ
ة التعليم تقع على عاتق الجامعة  وترفيهية متعددة ت

بالتساوي  في دراسته.   ، إذوالطالب  ال يمكن لجامعة أن تفعل كل ش يء، وال يجوز لطالب أن يلوم جامعة إذا فشل 

؛ لكن الدولة تجيزها  بالطبع هناك جامعات ال تستحق االسم، وبالتالي ال نتكلم عنها ألنه ال يجوز لطالب أن يلتحق بها

ا مكانا ألبنائه وبناته غير املؤهلين للدراسة الجامعية، ما يجعل هذه الجامعة وخريجيها عبئا على واملجتمع يجد فيه

أن هناك أشخاص  املجتمع نفسه.   أن ندرك  ناحية أخرى، علينا  يتعلموا أشياء علمية وعملية   باستطاعتهممن  أن 

شخص قادر أن يتعلم كل ش يء تقريبا  كتساب نفس املهارات، لكن كل  بسرعة، وهناك آخرون يحتاجون لوقت طويل ال

 طبعا إال من يعاني من مشاكل عقلية أو جسدية. ، تحلى بالصبر واملثابرة ومنحه املجتمع فرصة كافية كي يتعلم اإذ

عجينة طرية قابلة للتكوين بأشاكال مختلفة واالساتخدام في أغراض متنوعة، ولهذا فإن    ُيشابهالعقل اإلنسااني  

في مدى اهتمام الشااااااااااخص املعني    وإنماوذكاء البعض اآلخر،  الناس ال تكمن في غباء بعض  مشااااااااااكلة التعليم من عدمه  

باالتعليم، ومادى قياام املجتمع بواجباه تجااه ماا لادياه من عنااصااااااااااااار بشااااااااااااارياة بحااجاة لعلم ومعرفاة وتادرياب عقلي وتاأهيال  

والتفاوت في مساااااااااااااتويات  جتمع توضاااااااااااااح أن الفجوة الطبقية بين فئات املجتمع الواحد،  مي  بسااااااااااااايطة أل ثقافي. إن نظرة  

الدخل واملعيشاااااة بين املجتمعات املختلفة تعكس عمق ما يعانيه البعض من جهل وما حصااااال عليه البعض اآلخر من  

وتطورات اقتصاااادية    وثقافية  معرفة. وبسااابب ما مر به العالم من ثورات علمية وتكنولوجية وتحوالت اجتماعيةعلم و 

الثراء تعكس مساااااااااااااتويااات العلم والحريااة التي يتمتع بهااا كاال مجتمع وفئااة    على ماادى القرنين األخيرين، أصااااااااااااابحاات فجوة

إلى متعلمين   وإنماياء وفقراء،  ثر أيس إلى شااااااااعوب العالم لسااااااااوف يشااااااااهد انقسااااااااام    ن املسااااااااتقبلوهذا يعني أاجتماعية.  

 ، املجموعة األولى ثرية وآمنة، واملجموعة الثانية فقيرة ومضطربة.  ةوجهل

هم أن يفرقوا بين الجهل والغباء، باعتبار  اتالحقائق والتوقعات، وجب على املعنيين بتقدم مجتمعفي ضوء هذه 

فهو انعادام القادرة على التعلم   الغبااءأماا  مواهاب الطلباة.    نااساااااااااااااابيعادم الحصاااااااااااااول على تادرياب عقلي وتعليم    الجهال

عض الناس ال يجوز أن ُيعتبر شااااااااااااايئا  ألساااااااااااااباب بيولوجية أو وراثية أو مرضاااااااااااااية طارئة. وحتى الغباء الذي يتصاااااااااااااف به ب



10 
 

مطلقا، فهناك من ال يساااااااااااتطيع تعلم الرياضااااااااااايات مثال لكنهم مبدعين في نواحي فنية عديدة مثل الرسااااااااااام واملوسااااااااااايقى  

نشاااااطات يحتاجها املجتمع إلثراء الثقافة،    وهذه  من نشاااااطات اجتماعية وترفيهية.ها  والرقص والغناء والرياضااااة وغير 

 للترفيه عن النفس والتمتع بالحياة بشكل أفضل. وعامة الناس ويحتاجها األذكياء واألثرياء والحكام،

ثبات أن الشااا يء املهم  إلجراء تجربة غير عادية  إات القرن املاضااا ي بيقامت إحدى الجامعات األمريكية في سااابعين

تدريب العقل على البحث والدراسااااااااااة والتفكير املنطقي. لذلك قامت تلك الجامعة بتصااااااااااميم في العملية التعليمية هو  

لتدريب بعض الحاصااااااااالين على درجة الدكتوراه ملمارساااااااااة مهنة الطب،   ،شاااااااااهرا 22برنامج دراسااااااااا ي، نظري وعملي مدته  

حملااة الاادكتوراه شاااااااااااااخص من    100علمااا بااأن برنااامج تاادريااب األطباااء يحتاااج عااادة لسااااااااااااابعااة سااااااااااااانوات أو أكثر. ومن بين  

امتحان الطب. وهذا يعني أن مفتاح التغير وأداة التطور هي تدريب العقل  اشاااخصااا   96التحقوا بذلك البرنامج، اجتاز 

. لهذا وتطورات  لدراسااااة ما يهمه من قضااااايا وتقيم أهمية ما يكتنف حياته من أشااااياء التعليمعلى التفكير واسااااتخدام  

مكاتب االسااااااااتشااااااااارات العاملية ال تركز كثيرا على تخصااااااااص الخريج الجامعي، بل يالحظ املراقب أن الشااااااااركات الكبيرة و 

تقول تلااك   . إذعلى الجااامعااة التي درس فيهااا وأدائااه العلمي ونشااااااااااااااااطاااتااه االجتماااعيااة والبحثيااة خالل حياااتااه الجااامعيااة

ي وتتصاااااااااااااف بااملثاابرة،  النظرياة: إن التحااق طاالاب أو طاالباة بجاامعاة ممتاازة يعني أن تلاك الطاالباة تتميز باذكااء غير عااد

وأن تجربتها الجامعية ساااااااااهمت في تدريب عقلها بالشااااااااكل املطلوب لتعلم أي شاااااااا يء خالل فترة وجيزة. إن أهم شاااااااا يء في 

يتوفر للطالب ما يكفي   ثالعملية التربوية هو أن يتعلم اإلنساااااااااان كيف يتعلم، وهذا ممكن في الجامعات الجيدة وحي

من أجاال العلم أوال، ومن أجال    يجااب أن يكون   ة من تجربتااه الجااامعيااة. التعلمساااااااااااااتفااادمن الحوافز للتعلم وتحقيق اال 

 .وأخيرا  التمتع بالحياة ثانيا، ومن أجل النجاح في الحياة العملية ثالثا، ومن أجل الحصول على شهادة علمية رابعا

  أي ش يء   ىيكتسب اإلنسان خبرة جيدة حين ينجح في الحصول على كل ما يريد، وحين يفشل في الحصول عل

الناس معظم  لكن  الكامل.  والفشل  الكامل  النجاح  في حالة  أي  يستفيدون   يريد،  يتذكرون   تجاربهممن    ال  ال  ألنهم 

لدلك كان على اإلنسان التي أوصلتهم إلى الفشل،    األخطاء الجسيمةال  الخطوات السليمة التي أوصلتهم إلى النجاح، و 

 . هل الفرد والجامعة واملجتمع، وهذه مهمة تقع على كايتعلم من تجاربه أن

 متحانات ال 

كل سااااااااؤال له أكثر من  ، فليس هناك جواب صااااااااحيح دون غيره ألي سااااااااؤال سااااااااوى في العلوم الدقيقة مثل الرياضاااااااايات

طالب   32بينما لدينا    مقعد في قاعة دراسااة  30وجود   على ما نعني،  مثالوك.  غيرها إجابة صااحيحة، بعضااها أفضاال من

أو   كرساايين للقاعة،ضااافة إ أو  شااخصااين من حضااور املحاضاارة،حرمان   األجوبة املمكنة املحاضاارة.يرغبون في حضااور 
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؛ لذلك على كل إنسااااااان أن البحث عن قاعة أكبر.ال يسااااااتطيع إنسااااااان أن يجيب على كل األساااااائلة وال حتى على معظمها

 هذا هو أحد أسباب التخصص الدقيق.ا. و يدرك هذه الحقيقة ويتجنبه

اهتمامي بالنسبة لتقييم أداء الطلبة ينصب على  كأستاذ، إذ كان    متحانات مهمة بالنسبة ليلم تكن قضية اال 

أساسية: مواظبة الطلبة على حضور املحاضرات، املشاركة في النقاش، والقيام باألبحاث كجزء من املقرر   مور ثالثة أ

هو مساعدة الطلبة على الحضول على   هدفيملا كان  الدراس ي، ولذا كانت العالمة النهائية تعكس هذه األمور الثالثة. و 

النقدي   التفكير  على  وتدربهم  املعرفة،  من  ُمتاح  قدر  العلمي أكبر  والبحث  الجماعي  املعرفة    ،والعمل  مع  والتعامل 

جعلها تترسخ في عقولهم، فإنني كنت أشجعهم على العمل معا في البحث واإلجابة على أسئلة االمتحانات. لذا طريقة تب

ا إلى بيوتهم ، أي إعطاء أسئلة االمتحان للطلبة كي يأخذوه مع طلبة السنة األولى والثانية  اتبعُت أسلوب االمتحان البيتي

  سؤال عبارة عن جملة طويلة نوعا ما تتكلم عن قضية وتطلب من الطالب  كل  . كانسبوعبعد أ   مع األجوبة  ويعيدوها

صفحات    5-3وهذا يعني أن عملية اإلجابة تستدعي إجراء بحث حول القضية املعنية وكتابة  .  ها باستفاضةتناقش م

شجيع الطلبة على العمل معا ضمن مجاميع صغيرة ال يزيد عدد كل منها تلخص النتائج. وفي هذا السياق، لم أتردد في ت

على ثالثة منها  اإلجابة  عن خمسة أشخاص. كانت حزمة األسئلة تتكون عادة من خمسة قضايا، ُيطلب من كل طالب  

ادها وأهميتها  فقط. أما التعليمات فكانت تحاول توجيه الطلبة إلى التفكير في القضية املطروحة ومحاولة استيعاب أبع 

تحديد املشكلة بدقة ثانيا، تحديد النقاط الرئيسية ثالثا، إجراء البحوث وجمع املعلومات رابعا، التداول بشكل و   ،أوال

جماعي بشأن اآلراء واملعلومات املختلفة خامسا. وبعد ذلك كان على كل طالب وطالبة أن يختلي بنفسه وبنفسها وأن  

ا دون مشاركة أي شخص آخر. إن هذه العملية تعطي الطلبة فرصة أخيرة ولكن هامة  تقوم بكتابة األجوبة كما تراه

ملراجعة املادة املعنية ضمن مجهود جماعي يضمن تعرف كل طالب على اآلراء املتباينة واملعلومات املتوفرة، ويضعه 

 تعامل معها.  بالتالي من وضع يفرض عليه أن يعرف أكثر عن القضية املعنية ويفكر أكثر في كيفية ال

يأتي طالب يكون غير راض ي عن  ،  يتعرض كل أستاذ تقريبا لسؤال هام يطرحه بعض الطلبة بعد كل امتحان 

في اال  في مثل هذه  إداءه  النتيجة ليست جيدة. إن على األستاذ  النتيجة، مع معرفته املسبقة بأن  متحان ليسأل عن 

مئنه دون أن يخفي عنه الحقيقة. وفي الواقع، هناك أربعة طرق  الحالة أن يجيب الطالب املعني على سؤاله بطريقة تط

 مختلفة لإلجابة على هذا السؤال:  

 I am sorry to tell you that it is badآسف أن أخبرك بأن النتيجة سيئة.  .1

  It could have been worseكان من املمكن أن تكون النتيجة أسوأ. .2
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  It is not as bad as you think النتيجة ليست سيئة بالقدر الذي تظنه. .3

 It could have been better كان من املمكن أن تكون النتيجة أفضل. .4

اإلجابة األولى تؤكد للطالب أن أداءه كان سيئا، وأنه لم يقم بواجبه كما يجب. إن اللجوء إلى استخدام هذا الجواب  

الشعور باإلحباط إذا كان ُمقتنعا بأنه بذل جهدا   س إحساس الطالب املعني بالتقصير، وقد يقوده إلىيكر تمن شأنه  

تترك  لكنها  النتيجة سيئة،  أن  أيضا  تؤكد  أن  الثانية، فمن شأنها  اإلجابة  أما  عائد موازي.  الحصول على  كبيرا دون 

الطالب املعني في وضع نفس ي أفضل، يشعر معه بأن الجهد الذي بذله لم يذهب سدى، وأن الحظ لم يتخلى عنه كليا.  

يظنها   في التي  السوء  الدرجة من  تلك  ليست على  لكنها  غير مرضية،  النتيجة  أن  لتؤكد  تأتي اإلجابة  الثالثة،  الحالة 

أداءه لم يكن بتلك الدرجة من السوء. أما  ألن  الطالب، وأن الطالب يقسو على نفسه حين يشعر بأن أداءه كان سيئا،  

، تيجة غير مرضية، لكنها تحاول تأكيد ما هو إيجابي في عمل الطالبفي الحالة الرابعة، فإن اإلجابة توكد أيضا أن الن

ق على  التركيز  على   فيدرته  أن  دوما  يؤكدوا  أن  األساتذة  على  إن  أكبر.  بذل مجهودا  إذا  أفضل  نتيجة  على  الحصول 

باألمل الذي يقف على ناصية الطريق، يبدد عتمات الليل،   الطلبة  ااإليجابي، وأن يخففوا وطأة السلبي، وأن يذكرو 

 يام وطالت ليالي العناء، وزادت متطلبات الجد واملثابرة.  ويدعو كل طالب وطالبة إلى االحتماء بظالله كلما قست األ 

 مالحظات أخيرة 

هو الشعور بالسعادة، لكن غالبية الناس ال تدرك أن السعادة جزء من شعور اإلنسان  كل إنسان  لهدف األسمى  الإن  

بالرضا عن أشياء كثيرة في حياته مثل الرضا عن العمل الذي يؤديه بشكل منتظم. إن رضا اإلنسان عن عمله يتحقق  

ان أن يعطي لعمله كل ما  حين يتقن أساسيات العمل ويأخذ كل عمل يقوم به بجدية متناهية، وهذا يتطلب من اإلنس 

فشل في إتقان ما يفعل، سوف يشعر    وإنلديه من جهد جسدي وعقلي وعاطفي. إن اإلنسان الذي يفعل هذا، حتى  

. إن الفشل ال يأتي دوما بسبب التقصير الذاتي، بل ممكن  بالرضا عن نفسه، وذلك ألنه قام بواجبه على أكمل وجه

لديها.  اإلنسان لومات، أو ضعف التمويل، أو سوء إدارة املؤسسة التي يعملغالبا بسبب تغير الظروف، أو نقص املع

عالقة حب مع الجنس  ، فإقامة  إن من ال يعطي لعمله كل ما لديه من جهد وفكر وحب يصعب عليه أن يحب اآلخر

 اآلخر تحتاج لجهد جسدي وعقلي وعاطفي ربما تجاوز متطلبات أي عمل آخر.  

كسب ثقتهم وحبهم. مكنني من  منهم واهتمامي بهم داخل قاعات الدراسة وخارجها    قرببالإن حبي للطلبة وبقائي  

وهذا عاد علي بفوائد ال تقدر بثمن. كان الطلبة كلما جاؤوا ملقابلتي يحملون معهم أخبار ما يجري في مناطق سكنهم، 

لتقاليد، أحالمهم وتطلعاتهم قفهم من الثقافة وااشعورهم الحقيقي تجاه السلطة السياسية والسلطة الدينية ومو 
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ال يمكن أن يفهمها إنسان ويتفاعل معها من خالل قراءة كتاب أو قصة أو مشاهدة  ، وأمور أخرى  ومشاكلهم اليومية

 يعمق عواطف  الفكار و األ تبادل  ، ما جعل  مسرحية. لم أبخل على طلبتي بمشاعري وتجاربي وأحالمي ومواقفي وتطلعاتي

عزز قدراتي على فهم الشباب والعيش حياتهم، والتعرف على أسباب ما يواجهه يبإنسانية اإلنسان، و لدي اإلحساس  

املجتمع من مشاكل وعقبات من وجهة نظر إنسانية حقيقية قلما تجدها في كتاب. وهذا بدوره جعلني أرى الكثير من  

، وأحيانا من خالل قلوبهم التي تتوجس  أفضلنحو مستقبل    األمور والقضايا من خالل عيونهم املتقدة باألمل والتطلع

. وهذا ساعدني على تخطي الشيخوخة والشعور بكبر السن والتفكير في النهاية. إن كل يوم مع  ا من املجهول خوفا وقلق

مثيرة تؤمن    ، وعشق شباب لحياةعن املغامرة  الطلبة كان بداية لرحلة مع شباب يتجدد، وشغف شباب ال يتوقف

غي لهمس الطبيعة ال يستطيع أن يصغي صإن من ال يستطيع أن يتعلم من اآلخرين وال ي  .ع املستقبلبالقدرة على صن

 لدقات قلب عاشق وال لجذب انتباه طالب يعلمهم. 

فكرة   كلما طرحت  لهذا كنت  تأثيرا وقبوال وشيوعا.  أكثر  كانت  كلما  بسيطة وفهمها سهل،  الفكرة  كانت  كلما 

ية أو الطبيعية التي نعيش فيها. ج بها من الطلبة وربطها بالبيئة االجتماعية أو التكنولو جديدة أعطي مثاال عليها لتقري

ن قال لي صديق أحترم عقله ومواقفه كثيرا إن من األفضل حين تبني نظرية جديدة أن ال تقدم أمثلة تشرح تطبيقها أل 

ا صحيح، قلت للصديق، لكن ما  الناس. نعم، هذ  معظمقبول  بذلك يخلق معارضين، مما يجعل النظرية ال تحظى  

  على توضيح الواقع   ةساعدامل   ؟ إن الهدف من كل نظرية هو  عالقة بحياتهم اليومية  اقيمة نظرية ال يرى الناس أن له

وتوجهات  وتغييره   الواقع  لفهم  استخدامها  باإلمكان  أن  ويرى  البعض  يفهمها  نظرية  أفضل  إنني  املطلوب.  بالشكل 

 ها.نمستفادة ال على فهمها وا  قدرة ألي منهم دون أن يكون  من  كثيرون ا املستقبل، على أن يعجب به 

حسن اللغة اإلنجليزية بسبب دراستها لتلك اللغة في السابق، ما جعل من السهل  
ُ
كانت وداد طالبة مجتهدة، ت

للماجستير، وكان موضوعها عن جامعة   عليها متابعة املحاضرات وكتابة األبحاث. طلبْت مني اإلشراف على رسالتها 

كأعضاء في لجنة االمتحان، نب املرشد، أستاذين آخرين  الدول العربية. وحيث أنه كان على كل طالب أن يختار، إلى جا

فيما اختار لها العميد   مهمتهما قراءة الرسالة والتعليق عليها واملشاركة في استجواب الطالب، فإن وداد اختارت أستاذا

أمريكيا جديدا. لم يقرأ ذلك األستاذ الرسالة، وبالتالي لم يعلق على أي جزء منها أثناء إعدادها، ولم يرد على   أستاذا

 العميد  معاألستاذ    اتصل ذلك ائل وداد املتكررة. ولكن حين حل موعد الدفاع عن الرسالة، وكنت قد وافقت عليها،  رس

إنه ألقى نظرة سريعة على رسالة وداد، وأنه يعتبرها ال ترقى إلى مستوى املاجستير، ولذا على قول له يمن خارج البالد ل

شعرت بأنه كان ُمستاءا، وأنه ال يدري ماذا يفعل في ضوء  هذا األمر  ي بحين اتصل العميد ليخبرن.  وداد إعادة كتابتها

رسالة أو حتى نقاشها. قلت للعميد هذه طالبتي، وإنني أعرفها جيدا وقادر على تقييم ال قيام ذلك األستاذ برفض إجازة  
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بجامعة االلتحاق  عملية  لها  رتبت  وإنني  زمالئها،  بعمل  مقارنة  واست  الدول   عملها  حين  العربية  ولذا  الرسالة.  كمال 

إن األستاذ املعترض هو املذنب،   ،سمحت لها بالتقدم للدفاع عن رسالتها، كنت واثقا من أن عملها يستحق اإلجازة

عليه ولم يقم بدراسته. طلع  وليست وداد، ألنه أهمل واجباته كليا، ولذا ال أعتقد أن من حقه أن يعترض على عمل لم ي

أن يختار  العميد  بعد   طلبت من  التعديالت  بإجراء بعض  وداد  الرسالة، كما وافقت على قيام  لقراءة  شخصا آخر 

إجازتها من قبل لجنة االمتحان.. وخالل أيام تخرجت وداد من الجامعة. إن من عادتي أن أتابع عمل كل طالب أشرف  

اع عن رسالتها.. أقرأ كل كلمة، عليه أوال بأول حتي النهاية والشعور بالرضا عن العمل قبل أن اسمح له أو لها بالدف

 أراجع كل جزء أكثر من مرة، وحين أصل إلى القناعة، أقف إلى جانب طلبتي وأدافع عنهم بقوة دون تردد.

ذكي ورجل   اإلنسان املعني  متعددة، من بينها الظهور أمام الغير بأنإن الشعور بالرضا عن النفس له مصادر  

طلبة  تمكين من هم حولي من    وإنما،  ياستعراض معلومات  هو عدمبة لي  معرفة. لكن املصدر األكثر متعة بالنس علم و 

 . م إلى الشعور بالرضا عن النفس والسعادة بوجودهم إلى جانبيهصدقاء من االستفادة مما لدي من معارف، ودفعأو 

س هناك ش يء أكثر  ضائعة، ولي  ةإن املعرفة التي ال يشارك أصحابها الناس املقربين منهم بها، خاصة الطلبة، هي معرف

 قسوة من قيام البعض بإخفاء ما لديهم من معرفة باستطاعتها أن تخدم املجتمع ويستفيد منها الغير من الناس.

إدراكهم من خالل الحوار الحر   ى  مستو   رفعتطوير معارف طالبه و   يعمل علىلفيلسوف اليوناني  سقراط  ا  كان

ة بين جميع املشاركين،   حقيقة األفكار    التعرف علىبهدف تمكين الطلبة من  وذلك  املفتوح، مع الحفاظ على الروح الودي 

وتبعض  وكذب الطريقةعتمد  ها.  األستاذ   على  هذه  و ب  قيام  األسئلة،  الفرصة  إطرح  آرائهم للتعبير    للطلبةتاحة  عن 

رات الطلبة  يساعد لماتهم. وهذا بك ص من أوهام التصو 
 
في أذهانهم، والربط املنطقي بين الصور التي تسكن على التخل

ة في تقييم قدرات  وهذا يوضح    هم على تعليم أنفسهم بأنفسهم.تساعدإضافة إلى م والكلمات،   ة املنهجي    الطلبةأهمي 

تها في تعليم املشاركة والتع  عن فاعلي 
ً
ن الطالب  ف.  الحر  بيرواكتشاف املبدعين منهم، فضال

 
ة تمك ة السقراطي  املنهجي 

ة ا    التعلم بعد املدرسة. كما أنها تجعلهو ،  بعلمية  من التعامل مع الكتب الدراسي 
ً
ش

 
م واملعرفة؛  لمتعط

ُّ
لمزيٍد من التعل

ع بالحس  النقدي  تدريبه كي  ما يعني ًفا يتمت   في مجتمع ديمقراطي  سليم.  ،يصبح مثق 
ً
 ومواطًنا مسؤوال

 ع بروفسور محمد عبد العزيز ربي

Since my motto is, “Knowledge not shared is Knowledge wasted, and the more we share, the more we gain 

people of knowledge” I ask all readers to recommend every article and book they like because it will help 

inform others. We all share the responsibility to make our world more hospitable to peace, social justice, and 
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freedom; a lofty goal we cannot reach without spreading knowledge and awareness in every corner of our 

mother earth.  
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