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اآلراء الوادة ال تعرب بالضرورة عن رأي املجلس

ما هي

سلسلة اللقاءات الفكرية؟ 

ــاالت  ــي املج ــي ف ــث العلم ــراء البح ــى إث ــدف إل ــلة ته سلس

ــة بدراســات  ــدان العربي ــي البل ــة ف ــا الطفول ــة بقضاي املتعلق

ونتائــج وتوصيــات مبتكــرة تتناســب مع متطلبــات املجتمعات 

العربيــة والتحديــات التــي تواجههــا مــن أجــل إعمــال حقــوق 

الطفــل وتنميتــه وتنشــئته علــى املبــادئ واملفاهيــم املعاصــرة، 

ومــن أهمهــا: التفكيــر العلمــي الناقــد ومهــارات احليــاة 

والعمــل واملواطنــة والعــدل االجتماعــي والدميوقراطيــة، وذلك 

فــي ضــوء املتغيــرات العامليــة املتالحقــة وفــق مقتضيــات 

ــة والتطــور التكنولوجــي. مجتمــع املعرف
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"الفلســفة التــي نطبقهــا هــي أن التنميــة البشــرية 

يف مقدمــة األولويــات دون تمييــز بســبب اللــون أو 

الجنــس أو املعتقــدات الدينيــة والسياســية".

صاحب السمو امللكي
األمري طالل بن عبد العزيز

رئيس املجلس العربي للطفولة والتنمية



6

مقدمة

حتت رعاية صاحب السمو امللكي األمير طالل بن عبد العزيز رئيس 

املجلس العربي للطفولة والتنمية، عقد املجلس لقاءات حول "تنشئة الطفل 

العربي"، بحضور نخبة من اخلبراء في مجاالت علم االجتماع والتربية 

واإلعالم والفلسفة، وذلك في إطار التحضير ملشروع إقليمي يرمي إلى 

بناء منوذج جديد لتنشئة الطفل في البلدان العربية.

يسعى املجلس العربي للطفولة والتنمية وفق توجهه اإلستراتيجي 

لتنشئة الطفل العربي اعتمادًا  النموذج  )2017 - 2020( إلى بناء هذا 

على مجموعة من املعايير واملبادئ املستندة إلى النهج احلقوقي، ُيَقدَّم 

عبر مختلف وسائط التنشئة االجتماعية من أسرة ومدرسة وإعالم وحياة 

فكرية وثقافية، في إطار تشريعات وطنية وسياسات وبرامج اجتماعية 

تكون الضمانة إلعمال هذه احلقوق وتوفير العدالة االجتماعية وحتقيق 

املنطقة  في  احلقيقية  املعركة  بأن  يدرك  ألنه  وذلك  واملشاركة؛  املواطنة 

العربية هى معركة التنمية الثقافية من خالل بناء عقل جديد ملجتمع 

جديد في عالم جديد يعيشه األطفال الذين البد أن ميتلكوا ذهنية جديدة. 

وقد حرص املجلس في هذه اللقاءات على التعرف إلى رؤية الفيلسوف 

الكبير الدكتور مراد وهبة - الذي يعد وفق موسوعة الشخصيات العاملية 



7

من أهم 500 شخصية أحدثوا تغييرًا في العالم - حيث أكد على ضرورة 

إحداث حركة تنويرية في املجتمع ملواجهة الفكر األصولي املسيطر على 

كل املؤسسات؛ ألنها السبيل إلى إنقاذ أطفالنا من هذه األزمة؛ باعتبار 

أن البنية التعليمية متداخلة مع البنية االجتماعية ذات العالقة الوثيقة 

بنسق القيم املمتلئ باحملرمات الثقافية، وأن التغيير الثقافي ال يتم إال 

عبر رؤية مستقبلية واضحة.

والبارز من خالل ما انتهت إليه هذه احلوارات بني السادة املفكرين 

واملثقفني واألساتذة أن األصولية متارس فكرًا وعماًل متجذرًا في املجتمع 

العربية،  الذهنية  تغيير  على  العمل  إلى  يحتاج   األمر  وأن  العربي، 

وتبني حركات وتيارات تنويرية تعتمد على الدميوقراطية وإعمال العقل 

وإطالق اإلبداع وإعادة رسم املنظومة القيمية، واالهتمام بالتعليم واملدرسة 

بوصفهما مصدرْين للمعرفة وليس للعقائد، وإعالء دور األسرة، وإطالق 

املبادرات اخلاصة أو تلك التي تقوم بها مؤسسات املجتمع املدني.

ق،،  وف م وهللا ال

الوي ي ب ن ال س د. ح

األمني العام للمجلس
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املشاركون يف اللقاء *

د  د زاي م د. أح
أستاذ علم االجتماع - جامعة القاهرة

ازي ج ي ح ط ع م د ال ب د ع م أح
الشاعر والكاتب

ث ي غ د. أنور م
مدير املركز القومي للترجمة - أستاذ الفلسفة بكلية اآلداب جامعة حلوان

ن  دي ي ال ه ان ب م إي
مديرة إدارة إعالم الطفولة - املجلس العربي للطفولة والتنمية 

ن �ي ل أم ي إم
كاتب وإعالمي

الن ع رة ش ائ د.ث
مديرة إدارة البرامج باملجلس العربي للطفولة والتنمية سابقًا

ي �ي ح ب ارا ال ف ي د. ج
مؤسس احلركة املصرية للتنوير 

الوي ي ب ن ال س د. ح
األمني العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية

ال م ن ك س ح
عضو منتدى ابن رشد

اوي ن �ي ج ا ال ي د. دال
باحثة 

وض هللا ت ع ع رف
كاتب - عضو منتدى ابن رشد

* األسماء مرتبة ترتيبًا أبجدّيًا.
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ي ام ه م إل ي رن
إدارة إعالم الطفولة - املجلس العربي للطفولة والتنمية

ار ص ي ن ام د.س
أستاذ بكلية الدراسات العليا للتربية - جامعة القاهرة

اح ت ف د ال ب �ي ع ه د.س
خبيرة باملجلس العربي للطفولة والتنمية 

ل بدران ب د. ش
أستاذ التربية  - جامعة اإلسكندرية 

ي
را�ش خ الح ال د.ص

أستاذ التربية - جامعة اإلسكندرية

ار ف غ د ال ب ادل ع د.ع
أستاذ اإلعالم والرأى العام بجامعة القاهرة - عميد كلية إعالم جامعة النهضة 

ود م ح ف م ي ط ل د ال ب د.ع
أستاذ التربية - جامعة حلوان

ي ه ي ن ش عم الإ ن م د ال ب ع
املشرف على مجلة إضاءة اإللكترونية

اض ي ران ف م ع
إدارة املرأة واألسرة والطفولة - جامعة الدول العربية

كي ف ال ال م ك
القائم بأعمال مدير إدارة املشروعات التنموية - املجلس العربي للطفولة والتنمية

ب  ي ج ال ن م د. ك
أستاذ التربية - جامعة اإلسكندرية 

وزي ا ف د رض م ح م
مدير إدارة البحوث وتنمية املعرفة - املجلس العربي للطفولة والتنمية
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دة ي م ود ح م ح م
فنان

م ي س ود ن م ح د. م
أستاذ فلسفة الفنون - أكادميية الفنون

ة  ب راد وه د. م
املفكر و الفيلسوف

م اش روة ه م
منسقة إدارة إعالم الطفولة - املجلس العربي للطفولة والتنمية

س وي عد ع س د.م

خبير في مجال التنمية - أستاذ بجامعة حلوان

ا ري ال زك ن د. م

مدرس علم النفس بكلية اآلداب - جامعة القاهرة

وك ل ك زع ل د.م

مدير معهد الشرق األوسط للتعليم باجلامعة األمريكية بالقاهرة

ة ن و س �ن أب د. م

أمني عام منتدى ابن رشد وأستاذ األدب اإلجنليزي - جامعة عني شمس

دي دي ح �ن ال د. م

مدرس علم االجتماع بكلية اآلداب - جامعة حلوان 

ف ي ظ ام ن ي د.ه

عميد املعهد العالي لدراسات الطفولة - جامعة عني شمس
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ترحيــــب

أ. إيمان بهي الدين *

املجلس منظمة إمنائية عربية غير حكومية تعمل في مجال الطفولة وما 

يتصل بها، ورعايتها وتنميتها في الوطن العربي. وقد جاء تأسيس املجلس  

عام 1987م تلبية لتوصية صادرة من مؤمتر الطفولة والتنمية حتت رعاية 

جامعة الدول العربية بتونس عام 1986، ومببادرة رائدة من صاحب السمو 

امللكي األمير طالل بن عبد العزيز رئيس املجلس، ومقره القاهرة. ويعمل 

املجلس على تهيئة بيئة عربية داعمة حلقوق الطفل في التنمية واحلماية 

واملشاركة والدمج؛ إلعداد طفل عربي قادر على املشاركة في تنمية مجتمعه 

والتعامل مع التغيرات العاملية املتسارعة.

الهدف من هذه اللقاءات هو التحاور والنقاش حول موضوع ُيوليه املجلس 

العربي للطفولة والتنمية أهمية كبيرة؛ ألنه يرتبط بقضية تنشئة الطفل 

العربي ليتمكن من التطلع إلى املستقبل القادم في ظل املتغيرات اإلقليمية 

والدولية الراهنة؛ ومواجهة األصولية الظالمية. وسيكون املتحدث الرئيس 

* مديرة إدارة اإلعالم باملجلس العريب للطفولة والتنمية.
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هو الفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة؛ ومبشاركة كوكبة من اخلبراء في 

مجاالت الفلسفة واالجتماع والسياسة والتنمية، ويديرها األستاذ الدكتور 

حسن البيالوي أمني عام املجلس العربي للطفولة والتنمية. 

وبذلك يأتي هذا اللقاء خطوة فكرية وعلمية في إطار التوجه اإلستراتيجي 

للمجلس نحو تبني منوذج جديد لتنشئة الطفل العربي، يرتكز على اتفاقية 

التنشئة احلديثة، هادفًا إلى تنمية وعي الطفل،  حقوق الطفل ونظريات 

وإيقاظ ذاته، وإطالق طاقاته اإلنسانية في التفكير العقالني واإلبداعي، وبناء 

قدراته املعرفية واملهارية واخُللقية في مجاالت التعليم واألسرة وتنمية الدمج 

االجتماعي، مبا يحقق املواطنة اإليجابية والتفكير الناقد واإلبداع ومبادئ 

العدل االجتماعي. 
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د. حسن البيالوي*

املعركة القادمة يف العالم العربى ثقافية وتعليمية

د. مراد وهبة فيلسوف له في النفس والتاريخ وضع خاص، مناضل من 

أجل نشر التنوير والعلمانية والعقالنية الناقدة. درس احلضارة ومسارها؛ 

واستطاع أن يجعل من الثقافة موضوعًا للفلسفة بعد أن كانت أحد فروع 

ل إلى أن  ـ Anthropology؛ ومن خالل بحثه هذا توصَّ علم االجتماع وال

القرن العشرين بدأ مع العلمانية والتنوير وانتهى باألصولية؛ فتفاعل مع 

الفضاء  وغزو  والتكنولوجية  العلمية  الثورة  على  زًا  مركِّ عصره  مشكالت 

وتشكيل الوعي الكوني، مؤكدًا على أن عدم استيعابنا لهذا الوعي الكوني 

أدى بنا إلى التخلف عن ركب احلضارة والعصر. 

وهنا يأتي مغزى استضافة املجلس العربي للطفولة والتنمية للدكتور 

مراد وهبة؛ نظرًا إلى: 

-   أن املجلس العربي للطفولة والتنمية في حاجة إلى بناء منوذج فكري 

إرشادي سواء في التعليم أو الرعاية االجتماعية أو منظمات املجتمع 

املدني أو في التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة.

الثقافة  انفصال  عن  يعبر  حراك  من  العربي  الوطن  في  نعيشه  ما    -

* األمني العام للمجلس العريب للطفولة والتنمية
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عن الواقع وجتمد الثقافة وسيطرة التراث، حتى بتنا اليوم نبحث عن 

مخرج. إذ إن القرن العشرين بدأ علمانّيًا تنويرّيًا وانتهى ظالمّياً، فماذا 

أن  له  يتوقع  باإلرهاب؟ كيف  بدأ  الذي  والعشرين  القرن احلادي  عن 

ينتهي؟

-   صدور كتابي د.مراد وهبة "زمن األصولية رؤية للقرن العشرين" و"نقد 

العقل األصولي"، وفيهما يناقش ظاهرة هيمنة التيار األصولي على 

الثقافة في مصر.. وكيف ننقذ أطفالنا من هذه األزمة، وننأى بهم عن 

قنص األصولية للواقع الثقافي القادم؟ فاملعركة احلقيقية في املنطقة 

العربية اآلن هي معركة التنمية الثقافية، وكيف نصنع عقاًل جديدًا 

ملجتمع جديد.. لعالم جديد.. نعيش داخله.

وسؤالنا للدكتور مراد وهبة يتمحور حول اإلشكالية اآلتية: "إن البنية 

التعليمية متداخلة مع البنية االجتماعية، والبنية االجتماعية متداخلة مع 

فالتأسيس  ثم  ومن  ثقافية؛  القيم مملوء مبحرمات  ونسق  القيم،  نسق 

اجلديد يستلزم تغيير الثقافة، وتغيير الثقافة ليس ممكنًا من غير رؤية 

مستقبلية". 

نحن اليوم أمام مشروع مهم وهو "نحو منوذج جديد لتنشئة الطفل 

أن  من  للمجتمع  بد  ال  َثمَّ  ومن  حولنا،  من  يتغير  كله  فالعالم  العربى"، 

أنها متتلك ذهنية جديدة هي  إلى  نظرًا  يتغير؛ واألجيال اجلديدة كذلك؛ 

أساس حركتنا التي نتحدث عنها؛ واملجلس العربي للطفولة والتنمية ركز 
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في أجندته على حقوق الطفل ومنها احلق في البقاء - النماء - املشاركة 

- احلماية؛ وتشمل احلماية هنا كل مناحي احلياة - التعليم والصحة ؛ 

وتكفلها؛ وهو  خها  ُترسِّ إنفاذها ووجود سياسات  وهذه احلقوق البد من 

ما بدأ املجلس العربي للطفولة والتنمية في تنفيذه من خالل السياسات 

االجتماعية؛ وأجرينا في هذا الصدد دراسة على تسع دول عربية حتدثت 

بالرياض عن سياسات  تلتها جلسة في مؤمتر  عن سياسات احلماية، 

احلماية؛ بلورنا من خاللها فكر املجلس في بناء سياسات احلماية ؛ حتى 

تكون ظهيرًا قوّيًا للقوانني.

القضاء  أمام  األمر  نظر  إذا  لكن  للطفل؛  قانونًا  مثاًل مصر أصدرت 

موقف  وجود  عدم  إلى  نظرًا  القاضي؛  إيديولوجية  إلى  األمر  فسيعود 

سياسي راسخ من الدولة يكون مبثابة عقد اجتماعي يستند إليه؛ وهنا 

جند أنفسنا أمام أحكام ذاتية للقضاة؛ تختلف من قاٍض إلى آخر؛ لهذا 

جاء التفكير في وضع "معايير لسياسات احلماية". ولم ننَس اإلعالم فقمنا 

بإعداد دراسة بعنوان "كيف يدير اإلعالم العربي في ست دول عربية مسألة 

حقوق  عن  للحديث  مؤهل  غير  إعالمًا  وجدنا  واحلقيقة  الطفل؟".  حقوق 

الطفل؛ ومن َثمَّ سعينا إلى تأسيس مرصد إعالمي يصدر تقارير عن حالة 

الطفل في العالم العربي مبعاونة مجموعة مختارة للرصد اإلعالمي؛ هذا 

إلى جانب عملنا على شريحة من األطفال ذوي اإلعاقة، وحقهم في الدمج 

الكامل. بيد أن حق الطفل في املشاركة احلقيقية منحنا أبعادًا كثيرة مثل 
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املواطنة والنقد واإلبداع عند الطفل، وكانت جتربتنا في لبنان أن األطفال 

قاموا بتصوير تقارير مع الناس عن مفهوم حق الطفل من وجهة نظر 

اآلخرين، والنتيجة لم تكن جيدة.

وإميانًا منا بأنه كلما ارتفع حجم مشاركة األطفال زادت ثقتهم بأنفسهم؛ 

وكانوا قادرين على حماية أنفسهم من املخاطر والعنف. وقد قمنا في هذا 

فيلم  وإعداد  عربية،  دول  ثماني  في  األطفال  بدراسة عن مشاركة  اإلطار 

وثائقي عن شراكات األطفال في أربع دول عربية، وأسسنا منتدى األطفال 

خللق مساحة من احلوار؛ وخلصت الدراسة التي نفذت عن املشاركة إلى أن 

هناك فجوة كبيرة بني املعرفة باملشاركة واالجتاهات نحو املمارسة الفعلية 

للمشاركة، ولألسف اإلعالم ال يدعم مشاركة الطفل بالشكل الذي يجب أن 

يكون عليه، وليس هناك دعم مجتمعي لقضية مشاركة األطفال وحقوق 

الطفل.

بناء ذهنية اإلنسان،  لنجيب عن سؤال: كيف نعيد  واليوم نحن هنا 

ونطلق طاقته اإلبداعية والقدرات الفكرية املختلفة له؟ ألن العدل االجتماعي 

وحده ليس كافياً، لذا تكمن خطتنا في محاولة بناء منوذج جديد لتنشئة 

الطفل من إبداع - قدرات - مواطنة - حماية - مشاركة- دمج؛ وتعميمه 

غير  للتعليم  نظام  دون  ألنه من  والتجريبي؛  الرسمي  غير  التعليم  على 

الرسمي يتوازي مع التعليم الرسمي لن نتمكن من إطالق طاقات اإلنسان. 

بكل  املدني  واملجتمع  واللوائح،  البيروقراطية  حتكمه  الرسمي  فالتعليم 
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منظماته وأشكاله املختلفة لم ينجح في إيجاد تعليم غير رسمي معترف 

به؛ واإلعالم البد أن ينهض بدوره التنموي.

واخلالصة أن املعركة القادمة في العالم العربى هي ثقافية وتعليمية 

العرب؛  لتنشئة األطفال  َثمَّ من املهم األخذ بنموذج جديد  بامتياز؛ ومن 

يقوم على إحداث تغيير ثقافي يضمن تنشئة جديدة لعالم جديد؛ يقوم 

التعلم  خالل  من  الفاعلة  مشاركته  ومساندة  الطفل،  إحترام  مبدأ  على 

لسلوكيات  محورًا  املشاركة  لتشكل  والثقافة  الفنون  واستخدام  النشط؛ 

تختلف  أو  تتقاطع  رمبا  التي  التنشئة  في  برؤيته  واألخد  وقيمه  الطفل 

األطفال  تعريف  خالل  من  ذلك  وسيتم  وطموحه،  لعامله  الكبار  رؤية  مع 

ومتكينهم. قدراتهم  وبناء  بحقوقهم 

التي  اإلستراتيجية  يعد جزًءا من  توعية األسرة  فإن  آخر،  من جانب 

نعمل عليها مع املنظومة التعليمية والتشريعية في العالم العربى، وتنشئة 

الطفل بطريقة يكون فيها التعلم حرًّا ونشطاً؛ وبه تفاعل ومرونة، وتشجيع 

ملبادرات تعلم عبر املشاركة، وإقرار التعددية والتنوع، ومنح الطفل حقه في 

التعبيرعن رأيه.

وجناح هذا النموذج يتطلب جهدًا وآليات وقواعد، مرتكزة على ممارسة 

األسرة واملدرسة واإلعالم واحلياة الفكرية والثقافية ألدوارهم. بل العمل على 

 social ـ إحداث تغيير: تغيير على مستوى الدولة وتغيير على مستوى ال

movement، أي احلركات االجتماعية التي تصنع ثغرات في جدار املجتمع.
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د. مراد وهبة*

أزمة العالم العربي سببها فكر أصولي يرفض إعمال العقل

  - الواقع  في   - وأنا  الرأي.  نتبادل  مرموقة  نخبة  بني  أجلس  حّقاً.. 

مستمع أكثر من كوني محاورًا أو مناقشاً؛ راصدًا االنطباعات، وهناك 

مسألة مهمة هي أن اإلنسان لديه حرية االختيار في البداية لكنه ينتهي 

ويلتزم بالنتائج املترتبة على رؤيته. ولديَّ قصة مهمة جّدًا البد من سردها؛ 

أساتذتي  أغضبت  لدرجة  أكادميّيًا صارمًا  البداية  في  كنت  أنني  وهي 

وشكوا من أسلوبي، لكنني التزمت باألكادميية، ولم أكن بعد قد انخرطت 

املقصود  لكن  احلزبي؛  السياسي  العمل  ليس   - السياسي  العمل  في 

كتابني؛  فأصدرت  فكرتي،  تغيير  في  بدأت  َثمَّ  ومن  السياسي؛  الفكر 

أحدهما عن "كانط" واآلخر عن "برجسون" لم يطبع منهما سوى 6000 

أيام  منذ  الفعاليات  وقتذاك منخرطًا في كل  وكنت  األكثر،  على  نسخة 

امللكية، وطالبًا في قسم الفلسفة، وقلت لنفسي: كيف للملك أن يتغير؟ 

كنت أفكر في اجليش لكنه يتبع امللك، وفجأة قامت الثورة من اجليش 

فأيدتها فوراً، وكنت أتلقى رسائل من اليسار واملاركسيني بأنني خائن 

ألنهم كانوا يعتبرون عبد الناصر عمياًل لالستعمار. نتيجة ذلك تداخل 

* املفكر والفيلسوف.
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الفكر السياسي عندي مع الفكر الفلسفي في إطار رؤية كونية، وبدأت 

 ،3P sciences: physics, politics, philosophy, أكتب في علم جديد هو

ـP، وجتمعهم وحدة واحدة. ومعنى ذلك أن الفكر  وثالثتهم يبدءون بحرف ال

الفلسفي في أصله فكر سياسي مناضل، لكن مسألة أن الفلسفة دخلت 

بني اجلدران وأننا ندرس ذلك في اخلفاء، وأن مدرسة سقراط لن تتكرر. 

لهذا بدأت أفكر في رجل الشارع وتنويره؛ فشنَّ املثقفون حملة ضارية 

ضدي واتهموني بأنني مخرب للقيم، لدرجة أن زكي جنيب محمود قال 

آخر؛  واد  في  الشارع  ورجل  واٍد  في  تكتب  أنت  الفلسفة؛  ذبحت  إنني 

مع األصولية الدينية التي تخرب ذهنه، وأن املثقفني ال عالقة لهم برجل 

الشارع. حينها شنت جريدة األهرام حملة ضدي ملدة شهر نعتتني فيها 

بأنني مخرب. أما مسألة ربط الفلسفة بالسياسة وبالعلم فهي موجودة؛ 

فالفيزياء النووية هي التي أدت إلى اختراع القنبلة الذرية، والقنبلة الذرية 

مسألة سياسية أساسها فيزيائي وفلسفي، فأصبحت وأنا أكتب مثل 

الذي يعيش في دوامة، عبارة عن إشكاليات وتناقضات وال يوجد جتاوب 

بل محاصرة. 

واحلقيقة لفت نظري في منوذج التنشئة »عقل جديد - مجتمع جديد - 

عالم جديد«، مصطلحان »وضع قائم - وضع قادم«؛ "القائم" ما نحياه اآلن؛ 

والقادم رؤية مستقبلية متي تأتي؟ ومتى نفكر فيها؟ وبشكل عام، هناك 

أزمة في العالم العربي، سببها فكر أصولي يرفض إعمال العقل في النص 
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ثمَّ يهيئ املجتمع للسمع والطاعة، وأن يكون مجرد قطيع  الديني؛ ومن 

مع األصولية. فهناك "تكفير" في احلد األدني و"إرهاب" في احلد األقصى، 

لألصولية  األعلى  احلد  هو  واإلرهاب  االثنني،  يعاني  اآلن  العربي  والعالم 

الدينية؛ وهنا يأتي السؤال: ما مكانة الطفل في هذه األزمة؟ وهل نبحث 

عن األزمة، أم الهوية؟ فالطفل يولد بعقل مكتمل، لكنه عاجز عن التعبير، 

والسؤال: كيف يفهم الطفل لغة هو يجهلها؟ ولديَّ رؤية رباعية للقرن احلادي 

والعشرين، عبارة عن )الكونية - الكوكبية - االعتماد املتبادل - اإلبداع(، 

ل فيه القول. وهو ما سنفصِّ

"الكونية" تعني أن الثورة العلمية والتكنولوجية سمحت بأن نغزو الفضاء، 

وأن ندرس الكون من خالله. في السابق كنا نقوم بدراسة الكون من خالل 

الكون جاءت من  أينشتاين، نظرياتهما عن  نيوتن -  األرض؛ واملثل هنا 

األرض، لكن بعد انطالقنا نحو الفضاء هناك علماء يقومون بدراسة الكون 

من داخل الفضاء نفسه.

"الرؤية الكونية" تنشئ رؤية كوكبية، فنستطيع دراسة األرض من خالل 

الكون من أعلى. مثاًل ندرس كوكب األرض من على األرض، لكن في املرحلة 

القادمة نستطيع دراسته من خالل الكون. أما "االعتماد املتبادل" فهو ينشأ 

من الكوكبية التي حتقق فكرته.

لكن "اإلبداع" يحل كل اإلشكاليات في املكونات الثالثة؛ وهو محوري؛ 

واإلبداع في تعريفي هو قدرة العقل على تكوين عالقات جديدة من أجل 
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تغييرالواقع. والوضع القائم يستلزم الدخول في أزمة حتى نستطيع بناء 

رؤية مستقبلية لتغيير الوضع القائم، والطفل يولد وهو مهيأ لإلبداع، وعند 

بداية كالمه يطرح أسئلة هي - في رأيك - من قبيل "العيب"؛ مما يخلق 

أزمة في ذهنية الطفل.

ـ 17: إن "املعرفة قوة"، واليوم التكنولوجيا  وقد قال "بيكون" في القرن ال

مع املعرفة تعني إحداث التغيير في الواقع، وهنا يتضح التناقض احلاد 

النسبي مبا هو  في  التفكير  فالَعلمانية هي  والَعلمانية.  األصولية  بني 

نسبي، وليس مبا هو مطلق، مثاًل ظاهرة نسبية مثل االنفجار السكاني؛ 

لو سعينا إلى حلها في إطار مطلق فلن نصل إلى نتيجة؛ وفي مصر 

نعقد املؤمترات عن اإلسكان والسكان؛ ويأتي من يتحفظ على نقاط كثيرة 

جّداً؛ فنجد أنفسنا أمام فكر أصولي، وهنا ال نقصد اإلخوان أو السلفيني 

أو الفكراملهيمن على جميع مؤسسات الدولة.

أتذكر عام 1950، أْن كان هناك مسئول من اليونسكو يزور مصر، وقال 

لديَّ سؤال: كيف جنحتم في  "بعدما زرت املدارس  عبارة مازلت أذكرها: 

حتويل الطفل من ذكي إلى غبي؟". وهنا نتوقف عند نظام التعليم نفسه 

ودوره في إحداث هذا التحوُّل.

وفي إطار الثورة العلمية والتكنولوجية، متحي املسافة بني اجلماهير 

والنخبة عن طريق القنوات الفضائية، وقد أفرزت الثورة العلمية والتكنولوجية 

مصطلحًا الفتًا هو "mass" ويترجم إلى "كتلة" و"جماهير"؛ ألن هناك "ماس 
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ميديا" أي وسائل إعالم جماهيرية، لكنه يترجم إلى وسائل اإلعالم فقط. 

وهذا غير منطقي؛ ألن هناك وزارة اسمها وزارة اإلعالم اجلماهيرية، والثقافة 

اجلماهيرية، ومجتمعًا جماهيرّىاً، واتصاالت جماهيرية.

في سياق آخر، نحن أمام حالتني: "حقيقة مطلقة" "حقيقة نسبية" .. 

احلقيقة املطلقة ال تقبل التغيير ويؤمن بها األصوليون؛ و"النسبية" تعني أن 

حقيقة اليوم ستصبح غدًا غير ذلك؛ وهو يعني أن "احلقيقة" "وهم"، والبديل 

هو "املعرفة " التي تؤثر وتغير في الواقع، أما املعرفة من دون تغيير فليس 

لها قيمة.
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الفنان محمود حميدة*
علينا نحن املثقفني أن نصلح من أنفسنا أواًل،

ثم نتابع تغيري الذهنية

د. مراد وهبة؛ هذا الكائن املتحقق الوجودي ما فعله مع القارئ العادي 

الذي ال ينتمي إلى جمهور الفالسفة أو إلى علماء الفلسفة أو إلى علماء 

فروع العلم األخرى يستحق التقدير واإلشادة، أقرأ له ألنه جذبني، فهو ال 

يتعالى على القارئ، مبعنى أنه ال يقول لشخص مثلي: "ما الذي جاء بك 

التمثيل، اذهب وادرس ثم اقرأ لي". وقد قرأت  إلى هنا"؟ أنت عملك في 

ألحد األدباء مقولة تذهب إلى أن هذه "غطرسة املعرفة". فاملعرفة متارس 

حني  علينا  يتعالى  ال  وهبة  مراد  لكن  العاديني،  الناس  على  الغطرسة 

يستشهد بدميوقريطس.. بل يدفعنا إلى السؤال عن ماهية دميوقريطس 

وأفكاره؛ وبذلك يسهم في توصيل فكره إلى اجلمهور. إذن كيف يتفلسف 

رجل الشارع العادي؟ ألنني موجود اليوم ألبحث عن طريقة للوصول إلى 

اجلمهور؛ باعتباري أحد الذين يتعاملون معه فعاًل وليس وجاهة. وأنا رجل 

مهموم بالشارع وال أظن أن الشاشة ستنقل املوضوع، فهي قد تنقل أشياء 

عن شكل املوضوع ولكن ليس كل املوضوع، ألن التعليم في نظري ال يتم إال 

باملواجهة وجهًا لوجه.

* فنان
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وحني طلب مني د. مراد وهبة تأسيس تيار بني مجموعة املمثلني أو 

أنني سأستطيع.  أعتقد  له: ال  قلت  الفنون،  بهذه  أو املشتغلني  املطربني 

فسألني: ملاذا؟ كان ردي أن الشكل املطروح دائمًا في مثل هذه الدعوات هو 

إجراء شكلي فقط؛ وعلينا أن نسير في اجتاه مقابلة الناس وجهًا لوجه، 

ونتحدث معهم في محاولة إليجاد طريقة متكننا من تغيير الذهنية.

وسؤالي املباشر اآلن من خالل مدخل كتابه الذي طرح فيه فكرة" لوح 

الشطرجن" الذي يحمل طرفني متصارعني أو متنافسني حول حتقيق الغاية، 

ـ"كش ملك"، مثلما طرح، وقال: إن أي  ـ ـ أال وهي قتل اآلخر. فاللعبة تنتهي ب

مسألة تبدأ باالختيار وتنتهي بالضرورة أو اجلبر؛ فعندما أتعامل مع هذا 

الكتاب بكل فصوله وعناوينه بوصفي قارئًا عادّياً، هل أتعامل معه باعتباري 

أحد العبي الشطرجن؟  إن كان اجلواب باإليجاب فهذا يلزمنا مبعرفة أصول 

لعبة الشطرجن؛ وإذا قررنا دراستها واإلملام بها، فإن محاولة تغيير الذهنية 

بأصول لعبة الشطرجن يصبح هو املطلوب، ودليلي على ذلك: أنني أجد عند 

زيارتي لقريتي التي تربيت فيها فتيات في عمر الزهور يرتدين احلجاب 

وعند بلوغهن يلبسن النقاب؛ وبسؤالهن عن السبب، تبتسم الواحدة منهن 

بخجل، لكنها ال تريد أن تواجه؛ ألن أخاها يجلس إلى جوارها، ووقتها 

سأرحل وأخوها سيضربها. واملطلوب في هذه احلالة وضعهم أمام موقف 

تنافسي فكري، بحيث ال يترتب على طلبي منها نزع النقاب حدوث شيء؛ 

وهنا أدخلهم في لعبة الشطرجن، وإذا قال: حرام، يكون السؤال: ملاذا؟ إذن 
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علينا أن نتعلم قواعد لعبة الشطرجن؛ ألنك إذا قمت أنت بحركة فالبد أن 

أقوم أنا أيضًا بحركة، ولكن على أي أساس؟ هذه هي رحلة احلياة التي 

تنتهي بالفناء، ونحن نريد إصالح احلياة كما نراها نحن للجيل القادم 

من خالل صناعة املستقبل. ولهذا أرى أن املدخل لتغيير الذهنية إما لعبة 

الشطرجن وإما أن نبحث عن مخارج أخرى؛ لكن ال نستمر في الدوران حول 

املوضوع الذي نعرفه مسبقاً؛ ألن هذا نوع من الدوجماطيقية، وعلينا - نحن 

املثقفني- أن نصلح من أنفسنا أوالً، ثم نتابع تغيير الذهنية التي نريد أن 

نغيرها لنتحرر من الثوابت والقوالب اجلامدة.
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د. كمال نجيب*

األصولية خلقت إطارًا جامدًا يف املجتمع يصعب تغيريه

الواقع، متسائالً: هل النصوص  سأحتدث عن دور النص في تغيير 

التي نكتبها ويكتبها أستاذنا بالفعل تغير الواقع، أم ال؟ وإذا كانت تغير 

الواقع، فإلى أي مدى يكون هذا التغيير؟  فنحن نتفق جميعًا على أن هذه 

األصولية مفعمة بقدر كبير جّدًا من التطرف والعنف ورفض اآلخر وعدم 

قبول التعددية ورفض العقل، وهو ما يحمل الكثير من السمات التي جتعل 

هذه األصولية متمددة في جسد املجتمع.

واألصولية خلقت إطارًا جامدًا في املجتمع يصعب تغييره، ولو أخذنا 

كلمة frame التي نستخدمها في علم االجتماع على أنها كل مجتمع 

ـ اإلطارات التي تسيطر على سلوكه،  ينشئ لنفسه إطارًا أو مجموعة من ال

فاألصولية صنعت إطارًا مسيطرًا يستبعد ويهمش األطر األخرى؛ مما أدى 

تاريخّيًا إلى استعصاء التغيير.

وفي تاريخنا احلديث واملعاصر حركات تنوير واضحة لكنها لم تصمد 

أمام هذا اإلطار، والتنوير الذي كان موجودًا في النصف األول من القرن 

العشرين وصاحب تأسيس اجلامعة واألحزاب والصحف وقيام ثورة سياسية 

أ. أستاذ الرتبية بجامعة اإلسكندرية.
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من أجل االستقالل، وحركة حترير املرأة، كان حركة تاريخية أسهمت في 

ظهور كتابات طه حسني وغيره لكنها لم تستطع أن تصمد، حتى عندما 

جاء جمال عبد الناصر بحركة سياسية كان ميكن أيضًا أن تقف، وتنتصر 

األصولية؛ ثم أتى السادات بانفتاحه االقتصادي ودخل في هذه الدائرة، 

وأصبح هذا اإلطار جامدًا ال تستطيع السياسة أن تغيره وال يستطيع 

املثقفون أن يغيروه.

وهنا نأتي لطرح لعبة الشطرجن، بوصفها أحد األساليب التي ميكن 

أن نغير بها، لكن في بعض األحيان رمبا نكون قد دخلنا في نفق مظلم؛ 

ورمبا نحتاج ليس إلى حديث عن التنوير وإمنا إلى نصوص تنويرية جديدة 

ومنطق جديد يخرجنا من هذه األطر. 

وقد قرأت كتاب د. مراد وهبة عن األصولية باهتمام وبإمعان شديدْين 

وملست فيه منهجية مختلفة عندما أشار إلى اخللط بني الفلسفة والسياسة، 

وهو مهم وثري جّداً، ومنه نستخلص أنه كان هناك مشروعان ظهرا خالل 

القرن العشرين؛ أحدهما سلفي أو أصولي، واآلخر تنويري تقدمي أو مدني، 

ويأتي السؤال: هل نحن فعاًل نعيش في زمن األصولية، أم زمن انتصار 

األصولية؟ هذا الكتاب وهذا اللقاء في حد ذاته يشيران إلى أنه قد يكون 

هناك انتصار لألصولية، لكن يوجد مشروع آخر يحاول مواجهة هذا املشروع 

األصولي.. لكن هل األصولية والعلمانية مجرد أصولية دينية، وعلمانية، أم 

أن هناك مصالح لهذا الذي يتبنى األصولية وذاك الذي يتبنى العلمانية؟
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العلمانية - بحكم معرفتنا - مع الفقراء واجلماهير وعامة الناس، ومن 

ثم أرى أنه يجب أن ترتدي العلمانية رداًء اجتماعّياً. ويطلعنا الكتاب على 

أن السلطة السياسية والرأسمالية الطفيلية احمللية، والرأسمالية العاملية، 

وإسرائيل أيضاً، متحالفون مع األصولية في مواجهة العلمانية؛ لهذا فإن 

العلمانية في مأزق، وحتتاح إلى تفكير يخرجها من هذه األزمة.

لكننا ونحن في بدايات القرن احلادي والعشرين نتساءل: ملاذا جنحت 

مقنعة؟ جنحت  وغير  خرافية  أفكارًا  وحتمل  هزيلة  أنها  برغم  األصولية 

ألن أغلب عملها منذ وقت تأسيس جماعة اإلخوان وقبل ذلك يكاد يكون 

محصورًا في إنشاء املدارس واالهتمام بالتعليم ومحو األمية وتعليم املرأة 

إلى آخره وفقًا للمنهج السلفي أو األصولي، ولو نظرنا إلى التعليم اليوم، 

لوجدناه أصولّيًا أيضًا ألن السلطة السياسية متحالفة مع األصولية - 

واملدرسة تعلِّم الطاعة واالنصياع واخلوف وكراهية اآلخر، وسواها من القيم 

التي تشيعها اليوم. 

أن  نعلم  ونحن  للتنشئة"،  "نحو منوذج جديد  عنوانه  املجلس  مشروع 

تكنولوجيا التواصل االجتماعي تلعب دورًا خطيرًا في تنشئة الطفل؛ ألنهم 

يتعرفون على ثقافات أخرى وحضارات أخرى، ويروْن مترد الشباب العربي 

وحالة األطفال العرب في الظروف الراهنة تدل على ذلك؛ ألنهم عاشوا منطق 

املقارنة بني وضعهم وبني حالتهم؛ وهذا الرفض وصل إلى األسرة، وأصبحنا 

أمام منوذج رفض االبن لوالده؛ واختالف االبن مع األسرة؛ ورفض الطفل 
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للمدرسة، وأضحينا أمام حالة رفض كاملة من األطفال والشباب؛ لكن األمر 

ليس عاّماً، إمنا هناك استثناءات، في حاجة إلى حتليل اجتماعي؛ بدليل 

أن األب يحث ابنه على حب الوطن بينما يقوم الطفل في املقابل برفع عالمة 

رابعة.

الديني  النموذج  بني  في صراع  طويلة  فترة  منذ  نعيش  أننا  الكارثة 

العربى  الوطن  أو يشهد  العربية  الدول  العلماني، ورمبا تشهد  والنموذج 

هزمية للنموذج الديني، مقابل صعود النموذج العلماني؛ وهو ما يؤثر على 

اجتاهات األطفال نحو املطالبة بنموذج مختلف في التنشئة.
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د. شبل بدران*

األزمة ليست يف التعليم ، لكنها يف املجتمع

من البدايات ومنذ نشأنا ونحن على خالف مع د. مراد وهبة.. حيث كان 

يقول لنا: ليست لي عالقة باملاركسية، فهي نصوص مغلقة، وأنها أصولية، 

ومن هنا كان يهمش الطبقات والصراع الطبقي وينظر إلى العالم ككل. 

وكنا نؤكد له في مطلع الثمانينيات أننا نشطاء لنا رؤية لتغيير الواقع؛ وأن 

أزمتنا تكمن في أزمة الدولة التابعة، وأن النظام السياسي واالقتصادي في 

مصر نظام تابع للرأسمالية العاملية؛ وعلينا أن نفك هذا االرتباط ثم نبني 

مشروعنا الوطني.  

وعندما تسيد املشروع اإلسالمي املشهد ومارس احلكم في مصر ملدة 

عام، أصبحت فكرة األصولية هاجسًا قوّيًا جّدًا وصار لها وجودها احلي في 

الواقع، والدكتور مراد وهبة في كل أفكاره ضد املطلق - وهذا أمر طبيعي - 

ومع النسبي، وهنا العلمانية تعني أن أفكر في النسبي مبا هو نسبي وال 

أفكر في املطلق مبا هو نسبي، وبناء على السائد في احلياة يفكر اجلميع 

في املطلق. على سبيل املثال، فتوى الشيخ "ابن باز" في السعودية بتحرمي 

قيادة املرأة للسيارة أقوى من القرآن والسنة، برغم أنه ال يوجد في القرآن 

* أستاذ الرتبية بجامعة اإلسكندرية
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وال في السنة ما يتعلق بقيادة السيارة، لكن ألن الشيخ "ابن باز" قال إنها 

حرام وغير مستحبة؛ انساق املجتمع وراءه بالكامل ولم يسمح للمرأة بقيادة 

السيارة مع أنه يدعي أنه مجتمع ديني ومعه ختم اإلسالم في العالم. هنا 

أصبح النص اإلنساني أكثر قداسة من النص األصلي؛ وهذه فكرة األفكار 

املطلقة واألفكار احلاكمة؛ لهذا حتى نغير الذهنية نحتاج إلى تربية الناس؛ 

من خالل األسرة واألحزاب ووسائل اإلعالم وكل الفاعليات االجتماعية.

نحن نرى دائمًا أن املشروع اإلسالمي أو األصولية تصعد مع الرأسمالية، 

َي باملشروع االشتراكي  والهيمنة الكونية في مواجهة ما كان سائدًا وُسمِّ

أو مشروع العدالة االجتماعية. وحني نتحدث عن الدميقراطية ال ميكن أن 

يكون هناك مجتمع دميقراطي وهو ليس حرّاً، ففعل احلرية سابق على 

الشارع البد أن  تقول إن رجل  للناس؟  التوعية  نقدم  الدميقراطية، فكيف 

وللعالم  لنفسه  وإدراك  وعي  لديه  الشارع  رجل  أن  اعتبار  على  يتفلسف 

العامة  عن  هنا  أحتدث  الشارع؟  رجل  إلى  نصل  كيف  وهنا  وملصاحله؛ 

من الناس والطالب، لكن على أرض الواقع عندنا طبقات متثل أصحاب 

املصالح من رجال األعمال ورجال املال؛ والدولة املصرية اآلن مع السلفيني، 

ومع األصولية، وقد وقف رئيس الدولة املصرية أكثر من مرة يتحدث عن 

جتديد اخلطاب الديني، مطالبًا من صنع املشكلة أن يحلها، فكيف يكون 

مبقدور الكهنة الذين صنعوا القداسة أن يقولوا إنها ليست مقدسة؟ هذا 

غير منطقي. إذن البد أن تكون هناك جماعة أخرى، تعمل في إطار حرية 
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حزبية، وعمل اجتماعي ومجتمع مدني حقيقي؛ لتكون احلرية وسيلة وأداة 

لنشر مثل هذه األفكار حتى ال ندور داخل الدوائر نفسها.

عندما كان هناك مشروع وطني في السابق لم يكن هناك هاجس؛ بل 

كان ثمة عداء للغرب، أّيًا كانت درجة العداء، وعداء للمشروع الغربي ومحاولة 

بناء مشروع وطني واستقالل وطني، فحني نقول: حتيا مصر فهذه جملة 

ناقصة، فتحيا مصر حرة مستقلة كان شعار ثورة 1919، ونحن أخذنا منه 

حتيا مصر فقط.

النظام  التعليمي جزء من  النظام  أو  املدرسة  بأن  التأكيد  هنا علينا 

ر املدرسة، فليست  السياسي، وإيديولوجية النظام السياسي هي التي تسيِّ

هناك دولة تنشئ مدرسة ضد توجهاتها، والسياسيون يحيون الشعب حني 

ينتخبهم بنتيجة 90%، أما إذا انتخبهم بنتيجة 20% فيصفونه بالغباء، 

نريد  نحن  لذا  ترفضه.  معك  يكن  لم  وإذا  معك متجده  كان  إذا  أنه  أي 

حركة في الوعي االجتماعي، حركة نضالية، وكل التغيير الذي حدث في 

العالم وجميع احلركات االحتجاجية واحلركات الفلسفية واألفكار اجلديدة 

لم يطرحها الناس وهم جالسون في بيوتهم، بل طرحوها وهم يخوضون 

صراعًا في الشارع؛ فإذا كنا نريد تغيير املدرسة فعلينا التوجه إلى كشف 

التناقض واملصالح الطبقية والفكرية بني األصولية السائدة في املدرسة 

السياسي. والنظام 

األزمة التي نعيشها تكمن في األصولية وليس في التبعية؛ فنحن نواجه 
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الذي  والطفل  اخللف؛  إلى  املجتمع  ويقود  اإلرهاب  يتحدى  أصولّيًا  فكرًا 

يعيش وسط أسرة لم تتلقَّ أي تعليم؛ لن يكون مثل الطفل الذي يعيش في 

أسرة متعلمة، كما أننا من يصنع برنامجًا حملو األمية ليقوم بالتدريس 

فيه أميون من ناحية املضمون؛ وهناك عوامل أخرى خارج األسرة، وخارج 

داخل  املائدة  آداب  مثاًل  واألسرة.  لألب  واالقتصادي  االجتماعي  املستوى 

أسرة "ثرية" تختلف عن آداب أسرة تسكن داخل "منطقة فقيرة". ومن ثمَّ 

تتغير أمناط احلياة االجتماعية بتغير البيئة االجتماعية نفسها؛ إذ الواقع 

ن الناس من قدرات الفهم والتحليل والنقد؛ وهناك  االجتماعي هو الذي مُيكِّ

قدرات وإمكانات تتحدد وتنمو في الواقع االجتماعي والسياسي والثقافي 

الناس مهارات  ليست في إكساب  األزمة  أن  نعيشه. وفي تصوري  الذي 

متعددة، إمنا في تغيير الذات واملساعدة على بناء عالقات جديدة، وكشف 

التناقض، فاألزمة ليست في التعليم، لكن في املجتمع، والنظام االقتصادي 

الناس؛  استيعاب  على  قادر  وغير  عمل،  فرص  ينتج  ال  رأسمالي  نظام 

وأصبحنا أمام احلاجة إلى تغيير في الذهنية؛ فالطفل أصبح يعيش مبعزل 

عن األسرة واملدرسة، وهناك وسائط إلكترونية عديدة، وهنا علينا أن نعي 

كيف نسيطر على هذا األمر.
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أحمد عبد املعطي حجازي*

ليست هناك أصول ثابتة؛ ألن لكل عصر أصواًل

د.مراد وهبة الوحيد الذي حوَّل الفلسفة من مهنة إلى دور، وباحلديث عن 

عنوان هذه احللقة "فلسفة وحتديات تنشئة الطفل في زمن األصولية"، نرى 

أن األصولية حاضرة بوضوح في هذا الزمن، ونستطيع - من ثم- أن نقرأ 

عنوان احللقة قراءة أخرى تتمحور حول "تنشئة الطفل العربي في مواجهة 

األصولية"، وليس فقط في زمن األصولية.

األصوليــة "توهم" بأنها تقوم على أصول، وهي ليست أصوالً، بل هي 

تطور أو صياغة جديدة ألصوليات دينية. واألصوليات الدينية تقوم على 

دعوة بأن لكل دين أصالً، وهذا غير صحيح. ألن الديانات مبا فيها الديانات 

السماوية هي صيغ متعددة لعقائد واحدة، واألصولية تنحاز إلى أصول 

وتتجاهل أصوالً أخرى، فتنحاز لفقهاء السنة وتتجاهل الفالسفة، وتنحاز 

لألشاعرة وتتجاهل املعتزلة. إذًا ليست أصولية ألنها ناقصة؛ وحينما نقرأ 

مثاًل كلمة اإلمام محمد عبده "الشرائع تتغير بتغير أحوال األمم" ندرك أنه 

ليست هناك أصول ثابتة؛ ألن لكل عصر أصوالً. وهنا البد من التمييز بني 

األصولية من حيث هي تيارات وأفكار واألصول من حيث هي أفكار؛ على 

هذا ال تكون األصولية فعاًل وإمنا هي رد فعل، رد فعل سلبي ألنها تظهر 

بعد األزمات والهزائم التي تتعرض لها األمم. 

* الشاعر والكاتب
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د. محمود نسيم*
الحديث عن الطفل هو رهان على املستقبل

في احلقيقة عند التأمل في فكر د. مراد وهبة؛ جند أنفسنا إزاء مشروع 

فكري أكثر من مجرد أننا إزاء مجموعة مقاالت ودراسات وحوارات. وخالل 

لدينا  توجد  ال  لكن  كثيرين  مفكرين  عندنا  املتعددة جند  مراحل حياتنا 

مشروعات ثقافية، أما في حالة د. مراد وهبة، فنحن إزاء مشروعات فكرية 

التزمت بسيرة حياة الكاتب الذي احتفظ مبساحة توازن دقيقة جّدًا ما بني 

املؤسسة أو الدولة وما بني الشارع، ما بني الفكر النظري وما بني احلوار، 

هو باستمرار يفكر خارج سلطة النص، وخارج أَْسِر املنفعة، وخارج الفكر 

التقليدي؛ على نحو ما انعكس على الكتاب األخير الذي نناقشه اليوم.

غير أن مالحظاتي ستتمحور حول عنوان الكتاب "رؤية للقرن العشرين 

القرن  يحصر  أنه  يبدو  ورد  كما  الشارح  والعنوان  األصولية".  زمن  في 

العشرين في زمن األصولية. وشخصّيًا ال أميل كثيرًا إلى حتديده بزمن؛ 

ألننا رأينا في السنوات السابقة كتابًا يتكلم عن زمن الشعر وزمن البنيوية 

وزمن الرواية، وهو اختزال أمناط وأشكال وجتارب تتعامل مع  الزمن كما 

لو كان إطارًا جامعًا لفكرة محددة، وهذا يناقض أوالً حركة الزمن ، كما 

يناقض الفكرة ذاتها ثانياً.

* أستاذ فلسفة الفنون
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رأيي الشخصي من خالل قراءتي للكتاب أن الكاتب يطرح بشكل عام 

تصورات أساسية منها: متجيد العقل. فنحن إزاء أنشودة متجيديه للعقل، 

ـ "جويا" وهي حلم العقل، التي  ـ ل وخالل قراءتي تذكرت اللوحة الشهيرة 

حتولت إلى عمل مسرحي بالعنوان نفسه. واللوحة تصور شخصًا جالسًا 

ساندًا رأسه والطيور حتوم حول رأسه وهو يطاردها؛ والطيور تطارده، ورأت 

بعض التحليالت أن األشباح أو اخلرافة واألسطورة تطارد العقل. وبدا لي د. 

مراد وهو يطارد طوال الوقت أشباح األسطورة واخلرافة.

النقطة الثانية: هي مركزية الرأي. فالكاتب يرى أن الغرب إطار مرجعي 

للتحوالت االجتماعية؛ حتى إن مسار التطور التاريخي يعتبر الغرب هو َمْن 

منحه آفاقه، من إصالح ديني وتقدم معرفي دون مراعاة الختالف الظروف 

والنشأة بيننا وبينهم..

أما احلديث عن الطفل فهو رهان على املستقبل؛ وال ميكننا صنع منوذج 

جديد ملا يسمى بالتنشئة االجتماعية للطفل من دون وجود إطار نقدي لهذا 

النموذج؛ ومن دون تفكيك األخالقية االجتماعية املغلقة التي أفضت إلى هذا 

النموذج الذي نسعى إلى جتاوزه. ونحن أمام مسارين منفصلني أو خطني 

متوازيني في التنشئة اإليجابية، ومسار في التنشئة السلبية، هذا له فاعل؛ 

وذاك له انطالق؛ هكذا الثنائيات طوال الوقت؛ فاعل ومتلٍق يؤدى إلى تنشئة 

إيجابية فاعلة ومتلٍق يؤدي إلى تنشئة سلبية، لكننا أمام بنية مركبة تتعامل 

بشكل ثنائي. 
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ملحوظة أخرى البد من التطرق إليها، وهي فكرة أن التيارات السلفية 

الدينية هي األكثر استخدامًا للتقنيات احلديثة. ففي حال موافقتنا على 

حمل البنت املوبايل يكون هناك اعتراف ضمني من الفرد بحريتها والقبول 

بها، وهنا تعتبر التقنية غير محايدة؛ ونكون أمام عالقة مركبة جّداً؛ ألننا 

نكون أمام حتول اجتماعي. األمر نفسه عندما نستخدم منتج الكمبيوتر 

واملوبايل والساعات؛ ونحن ال ندري أننا أمام تراث ثقافي؛ حتى على مستوى 

تداول اللغة؛ ومن ثم اللغة ليست متوطنة في الواقع االجتماعي واللغوي؛ 

وفي مصر نتحدث عن مواطنة، وهي لغة غير مفهومة ألنها ليست متجذرة 

في بيئته.

أما احلديث عن النخبة واجلماهير فالبنية الصورية أو البنية اخلطية 

يكشفها منوذج شهير وهو فكرة املرسل واملرسل إليه؛ ولدينا رسالة مرسل 

سواء كان أسرة أو مدرسة أو مؤسسات دينية وإعالمية؛ واملتلقي ساكن 

إلى  مرتبطة  كانت  النخبة واجلماهير  فكرة  وبالتالي  مجرد اسمه طفل؛ 

مع  إلينا  وردت  املفاهيم  أن  يعني  وهذا  القومية؛  الدولة  ببناء  كبير  حد 

مفكري األنظمة القومية ما بعد االستعمار؛ والنموذج األكبر لها كان جمال 

عبدالناصر. وهنا نكون في صميم موضوع التنشئة واحلديث عن خطاب 

خطي وعن تعدد في التكوين.
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إميل أمني*

عاملنا العربي يف حاجة إىل الخروج من االنسداد التاريخي

هناك إشكالية في الواقع إذا كان سقراط له ماٍض فلسفي فإن مكيافيلي 

له مستقبل سياسي، وعلى األرض الذي يعطي اخلبز يعطي الشريعة في 

 talk show ـ زمن اإلمبراطورية الرومانية. اآلن من ميسك امليكروفونات في ال

قادر بشكل أو بآخر على أن يوصل رسالته؛ وأظن أن املقاربة بني سقراط 

وخوفو ستكون لصالح خوفو وليس سقراط، وإال ملاذا أخفق الفالسفة حتى 

اآلن في حتقيق جمهورية أفالطون؟

هناك إشكالية الرشدية الالتينية؛ ومن ثم التقسيم إلى الشمال العلماني 

واجلنوب األصولي مسألة جتاوزها الواقع، ورمبا يكمن احلل في هذه املواءمة 

بني العقل والنقل، حيث جنحت أوروبا وجنح اإلكويني في إشاعة هذه الرؤية.

املجمع  على  عامًا  الكاثوليكية حتتفل مبرور خمسني  املؤسسة  اآلن 

الفاتيكاني الثاني، خمسون عامًا على وثيقة عصرنا احلالي، التي نقلت 

الكنيسة  خارج  خالص  ال  مرحلة  من  الكاثوليكي  املذهب  ونقلت  أوربا 

الكاثوليكية إلى مفهوم اإلميان احلقيقي، ولسان بول ومار بولوس أن كل 

الهائلة.  التاريخية  املقاربات  الله". هذه هي  البر مقبولة عند  "أمة تصنع 

* الكاتب واإلعالمي.
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وأعتقد أن عاملنا العربي في حاجة إلى ما يشبه حتريك املاء الراكد واخلروج 

من االنسداد التاريخي. فنحن منذ اخلمسينيات حتى اآلن نراوح بني حل 

القومية واإلسالموية. لكن القومية ذابت ، فبقينا بني اإلسالموية واألصولية، 

وكالهما وجهان لعملة واحدة.



40

رفعت عوض اهلل*

تنشئة أطفالنا على العقلية العلمية تعني الخروج
من نفق األصولية املظلم

في ظني أن زمن األصولية يعني هيمنة املناخ األصولي على مناحي 

ومجاالت احلياة كافة )فكرية - اقتصادية - اجتماعية - تربوية - دينية(، 

وهنا ماذا نريد للطفل العربي؟  نريد أن يكون ذا شخصية مستقلة، ينشأ 

على إعمال العقل، وممارسة التفكير الناقد واحترام العلم، وهي أمور ال 

يختلف عليها اثنان؛ لكن في زمن هيمنة األصولية لن نستطيع حتصيل أو 

الوصول إلى هذا الهدف احللم. واألصولية - بتعريف د. مراد وهبة - هي 

التفكير في النسبي مبا هو مطلق وليس مبا هو نسبي، أي اعتبار أن 

األمور املتغيرة النسبية الدنيوية مطلقة.

 إذن لن نستطيع أن نربي أطفالنا التربية املنشودة في هذا الزمن الذي 

تهيمن عليه األصولية، إال بتحويل زمن األصولية إلى زمن العلمانية. وكلنا 

يعلم أن هناك تناقضًا بني األصولية والعلمانية، فإذا سادت األصولية ذهبت 

العلمانية، وإذا سادت العلمانية ذهبت األصولية. لهذا فإن املخرج واحلل 

لعقولنا،  املكبلة  املتسلطة  املتحكمة  احلاكمة  األصولية  طرد  في  يكمنان 

* كاتب
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وكما أن الفجر يضع نهاية لليل املظلم، كذلك تضع العلمانية نهاية لظالم 

األصولية. ولكي نصل إلى املبتغى وهو تنشئة أطفالنا تنشئة عقلية علمية، 

علينا اخلروج من نفق األصولية املظلم؛ ومن خالل إصالح املدرسة الذي ال 

ميكن أن ينفصل عن إصالح املجتمع ككل وطرد األصولية احلاكمة من 

املجتمع.
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د.عبد اللطيف محمود*

آن اآلوان ألن تقوم املنظمات التي تعمل على
تنشئة املجتمع بدورها

علينا أن نضع رؤية ومخرجًا لهذا املأزق احلضاري الذي تقع أمتنا فيه؛ 

واملخرج يتمثل في الطفولة، ولن حتل هذه األزمة الفكرية التي تضرب العالم 

بسهولة. وبرغم أنهار الدم التي تتدفق فإننا لن جند حاّلً إال بوضع رؤية 

عقلية وفلسفية من اآلن ومن هنا، تأتي عبقرية هذا العنوان، هل األولوية هي 

وضع فلسفة، أم وضع التحديات قبل الفلسفة في تنشئة الطفل العربي؟ 

ألن لي حتفظًا على كلمة األصولية. فاالجتاه املوجود في الشرق إذا أطلقنا 

عليه أصولية نعطيه قيمة عقلية إلى حد ما، وقيمة تاريخية وفلسفية؛ على 

الرغم من أنها حركة سلفية، لها جناحان ال ثالث لهما يتبادالن األدوار؛ 

سلفية جهادية وسلفية دعوية. عندما تنكسر شوكتها تكون دعوية وعندما 

تقوى شوكتها بالسلطة أو ببعض اجلماهير تصبح جهادية. لهذا لم يأِت 

تطور احلركة السلفية في القرن العشرين ولكن منذ بداية احلركة الوهابية 

في اجلزيرة العربية والصدام مع حركة الثورة الوطنية التي أنشأها محمد 

علي، وهو الصراع الذي استمر واتخذ عدة أشكال.

* أستاذ الرتبية بجامعة حلوان
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هذا االعتراف بأننا في زمن األصولية يعني اعترافنا بأن الدولة الوطنية 

ومشروع الدولة املدنية ومشروع التنوير في املشرق العربي انكسر، ولن نقول 

انهزم. املسألة اآلن أن هذا الصراع وصلنا داخله إلى حركة تاريخية إما أن 

تكون مسدودة وإما أن تكون مفتوحة. ومعنى انتصار األصولية أو التيار 

السلفي كما أحب أن أسميه، أن هذا التنوير وهذه احلركة الوطنية وهذا 

املشروع الذي بدأ في الشرق منذ بداية عهد محمد علي وحتى اآلن في 

حالة أفول. 

واملخرج كما أعتقد سوف مير مبرحلتني:

لت إرهاصات  : هي مرحلة الكتابات الفلسفية والسياسية التي مثَّ الأولي

ألفول الكثير من التيارات السياسية في املنطقة.

ة: هي مرحلة مؤمتر الفلسفة ورجل الشارع.  ي ان ث ال

فمحاولة تغييب رجل الشارع عن الشارع فشلت في 2011، وأثبت الشارع 

أنه على وعي أكثر من النخبة، وافتتاحية الكتاب تشير إلى أن 2011 كانت 

نقطة فارقة، لكن ملاذا تضيع باستمرار في الشرق الفرص بينما الغرب 

ميسك بفرصته، بل يصنع هو الفرص؟ 

أو  متناسق  مجتمع  أو  متوازن  مجتمع  يوجد  ال  أنه  نؤكد  أن  علينا 

رؤية مستقبلية  "نحو  العنوان  يكون  أن  متجانس، ومن هنا كنت أمتنى 

للتنشئة االجتماعية" أو "نحو تنشئة اجتماعية في مجتمع مستقبلي"، وقد 

آن اآلوان ألن تقوم املنظمات بدورها في تنشئة املجتمع، في ظل االنفكاك 
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اإليديولوجى واالنفكاك التكنولوجى؛ والبد من التساؤل حول احلدود الفاصلة 

بني التنشئة االجتماعية والتطبيق االجتماعي، فاملدرسة موجودة وال تقدم 

شيئاً؛ واألسرة موجودة وال تقدم القدوة؛ وهنا علينا العودة إلى فكرة "املجتمع 

الشبكي".
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د. مسعد عويس*
علينا أن نبحث عن رموز التنوير يف الفكر والفن والثقافة والعلم

أنادي بأن تكون هناك دراسات اجتماعية تاريخية عن نشأة اجلماعات 

املتطرفة، وكيف أسست؟ فنحن في حاجة إلى معرفة املجتمع املصري وما 

يدور فيه. وقد طمأنني وقت حكم اإلخوان ما سمعته من سيدة بسيطة جّدًا 

تبيع اخلضراوات تقول نّصاً: "الله يخلي اإلخوان املسلمني". فقلت لها: ملاذا؟ 

قالت: "عرفونا كيف نكرههم". وال أريد أن أكون خيالّيًا فأبالغ في تصوري، 

لكن من خالل هذه األصولية من املمكن أن يبزغ تقدم، كما ميكن أن يخرج 

من التعليم السلبي حكماء، مثلما خرج لنا د. طه حسني من ظروف شبيهة 

بهذه وأصبح عميد األدب العربي، وانتصر على الظالم.

والثقافة  والفن  الفكر  في  التنوير  رموز  عن  بحثنا  من  يأتي  واحلل 

والعلم بيننا، وأن نعطيهم حقهم ودورهم، وأن نسجل املؤسسات التنويرية 

النموذجية التي تكافح في هدوء لنطمئن إلى أننا نستطيع أن نقدم الكثير.

* أستاذ بجامعة حلوان
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د.سامي نصار*

األصولية أصبحت مزاجُا عامًا وساهمت يف
تكوين العقل املصري

احلقيقة أن األصولية أصبحت مزاجًا عامًا وأسهمت في تكوين العقل 

املصري والعربي بشكل عام، وشملت مجمل البنية االجتماعية ليس في 

التنويريني  أن  إلى  كله، وهذا يرجع  العربي  الوطن  بل في  مصر وحدها 

األوائل لم يحسموا أمرهم في اتخاذ موقف املواجهة الصريحة ضد التيار 

السلفي أو التيار األصولي. مثاًل رفاعة الطهطاوي، كان مترددًا بني الدين 

وبني العلم، بني العلمانية وبني األصولية، ومن جاءوا بعده لم يكونوا على 

منذ  إذا سرنا على اخلط  للمواجهة، وهكذا  الشجاعة  الكافي من  القدر 

بدايته تاريخّياًّ، منذ "فصل املقال" البن رشد إلى اآلن، نرى الكثيرين أسرى 

النزعات التوفيقية و"التلفيقية" في بعض األحيان؛ ما سمح بتمدد التيار 

األصولي، وانتشاره في املجتمع ليس فقط بني جمهور ضعيف الثقافة بل 

بني الكثير من املتعلمني واملثقفني.

الشيء الثاني يتمثل في تواطؤ الدولة مع اختالف املراحل منذ عهد 

محمد علي. فإذا أردنا أن نتحدث عن التعليم جند أن التعليم سقط في 

* أستاذ التربية بجامعة القاهرة
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أيدي التيار األصولي بدءًا من املعلم  إلى املناهج، وطريقة إعداد املنهج ال 

تسعف الطالب على التفكير، وإذا كنا قد فقدنا الفرصة اآلن فعلينا أالَّ 

نضحي باألجيال القادمة وال نتلكأ في مد يد العون إليهم،  كما يجب أن 

تكون هناك مواجهة صريحة مع هذا التيار، وأن نكون قادرين على صياغة 

رؤى عقالنية في التعليم وفي السياسة وفي الثقافة.

أتفق مع الرأي القائل إن املدرسة كيان ينبغي احلفاظ عليه وال ينبغي أن 

نحوله إلى center للدروس اخلصوصية، فالدولة اآلن في صراع مع القطاع 

اخلاص، وقامت بإنشاء مدارس جتريبية مثل مدارس اللغات، وحاكت القطاع 

اخلاص في تأسيس مراكز للدروس اخلصوصية، لهذا لن تقوم املدرسة 

بدورها إال لو قامت دولة مدنية حديثة في مصر، ينفصل فيها التعليم 

عن النظام السياسي، وال يكون النظام التعليمي خاضعًا إلرادة الدولة وال 

للتوجهات اخلاصة باحلكومات، وأن يكون مستقاّلً وعلمانّياً. 
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د. ملك زعلوك*

نفتقد الدراسات حول التنشئة

الفعلية،  املمارسات  وعن  "التنشئة"  عن  دراسات  مصر  في  نفتقد 

فاألصولية تيار موجود، وهي فكرعام؛ لكننا البد من أن نتعلم من فشلنا، 

وأن نحوله إلى دروس مستفادة. فنظريات الدماغ، وهي موجودة في كثير 

من اجلامعات من خالل تطوير األدوات الطبية، تعنى مالحظة الدماغ، في 

أثناء العمل؛ ملعرفته عن قرب، من خالل األشعات املغناطيسية واملالحظة 

احلية للطفل وهو يتعلم ويتفاعل، وللراشد وهو يتعلم ويتفاعل. ومن خالل 

الدراسات تبني أن العقل غير مكتمل عند املولود، لكنه في إطار البناء؛ ألن 

االستثارة املبكرة الذي حتدث عنها الدكتور "مراد وهبة" غاية في األهمية. 

إذن العقل البشري يتم بناؤه عبر سنوات طوال، خصوصًا في املرحلة صفر 

ـ 14 سنة. وفي بعض الوظائف لو  إلى 3 سنوات، ثم يستمر حتى عمر ال

لم حتدث استثارة مبكرة نفقد هذه الوظائف متاماً. لكن الركيزة األساسية 

تنحصر في التنشئة من صفر إلى 3 سنوات، وهي بداية بنيان "دماغ 

البشرية"؛ ألنها تبنى عبر السنوات، من خالل التفاعل والعالقات واالستثارة.

* مدير معهد الرشق األوسط للتعليم بالجامعة األمريكية بالقاهرة 
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د. أحمد زايد*

فكرتنا تقوم على حتويل األطفال من عالم الالمشاركة إلى عالم املشاركة

فكرتنا تقوم على حتويل األطفال من عالم اخلضوع إلى عالم احلرية. 

الالمشاركة  عالم  من  املساواة.  عالم  إلى  الذكورية  السيطرة  عالم  من 

إلى املشاركة. من تنشئة اجتماعية تقوم على األبوية والقهر إلى تنشئة 

ة. ولنبدأ من اتفاقية حقوق الطفل؛ مع التأكيد  ـ ـ اجتماعية ممزوجة باحلري

على ضرورة حتمل األطفال املسئولية والتدريب عليها حتى تكون نظرتنا 

إلى األطفال مختلفة؛ وأن نؤمن بأهمية اإلعالم في تشكيل شخصية الطفل 

وشكل التنشئة االجتماعية؛ مع التركيز أيضًا على املدرسة؛ حتى نصل 

إلى منوذج مثالي للتنشئة.

* أستاذ علم االجتامع بجامعة القاهرة
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د. منى الحديدي*
هناك مشكالت كثرية جدًّا يعاني منها الطفل العربي

الوقت ذاته هو  الثقافة، وفي  يتفق على أن اإلنسان هو صانع  الكل 

حامل لهذه الثقافة، غير أن من يهيمن عليها في الفترة احلالية هو الثقافة 

األصولية وثقافة رجل الشارع الذي أفسدت عقله الثقافة األصولية مبا تتسم 

به من عنف وتسلط وإرهاب، لقد كنا نقوم سابقًا بإقصاء اآلخر، فأصبحنا 

اآلن نتحدث عن كراهية اآلخر، والقرن العشرون الذي بدأ بالثقافة التنويرية 

أفرز لنا في نهايته العديد من املشكالت التي تعاني منها الطفولة، أهمها 

نسب اإلحصاء الصارخة التي تؤكد وجود 13 مليونًا يعانون من عمالة 

األطفال، وحوالي 11 مليون طفل خارج اإلطار التعليمي متاماً، و70 مليون 

فرد يعانون من األمية واجلهل. في ظل هذه األفكار وهذه املشكالت جند 

القمع والتسلط والتخويف، وعلينا أن نرى القرن الواحد والعشرين الذي 

بدأ بثقافة اإلرهاب وثقافة األصولية كيف سيكون شكل التنشئة فيه، وما 

شكل الطفل الذي سوف تفرزه هذه الظروف؟ هل هو طفل يتسم بالعقالنية 

وباحلرية وباإلبداع والوعي املتيقظ وبثقافة احلوار واملشاركة وتقبل اآلخر، 

أم ماذا؟ ال أريد أن أختزل وأقول إننا نعيش في زمن الثقافة األصولية، بل 

بالعكس نحن نعيش زمن التعددية الثقافية التي يغلِّفها الفكر األصولي.

* مدرس  علم النفس بكلية آداب جامعة حلوان
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د. منال زكريا*
التنشئة العربية تعلي من ثقافة اإلذعان والطاعة

أجرينا بحثًا في املجلس العربي للطفولة والتنمية على ثماني دول عربية 

بعنوان "تنشئة الطفل في البلدان العربية"، وكانت النتائج التي كشفت عنها 

الدراسة أن املجتمع العربي مازال أصولّيًا محافظاً، وأن هناك جمودًا في 

اإلطار وتعلقًا شديدًا باملاضي واعتقادًا بأن املاضي أفضل. وهناك إعالء 

لثقافة اإلذعان والطاعة، بأن يقول الطفل: نعم وحاضر، ويطلب املدرس من 

الطفل أن يصمت متاماً، وعندنا أيضًا جتذر لثقافة التمييز، بني األخ الكبير 

والصغير وبني الذكر واألنثى في كل الدول العربية التي قمنا بدراستها، ومن 

ضمن النتائج املثيرة التي توصلنا إليها، عدم االتساق متامًا بني مقاصد 

التنشئة املعلنة وبني املمارسات الفعلية، والتباين الشاسع ما بني الواقع 

واملثالي، بني ما نقوله وما ننفذه في الواقع، وثمة تضييق شديد على احلرية 

املمنوحة لألطفال؛ ويبقى في النهاية أن نقول: "إذا كانت األمم تبنى وتصنع 

صنعاً، فالبد أن تكون هناك أطر حاكمة وقواعد عامة نلتزم بها جميعاً" وأن 

يكون هناك تشفير للمجتمعات العربية، وقواعد أخالقية تلزمني حني أخرج 

إلى الشارع فأعرف واجبي نحوه، انطالقًا من إطار قيمي حاكم.

* مدرس بكلية اآلداب جامعة القاهرة
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د. أنور مغيث*
املدرسة يف مصر مازالت أسرية املنطق األصولي

في عام 1871، أنشأ وزير التعليم الفرنسي جولفيري املدرسة احلديثة 

وكان لها ثالث سمات: علمانية، مجانية، إلزامية، أصبحت فيما بعد أساس 

املدرسة احلديثة في العالم السيما )اليابان - الصني - البرازيل - املكسيك(؛ 

ال  عليه  وبناء  كذلك،  املدرسة  كانت  إذا  إال  املواطن  تنشئة  ميكن  ال  ألنه 

يجوز أن يجبر املدرس التالميذ على أداء الواجب وأن يكونوا مهذبني ويؤدوا 

الصالة؛ ألنه خرج باملدرسة عن وظيفتها، كما أنها ليست وظيفته؛ األب 

ينصح ابنه بالصالة ؛ لكن ليس من حق املدرس توجيه الطفل هذا التوجيه، 

وهذا ليس تقييدِاً حلرية املدرس ولكنه حتقيق لدور املدرسة في نقل املعارف؛  

وهذه هي التنشئة االجتماعية التي ينشأ عليها الشعور بالهوية واالنتماء؛ 

واإلملام بحقوقه وواجباته. وفي مصر املشكلة تكمن في املدرسة التي مازالت 

أسيرة املنطق األصولي، وحتى اآلن في املدارس اخلاصة واحلكومية تتحول 

الفسحة إلى صالة جماعة ويتم حرمان التالميذ من الراحة، وبعد املدرسة 

يكون هناك من يوجه الطالب ويعلمهم أشياء في الدين، فضاًل عن مسألة 

املناهج، فاملدرسة لم تتخلص بعد من براثن األصولية؛ ومن َثمَّ أي تغيير 

على املستوى السياسي لن يكون عميق التأثير.

* مدير املركز القومي للرتجمة وأستاذ الفلسفة بجامعة حلوان
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واملشكلة تتحدَّد في أن أي محاولة لتنبيه املدرسني أو اإلدارة أو الوزارة 

إحراج  اإلحراج؛  من  بنوعني  تواجه  تستمر  أن  يصح  ال  األمور  هذه  إلى 

سياسي يتمثل في أنك حتارب أفكار الناس، برغم أن املدرسة في العالم 

كله ليست مجاالً لطرح أفكار املدرسني؛ وإحراج اجتماعي، ألنك إذا ذهبت 

للمدير وأخبرته بأن املعلم يأخذ الطالب بالقوة إلى املسجد فسوف يقول 

لك: "بارك الله فيه"، وهذه مسألة صعبة االختراق، وعلينا أن نفكر في كيفية 

نقل املدرسة من هذه احلالة املزرية إلى احلالة التي ينبغي أن تكون عليها.

لقد أصبحت األصولية شيئًا بنيوّيًا في تكوين املدرسة نفسها، وسمعت 

لكنني ال أحبذ هذه  القائل بترك املدرسة وإنشاء مؤسسة جديدة؛  الرأي 

الفكرة ألن املدرسة مؤسسة من مؤسسات املجتمع بل هي أكبر مؤسسات 

املجتمع، وإذا كنا نريد أن نصلح مجتمعنا ونتحول إلى دولة حديثة، فعلينا 

تطهير مؤسسة الداخلية واستقالل القضاء وإصالح املدرسة لتصبح مكانًا 

للمعرفة وليس لالعتقاد.
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د. جيفارا البحريي*

نحتاج إىل تفسري ملعنى العلمانية

واإلبداع،  واالستنارة  العلمانية  إلشاعة  مقومات  إلى  يحتاج  التغيير 

وحتى اآلن لم نتفق في مصر على تفسير أو معنى محدد للعلمانية، فكل 

شخص له رأي مختلف؛ األمر الذي جعل اجلمهور العادي متخبطًا لدرجة 

أن العلمانية أصبحت سبة، ويتم تصنيف العلماني على أنه كافر ليس 

له دين، أو أنه خارج عن امللة. فاألصولية الدينية قدمت مكاسب اقتصادية 

للجمهور ووعود مبكاسب في اآلخرة أيضاً، وبالتالي الشخص البسيط لديه 

دافع قوي لتبني الفكر األصولي. لهذا البد من إشراك اجلمهور في عملية 

التغيير، مع التزام النخبة باألهداف. وهنا نود أن نؤكد على أن كل مرحلة 

لها حزمة من أدوات التواصل التي يتعني أن تتم بني النخبة واجلمهور، وعلى 

رأسها استعمال التكنولوجيا باإلضافة إلى أدوات أخرى ألنها هي التي 

سوف تنقلنا إلى املرحلة التي تليها.

* مؤسس احلركة املصرية للتنوير
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د. منى أبو سنة*

يجب تدريب وتوعية الطفل باإلبداع

كتاب د. مراد وهبة يطرح مسار الفكر الفلسفي والعلمي منذ بداية 

القرن العشرين إلى الواحد والعشرين، ويقدم بطريقة جدلية أيضًا األصولية 

للغرب  الثالثة، وهنا كيف  األلفية  بدأ في مطلع  الذي  وجتليها اإلرهابي 

كل  من  متطوعني  جند  إننا  حيث  اإلرهاب؟  في  ينغمس  أن  العلماني 

"داعش". تنظيم  في  أعضاء  األوربية  اجلنسيات 

الفكرة أن اإلنسان له عقالن؛ عقل ناقل وعقل ناقد، والعقل الناقد دائمًا 

ينعكس على نفسه ومن ثم مينعه من الوقوع في الدوجماطيقية. إذ العقل 

نسبي وسيبقى نسبّيًا دائماً، لكن اإلنسان بحكم طغيان احملرمات الثقافية 

التعليم لتدريب وتوعية  الناقد، وهنا يجب أن نتطرق إلى  ُيعمل عقله  ال 

الطفل بأنه ميتلك عقلني.. وأن أي معلومة يتلقاها يجب أن يتوقف عندها 

اغتاله  الذي  العام  التعليم  في  اإلبداع  إلى مشروع  وهنا نصل  متسائالً. 

أساتذة التربية احملافظون؛ أساتذتنا في كلية التربية - جامعة عني شمس 

الذين اتهمونا بالكفر واخليانة والعمالة، بعد استمرار مشروع اإلبداع عدة 

وقد  ال seminar -اإلبداعي.  غلق  إلى  الكلية  عميد  اضطر  ما  سنوات؛ 

* أستاذ متفرغ لألدب اإلنجليزي بكلية الرتبية - جامعة عني شمس
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ألغت الدول املتحضرة اآلن الكتاب املدرسي، ولم يعد أحد اآلن يستخدم 

تنحصر  ال  أخرى  مشكالت  أمام  وبتنا  نهائّياً،   classroom textbook

فقط في املنهج أو في التربية؛ وأضحى لدينا معلمون لألطفال يتعاطوْن 

احلشيش في الفصول، وأساتذة يغتصبون الفتيات في املدرسة، فضاًل عن 

"مافيا الفجالة" التي لم يستطع أي وزير القضاء عليها؛ وأمسى الكتاب 

املدرسي يتوحش كل يوم لدرجة أن الوزارة بدأت في إعطاء دروس خصوصية 

تغيير  فاشلة، والبد من  التعليم احلالية  أيضاً. فمؤسسة  لتتكسب هي 

البرامج الراهنة، والتركيز على املبادرات اخلاصة. 
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د. هيام نظيف*
نحتاج إىل التنوير ملواجهة الهيمنة األصولية

أرى أننا جميعًا متفقون على أن هناك هيمنة أصولية دينية، والخالف 

على ذلك، وأجمعنا على ضرورة إنقاذ أطفالنا من هذه الهيمنة، واملفتاح 

الوحيد هو التنوير، الذي يتعني أن ميسَّ رجل الشارع واألسرة، وعلى رأسها 

من وجهة نظري األم؛ فعليها يقوم الدور األساسي في تنمية الطفل، كما 

املدى  وطويلة  إستراتيجية قصيرة  إطار خطة  وفي  املعلم،  أيضًا  يشمل 

تكون ملزمة للدولة ويشارك فيها املجتمع املدني ليضع لها خطوات وآليات 

في  يكمن  اعتماده  علينا  يتعني  الذي  احلل  أن  غير  تنفيذها.  نستطيع 

مخاطبة هؤالء الناس باللغة التي يفهمونها، وإال خسرنا معركتنا مع فقهاء 

الظالم. 

* عميد املعهد العايل لدراسات الطفولة بجامعة عني شمس
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د. صالح الخراشي*

الطفل يجب أن يكون فاعاًل يف مسألة التنشئة

الذي  النموذج  أن  وأعتقد  املوضة؛  يسمى حتديات صناعة  ما  نواجه 

نرغب في صناعته يواجه إشكاليات عديدة؛ واجلهد املبذول في هذا املشروع 

سيكون من خالل التعامل مع املدخالت التي قد يصعب السيطرة عليها، 

وهنا علينا العودة إلى اتفاقية حقوق الطفل، وهل الطفل بالتعريف في 

اليوم وبنيت عليه االتفاقية؟  بيننا  هذه االتفاقية هو الطفل الذي يعيش 

األمر اآلخر، هل الطفل مفعول به دائمًا في مسألة التنشئة، أم أنه قد يكون 

العبًا أساسّيًا وفاعالً؟ فالطفل اليوم لديه من القدرة والفعل باآلخر ما لم 

يكن متاحًا به باألمس، ونحن نتعلم من أطفالنا وتالميذنا؛ فالطالب يجلس 

أمام االنترنت 24 ساعة عكسنا متاماً، ونحن أمام ما يسمى "الفاعلني في 

التنشئة االجتماعية"، وهناك من يقع عليه فعل التنشئة، ومن سيقع عليه 

فعل التنشئة قد يكون مشاركًا في التنمية، ودوره غير مرصود.

* أستاذ الرتبية بجامعة اإلسكندرية
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د. عادل عبد الغفار*

اإلنرتنت متغري فاعل وإيجابي يف عملية التنشئة

هناك متغيرات البد من احلديث عنها؛ منها مفهوم جتزئة األسرة املصرية 

وجتزئة اجلمهور، مبعنى أن في أي بيت مصري طفاًل يعيش مع اإلنترنت؛ 

واألب مع قناة رياضية، واألم مع مسلسل أو فيلم درامي، وبقية األطفال 

مع اهتمامات أخرى، هذه التجزئة في مفهوم األسرة املصرية، يسهم فيها 

اإلنترنت بوصفه متغيرًا رئيساً.

هناك أيضًا متغير آخر ينبغي عدم النظر إليه باعتباره متغيرًا سلبّيًا 

فقط، فالطفل أصبح اليوم متغيرًا فاعاًل في مواقع التواصل االجتماعي 

من خالل موبايل، والصانع صغير يقوم بتصوير االحتجاجات املوجودة 

مثاًل في املدرسة أو في الشارع عبر فيديو يضعه على موقع التواصل 

االجتماعي، ومنه إلى املجتمع بأسره.

وعلينا أيضًا احلديث عن املدرسة بوصفها متغيرًا فاعاًل في عملية 

التنشئة، بل املتغير الرئيس، ومن ثم أصبح استخدام اإلنترنت في التعليم 

عاماًل حيوّيًا في هذه احلالة املتغيرة.

وبذلك يحقق "اإلنترنت" ذاته إشباعات لألطفال، وأضحى احتياجًا رئيسًا 

* أستاذ اإلعالم بجامعة القاهرة وعميد كلية اإلعالم بجامعة النهضة.
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يطلبه الطفل بشكل يومي، لدرجة أن آخر دراسة للمجلس العربي للطفولة 

مستوى  على   2 رقم  الوسيلة  أصبح  اإلنترنت  أن  عن  كشفت  والتنمية؛ 

االسترخاء "التسلية - الترفيه - التعلم - بالنسبة إلى األطفال العرب"؛ 

خصوصًا أن الوالدين أحيانًا كثيرة اليشاركون الطفل في أوقات فراغه، 

كما أن الطفل أصبح أكتر مشاهدة للبرامج التي توجه إلى الكبار. من هنا، 

أصبح اإلنترنت متغيرًا فاعاًل وإيجابّيًا في عملية التنشئة، وسيبقى هكذا 

بشكل مستقل أو ممثل في هذا الصدد.
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د. ثائرة شعالن*

تكنولوجيا االتصاالت تؤثر على تنشئة األطفال

العقل - في احلقيقة - ليس صفحة بيضاء؛ فقد ساعدت كل تقنيات 

التصوير احلديثة اإلنسان على أن يتعرف على العقل إذ الطفل يتحرك وهو 

في بطن أمه؛ وكل نظريات التعليم احلديثة اآلن في البالد املتقدمة تركز 

على قضية أن "الدماغ يتحرك"؛ ومن ثم اجتهوا إلى تغيير أساليب التعليم.

وقد طبقت جتربة في اليابان وسويسرا وبريطانيا من خالل مجموعة 

اسمها star book، يتم البدء فيها منذ حمل األم - حتى ال جتهد نفسها 

في البحث وشراء الكتب ، ويجري توجيهها إليها هي واألب، والقائمني على 

رعاية األطفال من طبيب النساء والوالدة في املستشفيات أو طبيب املتابعة، 

ومن املمكن صرفها بكارت من املكتبات العامة، ومتوافرة في أقسام النساء 

والوالدة، منذ أن حتمل األم إلى أعمار من 0 - 18 شهراً، ومن 18 شهرًا إلى 

ثالث سنوات؛ ألنهم اكتشفوا أن العقل في حالة تطور مستمر. وبالتالي في 

منو وتعلم مستمر، هذا إلى جانب النظريات التي تؤكد أن نسبة السكر 

في الدم تكون كبيرة جّدًا في مرحلة الطفولة املبكرة؛ وهو ما يؤكد قدرة 

األطفال على االستيعاب؛ لهذا إذا لم نهتم باألطفال في هذه املرحلة فإن 

ً * مديرة إدارة الربامج باملجلس العريب للطفولة والتنمية سابقا
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الطفل يفقد بعض القدرات وامللكات، وأصبح النشاط الذهني عند األطفال 

يستدعي بالفعل التفكير في أساليب التعليم املستخدمة اآلن في العالم 

العربي، خصوصًا أن الغرب اكتشف كل هذه التقنيات واستخدمها. لذا 

جند أمريكا تستثمر في الطفولة املبكرة بعد اكتشافها أن االستثمار في 

املشروع التجاري يربح من 1 - 3% ، أما إذا استثمرت في الطفولة املبكرة 

فالربح يكون من 5 - %8 .

لدينا إشكالية كبرى في تعامل األطفال مع التكنولوجيا، وقد اكتشفت 

ذلك من خالل دراسة قمت بها عن ثقافة الطفل؛ كشفت عن قيام األطفال في 

تعاملهم مع تكنولوجيا االتصاالت باالنتقال من مجتمع ما يسمى بالقومي 

أو الوطني إلى مجتمع عاملي؛ وأصبحت تكنولوجيا االتصاالت قادرة على 

ـ   ـ ـ التأثير. واإلعالم بشكل عام، واالتصاالت واإلنترنت بشكل خاص، وفكرة ال

multi media بشكل عام أيضاً، قادرة على أن تؤثر في أفكار الناس، 

وتغير طريقة تفكيرهم. في املاضي كان املواطن يقوم بشراء املنتج املصري 

مثل "الثالجة اإليديال"؛ والسيارة "نصر" ، والقطن املصري، اليوم ال يبحث 

عن هذا املنتج بل يبحث عن ماركات عاملية؛ والسبب تكنولوجيا االتصاالت 

التي دفعت الفرد إلى أن يعلن انتماءه  للمنتج وليس إلى القومية.

األمر الذي يؤكد أن تكنولوجيا االتصاالت هي التي تؤثر على األطفال، 

واجليل اجلديد أصبح ينتمي إلى فكر عاملي، ال قومي؛، مبنأى عن فكر 

املدرسة أو األسرة التي تعتبر منفصلة متامًا عن األجيال اجلديدة؛ وتعيش 
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في حالة تناقض غير عادى؛ ألن الطفل يعيش بني القمع الذي يحدث في 

األسرة وداخل املدرسة، وبني العالم الرحيب املسمى تكنولوجيا االتصاالت، 

الذي يهربون فيه إلى كل األفالم؛ ومن داخلها إلى املخدرات واخلالفات مع 

األهل، وخالف األجيال موجود من أيام سيدنا آدم، وبدء اخلليقة، وكل جيل 

يعتقد أن طريقته في  إلى عمليات الصراع، واجلميع  لديه خبرات تؤدى 

تربية أوالده هي الطريقة املثلى؛  وال يعرفون أن مصادر معلومات أوالدهم 

مختلفة عن مصادر معلوماتنا، خصوصًا اجليل احلالي الذي شهد أكبر 

القفزات التكنولوجية، واملثل البسيط اخلاص بهوية املنتج عميق في داللته 

على أفكار أخرى.
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إيمان بهى الدين*

علينا أن نبدأ بالجمهور ملواجهة األصولية

د. مراد وهبة قدم لنا أفكارًا سابقة لزمنه نكتشفها اآلن وندرك مالها 

من قيمة كبيرة تعيننا على فهم كثير من القضايا واإلشكاليات. غير أن 

األصولية ليست فقط مرتبطة بالدين لكن أيضًا بالفكر املتطرف واملتعصب 

الذي جنده في كرة القدم، وفي الدين، وفي اجلنس، وفي الِعرق وفي اللون، 

وفي الفن، وأصبحنا نرفض اآلخر بشكل متكامل.

وأرى أننا يجب أن نبدأ باجلمهور وال نبدأ من النخبة، فالنخبة لم حتقق 

شيئًا ولم تستطع الوصول إلى اجلمهور، وبالتالي اآلليات البد أن تبدأ من 

اجلمهور بالتزامن مع النخبة ومع اإلعالم ومؤسسات املجتمع املدني، وهذا 

هو احلل الوحيد.

* مديرة إدارة إعالم الطفولة باملجلس العريب للطفولة والتنمية 
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من إصدارت املجلس العربي للطفولة والتنمية

للمزيد من املعلومات أو الحصول عىل املطبوعات يرجى الدخول عىل بوابة املجلس :

accd@arabccd.org : أو التواصل عرب الربيد اإللكرتوين التايل www.arabccd.org




