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التقوى

كلمة �لتقو�

تداعيات تهميشتداعيات تهميش
 دور املعلم دور املعلم

 k �ملعلمني  على   nالعتد�� حاال/   /Gثا�
�ألخ"�  �لفتر�  خال^  rتلفة  عربية  بلد�( 
�ستياn �ملعلمني %�ملجتمع بكافة شر�ئحه خوفا من تنامي 
على  �لتربوية  �ملؤسسا/   k %�نتشاGها  �لظاهر�   uهذ

�متد�7 خاGطة �لعا} �لعرz من �ملحيط *) �خلليج.
 |Gملد�� k لعنف� Gمن �هم �ألسبا� �ل~ �7/ *) ظهو%
هو ִדميش G%7 �ملعلم k معاقبة �لطال� لدG� Iتكاֲדم 
بالنظا>  �لتقيد  على  �لصغر  منذ  %تعويدهم  �ملخالفا/ 
 k �لنظر  *عا�7  يستوجب  �لذ`  �ألمر  �لعامة  %�آل��7 
ضو�بط  %فق  �لعقوبا/   ��G7*  � �لسلوكية  �لالئحة 
�لتربية  �ملختصني k �ا^  �ملسؤ%لني  بإشر�� من  معينة 

%�لتعليم.
 nعطا* �لفتاكة �ب  �لظاهر�   uهذ �ما>  �حلو�جز  %لوضع 
�لعقوبا/  إليقا�  �كثر  صالحيا/  %�لتربويني  �ملدGسني 
�ملناسبة. فقد تبني �( �لتوجيه فقط بد%( عقا� �مر غ" 
كا�، فبالرغم من �( �لعقوبا/ جنحت منذ قر%( *ال ��ا 
لذلك �ب  عديد�،  %�جتماعية  نفسية  تعقيد�/  خلفت 
هذ�   k تنجح  لكي  معينة  ضو�بط  %فق  هيكلتها  *عا�7 

�لزمن 7%( *فر�� �` تد�عيا/.
%قد شهد/ ظاهر� �لعنف k �ملد�G| سو�n �7خل �سو�Gها 
�% خاGجها %خاصة �عتد�n �لطلبة على �ملعلمني بعًد� �خر 
 k %نشرها   /�nالعتد�� تلك  تصوير   (* �متد/  حيث 
حيث  *نسا�   %� 7ي�   ���%  )%7 "�لبلوتو�"  مقاطع 
من  فليتخيل  بالغنب.   Gللشعو %مث"�  مزعجة  �ملناظر   )*
يقو> ֲדذ� �( من بني مشاهد` هذu �ملقاطع �قا�G هذ� 
�ملعلم �% �سرته %مدI ما يلحق ֲדم من شعوG باإلحبا� 
�جلليلة. �ملعلم  مهنة  مع  يستقيم  ال  %كال�ا  %�إلهانة 

%هي  �الجتماعي  للو�قع  مصغر  منو[�  هي   |Gفاملد�

عن  مبعز^  نأخذها   )� �و�  فال  �ملجتمع،  7%�ئر   Iحد*
%�لطالب  �ملعلم  بني  �لتعامل  فآليا/  �الجتماعي.  �لو�قع 
[لك  يعد   { �ملعلم   )* حيث  فا7حا،  خلال  �فر�/ 
بأنه  �لطالب  £مل  فال   Nألخال�% للقيم  �ملثا¤  �لنمو[� 
�صبح عنيًفا %�نه %حدu �ملسؤ%^، بل تقع �ملسئولية على  
�جلميع لذلك �ب �( تدG| هذu �لظاهر� بشكل ¦و¤.

%عندما  �ملجتمعا/   nبنا  k جد�  كب"   G%7 له  فاملعلم 

اسه  يفقد  فإنه   uG%لد تقدير  %عد>  سيئة  معاملة  �د 
%Gمبا §د� عندu عز%� عن هذu �ملهنة �لشريفة. كما 
كو�ا حتر¨  �ملشكلة  من   �nجز �إلعال>  %سائل  تتحمل 
�ملعلمني %ִדويلها %نسج  �لضوn على قضايا  على تسليط 
خال^  �ملعتا�7 من   /�Gلبها� من  �لكث"  %*ضافة  �لقصص 
*�7نتهم  ثبو/  قبل  �لرنانة   /�Gلعبا�% �إلنشائية  �جلمل 
 Gبإظها نفسها  تكلف  %ال  �ملعلومة.  من صحة  %�لتحقق 
 %� صحيحة  غ"  �لقضية   )�  %� �كتشافها،  بعد  �حلقيقة 
كيدية بل تنسى %ִדمل %كأ( �ملوضو� حتمية *�7نة �ملعلم.

كما �( هناa طالًبا ال يصلحو( للبقاk n �ملد�G| أل�م 



٣

التقوىاجمللد الثاني والعشرون، العدد الثاني - جمادى الثانية ورجب ١٤٣٠ هـ  - حزيران / يونيو  ٢٠٠٩ م

يفسد%( �كثر مما يستفيد%( فيجب عمل بر�مج *صالحية 
خاصة ֲדم تطبق k بعض �ملد�G| %يتم نقل هذu �لفئة iا.

لقد �صبح �ملعلم بد%( �` G%7 تربو` خصوصا بعد منع 
�لطالب  4يع �الجر�n/ �ل~ ميكن �ستخد�مها لتخويف 
ح± عمَّت �لفوضى �ملد�Gَ|، فعندما يز%G �حدنا مدGسة 
%�لالمباال�.  �النضبا�  من عد>   uير� ملا  فكأنه k حفل؛ 
�ملتبا7^ *) مؤسساتنا  �مت³ �( يعو7 �النظبا� %�الحتر�> 

�لتعليمية.
فمهنة �لتعليم كما ال µفى على �حد iا صبغة 7ينية Gفيعة 
�لشأ( حيث *ننا *[� تأملنا جانبا من Gسالة خ" �ألنا> عليه 

�فضل �لصال� %�لسال> %�ل~ خلصها �لقر�( �لكرمي:
َعَلْيِهْم  َيْتُلو  ِمْنُهْم  Gَُسوًال  �ْألُمِّيَِّني  ِفي  َبَعَث  �لَِّذ`  ﴿ُهَو 
يِهْم َ%ُيَعلُِّمُهُم �ْلِكَتاَ� َ%�ْلِحْكَمَة َ%ِ*ْ( َكاُنو� ِمْن  �َياِتِه َ%ُيَزكِّ
ٍ̂ ُمِبٍني﴾ (�جلمعة: ٣).. جند �نه بعد تال%�  َقْبُل َلِفي َضَال
�آليا/ %تزكية �ألميني �` *متا> �حلجة عليهم %تدGيبهم 
�ألمر  �لتعليم،   G%7 يأ¾  �لسقيمة  �نفسهم  تزكية  على 
�لذI �ب �( يبعث �لفخر %�لعز� k نفس �` معلم. 

%�إلسالمية  �لعربية  �لساحة  تعيشه   Iلذ� �لو�قع  %لكن 
مـّما  كث"�  صالحيا/  منه  %سلب  �ملعلم   G%7 �َّش 
�فقدu هيبته %�حتر�مه لدI �لطال� �لذين تبنو� مفهوما 
خاطئا للحرية من �حلضا�G �لغربية �ل~ �ستيقظت �خ"� 
من سباִדا %�عترفت Âطئها بتقدمي مفهو> خاطئ للحرية 
 k صبحت تنا7` بالقيم �ألخالقية �ل~ كانت عليها�%
�ملاضي. %�لسؤ�^ �لذ` يطرÃ نفسه k هذ� �ملقا>: م± 

ستستيقظ �جيالنا؟
 %k %�قع �ألمر *( ما §د� k مد�Gسنا %معاهدنا *منا 
هو صو�G مطابقة لألصل ملا §د� k مد�G| %معاهد 
�لد%^ �لغربية �ل~ بد�/ بعض مؤسساִדا بعد �( فشلت 
جدية  بكل  تفكر  �ألمنية  مشاكلها  حل   k �لشرطة 
�لرÇي  �يهم  يرتد%(  �جليش  من  مدGسني  باستخد�> 
حسب  %�لعقا�  %�لقو�  �لغلظة  �ستعما^  iم  %µو^ 
بنو7 قانو( �جليش. حيث *( �لفصو^ �صبحت ميا7ين 
حرًبا  تشهد  مد�Gسهم   )* �حلرما/.   aنتها�%  aللعر�
ناGها  *Èا7  يستحيل  قد   Iباألحر  %� يصعب  شرسة 
*( } يتم �لتدخل �لسريع. %كما تعرفو( �( �ملؤمن من 
يتعظ بغ"u خصوصا �( ما تشهدu مؤسساتنا �لتعليمية 
�لغربية  �ملؤسسـا/   uتشهد ما   (* حتما  سيؤ7` 
 Gتدهو من  تعـانيه  ما  مطلع   `� على  µفى  ال  �ل~ 

%�£ـطا�.
من  لكل   "Iلتقو�"  cمن من  نرفعها  جا�7  Gسالة  *�ا   
له صلة مبهنة �لتعليم �جلليلة كي يرفعها ملن يهمه �ألمر 
لوضع خطة جا�7 لنجد� مؤسساتنا �لتعليمية من �خلر�� 
 َّk "�خل"   :� بقوله  مقتدين  �ملستقبلية  �ألجيا^  %*نقا[ 
يستمعو(  �جعلنا ممن  �للهم  �لقيامة".  يو>   (* �م~   k%

�لقو^ فيتبعو( �حسنه.

 iمن من  نرفعها  جادة  رسالة  إنها 
مبهنة  صلة  له  من  لكل  "التقوى" 
يهمه  ملن  يرفعها  كي  اجلليلة  التعليم 
لنجدة  جادة  خطة  لوضع  األمر 
.... اخلراب  من  التعليمية  مؤسساتنا 


