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 .2017( سبتمرب) أيلول 11 الواقع فيه
 

 .نقاط فقطاحلّق يف االستعالم وواجب االستعالم يف عشر 
  األطفال يبارك يسوع

 (17-15: 18 لوقا ،16-13: 10 مرقس)
 األطفال َدع وا: "َيسوع   فَقالَ . التَّالميذ   فانتَهَره م   وي صل  َي، عَليه م َيَدْيه   لَيَضعَ  أبطفال   النَّاس   بَعض   وجاَءه  
 ".ه ناك م ن وَمضى عَلْيهم َيَدْيه   ووَضعَ ". السَّماوات   َملكوتَ  هؤالء ألمثال   ألن   ََتَنعوه م، وال إلَّ  أيْت ونَ 
   15-19/13مشهد معروف وشهري من إجنيل مّت   أّوالً :

م من حوله عم ا يريد أن حول حق  التلميذ يف االستعالم وحول حق ه يف أن ي عل  ماذا أريد من هذه املداخلة 
 يقوله؟

 األهل والكهنة واملعل مني –األطفال كانت أمور معروفة وضع اليد ومباركة  ←
يسوع كان املعل م يف منظور الناس ومن الطبيعي أن أيتوا إليه ابألطفال لوضع اليد واملباركة والصالة  ←

 عليهم
 ن ه كان معل ًما يصل ي، يدخل يف عالقة عامودي ة مع أبيه السماويأخصوًصا أن  يسوع كان معروفًا  ←
 كان يسوع يعل م الكبار لكن عندما أتوا ابألطفال إليه توق ف عن التعليم لالهتمام ابألطفال  ←

 طفالالتالميذ يقفون حاجزًا بني يسوع واأل← 
 موقف يسوع موقف القائد الرتبوي ←
م املستقبل فافتحوا الطريق لألطفال ( 1  ستقبل البشريامل /لهم األولوي ة ألّن 
 إلي دعوهم أيتون  ←فيها وسيط بني املعل م يسوع واألطفال عالقة مباشرة وليس ( 2
  همال حترموهم من إنشاء عالقة مباشرة بيين وبين ←ال َتنعوهم ( 3
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هلم ملكوت السموات : يف تصو ران أن  األطفال )والناس( يسريون حنو ملكوت السموات، يف حني أن  ( 4
يعطي و ، احلب  واحملب ة، الق َيم اإلجنيلي ة كل ها( املصاحلةكالم يسوع يشري إىل ملكوت السموات )املغفرة، 

 على الق َيم –االنفتاح على العامل و  الثقة –الصداقة  –لألطفال السالم 
الطفل كما البالغ له احلق  يف أن يعرف وأن يطلب املعلومات من أهله ومدرسته، وخصوًصا من معل مه ( 5

لعلم يتمت ع اب من ضروري حلياهتم، ملستقبلهم. من أن يعرفوا ما هو  ومعل مته، يسوع يقول لنا : ال َتنعوهم
 .صلب ني ة على أساس  ين مشروع حياته الفردي ة واملواطواملعلومة هو الذي يستطيع أن يب

 
من مشهد اإلجنيل، نفهم أن  الرتبية احلق  تكون فاعلة عندما نعطي للولد والطفل الدور واملركز الذي اثنًيا : 

ا هو يفمل يعد هذا الطفل فيستحق ه،  مكان مركزي  إذ إن  ملثل هؤالء أي ملثل هؤالء  يف اهلامش أو مغي  ًبا إّن 
هم إىل تحاجو إىل بساطتهم  أوطفال ن  يسوع ينظر إىل فضائل األأألطفال ملكوت السموات. ال أعتقد ا

ن ه مشروع املستقبل، نستطيع أن نبين فيه ومعه، يؤمن أذلك مثااًل، بل يرى يف الطفل لاآلخرين، ويعطي 
عنده الكثري  فرًدااملستقبل، واستناًدا إىل قدراته العقلي ة والعاطفي ة والروحي ة،  إمرأة أو أن  الطفل سيصبح رجل

ي صبح من الق َيم واملبادئ الفكري ة والروحي ة والعاطفي ة واملواقف اإلنساني ة املختلفة. هذا الفرد مدعو إىل أن 
 املواطن املنفتح على اآلخر، املؤمن بوطنه، القادر على العيش مع اآلخرين بسالم وحمب ة.

 
ي يف االستعالم كطفل وولد وواجيب أن أستعلم، عن عندما نتحد ث، من الناحية الرتبوي ة، عن حق  اثلثًا : 

  ماذا نتحد ث يف الواقع وابلفعل؟
اقات والشرعات الدولي ة وخصوًصا يف االت فم ليه اإلجنيل يف اعتبار الطفل فرًدا ممي  زًا، ي رتجَ ما أك د عن  إقول ن

هذه الشرعة وغريها جتعل من الطفل شخًصا  .الت فاق الدول حول حقوق الطفلاملتمث لة اب 1989شرعة يف 
وله أيًضا كرامته اليت ال بد  أن تكون حمرتمة. حبسب هذه االت فاقي ة  املمي زةكامل األوصاف، له شخصي ته 

االنضواء إىل مجعي ات، و قوق متعد دة، إذ إن ه يستطيع  ممارسة حرّي ت التعبري، حبالولد يتمت ع  ،الدولي ة
 الدين وكذلك يستطيع أن يطالب ابحرتام حياته اخلاص ة.و الضمري، و التفكري، و ن، االجتماع مع آخريو 
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فاقي ة تتعه د أبن تعر ف مببادئ وأحكام إن  الدول املوق عة هلذه االت  "من االت فاقي ة الدولي ة :  42قرأ يف املاد ة ن
 هذه االت فاقي ة، بواسطة وسائل فاعلة ومناسبة للكبار وللصغار على حد   سواء". 
املعل م يقوم املعل مة أو تقوم هناك إمجاع على صعيد الد ول اليت وافقت على هذه االت فاقي ة ومنها لبنان، أن 

حقوقهم وواجباهتم على ألطفال واألوالد ابتعريف  ابواجبهم  ،ائي ةاملدرسة االبتديف وخصوًصا  ،املدرسةيف 
أن تعر ف عن هذه  ،أكانت خاص ة أم رمسي ة ،ألن  من واجب املدرسة ومن واجب دور املدرسة الوطين

 احلقوق وهذه الواجبات وعن البعد العاملي هلذه احلقوق والواجبات.
 

ضوء حري ة التعبري  يف لمدرسة احلضاني ة وللمدرسة االبتدائي ة، يف بعض الدول، هناك توجيه أ عطَي لرابًعا : 
أبن تكون املكان الذي فيه تتعز ز هذه احلري ة. ماذا تعين حري ة التعبري يف هذا اجملال  ،املعطاة للطفل والولد

يصبحوا أشخاًصا د أن والل واألاطفمن االت فاقي ة؟ هذه املاد ة تعطي احلق  لأل 12اليت تتحد ث عنها املادة 
ون عن رأيهم يف األمور اليت ختص هم ا يعّب  وا حبري ة  فاعلني ال يتكل مون من أجل أن يتكل موا بل إّن  وأن يعّب 

أعمارهم.  مستوى وأن يشاركوا يف القرارات اليت ختص هم ابلنظر إىل ويتعل موا كيف يتعاملون مع حري تهم،
 ,Robin, Freinetت الرتبوي ة املعروفة بنظرّيت الرتبية التعاوني ة )رّي  هذه النظرة تتوافق أو هي مستمد ة من النظ

Neil)  اليت تدعو األطفال واألوالد إىل اإلدالء برأيهم يف كل  ما يتعل ق ابحلياة املدرسي ة واجلامعي ة وكذلك
املشاركة أكثر يف كل  من االت فاقي ة تدعو الطالب إىل  12، املاد ة ما يتعل ق بطرق تعل مهم. على كل   ل  ك

 القرارات اليت تتعل ق مبسريته التعليمي ة.
 

احلق  أن يستعلم عن هذا يعين أن له و Le Droit de s’informerاحلق  للطفل والولد أن يستعلم خامًسا : 
 أن يعّب  عن رأيه وأن يكون له دور يف احلياة اجلماعي ة. يف حقوقه وواجباته كما له احلق  

من إنسان شخص غريب أو من وسائل اإلعالم، بل  يتوج ه إىليف االستعالم هو حقٌّ ال  لكن هذا احلق  
 ن: األو ل األهل الذي لتفعيل هذا احلق   هنا نستطيع أن نتحد ث عن ثالثة مصادر .ابلغ أو راشد قريب منه

عن املرغوب واملمنوع، الثاين هو املعل م أو املعل مة اليت و عليهم إعالم الطفل عن حقوقه وواجباته، يتوج ب 
وكذلك عن واجباته وعن املمنوع الصفي ة عليها إعالم الطفل والولد عن حقوقه يف جمال احلياة  يوم كل  يف  
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واملرغوب، واملصدر الثالث هو املدرسة كمؤس سة عليها أيًضا إعالم الطفل والولد عن نظام املدرسة الداخلي 
ه املدرسة والرفاق واألستاذ الصف  ويف امللعب ويف الباص  املدرسي وكذلك عن نظام الدروس والسلوك جتيف ا

 إخل...
وبعضها و هو مقبول  بعضهاهذا احلق  للطفل والولد واليافع مبا خيص  حقوقه وواجباته ال يرتجم يف الئحة 

عنه ضمن منظومة ق َيم ومبادئ وأسس  ما هو مرفوض أو الئحة ابحلقوق والواجبات بل يتم  عرضه واحلديث
حتو ل احلديث عن  وإال  ي عمر كان ملسرية التلميذ يف أجوهري ة تكون مثل الروح يف اجلسم ومثل الطاقة 

هذا احلق  وهذا االستعالم عن احلقوق والواجبات إىل جمر د الئحة شكلي ة ال تدخل يف عمق الضمري 
التلميذ يفك ر يف قيمة احلقوق والواجبات  أن جيعال ،كثر من البيتأ ،مواملعل   ن  مهم ة املدرسةأإذ  والوجدان

م هي يف أساس السلوك وإال  أصبح النظام شيًئا شكليًّا وضاغطًا يَ وأمهي تها على مستوى احلياة ككل  وأن  الق  
 .على الولد

 
عليه واجب إن  عندما نقول إىل التلميذ  .(Le devoir de s’informerواجب الطالب أبن يستعلم )سادًسا : 

احلق  يف أن يتكل م، ال لديه ن  إأن يطالب ابملعلومات الواضحة الصرحية واألكيدة، نقول يف الوقت نفسه 
ا بعض التالميذ يثرثرون ألن نا وال نشج عهم  نعطيهم احلق  يف الكالم ويف طلب املعلومات( ال أن يثرثر )ورمب 

ون  فإن   ، وابلتالعلى الكالم واجب الكالم )خصوًصا للتالمذة اخلجولني( حيو هلم إىل أشخاص فاعلني يعّب 
مصاحلهم... وعندما  نوعري عن رغباهتم، وعن خوفهم أحيااًن، عبيتدر بون على التو حبري ة عن أفكارهم، 

ا يشعر أبن ه موجود،  عندما أيخذ التلميذ م، أان أفك ر إًذا أان موجود... أان أتكل  يطلب التلميذ الكالم إّن 
ا يدخل يف حالة تواصل مع اآلخرين،  يشعر أبن ه جزء فجتماعي ة، إكائنات   هؤالء يصبحفالكالم للتعبري إّن 

من اجلماعة وأن  عنده سلطة على حياة اجلماعة وعلى التأثري فيها من خالل مشاركته الفاعلة فيها، )مثالً 
 لة، عمل دراسي...(، رحمعي نةاملندوبون يف الصفوف، قرار لعبة 

هالً ملا جيري حوله ويف صف ه. واجب التلميذ كما اواجب التلميذ أن حيصل على معلومة يعين أال يكون ج
واملعل مة واألستاذ هو أن يتحق ق أبن   املعل مكون له املعلومة الصاحلة يعين أال يكون مغي  ًبا. دور تحق ه يف أن 
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املعلومة وصلت إىل التلميذ وإذا شارك يف تفكري مجاعي ال بد  أن تكون عنده املعلومات الضروري ة اليت تتيح 
 له املشاركة. 

 
عندما حيصل التلميذ على املعلومات وعندما يتم  التحق ق من أن ه حصل عليها، معىن ذلك أن ه سابًعا : 

أصبح شخًصا فاعالً تقع عليه ال فقط واجبات بل أيًضا مسؤولي ات. عندما يعرف التلميذ أن  عنده أمثولة 
املعل م  على وال شك  أن   ن  لديه املسؤولي ة جتاه ذلكان حيض رها يف البيت، فذلك يعين أأو َتارين عليه 

ا التلميذ إىل هذه املسؤولي ة وأن يرتّب  التلميذ على املسؤولي ة يف عمر ما بني و أن ينب ه واملعل مة واألستاذ
واجباته يف هذا العمر. الولد لالسابعة والعاشرة على وجه اخلصوص ألن  الولد يصبح أكثر فأكثر واعًيا 

بل كذلك فحسب ابلنسبة إىل النظام املدرسي  يسوعن أفعاله ليصبح مع الوقت مسؤواًل عن كلمته 
يعاقب فيه  ،كما نعرف  ،ابلنسبة إىل القانون العام، حيث أن  هناك حمكمة لألحداث وسجًنا لألحداث

الولد الذي يتجاوز بعض املمنوعات مثل األذى اجلسدي على اآلخرين اخل... نقول هنا إن  الولد واليافع 
ا  ،الل سلوكي اته ومن خالل حري ته يف التعبري والتفكري واملشاركةمن خ ،وحّت الطفل صبح مواطًنا من يإّن 
مسؤولي ة الطفل و هنا نطرح بعض األسئلة : كيف نوف ق بني حس  املسؤولي ة املواطني ة والفردي ة املواطنني... 

عية الطفل والولد اليافع والولد وحّت اليافع على مستوى املدرسة؟ ما هي الوسائل اليت نستخدمها يف تو 
ا املسطرة وبعض العقوابت األخرى الرادعة فردعلى مسؤولي اته ك الرتبية إن   ؟  وكمواطن غري القصاص ورمب 

 رٌّ.احلهذا اإلنسان  ،املواطن تنشئةبل تقوم على على اخلوف من العقاب  ال تقومعلى املواطنية 
 

 كيف نتصرَّف؟،أمام حري ة الطالب، الطفل والولد واليافع اثمًنا : 
 على أمرين أساسي ني :  تنشئةتلق ينا  ،بوصفنا معل مني وأساتذة ،حنن ابإلمجال

دة، وأن تكون لدينا سلطة الكالم من ضرورة أن نعل م وأن ننهي الّبانمج وفق روزانمة حمد  أّواًل :  
ا رسالتنا.  أجل أن نعل م أّن 

و الكلمة هي أداة أي تتم  عملي ة التعل م والتعلُّم، فالكالم ضرورة أن يكون الصف صامًتا لك : اثنًيا 
  .عملنا األوىل وهي أداة تربية األجيال وهي أداة شبه مرك زة على املعل مة واملعل م
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Le silence est demandé jusqu’à une date récente raconte un des attributs de l’enseignement 

magistral Ferdinand Buisson (1841-1932), un pédagogue français qui écrivait en 1887 : « Le 

silence pendant les leçons est le point de discipline le plus important. Ce que nous nommons le 

silence est l’absence de bavardage quant au silence absolu, le maître de l’école disciplinaire 

l’obtient instantanément à un signal convenu toutes les fois qu’il en a besoin. Le silence est ne pas 

poser des questions à son voisin c’est écouter seulement le maître ». 

 

Comment faire alors si l’enfant a le droit d’être informé et le devoir de s’informer, ce qui autorise 

la circulation de la parole ?  

كان الصمت مطلواًب حّت  وقت  قريب. هذا ما يقوله لنا أحد أعالم التعليم االستاذ فردينان بويسون  
Ferdinand Buisson (1841-1932وهو مرّب  فرنسي كتب ،)  الصمت  ما يلي : 1887يف العام"

االنضباط. ما نسم يه الصمت هو غياب الثرثرة، أم ا الصمت املطلق  خالل الدروس هو األهم  من حيث
فاملعل م يف الصف  املنضبط حيصل عليه فوًرا إبشارة مت فق عليها كل ما احتاج إليها. الصمت هو عدم طرح 

 األسئلة واإلصغاء إىل املعل م فقط".

  العمل إًذا إذا كان الطفل يتمت ع ابحلق  يف االستعالم وواجب االستعالم، األمر الذي يتيح تداول الكالم.ما 
الثقة مفتاح التعلُّم وهي أساس جناح احلياة الصفي ة وخصوًصا التعلُّم التعاوين. املعل م الناجح هو اتسًعا : 

 .يصغي ويتكل مو معهم، يتجاوب يستطيع أن الذي يستطيع أن جيعل التالميذ يثقون بكلمته، وهو الذي 
بعضهم البعض. هذا اإلصغاء املتبادل إىل املعل م الناجح إبصغائه يستطيع أن يعل م التالميذ اإلصغاء إليه و 

حيث أن  كل  فرد فيها يشعر أبن ه معرتف به، له الدور أبن يتكل م وأبن يصغي وأبن  يبين اجلماعة املسؤولة
من شيء أسوأ من االستهزاء بكلمة اآلخرين حيث أن الفرد يشعر أبن ه مرذول يقد ر ما يقول. ليس 

 ومرفوض فيفقد الثقة بنفسه.
 
إن  حق  الطفل والولد واليافع يف طلب االستعالم ال بل يف واجب االستعالم عن أخريًا أقول : و عاشًرا  و

حياة املدرسة هو الذي يف  تهمشارك عن حق ه يف التعبري عن رأيه ويفو عن الواجبات، و عن النظام و حقوقه، 
وجوده يف املدرسة إذ إن ه جيد نفسه فرًدا له دوره وقيمته ووجوده ومستقبله وجناحه اخل... يعطي معىن ل  

ات يف عامل االت صاالت اليوم : بقدر ما نساعد  غري  شيًئا من املعادلةتال  ،وحنن يف عامل املعلوماتي ة ،املتغري 
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جتماعي ة وممارستها على قدر وعلى التفكري الصحيح وعلى اكتشاف الق َيم اإلنساني ة واإلالولد على التعبري 
 ذلك نكون مسامهني يف تربية صحيحة ألجيال املستقبل.

 
 
 
 
 
 


