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احل ّق يف االستعالم وواجب االستعالم يف عشر نقاط فقط.

يسوع يبارك األطفال
(مرقس  ،16-13 :10لوقا )17-15 :18
فانتهَرهم التَّالميذ .ف َق َال يَسوعَ " :دعوا األطفال
وجاءَه بَعض النَّاس أبطفال ليَ َ
ض َع يَ َديْه علَيهم ويصل َيَ ،
ومضى من هناك".
لكوت َّ
أيْتو َن َّ
السماوات"َ .
إل وال ََتنَعوهم ،ألن ألمثال هؤالء َم َ
ووض َع يَ َديْه علَْيهم َ
ّأوالً  :مشهد معروف وشهري من إجنيل مّت 15-13/19
ماذا أريد من هذه املداخلة حول حق التلميذ يف االستعالم وحول حقه يف أن يعلم من حوله عما يريد أن
يقوله؟
← وضع اليد ومباركة األطفال كانت أمور معروفة – األهل والكهنة واملعلمني
← يسوع كان املعلم يف منظور الناس ومن الطبيعي أن أيتوا إليه ابألطفال لوضع اليد واملباركة والصالة
عليهم
خصوصا أن يسوع كان معروفًا أنه كان معل ًما يصلي ،يدخل يف عالقة عامودية مع أبيه السماوي
←
ً
← كان يسوع يعلم الكبار لكن عندما أتوا ابألطفال إليه توقف عن التعليم لالهتمام ابألطفال
حاجزا بني يسوع واألطفال
← التالميذ يقفون ً
← موقف يسوع موقف القائد الرتبوي
 )1افتحوا الطريق لألطفال فلهم األولوية ألّنم املستقبل  /املستقبل البشري
ل
 )2عالقة مباشرة وليس فيها وسيط بني املعلم يسوع واألطفال ← دعوهم أيتون إ ي
 )3ال َتنعوهم ← ال حترموهم من إنشاء عالقة مباشرة بيين وبينهم

 )4هلم ملكوت السموات  :يف تصوران أن األطفال (والناس) يسريون حنو ملكوت السموات ،يف حني أن
كالم يسوع يشري إىل ملكوت السموات (املغفرة ،املصاحلة ،احلب واحملبة ،القيَم اإلجنيلية كلها) ويعطي
لألطفال السالم – الصداقة – الثقة واالنفتاح على العامل – على القيَم

وخصوصا من معلمه
 )5الطفل كما البالغ له احلق يف أن يعرف وأن يطلب املعلومات من أهله ومدرسته،
ً
ومعلمته ،يسوع يقول لنا  :ال َتنعوهم من أن يعرفوا ما هو ضروري حلياهتم ،ملستقبلهم .من يتمتع ابلعلم
واملعلومة هو الذي يستطيع أن يبين مشروع حياته الفردية واملواطنية على أساس صلب.
اثنيًا  :من مشهد اإلجنيل ،نفهم أن الرتبية احلق تكون فاعلة عندما نعطي للولد والطفل الدور واملركز الذي
يستحقه ،فهذا الطفل مل يعد يف اهلامش أو مغي بًا إّنا هو يف مكان مركزي إذ إن ملثل هؤالء أي ملثل هؤالء
األطفال ملكوت السموات .ال أعتقد أن يسوع ينظر إىل فضائل األطفال أو إىل بساطتهم وحاجتهم إىل
اآلخرين ،ويعطي لذلك مثاالً ،بل يرى يف الطفل أنه مشروع املستقبل ،نستطيع أن نبين فيه ومعه ،يؤمن
فردا عنده الكثري
استنادا إىل قدراته العقلية والعاطفية والروحيةً ،
أن الطفل سيصبح رجل أو إمرأة املستقبل ،و ً
من القيَم واملبادئ الفكرية والروحية والعاطفية واملواقف اإلنسانية املختلفة .هذا الفرد مدعو إىل أن يصبح
املواطن املنفتح على اآلخر ،املؤمن بوطنه ،القادر على العيش مع اآلخرين بسالم وحمبة.
اثلثًا  :عندما نتحدث ،من الناحية الرتبوية ،عن حقي يف االستعالم كطفل وولد وواجيب أن أستعلم ،عن

ماذا نتحدث يف الواقع وابلفعل؟
وخصوصا
رتجم يف االتفاقات والشرعات الدولية
نقول إن ما أكد عليه اإلجنيل يف اعتبار الطفل ً
ً
فردا ممي ًزا ،ي َ
شخصا
يف شرعة  1989املتمثلة ابالتفاق الدول حول حقوق الطفل .هذه الشرعة وغريها جتعل من الطفل
ً
أيضا كرامته اليت ال بد أن تكون حمرتمة .حبسب هذه االتفاقية
كامل األوصاف ،له شخصيته املميزة وله ً
الدولية ،يتمتع الولد حبقوق متعددة ،إذ إنه يستطيع ممارسة حرّيت التعبري ،واالنضواء إىل مجعيات،
واالجتماع مع آخرين ،والتفكري ،والضمري ،والدين وكذلك يستطيع أن يطالب ابحرتام حياته اخلاصة.
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نقرأ يف املادة  42من االتفاقية الدولية " :إن الدول املوقعة هلذه االتفاقية تتعهد أبن تعرف مببادئ وأحكام
هذه االتفاقية ،بواسطة وسائل فاعلة ومناسبة للكبار وللصغار على حد سواء".
هناك إمجاع على صعيد الدول اليت وافقت على هذه االتفاقية ومنها لبنان ،أن تقوم املعلمة أو يقوم املعلم
وخصوصا يف املدرسة االبتدائية ،بواجبهما بتعريف األطفال واألوالد على حقوقهم وواجباهتم
يف املدرسة،
ً
ألن من واجب املدرسة ومن واجب دور املدرسة الوطين ،أكانت خاصة أم رمسية ،أن تعرف عن هذه
احلقوق وهذه الواجبات وعن البعد العاملي هلذه احلقوق والواجبات.
عطي للمدرسة احلضانية وللمدرسة االبتدائية ،يف ضوء حرية التعبري
رً
ابعا  :يف بعض الدول ،هناك توجيه أ َ
املعطاة للطفل والولد ،أبن تكون املكان الذي فيه تتعزز هذه احلرية .ماذا تعين حرية التعبري يف هذا اجملال
أشخاصا
اليت تتحدث عنها املادة  12من االتفاقية؟ هذه املادة تعطي احلق لألطفال واألوالد أن يصبحوا
ً
فاعلني ال يتكلمون من أجل أن يتكلموا بل إّنا يعّبون عن رأيهم يف األمور اليت ختصهم وأن يعّبوا حبرية
ويتعلموا كيف يتعاملون مع حريتهم ،وأن يشاركوا يف القرارات اليت ختصهم ابلنظر إىل مستوى أعمارهم.
هذه النظرة تتوافق أو هي مستمدة من النظرّيت الرتبوية املعروفة بنظرّيت الرتبية التعاونية ( Robin, Freinet,
 )Neilاليت تدعو األطفال واألوالد إىل اإلدالء برأيهم يف كل ما يتعلق ابحلياة املدرسية واجلامعية وكذلك
كل ما يتعلق بطرق تعلمهم .على كل ،املادة  12من االتفاقية تدعو الطالب إىل املشاركة أكثر يف كل
القرارات اليت تتعلق مبسريته التعليمية.
خامسا  :احلق للطفل والولد أن يستعلم  Le Droit de s’informerوهذا يعين أن له احلق أن يستعلم عن
ً
حقوقه وواجباته كما له احلق يف أن يعّب عن رأيه وأن يكون له دور يف احلياة اجلماعية.
حق ال يتوجه إىل شخص غريب أو من وسائل اإلعالم ،بل من إنسان
لكن هذا احلق يف االستعالم هو ٌّ
ابلغ أو راشد قريب منه .هنا نستطيع أن نتحدث عن ثالثة مصادر لتفعيل هذا احلق  :األول األهل الذين
يتوجب عليهم إعالم الطفل عن حقوقه وواجباته ،وعن املرغوب واملمنوع ،الثاين هو املعلم أو املعلمة اليت
يف كل يوم عليها إعالم الطفل والولد عن حقوقه يف جمال احلياة الصفية وكذلك عن واجباته وعن املمنوع
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أيضا إعالم الطفل والولد عن نظام املدرسة الداخلي
واملرغوب ،واملصدر الثالث هو املدرسة كمؤسسة عليها ً
يف الصف ويف امللعب ويف الباص املدرسي وكذلك عن نظام الدروس والسلوك جتاه املدرسة والرفاق واألستاذ
إخل...
هذا احلق للطفل والولد واليافع مبا خيص حقوقه وواجباته ال يرتجم يف الئحة بعضها هو مقبول ووبعضها
ما هو مرفوض أو الئحة ابحلقوق والواجبات بل يتم عرضه واحلديث عنه ضمن منظومة قيَم ومبادئ وأسس
جوهرية تكون مثل الروح يف اجلسم ومثل الطاقة ملسرية التلميذ يف أي عمر كان وإال حتول احلديث عن
هذا احلق وهذا االستعالم عن احلقوق والواجبات إىل جمرد الئحة شكلية ال تدخل يف عمق الضمري
والوجدان إذ أن مهمة املدرسة واملعلم ،أكثر من البيت ،أن جيعال التلميذ يفكر يف قيمة احلقوق والواجبات
وأمهيتها على مستوى احلياة ككل وأن القيَم هي يف أساس السلوك وإال أصبح النظام شيئًا شكليًّا وضاغطًا
على الولد.
سادسا  :واجب الطالب أبن يستعلم ( .)Le devoir de s’informerعندما نقول إىل التلميذ إن عليه واجب
ً
أن يطالب ابملعلومات الواضحة الصرحية واألكيدة ،نقول يف الوقت نفسه إن لديه احلق يف أن يتكلم ،ال
أن يثرثر (ورمبا بعض التالميذ يثرثرون ألننا ال نعطيهم احلق يف الكالم ويف طلب املعلومات) وال نشجعهم
(خصوصا للتالمذة اخلجولني) حيوهلم إىل أشخاص فاعلني يعّبون
على الكالم ،وابلتال فإن واجب الكالم
ً
أحياان ،وعن مصاحلهم ...وعندما
حبرية عن أفكارهم ،ويتدربون على التعبري عن رغباهتم ،وعن خوفهم ً
يطلب التلميذ الكالم إّنا يشعر أبنه موجود ،أان أتكلم ،أان أفكر إ ًذا أان موجود ...عندما أيخذ التلميذ
الكالم للتعبري إّنا يدخل يف حالة تواصل مع اآلخرين ،فيصبح هؤالء كائنات إجتماعية ،فيشعر أبنه جزء
من اجلماعة وأن عنده سلطة على حياة اجلماعة وعلى التأثري فيها من خالل مشاركته الفاعلة فيها( ،مثالً
املندوبون يف الصفوف ،قرار لعبة معينة ،رحلة ،عمل دراسي)...
واجب التلميذ أن حيصل على معلومة يعين أال يكون جاهالً ملا جيري حوله ويف صفه .واجب التلميذ كما
حقه يف أن تكون له املعلومة الصاحلة يعين أال يكون مغي بًا .دور املعلم واملعلمة واألستاذ هو أن يتحقق أبن
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املعلومة وصلت إىل التلميذ وإذا شارك يف تفكري مجاعي ال بد أن تكون عنده املعلومات الضرورية اليت تتيح
له املشاركة.
سابعا  :عندما حيصل التلميذ على املعلومات وعندما يتم التحقق من أنه حصل عليها ،معىن ذلك أنه
ً
أيضا مسؤوليات .عندما يعرف التلميذ أن عنده أمثولة
أصبح
شخصا فاعالً تقع عليه ال فقط واجبات بل ً
ً
أو َتارين عليه ان حيضرها يف البيت ،فذلك يعين أن لديه املسؤولية جتاه ذلك وال شك أن على املعلم
واملعلمة واألستاذ أن ينبهوا التلميذ إىل هذه املسؤولية وأن يرتّب التلميذ على املسؤولية يف عمر ما بني
السابعة والعاشرة على وجه اخلصوص ألن الولد يصبح أكثر فأكثر واعيًا لواجباته يف هذا العمر .الولد
يصبح مع الوقت مسؤوالً عن كلمته وعن أفعاله ليس ابلنسبة إىل النظام املدرسي فحسب بل كذلك
ابلنسبة إىل القانون العام ،حيث أن هناك حمكمة لألحداث وسجنًا لألحداث ،كما نعرف ،يعاقب فيه
الولد الذي يتجاوز بعض املمنوعات مثل األذى اجلسدي على اآلخرين اخل ...نقول هنا إن الولد واليافع
وحّت الطفل ،من خالل سلوكياته ومن خالل حريته يف التعبري والتفكري واملشاركة ،إّنا يصبح مواطنًا من
املواطنني ...هنا نطرح بعض األسئلة  :كيف نوفق بني حس املسؤولية املواطنية والفردية ومسؤولية الطفل
والولد وحّت اليافع على مستوى املدرسة؟ ما هي الوسائل اليت نستخدمها يف توعية الطفل والولد اليافع
على مسؤولياته كفرد وكمواطن غري القصاص ورمبا املسطرة وبعض العقوابت األخرى الرادعة ؟ إن الرتبية
على املواطنية ال تقوم على اخلوف من العقاب بل تقوم على تنشئة املواطن ،هذا اإلنسان احلٌّر.
نتصرف؟
اثمنًا  :أمام حرية الطالب ،الطفل والولد واليافع ،كيف َّ
حنن ابإلمجال ،بوصفنا معلمني وأساتذة ،تلقينا تنشئة على أمرين أساسيني :
ّأوالً  :ضرورة أن نعلم وأن ننهي الّبانمج وفق روزانمة حمددة ،وأن تكون لدينا سلطة الكالم من
أجل أن نعلم أّنا رسالتنا.
اثنيًا  :ضرورة أن يكون الصف صامتًا لكي تتم عملية التعلم والتعلُّم ،فالكالم أو الكلمة هي أداة

عملنا األوىل وهي أداة تربية األجيال وهي أداة شبه مركزة على املعلمة واملعلم.
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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

مطلواب حّت وقت قريب .هذا ما يقوله لنا أحد أعالم التعليم االستاذ فردينان بويسون
كان الصمت
ً
 ،)1932-1841( Ferdinand Buissonوهو مرّب فرنسي كتب يف العام  1887ما يلي " :الصمت
خالل الدروس هو األهم من حيث االنضباط .ما نسميه الصمت هو غياب الثرثرة ،أما الصمت املطلق
فورا إبشارة متفق عليها كلما احتاج إليها .الصمت هو عدم طرح
فاملعلم يف الصف املنضبط حيصل عليه ً

األسئلة واإلصغاء إىل املعلم فقط".

ما العمل إذًا إذا كان الطفل يتمتع ابحلق يف االستعالم وواجب االستعالم ،األمر الذي يتيح تداول الكالم.

وخصوصا التعلُّم التعاوين .املعلم الناجح هو
اتسعا  :الثقة مفتاح التعلُّم وهي أساس جناح احلياة الصفية
ً
ً
الذي يستطيع أن جيعل التالميذ يثقون بكلمته ،وهو الذي يستطيع أن يتجاوب معهم ،ويصغي ويتكلم.
املعلم الناجح إبصغائه يستطيع أن يعلم التالميذ اإلصغاء إليه وإىل بعضهم البعض .هذا اإلصغاء املتبادل
يبين اجلماعة املسؤولة حيث أن كل فرد فيها يشعر أبنه معرتف به ،له الدور أبن يتكلم وأبن يصغي وأبن
يقدر ما يقول .ليس من شيء أسوأ من االستهزاء بكلمة اآلخرين حيث أن الفرد يشعر أبنه مرذول
ومرفوض فيفقد الثقة بنفسه.

أخريا أقول  :إن حق الطفل والولد واليافع يف طلب االستعالم ال بل يف واجب االستعالم عن
عاشرا و ً
و ً
حقوقه ،وعن النظام وعن الواجبات ،وعن حقه يف التعبري عن رأيه ويف مشاركته يف حياة املدرسة هو الذي
فردا له دوره وقيمته ووجوده ومستقبله وجناحه اخل...
يعطي معىن لوجوده يف املدرسة إذ إنه جيد نفسه ً
املتغريات يف عامل االتصاالت اليوم ،وحنن يف عامل املعلوماتية ،ال تغري شيئًا من املعادلة  :بقدر ما نساعد
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الولد على التعبري وعلى التفكري الصحيح وعلى اكتشاف القيَم اإلنسانية واإلجتماعية وممارستها على قدر
ذلك نكون مسامهني يف تربية صحيحة ألجيال املستقبل.
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