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اجلامعات ليست  ذة جامعة الكويت: التعليم اجلامعي ابملعىن احلقيقي للكلمة غري موجود..يقول صديق من أسات     
 أكثر من مدارس اثنوية كبرية. 

التأييد واالستحسان عند من كانوا يشاركون يف اجمللس. ذلك  لقيابلتعليم اجلامعي قد هذا التعريف  ويبدو أنّ      
 هذا االستاذ الفاضل قد أعرب عن رأيه أمام مجع من خنبة املثقفني واألساتذة يف الكويت.  ألنّ 

 ********** 

من الضوء على أنشطتنا  ط مزيداً الصديق ما رمبا يسلّ  ن أضيف إىل عبارة األستاذ اجلامعيأ من واجيب ولعلّ      
الطالع يف الكويت وغري الكويت هي  املشكلة احلقيقية اليت يعاين منها جيلنا العريب التعليمية الرتبوية، أقول: أنّ 

مبزيد من  اجلانب الرتبوي ال ختصّ  لتجارب أن املؤسسة التعليمية اليتالواسع. لقد أثبتت ا امشكلة الرتبية مبعناه
بداع ه حلمل رسالة واإلميان بقضية والنهوض مبسؤولية اإلقومات الشخصية الطالبية حبيث تعدّ االهتمام وال تعىن مب

يف مراحل التعليم العام  والتطوير واحلماسة للتغيري حنو األحسن هي مؤسسة فاشلة. اذ ليس املهم أن يتعلم الطالب 
هذا التعليم مقدمة ملراحل قادمة  نّ كيف يقرأ ويكتب ويغيب بعض املعلومات فقط بل املهم أن يتزايد شعوره أب

يفرتض فيه أن يتابع جهوده من أجل حياة أفضل لنفسه وألبناء جمتمعه وال سبيل إىل ذلك ما مل تكن له قضية أو ما ف
 مل يؤمن برسالة يوقف على خدمتها عقله وقلبه ونفسه. 

************  
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أن الطالب يسعى للحصول على من رجال التعليم،  إليهمن استمعت لكن املالحظ، وهو أمر يتفق عليه كثري ممّ      
ذا كتب له أن يفوز هبذه الوظيفة توقفت جهوده حية يف دائرة من دوائر الدولة. فإشهادته، ليكفل لنفسه وظيفة مر 

 بها وألقى هبا يفوعلى مراحل متتابعة املعلومات الىت غيّ صف ابلروتينية والكسل متحى معهما وانصرف إىل حياة تتّ 
ية عن مسرية احلياة اليوم فيجد نفسه بعيداً  �يت أو بعيداً  قريباً  يوماً  أنّ  واجلامعية. وهذا يعينأوراق االمتحا�ت الثانوية 

 تتسارع يف تطورها الدائم.  فال يعيش مع منجزات العصر اليت

 ************ 

مل جيد خالل سنوات  اجلامعة مبتابعة دراسته وهو الذي وملاذا يهتم الطالب املتخرج من الثانوية العامة أو من     
  أي متعة حقيقية يف حتصيل املعرفة. الدراسة

رم خالل فرتة اعداده التعليمي من حقه يف املناقشة واملشاركة يف تقرير حُ  وكيف يستمتع ابملعلومات وهو الذي
 جع املطلوبة لتنمية ملكاته وقدراته العقلية والعلمية. ومل جيد من يشجعه على تطوير معارفه ابلعودة إىل املرا ،املعلومات

 األمثلترافقه املشاركة يف العطاء هو السبيل  احلفظ الذي للتعلم. ولكنّ  احلفظ وحسب ليس السبيل األمثل إنّ      
 فاقها. عارف والرغبة يف تنميتها وتوسيع آاىل استيعاب امل

مصنع علم يعيد تشكيل معلوماته فيوازن  بل هو يستقبل املعارف، وعاءً بة علم وال الطالب احلقيقي ليس جع إنّ      
 حبماسة شديدة الكتشاف اجلديد من أجل حياة أكثر حسناً  ويعيش وجيمع ويفرق وحيلل وميارس التجارب مسوقاً 

 من فرص السعادة.  نسان مزيداً ولتحقيق اجنازات متنح اإل وكماالً 

 
ّ
ية، من األمّ  نوعاً  نّ لىت رمسناها يف الفقرة السابقة فإطالبنا وطالباتنا على الصورة ا ا مل يكن وضع أكثر املتخرجني منومل

 هؤالء املتخرجني. ميكن أن نطلق عليه اسم " األمية الفكرية " يسود 

 ************** 
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. فقد اتفق من نسوق احلديث عن هذا الواقع مبناسبة احلديث عن اجلهود املبذولة حملو األمية يف العامل العريب     
ة رغم القوانني الصادرة بشأ�ا وامليزانيات يلقيتهم من املهتمني مبحو األمية على تزايد عدد األميني يف املنطقة العرب

 صة لتسريع مسرية املعركة اليت ختوضها احلكومات واملؤسسات املتطوعة يف هذا امليدان. املخصّ 

 ظاهرة. وقد كان من هذه اآلراء رأيلقيتهم رأيه اخلاص يف تعليل هذه ال من هؤالء الذين لكلّ  واجلدير ابلذكر أنّ      
ربة األمية كانت يف العامل حما أنّ  -خالصته :  احلق أدىل به االستاذ السوري حممد البخاري ه ال خيلو منطريف ولكنّ 

تعامل  يممارسته هلذه املهمة مع عشرة آالف أمّ  نتاجية. فقد ذكر أنّ اإلضعاف إل وال سيما يف سور� سبباً  العريب
نوع التعليم الذى يصيبه الفالح ال يلبث أن خيرجه من فئة املنتجني.  معهم سنوات طويلة قد كشفت له عن أنّ 

 أن يعمل مراقباً  الوظيفة الوحيدة الىت تليق به هي فالفالح حامل الشهادة االبتدائية مثال يعترب نفسه " أفندً� " وأنّ 
كان ميارسها مهنة تزرى أبمثاله وال تليق به بعد معرفته القراءة   الفالحة اليت وأنّ  ،على العمال أو أن جيلس وراء مكتب

 والكتابة. 

هذا النوع من التفكري شائع يف أوساط العامة. فالشهادة  الثابت أنّ  نّ هذا الرأي من الصحة فإ ومهما يكن حظ     
هكذا يبدو العلم عند هذا النوع من الناس ميزة متنح صاحبه حق العيش على حساب هى جواز مرور إىل البطالة. و 

 العاملني. 

الشاب الذى ينظر إىل الشهادة مثل هذه النظرة مغرور. والسبب يف ذلك هو طبيعة التعليم نفسه  أنّ  ويف رأيي     
 واجلو الذى حييط ابملتعلمني. 

 ************** 

تنمية القدرة على االنتاج، أكان  بة االمية هو التنمية البشرية. أياملقصود من حمار  األمية: أنّ  يقول املهتمون مبحو     
 . الفكري أو يف امليدان املادي هذا االنتاج يف امليدان

 
ّ
 د من املعارفعن متابعة التعلم الدائم أو السعي الدائم إىل التزيّ ا كان مصري محلة الشهادات هو التوقف يف الغالب ومل

أن تفشل اجلهود الرامية إىل حمو األمية وأن جيد املهتمون هبذا النشاط  من الطبيعي جداً  نّ د من االنتاج، فإوالتزيّ 
 مام.هم فال يسجلون خطوة واحدة إىل األم يدورون حول أنفسأنفسهم يف متاهة أو أ�ّ 
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ة املدرسة أو اجلامعة موقوفة على التعليم مهم وأنّ  األسرة هي املسؤولة عن اجلانب الرتبوي هناك من يقول : أنّ      
األسرة  حبيث تنصرف كل منهما إىل تزويد الطالب أو الطالبة مبجموعة من املعلومات. وينسى أصحاب هذا القول أنّ 

العربية مؤلفة من آابء وأمهات ينتمون إىل عصر يتصف ابلتواكل وال يرى يف الشهادة يف الغالب األعم غري وسيلة 
ه. ومن هنا وجب على القيادات ن به صاحبها رزقيؤمّ  وز ابلوظيفة وابلتايل للحصول على الراتب الذيللف أساسية

 صل ابألنشطة اخلاصة ابلعقل واألخالق والوعيما يتّ  عالمية وكلّ سياسات التعليمية واإل االشراف على التتوّىل  اليت
مث مهمة تقدمي املعلومات مث الربط بينهما حبيث يشعر  وم مبهمتني: مهمة االعداد الرتبويابملسؤوليات احلضارية أن تق

 م والكفاح يف سبيل هذه املسرية. خامة ال بد من االستعانة هبا ملتابعة مسرية التقدّ مجع املعلومات هو  الطالب أبنّ 

ال يهتم ابلربط بني الرتبية والتعليم. فقد حدث منذ  القرار السياسي يف العامل العريب صانع ا يلفت النظر أنّ وممّ      
 ا قاله يلوبني رئيس دولة عربية جرى فيها حوار حول الرتبية والتعليم. وكان ممّ  مناسبة مجعت بيين أنّ  عشرين عاماً 

سة لفت نظره املدر ه زار يف بلدته مدرسة اثنوية صاحبها رجل دين. وبينما كان يتنقل يف فصول لوجهة نظره : أنّ  أتييداً 
لطالب فأجابه رجل الدين : � طالب وسخ املظهر. فسأل الزائر صاحب املدرسة عن سبب هذه الوساخة عند ا

مهمىت هى التعليم ال الرتبية. واألبوان مها املسؤوالن عن نظافة الطالب وحسن تصرفه وعنايته بنفسه. مث  نّ سيدي إ
األسرة هي املسؤولة الوحيدة عن إعداد  رجل الدين. ألنّ  من رأي : وأ� علق رئيس الدولة على هذا احلادث قائالً 

 جيعله شديد العناية بنفسه.  الطالب اإلعداد الذي

 ************** 

 ته وطريقة تفكريه ينتمي إىل التيار التقليدي الذيوأ� ال أعجب ابلطبع ملا صدر عن املسؤول الكبري فهو يف عقليّ      
ال ينفصل عن  . فالوعي احلضارينسانية ال تتجزأالشخصية اإل الرتبية. وبذلك فهو ينسى أنّ ة ينيط ابألسرة مهمّ 

، جيعل من املعارف املادة الصاحلة لتصنيع احلضارة الذي هو وحدهلق احلضارة خُ  العلم. وبتعبري آخر : ينسى أنّ 
وتقوية الرغبة ميان ابلنظام وح اإلبداع وتغذية اإلبرسالة تدعو إىل حتقيق الذات اإلنسانية بتنمية ر  مياناإللتنمية  وابلتايل

 دبية. من اجنازات اجملتمع املادية واأل يف تطوير كل اجناز

ك بشرف العمل وفضيلة م والرغبة يف التنمية والتمسّ ميان ابلتقدّ ية إال بربط أخالق التنظيم واإلفال قضاء على األمّ      
 نتاج املستمر. اإل
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ب. بل هو عملية تفجري للطاقات فك احلرف ومتكني املواطن من القراءة والكتابة وحس  يعينحمو األمية ال نّ إ     
 نسانية الكاملة وهذا هو ما يعنيه التعليم املستمر. اإل

تساعده على تنمية  ه لألرض ودراسة آخر التطورات اليتمتكني الفالح من حتسني فالحت يعينحمو األمية  كما أنّ       
ز�دة  اتقان العامل لعمله يف املصنع، كما يعينيف الوقت نفسه أن يزيد  أكرب قدر من االنتاج. وهو يعينري أرضه وتوف

أن ميارس متخرج العلوم ما قضى السنوات الكثرية يف  أيضاً  ه أبحدث فنون التسويق. مث هو يعينمهارة  التاجر واهتمام
 ال ينصرف مهندس املعمار اىل توقيع األوراق وحسب. دارة، و يعمل مهندس البرتوكيماو�ت يف اإلدراسته. فال 

 ************** 

على جنازات حبصول أبنائها تتجاوز نفسها وحتقق اجلديد من اإلاألمم ال تتقدم ف وال ننسى يف هذه املناسبة أنّ      
وى هبا اإلرادة وتتضاعف اقة ينشط هبا العقل وتقبل تتقدم أبن جتعل من فلسفتها الرتبوية التعليمية ط ،الشهادات فقط
 نشاء والتعمري والتطوير. هبا الرغبة يف اإل

 منهم يف حدود ما خلق له.  ألديب والفنان كلّ وهذا يصدق على العامل كما يصدق على ا     

واألدابء بل ميان ابلعمل عند أصحاهبا ال تشكو من قلة العلماء رات عندما تغيب وتنطفىء حرارة اإلواحلضا     
 تشكو من ضعف انتاجية العامل وتفاهة انتاجية األديب. 

سالمية حني ازدهرت وارتفعت هلا معامل القوة مث حني ذبلت واختفت هلا معامل لنا ىف اتريخ احلضارة العربية اإلو      
نوعية مناقضة هلا  القوة وأنّ حتقق االزدهار و  عية معينة من العلماء واألدابء هي اليتنو  آلية والعالمة على أنّ القوة ا

 حتقق الذبول والضعف. 

م هي وحدها اليت تكشف عن أمهية العطاء ب العامل املتقدّ شهد اليوم معاملها بني شعو واملناقشة العنيفة اليت ن     
 تقوهلا نوعية العلماء واألدابء والفنانني املبدعني اجملددين.  هي تلك اليت د. والكلمة األخرية دائماً املتجدّ  احلضاري

 فشل اجلهود الرامية اىل حمو األمية مرتبط بفشل الفلس هكذا يتأكد لنا أنّ      
ّ
ا كان فة الرتبوية التعليمية يف البالد. ومل

 يف حاجة إىل رواد تربويني تعليميني من الطبيعي أن يكون هذا العامل نّ العامل العريب يف بداية مراحل ازدهاره احلضاري فإ
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فال يتصرفون على صورة موظفني ينتظرون الراتب ىف آخر كل شهر وحسب بل يتطوعون خللق جيل من األقو�ء 
تفتح  فري أقصى قدر من حرية احلوار اليتاملؤمنني ابلقدرة من �حية وابملعرفة من �حية أخرى، ومن �حية اثلثة بتو 

بداع وجيدون يف هذه املتعة م ويشعرون معها مبتعة اخللق واإلواسعة يلجو�ا فيحققون هبا ذواهت بواابً أمام عقول الطلبة أ
 نتاج والتقدم. عن بطولة اإل تعبرياً 

 ************* 

ان النجاح لرسالة وضمان النجاح فيها مشروط بضم املراحل التعليمية، فرع من رسالة املعرفة يف كلّ حمو األمية  نّ إ     
عة ستكون كما كانت حىت ني وجيوش البطالة املقنّ الز�دة يف عدد األميّ  نّ املعرفة هذه. فإذا مل ننطلق من هذا املفهوم فإ

 اليوم القدر الوحيد املكتوب هلذه األمة. 

 


