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ست في أكثر من جامعة عربية، وكونت مخزونا ال بأس به من االنطباعات والحقائق عن در
كان من أهم وأبرز ما خبرت عن مزاج . األداء اإلداري والعلمي واألكاديمي في جامعاتنا العربية

م وليس على إطالقهم، ال يرغبون في ممارسة التفكير الحر، الطالب ورغباتهم أنهم، في مجمله
ويفضلون التعليم التلقيني الذي ال يوقظ فيهم إنسانيتهم وال يشحذ شخصياتهم، وال يقودهم نحو 

 .المساهمة الحرة في بناء مجتمعاتهم
قول لطالبي في الحصة األولى من الفصل الدراسي بأن مادة الدرس أيثور جدل كبير عندما 

تكون مادة تفاعل داخل الغرفة بين الطالب أنفسهم وبينهم وبين المدرس، وإن عملية النسخ لما س
يقول المدرس غير مستحبة، ومن األفضل للطالب والطالبة االنتباه ومحاولة الفهم والمشاركة في 

 ويحصل لغط وهرج ومرج عندما أقول للطالب بأن أسئلة االمتحانات ستكون تحليلية .النقاش
 .ي/ي واذكر/تلفة تماما عن أسئلة التلقين التي تبدأ ب عددمخ

أغلب . تتم مواجهتي عادة بكم هائل من االحتجاجات واألسئلة وتعليقات الدهشة واالستغراب
الغالبية الكبيرة من . األسئلة تنصب حول ماهية األسئلة التحليلية ومعنى هذا النوع من األسئلة

لتحليلي، وال يعرفون الربط بين المتغيرات، وال تكوين صورة الطالب ال يعرفون معنى السؤال ا
أحاول االستعانة . كلية من الجزئيات، وال يعرفون تفكيك الكليات مهما كانت بسيطة إلى جزئيات

بأمثلة بسيطة من أجل تقريب الصورة فأقول إن من يلقي بأي نوع من النفايات في الشارع أو في 
ارس ممارسة غير أخالقية أو بعيدة عن األخالق اإلسالمية، ساحة عامة أو أي مكان عام يم

يستغرب الطالب . يفعل ذلك يثير أسئلة حول مدى حرصه على نظافة الوطنمن وأضيف بأن 
 الربط بين السلوك المشار إليه والتعاليم ال يروق لهمويحتجون بأنهم يصلون ويصومون، و

 .السماوية، أو القيم األخالقية
كانوا يرون بأن الوساطة في التوظيف قيمة أخالقية جيدة أم سيئة، فيجيبون بأنها أسأل فيما إذا 

أسأل فيما إذا كانوا سيبحثون عن وساطة بعد التخرج للحصول على وظيفة فيجيبون . قيمة سيئة
وهم يستغربون عندما أقول لهم إنهم يناقضون أنفسهم، ويستغربون أكثر عندما أصر . باإليجاب

 . ال قيمة له إن لم تكن له ترجمة سلوكيةعلى أن المبدأ
 ومن المتوقع أن بعد أخذ ورد، وبعد محاوالتي الصعبة جدا والشائكة إلقناعهم بأن لإلنسان عقال

يستعمله لفهم األمور واستيعابها وتحليل المعطيات وربط المتغيرات من أجل أن يعرف ما يدور 
له للتغيير وتحسين  الظروف المواتية ، ويعرف كيف يتعامل مع مختلف األوضاع لصنعهحول

 شعبه وأمته، يقول أغلب الطالب إنهم اعتادوا االستماع إلى المدرس والمدرسة أحواله وأحوال
يقول أغلبهم . وحفظ المادة عن ظهر قلب والجلوس إلى االمتحان والحصول على عالمة وانتهى

لعالمة التي يا في النهاية تكمن في ابأنهم اعتادوا على صم المادة ولو بدون فهم، والقيمة العل
وبعضهم يختصر األمر بالقول بأنهم .  وليس في العلم الذي يختزنه في رأسهيحصل عليها الطالب

 .تعلموا كيف يكونون ببغاوات يرددون ما يقوله المدرس أو األب أو صاحب السلطان
أن أحدا لم ا يقول أحدهم بال أستغرب أبدا عندما يسأل طالب عما هو التفكير، وال أستغرب عندم

لب االعتيادي هو الحفظ، واإلجابة الحرفية وفق التعاليم التي يعطيها الط. يطلب منه أن يفكر
يتوقع المدرس، وفق ما يقوله أغلب الطالب، أن يكتب الطالب في أوراق . صاحب السلطة



حتى أن . تكون منخفضةاالمتحان ما يقوله المدرس أو ما يخطه الكتاب حرفيا، وإال فإن العالمة س
 .ا الكتابية في ورقة االمتحان غير محمودة/ة إعادة الصياغة وتمرين قدرته/محاولة الطالب

 أغلب الطالب بعد انقضاء الحصص األولى وتعريف الطالب بأهمية التفكير الحر واإلبداعي، يبدأ
إنهم يرون أن . ةمحاولة تشجيعهم على التفكير فيقولون بأن هذا من منغصات الحياباستنكار 

 يتساءلون عن كثير من األمور ممامحاولتي إلقناعهم باستعمال عقولهم تسبب لهم المتاعب ألنهم س
وهم يذكرون حاالت كثيرة يمارس فيها المدرس سالح العالمات ضد . سيجلب عليهم النقمة

ون إنهم ال وعدد ال بأس به منهم يقول. الطالب الذي يتساءل أو يشكك أو يرغب في فهم المادة
سئلتهم سببا في رسوبهم في المادة، ويضيفون بأن الشر األكبر يكمن في يسألون حتى ال تكون أ

 .معارضة األستاذ في طرحه، أو تصحيحه إن هو أخطأ
يقول الطالب إنه إذا كان األب تلقيني وقمعي، وكذلك المدرس والمدير، فكيف سيكون رئيس 

 وكيف سيتصرف رئيس الجهاز األمني؟ يقول بعضهم بأن المؤسسة غدا عندما يشغلون الوظائف؟
تشجيعي لهم العتماد عقولهم وقناعاتهم كأسس لتوجيه القول والعمل سيوقعهم في مشاكل مع 
. أجهزة األمن ورئيس الدولة، وسيمضون حياتهم مطاردين أو معتقلين أو فارين من البالد

بيا وفهلويا بال فكر أو هدف، ويحاول التستر ويقولون بأنه من األفضل لإلنسان أن يكون بليدا وغ
هذا هو الطريق األقصر نحو . تحت بعض الطقوس الدينية عساه يفوز بالجنة في الحياة اآلخرة

 .حياة هادئة حتى لو كانت مليئة بالذل والمهانة
تكثر في الوطن العربي المؤتمرات حول التعليم المدرسي والجامعي، وتنهال التوصيات من أجل 

تحسين بكم كبير، ويخرج المؤتمرون عادة وقد نفضوا عن أنفسهم هم التقدم العلمي في الوطن ال
عبارة عن مضيعة للوقت والجهد والمال، ومن األفضل لنا تقديري بأن هذه المؤتمرات . العربي

 .كعرب أن نعالج األمور من جذورها بدل الهروب من مواجهتها
 

 التيه الفكري في دور العلم العربية
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ال أوصف هنا مالمح التيه الفكري في دور العلم العربية التي من المفروض أن تكون رائدة الفكر 
والنهوض الفكري والرقي بالتفكير الحر اإلبداعي، إنما أعطي مثاال على بعض الضحالة الفكرية 

ي التعليمية، والسذاجة والتناقض الفكريين اللذين قد ال يخطرا على بال التي ألمسها في تجربت
من المؤكد أن المستوى الفكري يعكس المستوى الحضاري العام لألمة، وهو . المريض بهما

كلما . يعكس مستوى أداء األمة في معالجة قضاياها ولتغلب على الهموم والتحديات التي تواجهها
 .عالجاتها، وكلما صغرت عقول أبنائها تتقلص معالجاتهاارتقى فكر األمة ترتقي م

أضرب هنا مثال من مادة الفكر اإلسالمي التي أدرسها ومدى تقدير الطالب للقضايا الحيوية التي 
يثور نقاش داخل غرفة الدرس . تواجه األمة العربية، وكيفية التعامل معها من منطلق إسالمي

تستحوذ قضية لباس المرأة .  العلمي وتحرير األرض العربيةحول قضايا مثل لباس المرأة والتقدم
هذه قضية تستنفر القوى المختلفة . على نصيب هائل جدا من االهتمام واآلراء والنقاش والجدل

لدى الطالب والطالبات، وكل منهم يدلي بدلوه بجدليات قد تكون علمية أو غير علمية، وتأخذ 
أحاول كمدرس أن أبتعد عن هذه المسألة بقدر اإلمكان . فسهامتسعا من الوقت ألنها دائما تفرض ن

 .ألفسح المجال لقضايا أخرى، إال أن الطالب ال يكادون يبرحونها



عدد ال بأس به من الطالب يربط مسألة تقدم األمة وانتصارها على التحديات بغطاء الرأس قائلين 
 يودي بها إلى الهزائم المتكررة، بأن عدم تغطية الرأس يجر على األمة غضب اهللا سبحانه مما

وعندما قال . ويضيفون بأن األمة سينصرها اهللا ويصلح حالها إذا التزمت النساء بهذا الغطاء
طالب بأن األمة ستتفوق إذا أتقنت المرأة عملها في المطبخ، صفق له طالب عديدون وبانت 

 .ابتسامة الفرحة على وجوههم
خاص بنظام التعليم الجامعي، وعن مقومات الجامعة العربية عندما أسأل عن الفكر اإلسالمي ال

التي تلتزم بالتعاليم اإلسالمية، يأتينا جواب بأن الفكر اإلسالمي يمنع وجود الطالبات في الجامعة، 
ومنهم من يتهاون فيقول بأن . ويطالب بوجودهن في مكان آخر ال يختلطن فيه مع الطالب الذكور

) كافتيريا(ي الصفوف الخلفية، ويقولون بأنه يجب توفير مقصف على الطالبات أن يجلسن ف
أستمر في اإللحاح على مالمح جامعية أخرى، فيذكرون مسألة االلتزام . للذكور وأخرى للنساء

يصمت الجميع عندما أسأل فيما كانت مسألة اإلخالل بآداب . بآداب الظهور العام، وعدم التبرج
 .قتصر فقط على النساء، وكأن األمر خارج التمحيصالظهور العام تشمل الذكور أم ت

يصاب الغالبية الساحقة من الطالب ذكورا وإناثا بالدهشة عندما أسأل فيما إذا كان البحث العلمي 
هل يصر اإلسالم على أداء متميز في البحث العلمي . من أسس الرقي باألمة من الناحية اإلسالمية

 يقومون بأعمال البحث والتنقيب العلميين أم ال؟ هل يصر أم ال؟ هل يحاسب المدرسين الذين ال
على أن إدارة الجامعة يجب أن تكون مهنية بعيدة عن القبلية والتسييس أم ال؟ هل تنشغل الجامعة 
في تطوير القدرات المهنية والتقنية ألبناء األمة أم ال؟ هل تدخل المسائل االجتماعية والسياسية في 

 أم ال؟ من خالل هذه األسئلة وغيرها، يتبين أن الطالب ليسوا على معرفة تحديد عالمات الطالب
 .باإلسالم، وأنهم لم يتعرضوا لمحاضرات ودروس حول أهمية العلم في اإلسالم

 آية 700إذا قارنا بين تركيز القرآن الكريم على قضيتي العلم ولباس المرأة، نجد أن هناك حوالي 
يبدو أن . ر والتعقل والعلم، وأن هناك آيتين فقط حول لباس النساءتتحدث عن الفكر والتدبر والنظ

 . ال يثير االهتمام، في حين تستنفر النفوس عند الحديث عن اآليتين700الرقم 
المذهل في األمر أني أسأل عن مدى استعداد الطالب للحصول على شهادة جامعية دون دوام 

أطلب من الطالب التصويت على فكرة منحهم . نجامعي فأجد أغلب الطالب ذكورا وإناثا موافقي
شهادات جامعية مقابل دفع األقساط الجامعية دفعة واحدة، فأجد أن الفكرة قد فازت بأغلبية ساحقة 

أسأل فيما إذا كان اإلسالم يعلمهم ذلك، فيقولون بأن األمة جميعها في وضع هزيمة . من األصوات
 .هموخمول ويجب أال تتوقف فوائد الخمول عند

أسأل فيما إذا كان اهللا سبحانه سيوفقنا لما فيه الخير فيما قررنا االبتعاد عن العلم والمعرفة، فال 
 .وكما يبدو أن توفيق اهللا، بالنسبة لهم، مرتبط فقط بمظهر المرأة. يجيبون

إذا كان تدريسنا . وإلى كل المثقفين والمفكرين العرب" رجال الدين"هذا كالم موجه أوال إلى 
نصحنا وتشجيعنا عبر عشرات السنين قد أنتج مثل هذا الفكر المتهاوي، فمعنى ذلك أن الخلل في و

هذا خلل خطير وكبير يغرق األمة في . المدرس وليس في الدارس، في المعلم وليس في التلميذ
 واهم المزيد من اإلخفاقات والهزائم، وإذا ظن أحد أن اهللا سبحانه سيأخذ بيد مستهتر أو كسول فإنه

يمكن أن يأخذ اهللا بيد مظلوم يحاول، ومستضعف يقاوم، أما الذين . وال يعرف عن اإلسالم شيئا
 .يرفضون العلم والبحث والتمحيص، ويعادون الكتاب ومصادر المعرفة فال معين لهم

 .يجب أن نغير ما نحن فيه من أساليب ومفاهيم، وإن لم نفعل ذلك، فإننا نبقى خلف األمم
 
 


