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صنع املعاين يف املدارس

ال ميكن أن يبدع 
اخلائفون

عارف احل�صيني

»اإن احلياة تبداأ وتنتهي والقوى العظمى تعلو وتهبط، لكن الأمم عرب التاريخ هي التي ت�صنع امل�صتقبل ... اإما م�صتقباًل م�صيئًا واأما م�صتقباًل مظلمًا، 
الأمر يتطلب القيادة احلكيمة التي متتلك الب�صرية، حرية الفرد، والإميان، مع عدم ال�صتخدام اخلاطئ للدين، وال�صعوب تقرر: اإما م�صتقباًل فيه 

املحمول و«النيو لوك« اأهم الأ�صا�صيات، واإما م�صتقباًل يكون فيه الرخاء القت�صادي والفكري والبحث عن املعرفة هي الأ�صا�صيات«.

)د. �أحمد زويل، كتاب ع�صر العلم(

ح�شل �لعامل �مل�شري �أحمد زويل على جائزة نوبل للكيمياء للعام 

�لعلوم  بني   
1
ثانية �لفيمتو  علم  و�شعت  �لتي  �أبحاثه  عن   1999

تتكون،  �خلاليا وهي  مل�شاهدة  �ملجال  فتح  �لذي  �لعلم  �حلديثة، هذ� 

ذلك  يكن  مل  زمن  يف  وتتفكك،  تت�شكل  وهي  �جلزيئية  و�لرو�بط 

معروفاً قبله، وها هو �ليوم يعد �أبحاثه با�شتخد�م �ملجهر ثالثي �لأبعاد، 

�لذي بو��شطته ياأمل �لعلماء يف �لتعرف على ما تبقى من �أ�شر�ر �حلبل 

بالن�شبة  »�أما  جملته:  زويل  يف  �نتباهي  لفت  ما  �أهم  ولعل  �جليني. 

لالإبد�ع ... فال ميكن �أن يبدع �خلائفون«.

و�خلائفون يف نظري هم لي�شو� �أولئك �ملقموعني من �شلطات حتكمهم 

فقط، بل �خلوف �حلقيقي هو �خلوف �لد�خلي من �لف�شل، �أو �جلوع، 

مدعي  هو خوف  ذلك  من  و�لأدهى  �لنك�شاف،  �أو  �لختالف،  �أو 

�ملعرفة من �جلهل �لذي ل يعرف عن وجوده د�خله �شو�ه.

قدم زويل للرئي�س مبارك روؤيا كاملة للنهو�س بالو�قع �لعلمي و�ملعريف 

على  يعتمد  وكان  �شنو�ت،  ع�شر  من  �أكرث  قبل  م�شر  و�ل�شناعي يف 

بناء مر�كز علمية �إبد�عية لل�شباب �ملوهوب، وبالطبع مل يكن هذ� من 

�أهد�ف �لنظام �حلاكم، فبقي زويل ميار�س �أبحاثه يف �أمريكا، وقبل �أيام 

�شقط مبارك.

يكابر �لكثريون من �لرتبويني و�ملثقفني و�لأكادمييني وروؤ�شاء �جلمعيات 

�ملعارف  ويدعون  �ل�شيا�شية،  �لأروقة  وملوك  �ملدين  �ملجتمع  وقادة 

�لتفا�شيل  يف  للخو�س  لديهم  �لوقت  �شح  من  �لرغم  على  �ملطلقة، 

وجد  واإن  مينعهم،  �خللق«  »�شيق  فاإن  �لوقت،  وجد  لو  �ملهمة، حتى 

�ملتو��شل  �لبحث  لت�شف  تتدخل  �لعليا  »�لأنا«  فاإن  و�خللق،  �لوقت 

على  �مللخ�س  بقر�ءة  يكتفون  فرت�هم  �لكربى،  بالإهانة  �ملعرفة  عن 

�ل�شحافية  �لأخبار  على  �شريعاً  وميرون  كتاب،  لأي  �خللفي  �لغالف 

و�ملجالت ليطلقو� �لفتاوى وكاأنهم جهابذة �لع�شر.

ويف و�قعنا �لفل�شطيني يت�شابق �جلميع على �لإبد�ع و�لريادة، وتتهافت 
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موجودة  غري  �شجرة  ثمار  قطف  على  و�لأهلية  �لر�شمية  �ملوؤ�ش�شات 

�أ�شاًل، فاجلميع يريد �أن يكرم �ملبدعني باجلو�ئز، �أو يتبناهم على فر�س 

فرتة  و�أنهو�  وحدهم،  �لفكرة  مرحلة  وتخطو�  �ملوهبة،  مع  ولدو�  �أنهم 

�لكمون وحدهم، و�أتو� باحلل �لعظيم »يوريكا«، و�لآن هم بحاجة فقط 

�إىل من ياأخذ باأيديهم نحو تغيري حياتهم بتحويل ما توفر لديهم من 

�مل�شتثمر  معايري  ناجح ح�شب  م�شروع  �إىل  و�ل�شدفة  بالفطرة  مو�هب 

�أو �ملمول.

كل هذ� يف ظل وجود نظام تعليمي مدر�شي وجامعي عاجز متاماً عن 

�إنتاج �ملبدعني، وجمتمع حملي حميط ل يوؤمن �إل بامل�شار �لتقليدي 

يف خط �شري �حلياة: مدر�شة – توجيهي - تعليم �أكادميي – وظيفة - 

بناء بيت فوق د�ر �لعائلة – زو�ج – �أولد - تربية على �مل�شار نف�شه 

يف  �ملبتدئة  �ملحلية  �لإبد�عات  �أغلب  جند  لذ�،  دو�ليك.  وهكذ�   ...

�لعلم و�لتكنولوجيا تتطاير بعد �نتهاء حفلة �لتكرمي.

�أن تغيريه  �أعلم جيد�ً  �لتعليمي،  بالنظام  �لعميقة  ولكن من معرفتي 

وفيما  لذ�،  مكانه.  من  قرون  منذ  ر��شخ  جبل  �إز�حة  مثل  هو  �ليوم 

�أخذ زمام  �آخرين  �لوقت �حلايل يجب على  فاإنه يف  بالإبد�ع،  يتعلق 

لالإبد�ع،  لتنمية  �إن  يوم.  كل  �لنا�شئة  �ملو�هب  �شياع  ملنع  �ملبادرة 

ثمناً  �حلايل،  و�لرتبوي  �ملجتمعي  �ملناخ  ظل  ويف  كافة،  باأ�شكاله 

على  وبعدها  باختيارهم،  دفعه  �لأمور  �أولياء  على  بد�ية  يجب  باهظاً 

�ملوؤ�ش�شات و�لفعاليات �لأهلية متابعة �لدرب، ولكن بجميع �لأحو�ل 

لي�س على �لطفل �أو �لطالب �ملبدع حتمله، حتى ل يثقل كاهله ب�شبب 

�ل�شغط من جميع �جلهات عليه.

جميعنا يدعي �أن فلذة كبده متميز ومبدع، ويف ر�أيي �لغالبية �لعظمى 

منا و�همون، ولكن بالن�شبة لالأقلية �ملبدعة حقيقًة، فكيف نريدهم �أن 

ي�شقلو� �ملوهبة دون وجود �إطار يدعمهم د�خل �ملدر�شة �لتي ت�شغل 

معظم وقتهم، ومع �إ�شر�ر �لأهايل على �أن يقومو� بو�جباتهم �ملدر�شية 

كافة، و�أن يحققو� �لعالمات �لكاملة، و�أن يتفوقو� يف �لنظام �لتلقيني 

�لتح�شيلي، و�لذي ل �شاأن له باإبد�عهم، وبعد ذلك كله نريدهم -�إن 

بقي وقت وطاقة- �أن يهتمو� باملوهبة و�لإبد�ع؟ من منا يقبل عن وعي 

و�ختيار �أن يكون ولده متو�شطاً يف �ملدر�شة ولكن مبدع بامليكانيك؟ 

تز�من يوم  ب�شبب  �بنته لمتحان �جلغر�فيا  تتقدم  �أن ل  ومن ير�شى 

�لمتحان مع حفلة �لعزف على �لكمان �لذي تع�شقه؟

�إىل  نحن نتعامل مع مو�شوع رعاية �لإبد�ع و�لريادة وحتويل �ملجتمع 

جمتمع معريف يوؤمن بالإنتاج، وكاأننا نخرتع �لعجلة من جديد، ونن�شى 

�شنغافورة،  وجتربة  �أيرلند�،  يف  روبن�شون  ماري  مثل  �لآخرين  جتارب 

و�لهند، ومهاتري حممد يف ماليزيا، ونتمنى �أن نن�شر بعد ع�شرين �شنة 

»جتربة فل�شطني«.

نلحقهم،  حتى  طريقنا  خ�شو�شية  مع  حذوهم  نحذو  �أن  فقط  ميكننا 

ولرمبا ن�شبقهم �أي�شاً، مهاتري حممد �لذي حّول ماليزيا من دولة عامل 

ثالث فقرية �إىل دولة لها وزنها يف �ل�شناعة و�لقت�شاد خالل �أقل من 

يف   2020 ماليزيا  �شماها  �لتي  �حلكيمة  روؤيته  �أ�شدر  �شنة،  ع�شرين 

ورقتني ل ثالثة لهما، بد�أهما يف حلم �أن يولد ماليزي �ليوم، وعندما 

يكرب ل تكون ماليزيا دولة نامية، وتال ذلك بت�شع نقاط تلخ�س كيفية 

�أتوقف عند �لنقطة �ل�شاد�شة،  �أن  �أود  �إليه،  �إىل ما ي�شبو  حتويل �لبلد 

من �لأن�شطة �لتي مت تنفيذها يف �إطار بحث »�شنع �ملعاين يف �ملد�ر�س �لفل�شطينية«.
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نختار قياد�تنا بناًء على ما فعلوه يف �ملا�شي، ولي�س على ما ي�شتطيعون 

فعله يف �مل�شتقبل.

هذ� �لربنامج �شوف نقطف ثماره بعد خم�شة ع�شر عاماً، عرب م�شرية 

تخلو من �لخت�شار�ت و�لقفز�ت عن �أي مرحلة من �ملر�حل، ولكن 

نتبنى �آلف  �أن  بال�شرورة م�شمونة، تتطلب هذه �ملرحلة  �لنتائج هي 

بعلم  نر�فقهم  و�أن  �لإعالمية،  �لبهرجة  دون  �أطر خا�شة  �ملوهوبني يف 

ليبني  ربعهم  ويعود  �ملر�حل،  جميع  ن�شفهم  يتخطى  حتى  وحذر، 

�ألف عامل  فل�شطني �حلقيقية �لتي نتمناها، فتخيلو� ما ميكن فعله مع 

فل�شطيني يف جمالت خمتلفة م�شّبعني بالوطنية، ول ميكن �شر�وؤهم اأو 

�ملتاجرة مبو�قفهم، ويدينون مبا و�شلو� �إليه للدولة �لتي �شنعته.

و�جبنا  ولكن  موجودين،  نكون  لن  رمبا  عاماً،  ع�شر  خم�شة  بعد 

�ل�شعب  �ختار  لقد  �مل�شتقبل،  بذور  نبذر  �أن  علينا  يحتم  �لتاريخي 

�أن  و�لتخل�س من �لحتالل، ورف�س  �لفل�شطيني طريق �ل�شتقالل 

ر�ية  قيادتنا  رفعت  ولقد  �أخرى،  ودول  �شعوب  يف  يذوب  �أو  ميحى 

ولكن  �ملبد�أ،  يعار�شون  �ثنني  هناك  �أن  �أعتقد  ول  �ملوؤ�ش�شات،  بناء 

�ملوؤ�ش�شات حتتاج �إىل �لب�شر حتى يرفعوها، وبخا�شة �أن �خلامة �لب�شرية 

�ملتوفرة �ليوم �لتي ننتجها بنظامنا �لتعليمي و�لجتماعي �حلايل لن 

�لو�شع  هذ�  يف  �أبد�ً،  د�ئمة  خامة  ��شتري�د  ميكن  ول  �حلاجة،  تلبي 

ملن مل  حبنا  تذويت  �إىل  نكون  ما  �أحوج  نحن  �لتعقيد،  يف  �ملتز�يد 

يولد بعد، ول ن�شتطيع �لتقدم دون �تخاذ �لقر�ر، باأن هناك ناجتاً ب�شرياً 

هو  الإن�سان  بناء  ولكن  �لوطن،  ملوؤ�ش�شات  ت�شديره  ميكننا  �أف�شل 

�أ�شعب من بناء �حلجارة، و�ملوؤ�ش�شة �حلقيقية ترفعها �لعقول و�لأدمغة 

�فات فقط.
ّ
ولي�س �جلر

مدير عام موؤ�ص�صة النيزك لالإبداع العلمي – القد�س

الهامش:

 �لفيمتو ثانية )Femtosecond(: هو جزء من مليون مليار جزء من �لثانية �أي 
1

بني  �لن�شبة  هي  ثانية  و�لفيمتو  �لثانية  بني  و�لن�شبة   )-15 للقوة  مرفوعة  )ع�شرة 

�لثانية و32 مليون �شنة.

�لعامل  قبل  من  ت�شوير  نظام  �بتكار  كان  �لوحدة  لهذه  عملي  ��شتخد�م  و�أول 

�مل�شري �لأمريكي �أحمد زويل ير�شد حركة �جلزيئات عند ن�شوئها وعند �لتحام 

بع�شها ببع�س، و�لوحدة �لزمنية �لتي تلتقط فيها هذه �ل�شورة هي �لفيمتو ثانية، 

وذلك حينما �أر�د �أن ي�شور بال�شبط ما يح�شل خالل �لتفاعالت �لكيميائية، وقد 

كان هذ� �ل�شيء م�شتحياًل قباًل، لأن هذه �لتفاعالت حتدث ب�شرعة كبرية جد�ً، 

�لإلكرتونات  ت�شتت  �ل�شوء  ي�شبب  �لتفاعالت  هذه  على  �ل�شوء  ت�شليط  وعند 

فال ميكن حينها ت�شوير تفكك �لرو�بط بني �ملركبات �أو �إعادة تر�بطها معاً، ولكن 

د.�أحمد زويل متكن من ت�شليط �أ�شعة �لليزر على �لتفاعالت وت�شويرها بكامري�ت 

دقيقة متكنت من �لتقاط ما يحدث يف جزء من مليون مليار جزء من �لثانية.

)http://ar.wikipedia.org/wiki :مل�شدر�(

وهي حمور حديثنا، وهي ما �خت�س و�أحلم به:

باإن�شاء جمتمع علمي قابل للنمو، جمتمع مبدع وينظر  »�لتحدي هو 

على  �أي�شاً  قادر  بل  للتكنولوجيا،  فقط  م�شتخدماً  لي�س  وهو  لالأمام، 

�مل�شاهمة يف �حل�شارة �لعلمية و�لتكنولوجية �مل�شتقبلية«.

�أخالقية  �أ�ش�س  على  ببنائها  �إل  �لنقطة  هذه  حتقيق  ميكن  ل  ولكن 

�أهمها �لأمانة �لعلمية، وح�شن تقدير  نوؤمن بها ومنار�شها،  عامة، وقيم 

�لذ�ت، لتكون تلفظاتنا وت�شريحاتنا بحجم معرفتنا �حلقيقية، ولي�شت 

مت�شخمة حتى حدود �خليال �لعلمي.

�ملعرفة  �إن�شاء جمتمع  �أجل  �أي�شاً، ومن  �لتحدي يف فل�شطني  هذ� هو 

�ملنتج، نحن �أحوج ما نكون �إىل تغيري �لنظام �لتعليمي �ل�شائد ليبتعد 

�ملعارف  لأن  و�لتحليل،  �لفهم  �إىل  وينتقل  و�لتحفيظ،  �لتلقني  عن 

نح�شل  �أن  ميكننا  نحتاجها  معلومة  وكل  �لكتب،  حبي�شة  تعد  مل 

بو��شطة  فيه  نكون  �أي مكان  �لإنرتنت، ويف  فائقة عرب  ب�شهولة  عليها 

�لهو�تف �ملحمولة، ولكن يبقى �ل�شوؤ�ل �ملطروح هو: كيف نتعامل مع 

هذه �ملعلومة؟ وكيف نر�كم كماً من �ملعلومات و�ملهار�ت و�لقدر�ت 

�لتحليلية �لتي حتقق �لفهم �لعميق و�ملطلق من �أجل �لإبد�ع و�لإتيان 

باجلديد �لذي ندخره كر�أ�شمال معريف؟

على  ولي�س  �لمتياز  على  �ملحلية  �لنخبة  برتبية  �حلل  يبد�أ  ر�أيي،  يف 

بل  �ل�شيا�شية،  �أو  �لربجو�زية  �لنخبة  تلك  هنا  نق�شد  ول  �لكمال، 

)و�لتي  �حلقيقية  و�ملوهبة  �لأ�شا�شية  �ملهار�ت  متتلك  �لتي  �لنخبة 

�لجتماعي  �مل�شتوى  عن  �لنظر  بغ�س  �حلل(  متطلبات  �أبرز  تعد 

�أظفارهم،  نعومة  منذ  باكت�شافهم  م�شوؤوليتنا  وتبد�أ  �لقت�شادي،  اأو 

ويربيهم  رغباتهم،  ويلبي  تفكريهم،  يحرتم  ر�شمي  �إطار  وو�شعهم يف 

على خدمة �لوطن وع�شق تر�به، من خالل �لفهم ل �لتحفيظ، و�أن 

�لقيادية يف ميادين خمتلفة ح�شب ميولهم،  �ملهار�ت  نوجههم لتعلم 

دقيقة  خطة  خالل  من  �مل�شتقبلية،  دولتنا  حاجات  مع  وبالتن�شيق 

و�أن  تخ�ش�شاتهم،  بدقائق  �حلقيقية  �ملعرفة  مننحهم  و�أن  نافذة،  وروؤيا 

ت�شقل  مرموقة  عاملية  بجامعات  لاللتحاق  وندعمهم  طريقهم  ن�شهل 

بوظائف  �لوطن  مبوؤ�ش�شات  ليلتحقو�  بعدها  نعيدهم  و�أن  معارفهم، 

قيادية ي�شتحقونها بكفاء�تهم ل بالو��شطة و�ملح�شوبية، ويح�شلو� على 

حو�جز  يتخطو�  حتى  �لكرمية،  �حلياة  �حتياجات  من  ي�شتحقون  ما 

�خلوف �لد�خلي و�خلارجي.

�إنني �أوؤمن باملرحلة �لتاريخية �لتي متر بها م�شرية بناء دولتنا �لدميقر�طية 

�لقبلية،  عن  بعيد�ً  �لآخر،  بع�شنا  فيها  يحرتم  و�لتي  �مل�شتقبلية، 

و�حلزبية، و�شغائر �لأمور، وهذ� ل يبنى �إل بالأفر�د �لذين يتقا�شمون 

�حللم، ولالأ�شف هم ندرة نادرة يف �لوطن، وهم �أ�شاًل، و�إن وجدوا، ل 

ي�شاركون باتخاذ �لقر�ر، لأنهم لي�شو� يف د�ئرة �لقيادة، رمبا لأننا ما زلنا 
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