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مـــنـــــــابـع الـالتـــــســـــــامـح ومـــنــــطـق الـقـــــــوة
ماجد الغرباوي

تتعدد منابع الالتسامح
تبعاً لطبيعة اجملتمع
ثقافياً وفكرياً وعقيديا ،وايضاً تبعاً
ملستوى حضور الدين ومدى
متسك اجملتمع بالقيم الدينية
واالجتماعية ،لكن ثمة منابع تعد
االهم بينها ،وهي املنابع التي
تفضي الى التعصب الديني
والقبلي والسياسي ،وما ينتج
عنها وما يعمق وجودها ويركز
فاعليتها من مفاهيم وقيم،
والشك ان تفكيك هذه البنى
واعادة تشكيلها مبا يخدم قيم
التسامح وبناء مجتمع متسامح،
مهمة شاقة وصعبة ،تتطلب
خطاباً ثقافياً وفكرياً قادراً على
تشكيل اجواء تساعد الشعب على
التماهي مع القيم االجتماعية
اجلديدة والتخلي عن القيم
السلبية املوروثة ،أي التماهي
مع قيم التسامح من اجل بناء
مجتمع ميكنه استيعاب التناقضات
والتقاطعات احلادة بني االديان
واملذاهب والقوميات
التي يكتظ بها بلد
كالعراق.

وسـن ـشـيــر هـنــا الــى أهـم املـن ــابع الـتـي
م ــازالـت ف ــاعل ــة وم ــؤث ــرة ب ـشـكل ح ــاد
وخــط ـ ــر داخل اجمل ـتــمع (خــص ـ ــوصـ ـ ـ ًا
اجملـتـمـع العـ ــراقـي) ،ومـ ــازالـت تـ ــولـ ــد
الـتعـصـب بــان ــواعه الـثالثــة (الــديـنـي
والقـبلـي وال ـسـي ــاسـي) وايـض ـ ـ ًا القـيـم
الناجتة عن التعصب ذاته ،أي سنشير
الـ ــى القـيـم املـ ــولـ ــدة أو الـنـ ــاجتـ ــة عـن
الـتعـصـب ب ــان ــواعه الـثالث ــة امل ــذك ــورة
آنفـاً ،يف محـاولــة اوليــة لتفـكيـك بنـى
الـتعـصـب وتــوظـيفهــا ثــانـيــة خلــدمــة
املـصالـح العامـة ،أي محاولـة لتجـريد
الــتع ـصـب مـن ال ــشحـنـ ــات ال ــسلـبـيـ ــة
ليصـار الى قـيم جديـدة يتعصـب فيها
الفرد لصالح القانون واحترام النظام
وتبنـي قيم الـتسـامح واحملـبة والـوئام.
واما منابع الالتسامح فهي:

منطق العنف

ظل العـنف منـطقـ ًا مــستحـكمـ ًا داخل
اجمل ـت ـمـع ـ ـ ــات غــي ـ ـ ــر امل ـتـحـ ــض ـ ـ ــرة ،أي
اجملـتــمعـ ــات الـتـي تـ ــرفــض االحـتـكـ ــام
للق ــان ــون ،وت ــرتك ــز للعــنف يف تق ــري ــر
مـصيـرهــا ،وانتـزاع حقـوقهـا ،وتـسـويـة
خالفـ ـ ــاته ـ ــا ،واس ـتــمـ ـ ــر الع ـنـف صف ـ ــة
مالزمـ ــة لكـثـي ــر مـن ال ــشع ــوب ب ــرغـم
اخـتالف الـظــروف وتـطــور احلـضــارات
وت ـ ـ ــوغـلـه ـ ـ ــا داخـل الـعـ ـمـق اجلـغ ـ ـ ــرايف
الغلـب البلـدان يف العـالـم .وهي صفـة
للـب ــداوة أكـث ــر مـنه ــا صف ــة للـم ــدنـي ــة
واحلـضــارة .ولهـذه الـظـاهــرة اسبــابهـا
وجـذورها الـتاريخـية ،فـلجوء االنـسان
البـدائي للقـوة والعنف كـان دفاعـ ًا عن
الـنفـس بـسـبب االخـطــار احملــدقــة به.
وملـا ظهر التنافس بـني ابناء اجملموعة
الـب ـشــريــة الــواحــدة واحـتــدم الـصــراع
علــى املــراعـي واحلقــول جلــأ االنـســان
لـلعـنـف والق ـ ــوة للـ ــدفـ ــاع عـن حـي ـ ــاته
وعائلته وممتلكـاته .ولكن هذه املرة ال
من خطـر احليوانات والـوحوش ،وإمنا
لردع النوايا .الـعدوانية البناء جلدته،
ومـ ــا كـ ــانـ ــوا علــيه مـن غـيـ ــرة وح ــسـ ــد
وبغضاء.
واسـتـم ــر الــص ــراع والـتـن ــازع مــن اجل
الـبق ــاء مالزمـ ـ ًا لل ــشع ــوب واجمل ــامـيع
الــبـ ــشـ ـ ــري ـ ـ ــة .يقـ ـ ــول اب ــن خلـ ـ ــدون يف
مقــدمـته( :ومـن اخالق الـب ـشــر فـيهـم
الــظلــم والعـ ــدوان بعــض علـ ــى بعــض
فمن امتدت عينه الى متاع اخيه فقد
امـت ــدت ي ــده ال ــى أخ ــذه اال ان يـص ــده
وازع) ويـق ـ ـ ـ ــول اي ـ ــضـ ـ ـ ـ ـاً( :ان احل ـ ـ ـ ــرب
واملق ــاتلــة لـم ت ــزل واقع ــة يف اخللـيقــة
منــذ بــرأهــا اهلل .واصلهــا إرادة انـتقــام
بعض البشر من بعض ،ويتعصب لكل

مــنه ـ ــا أهل ع ـصـبـيــته ،فـ ــاذا تـ ــذامـ ــروا
لـذلك وتـوافقت الطـائفتـان ،احداهـما
تطلب االنـتقام واألخـرى تدافع ،كـانت
احلـرب ،وهـو امـر طـبيعـي يف البـشـر ال
تخل ــو عـنه ام ــة وال جـيل وسـبـب ه ــذا
االنتقـام يف األكثـر اما غـيرة ومـنافـسة
وامــا عــدوان ،وامــا غـضـب هلل ولــديـنه،
وامـا غضب للـملك وسعي يف متهـيده)
وكـ ـ ــأنهـ ـ ــا ارادة اهلل تع ـ ــالـ ـ ــى ان يعــيـ ــش
االن ـســان طــوال حـي ــاته اج ــواء العـنف
والــصـ ــراع واالحـتـ ــراب ،ق ـ ــال تعـ ــالـ ــى:
(وقـلن ــا اهبـطــوا بعـضـكم لـبعـض عــد َّو
ولكـم يف األرض ُم ـسـتقـ ـ َّر ومـت ــاع ال ــى
ح ــني) وبهـ ـ ــذا ال ـ ـشــكل اص ـبـح الع ــنف
قـيـم ــة اس ــاسـي ــة يف اجملـتـمع ،وحت ــول
صــاحـب القــوة واإلنــس ــان القــوي الــى
سلـطــة فــاعلــة ومــؤثــرة داخل الــوسـط
االجـتمــاعي ،وال يـتمـرد عـليهــا اال من
كان أكثر قوة واثارا يف األرض.
بل ان ممــارســة العـنف والقــوة صــارتــا
مقـيـ ــاس ـ ـ ًا لـ ــرجـ ــولـ ــة الـ ــرجـ ــال ،وعلـ ــى
أساسها تقاس مكانتهم وشخصياتهم،
واصــبح االسل ــوب ال ــوحـي ــد يف انـت ــزاع
احلقـ ــوق وفـ ــرض اآلراء هـ ــو والـلجـ ــوء
لـلقـ ــوة ،الـتـي هـي جـ ــزء كـبـيـ ــر مــنهـ ــا
مم ــارس ــة غـي ــر مــش ــروعـ ــة للعــنف ،بل
مح ـ ــرم ـ ــة مبــي ـ ــزان ال ـ ــديــن واألخالق،
كعــملـي ــات ال ـســط ــو والــنهـب وال ــسلـب
والغ ـ ــدر واالعــت ـ ــداء ،لـكــنه ـ ــا حتــظ ـ ــى
بقـيمة اجتمـاعية عـالية لـدى الشعوب
البدائية.
وام ـ ـ ــا ال ـ ـصـف ـ ـ ــات األخ ـ ـ ــرى ك ـ ـ ــالـك ـ ـ ــرم
وال ــسخـ ــاء والـعلــم واحللـم فـتـ ــأتـي يف
مــرتبـة ثــانيـة بعـد الـشجـاعــة ،مبعنـى
القدرة على ممارسة العنف واستخدام
الق ــوة وليـس مـطلق الــشجــاعــة ألنهــا
مـفه ـ ـ ــوم أوسع مــن ممـ ـ ــارس ـ ـ ــة الع ــنف
والقوة ،وهي من الصفات احلميدة.
وظلت الـشعــوب تتـوارث صفـة الـعنف،
ت ـ ـ ـ ـشـجـعـهـ ـ ـ ـ ــا وتـغـ ـ ـ ـ ــذيـهـ ـ ـ ـ ــا االجـ ـ ـ ـ ــواء
االجتـماعيـة والسـياسيـة التي رافـقتها
م ــدى التــاريخ .وكـلمــا انـتقـل اجملتـمع
مـن م ــرحل ــة ال ــى أخ ــرى يج ــد نف ــسه
مـضطـر ًا الـى القـوة للـدفــاع عن نفـسه
أو النتزاع حقوقه ،فهو مطوق بالعنف
م ــن كل جـ ـ ــان ــب ومحـ ـ ــاط بـ ـ ــإرادات ال
تفهـم س ــوى العـنف اسلــوب ـ ًا لـت ـســويــة
اخلالفـات وتصفـية احلـسابـات ،مبا يف
ذلك احلكـومـات واألنـظمـة الـسيـاسيـة
غير الشـرعية ،بل هي اشـد يف ممارسة
الع ــنف وق ـمـع املعـ ـ ــارضـ ـ ــة وتـ ــس ـ ـ ــويف
القــانــون ،وطــاملــا ك ــانت احملــرض علــى
الع ــنف واس ــتخ ـ ـ ــدام القـ ـ ــوة ،ومـ ـ ــا دام

اضواء عىل قانون هيئة نزاعات امللكية العقارية
نـشـر يف جـريـدة الـوقــائع العــراقيـة بعـددهـا
 4018يف  2006/3/6ق ــان ــون هـيـئ ــة ن ــزاع ــات
امللكيـة العقـاريـة رقم  2لـسنـة 2006../الـذي
حل محـل الالئح ــة الـتـنـظـيـمـي ــة ل ــسلـط ــة
االئـتالف املؤقتـة رقم  12لسنـة 2004 /الذي
تـ ـشـكلـت مبـ ــوجــبه هـيـئـ ــة دع ـ ــاوى امللـكـيـ ــة
العقاريـة العراقية ،وقد جـاء مببادئ جديدة
ع ــاجلـت الـن ــواقــص اجل ــوه ــري ــة لـلق ــان ــون
ال ـسـ ــابق ووازن بـني حق ــوق امل ــالـك االصلـي
واملـالك الشـرعي (احلـالي) حيـث اقر مبـبدأ
تع ــويـض م ــالـك العق ــار ال ـش ــرعـي مـن قـبل
اجله ــة الـتـي ب ــاعــت العق ــار بـت ــاريخ اق ــام ــة
الـدعــوى مقــابل نــزع ملـكيــة عقـاره واعــادته
الــى مــالكه االصـلي يف حــالــة رغبـته بــذلك
فـيـم ــا أق ــر مـبـ ــدأ تع ــويـض امل ــالـك االصلـي
بقـيمـة عقــاره بتـاريخ اقـامـة الـدعــوى ..كمـا
تـضـمـن الق ــان ــون مجـم ــوع ــة مـن الق ــواع ــد
الق ــان ــونـي ــة الـتـي ح ــددت امــس الـتع ــويـض
وع ــاجلت حــاالت العــرصــات املـصــاردة الـتي
شيــدت علـيهــا ابـنيــة بعــد املـص ــادرة او تلك
الـتـي اضــيفـت الــيهـ ــا مـنـ ـشـ ــآت جـ ــديـ ــدة او
حتـ ـس ـي ـن ـ ــات الزم ـ ــة ل ـص ـي ـ ــان ـ ــة االب ـن ـي ـ ــة او
حتـسـينـات اضــافيـة اخـرى ..بـاالضـافـة الـى
مجـمــوعــة مـن املــواد الـتـنـظـيـمـيــة االخــرى
وعلى سبيـل املثال ال احلصـر تغيير هـيكلية
وصالح ـي ـ ــة الـلج ـ ــان الق ـض ـ ــائ ـي ـ ــة وه ـي ـئ ـ ــة
ال ــطعــن ..اال ان الق ـ ــان ـ ــون اجل ـ ــدي ـ ــد ورغــم
مـع ـ ـ ـ ــاجلـ ـتـه حل ـ ـ ـ ــاالت الـغ ــنب ال ـ ـ ـ ــذي حلـق
بــامل ــالكـني ال ـشــرعـيـني اال انه لــديـن ــا بعـض
املالحـظ ــات الـتـي ن ــراه ــا ض ــروري ــة لـيــطلع
علــيه ـ ــا اصحـ ــاب الـ ــرأي واخلـبـ ــرة يف هـ ــذا
اجملــال والفــادة امل ـشــرع اذا م ــا تق ــرر تع ــديل
القـانون مبـا يضـمن حتقيق العـدالة يف ظل
العـراق ..عـراق دولـة القـانـون وميـكن ايجـاز
بعض منها مبا يلي-:
-1ان تـشـكيل هـيئـة دعـاوى املـلكيـة الـسـابقـة
والهـيـئـ ــة الـتــي حلــت محـلهـ ــا (هـيـئ ـ ــة حل
نـزاعات امللـكية العقـارية) بكـادرها القـضائي
واالداري وامل ــدني قــد تـطلـب تهـيئــة مقــرات
له ــا يف بغ ــداد وعـم ــوم مح ــافـظ ــات الع ــراق
وتـأثيثهـا باملـستلزمـات الواجبـة الداء عملها
قـد كلفت وتكلـف الدولـة مبـالغ طـائلـة جد ًا
تقــدر مبئــات املاليـني من الــدوالرات سنــوي ـ ًا
بـاالضافـة الى الـرواتب اجملـزية جـد ًا للـكادر
الوظيفي الذي يفوق رواتب موظفي الدولة
بنـسبـة واضحــة نحن نـرى ان مهـام اللجـان
الق ـضـ ــائـيـ ــة لـ ــو انـي ـطــت بحـكـ ــام الـبـ ــداءة
املنتشـرة يف عموم العـراق تصل الى مـستوى
االق ـضـي ــة والـن ــواحـي مق ــابـل تع ــزي ــز ه ــذه
احملـ ــاكـم بـ ــاالسـنـ ــاد االداري واملـ ــالــي الالزم
للــمح ـ ــاكــم ال ـتــي تـك ـث ـ ــر فــيه ـ ــا مــثل ه ـ ــذه
الـ ـ ــدعـ ـ ــاوى لعـ ـ ــدة اس ـبـ ـ ــاب م ــنهـ ـ ــا ت ـ ـشـ ـ ــابه
االخـتـصــاص وانـت ـش ــار محــاكـم الـبــداءة يف
ارجـ ـ ــاء الع ـ ــراق ب ـ ـشـكـل اوسع مــن الـلج ـ ــان
القـض ــائـي ــة امل ـشـكل ــة مب ــوجـب ق ــانـ ــون حل
نـزاعــات امللكيـة العقـاريـة اجلـديـد والعطـاء
اسـتقالليـة لالحكـام القضـائيـة التي تـصدر
حـيث ان محــاكم البـداءة مـرتـبطـة مبجـلس

العـنف متفـشي ـ ًا يف اجملتمـع فال ميكن
ان يصار الـى مجتمع متحضـر يحترم
القـانــون ويعتـرف بـاآلخـر ،الن الـعنف
يـع ـيـق كـل مـح ـ ـ ــاول ـ ـ ــة لـ ـ ـســي ـ ـ ــادة ق ـيــم
التـسـامح .لـذا جتـد الالتـسـامح صفـة
الشـعوب الـتي تعيـش يف ظل حكـومات
استبدادية قمعية.
ثـم االرتـكـ ــاز لـلعــنف بـ ـشـكل مـ ـسـتـمـ ــر
يعمق صفـة التعصب ،ويغـري االنسان
لفـ ـ ــرض آرائه والــتع ـصــب له ـ ــا .أي ان
العــنف ي ـ ــدخل عـنــصـ ــر ًا أسـ ــاسـ ــا ( ال
مطلـقا) يف تـشكيل املـواقف املـتعصـبة،
سـ ــيـ ــم ـ ـ ـ ـ ــا يف األوس ـ ـ ـ ـ ــاط الـق ـ ـبـلـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة
والسياسية ،ولوال القدرة على ممارسة
العــنف لـك ـ ــانــت مـ ـ ــواقف الــنـ ـ ــاس اقل
ص ــرام ــة وأكـث ــر لـي ــون ــة ،ورمب ــا ك ــانـت
خـاليـة من الـتعصب .كـما ان الـتعصب
ذاتـه يحـ ــرض االن ــسـ ــان علـ ــى العــنف،
ل ـ ـ ـ ــوال تـع ـ ــصـ ـبـه مل ـ ـ ـ ــا جل ـ ـ ـ ــأ الـ ـيـه ،إذن
فـالتعصب تارة يكـون ناجت ًا عن العنف
وأخ ـ ـ ــرى يـك ـ ـ ــون م ـ ـ ــول ـ ـ ــدا لـه ،ويف كـال
احل ــالـتـني ف ــان ع ــدم الـلج ــوء لـلعـنف
سيحـول دون التعـصب بـأي شكل كـان.
كما ان االرتكـاز الى القـانون يف تسـوية
اخلالفـات واملداراة يف مـناقـشة األفـكار
واملــواقـف سيـســاعــد علــى اشــاعــة قـيم
الـت ــسـ ــامح وسـيـ ــادة الع ــدل مــن خالل
تـطبـيق القـانـون بـشكل شــامل .وليـس
الـتخـلي عـن العـنف اال خـطــوة طــريق
ت ـ ـشـكــيل اجمل ـتــمع املــتـ ــسـ ـ ــامح وثــم ـ ــة
خـطــوات الحق ــة لكـن اخـتفــاء العـنف
بداية الطريق نحو التسامح.
كمــا ان الــركــون الــى الـعقل والـتفـكيــر
الـسليم واملـراجعة والـنقد يـوفر فـرص ًا
ثمينة ،وآفـاقا رحبة ،لتأسيس مجتمع
الع ــدل وال ــسالم ،فـعلـيـنـ ــا ان نخ ــوض
جتـربـة (االنـسـان الالعـنيـف) من اجل
مـ ـســتقــبل ان ــسـ ــانـي م ــشـ ــرق ،ي ـضـمـن
لـلجـمـيـع حق ـ ــوقهـم بـ ـشـكل مـت ــسـ ــاوٍ،
ف مـظــاه ــر العـنف
ونــؤكــد مــالـم تخـت ِ
وثق ـ ــاف ــته وخ ــط ـ ــابـه وعقـله ،الميـكــن
الــتفـ ــاؤل مبـ ـســتقــبل افــضل ،إذ لـي ــس
ال خـارجيـ ًا فقط وامنـا عقل
العنف فع ً
وخطـاب وثقـافـة ،أي حتـى اذا اخـتفت
مــظـ ــاهـ ــر العــنف فـ ــايــض ـ ـ ًا ال يــتحـقق
مجـتـمع الـطـم ــوح ،وان ك ــانـت خـط ــوة
مهــم ـ ــة واس ـ ــاســي ـ ــة ،اال أن االهــم ه ـ ــو
الــتحـ ــول يف مفـ ــاهـيــم القـيــم ،بحـيـث
يـ ــرتك ــز ال ــشعـب الـ ــى العـقل والــتعـقل
ال مـن اللجــوء الــى العـنف والقــوة،
بــد ً
ال مـن الـتـكفـيــر،
ويكــون الـتـفكـيــر ب ــدي ً
ال من الالتسامح ،وقبول
والتسامح بـد ً
اآلخـ ــر دون رف ـضـه وتهـمـي ــشه وقـمـعه،

وحتل التـضحيـة بـدل االنــانيــة ،وحب
اخلــي ـ ــر ع ـ ــوضـ ـ ـ ًا عــن ارادة ال ــش ـ ــر ،وان
(حتــب الخ ـيـك م ـ ـ ــا حتــب ل ــنفـ ـ ـسـك،
وتكره له مـا تكره لـها) فليـست املسـألة
مقـتــصـ ــرة عل ــى ت ــداعـي ــات ،مــظ ــاه ــر
العنف واملـمارسات الالمشـروعة للقوة،
إذ ميكـن القـضــاء علـيهــا بعـنف اقــوى،
لكن االهـم كيف جنـتث ثقـافـة العنف،
ونق ـضــي عل ـ ــى مـن ـ ــابـع الالت ــس ـ ــامح؟
وكيف نـقنع الـشعب بــان ثمـة اسـالـيب
سلـيمــة حتقق مـصـاحلــة دون اللجـوء
لـلعنف؟ أي كـيف نعيـد تـشكـيل العقل
ب ـشـكل ي ــرفــض العـنف ،ويـ ــرتك ــز ال ــى
العـقالنــيـ ـ ــة والــتـ ــسـ ـ ــامـح؟ .إذن نحــن
بحــاجــة الــى مـنـظــومــة قـيـمـي ــة حتل
محل الـن ــسق القـيـمـي الق ــدمي ،تـنـتج
ال مـت ـســامح ـ ًا رافـضـ ـ ًا للعـنف،
لـن ــا عق ً
وقـادر ًا على العيش املـشترك مع اآلخر
اخملتلف دون اقصاء أو تهميش.
ثـمـ ــة تـ ــداعـيـ ــات أخـ ــرى مـتـ ــولـ ــدة عـن
االرتـكـ ــاز املـ ــزمـن لـلعــنف هـي احـتـ ــرام
ال ــشعـ ــوب العـنــيفـ ــة للـ ــرجل وال ـسـي ــد
واحلـاكم والـسلطـان والـرئيـس القـوى،
بـيـنـمـ ــا حتــتق ـ ــر تلـك الـ ــشع ـ ــوب رجل
العـقل امل ــسـ ــالـم الـ ــذي يـنـ ــأى بــنف ــسه
وسلطته عن العنف .وكلما كان القائد
قـوي ـ ًا عنـيف ـ ًا قمـعي ـ ًا اكتـسـب احتـرامـ ًا
أكــث ـ ــر وصـ ـ ــار مه ـ ــابـ ـ ـ ًا يف نــظـ ـ ــر شعــبه
ومــواطنـيه ،وظلـوا يـذكــرونه ويتـوقـون
ال ـ ــى حـ ـ ــزمه وجـ ـ ــرأته عــنـ ـ ــد كل ازم ـ ــة
سيــاسيــة أو اقتـصــاديــة أو اجـتمــاعيــة
تلم بالبالد .ويتمـنى الناس عودته من
اجـل استـتبــاب االوضــاع واسـتقــرارهــا،
بل ال جتـد يف نفـسهـا الكفـاءة الالزمـة
الدارة االم ــور مبع ــزل عـن دكـت ــات ــوري ــة
القائد االعلى.
لذا تـستسـيغ هذه الـشعوب عـادة شعار
(بـالـروح بـالــدم نفيـدك يـا )..فـفي كل
وق ــت يحــب ان يـكـ ـ ــون هــنـ ـ ــاك قـ ـ ــائـ ـ ــد
ال ــضـ ـ ــرورة ،ورجل املـ ـ ــرحل ـ ــة ،والـ ـ ــرجل
امللحـمة ،واملـستبـد العادل .والـسبب يف
ذلـك يكـمـن يف حــاجــة الــشعــوب الـتـي
ادمنت العنف الـى رجل قمعي يـضبط
حـركتهـا ومسـارها .فهـي ال تشتـاق الى
شـخ ـ ـصـه ق ـ ـ ــدر ش ـ ـ ــوقـه ـ ـ ــا ال ـ ـ ــى ع ـنـفـه
وسلطتـه القاهـرة .وسمـت هذا الـنمط
مـ ــن ال ـ ـ ـ ـشـع ـ ـ ـ ـ ــوب ع ـ ـ ـ ـ ــادة هـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــذل
واالستكـانـة واالنـصيـاع الوامـر القـائـد
أو الــرئـيــس ،لكـنهــا ســرعــان م ــا تعــود
ملمارسة العنف فـور انقشاع سلطته ،أو
انهيـار حكمه ،ويف هـذه املرة تـرتبك يف
سلــوكهـا الـى حـد الـتهـور والـتمـرد وال
تـعـ ـ ـ ــود الـ ـ ـ ــى رشـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــا اال مـع عـ ـ ـ ــودة
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احملامي رعد محمد حسن ناجي
القضـاء ويتحقق مـن خالل ذلك استقالل
القـضــاء وبــشكل كــامـل يف حني ان تــشكـيل
جلان قـضائيـة يكون مـرتبطـ ًا بالهيـئة التي
بـدروهـا تـرتـبط مبجـلس الـوزراء (الـسلطـة
التـنفيـذيـة) ونحـن هنـا قـد خــالفنــا املبـدأ
الـ ــدسـتـ ــوري الـ ــذي يـن ــص علـ ــى اسـتـقالل
القضاء.
-2لق ــد مت ت ــوســيع ع ــدد اع ـضـ ــاء الهـيـئ ــة
الـتمـييــزيــة يف الهـيئــة الــى سـبعــة اعـضــاء
علــى ان يتم تـرشـيح العضـوين االضــافيني
مـن قـبـل حك ــوم ــة اقلـيـم ك ــردسـتـ ــان وذلك
ح ـ ـ ـسـ ـبـ ـمـ ـ ـ ــا ورد يف ن ـ ــص املـ ـ ـ ــادة ( )17م ــن
القــانــون ..ومـنــذ ص ــدور القــان ــون ولغــايــة
تاريـخه اعاله لم يتم تنسيب العضوين من
قبل حكـومة اقليم كـردستان ولعـدم اكتمال
النـصــاب فــأن جمـيع الــدعــاوى احملـســومــة
من قـبل اللجــان القـضــائيــة مــا زالـت قيــد
التــدقـيقــات الـتمـييــزيــة الن عـمل الهـيئــة
الـتـمـيـيـ ــزيـ ــة مـت ـ ــوقف وحلـني اسـتـكـمـ ــال
اعضائها.
-3بـيـنـت املــادة ( )19مـن القــانــون بــأنه مـن
ضـمـن اخـتـص ــاص ــات الهـيـئ ــة الـتـمـيـي ــزي ــة
اعطاء الرأي االستشـاري للجان القضائية
ونحـن نـ ــرى ان هـ ــذا الـنــص يــتعـ ــارض مع
اخـتصـاصـات مجلـس شـورى الـدولـة الـذي
انـيط بـه مهمــة اعطـاء الــرأي االستـشـاري
عندما يتطلب االمر ذلك.
-4خ ــول القــانــون اجلــديــد رئـيــس الهـيـئــة
صالحيـة اصـدار تعـليمـات لتـسهيل تـنفيـذ
القـانون وهـذا النص مـشوب بعـيوب اهـمها
ان الـتعلـيمـات عـادة تـصــدر من الـوزارات او
اجلهـ ــات غـيـ ــر مـ ــرتـب ـطـ ــة بـ ــوزارة للـجهـ ــاز
التـنفيـذي لتـسهيل تـنفيـذ القـانـون امـا يف
هذه احلـالة فـان التعليـمات الـتي يصـدرها
رئ ـي ـ ــس اله ـي ـئ ـ ــة تـكـ ـ ــون مل ـ ــزم ـ ــة لـلج ـ ــان
الق ـضـ ــائـيـ ــة الـتـي هـي يف االصـل محـ ــاكـم
يفـت ـ ــرض ان تقـ ــوم بــتفـ ـسـيـ ــر الـن ـصـ ــوص
القـانون وتـصدر قـرارتها يف ضـوء ما يتـوفر
لـديهــا من وقـائع مـاديـة ووســائل اثبـات ان
اصـ ــدار تعلـيـمـ ــات للج ــان القـض ــائـي ــة مـن
ال صـارخ ـ ًا بعمل
رئـيس الـهيئـة يـعتبـر تـدخ ً
القـضــاء وعلــى مــا نــراه يف حـيــز الـتـنفـيــذ
ولالسف الـشـديــد فعلـى سـبيـل املثـال فـأن
تعـليمـات تقـديـر التعـويض الـذي اصـدرهـا
رئـيــس الهـيـئ ــة تخ ــالف نـص ــوص القــانــون
نفـسـه فتـارة يـصــدر تعلـيمــاته بــأن يعـتمـد
الـتعــويــض علــى الـتقــديــر بـت ــاريخ اقــامــة
الدعوى وفق الضوابط الضريبية التي هي
عادة اقل مـن االسعار الـسائـدة بكثيـر وتارة
اخــرى يـص ــدر تعلـيمــات بــأن يعـتمــد علــى
االسعار الـسائـدة باالستـرشاد وبـالضـوابط
الضـريـبيـة ..وهــذا تخبـط فعل سـوء يـؤدي
حتم ًا الى عدم استقرار املعامالت.
-5ان مــا ورد بــالفـصـل الث ــالث (االجــراءات
الـشـكليـة) مــا هي اال اجـراءات مـوضــوعيـة
ملعــاجلــة حــاالت نــزع املـلكـي ــة فعلــى سـبـيل

املثـال كـان بـاالمكـان اصـدار املـادة السـادسـة
(الفصل الثالـث) بقانون مـستقل وتضمني
الق ــان ــون ان يـتـم الـن ـظـ ــر به ــذه ال ــدع ــاوى
مبحـاكـم البـداءة وان تـسـتنـد علـى قـانــوني
ال من
االثبـات واصول املـرافعـات املدنـية بـد ً
هـ ــذه اجملـمـ ــوعـ ــة الـكـبـيـ ــرة مــن القـ ــواعـ ــد
القـ ــانـ ــونـيـ ــة الـتـي هـي ب ـ ــاحلقــيقـ ــة مـ ــواد
تـن ـظـيـمـي ـ ــة لعـمـل الهـيـئـ ــة ومـ ــواد اخـ ــرى
ال يف قـوانـني التـنفيـذ واصـول
مـوجـودة اص ً
املرافعات.
-6منـحت املــادة (-24ث ــالث ـاً) ش ــاغل العقــار
مدة ال تـزيد عـن ( )90يومـ ًا الخالء العـقار
دون ان يـنظـر املشـرع بطـبيعـة االشغـال هل
انه مــشغ ــول من امل ــالك احل ــالي أم مــؤجــر
وهل ان املـأجور سكـني ام جتاري ..ومـاذا لو
كــان امل ــالك االصلـي ميلـك اكثــر مـن عقــار
ونحن نـرى ان يعـاد الـنظـر بهـذه املـادة وفق
الصيغة التالية-:
"تطـبق احكـام قـانـون ايجـار العقـار رقم 87
لسـنة  1979املعـدل على العقـارات السكـنية
الـتـي يـصــدر قــرار بــأع ــادتهــا الــى مــالـكهــا
االصلي فـيمـا يـتم تـطبـيق احكـام القـانـون
املدني على العقارات االخرى"
-7يـوجد هـناك تنـاقض او عدم دقـة بني ما
ورد يف (املــادة الـثــالـث ــة -الفقــرة اوالً) الـتـي
اناطت بوزارة املالية مهمة دفع التعويضات
وبني مـا ورد بـاملـادة الـسـادسـة الـتي الــزمت
اجلهــة التي بـاعت العقـار بـدفع التعـويض
وذلك الن اجلهات الـتي تصرفت بالعقارات
املصادرة عـديدة مـثل (مجلس قيـادة الثورة
امل ـنـحل -دي ـ ــوان ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة امل ـنـحل -وزارة
الـ ــداخلـي ــة -وزارة امل ــالـي ــة /دائـ ــرة عق ــارات
الـدولة -سكـرتاريـة جلنة تـصفية ممـتلكات
املسفـرين) مـديريـة االمن العـامة املـنحلة-
امــان ــة بغ ــداد ..الخ) ممــا يـتــطلـب ايـضــاح
ذلك.
-8لـم يحــدد القــانــون تــاريخ ـ ًا لـنفــاذ قــرار
احلكم الـذي يصـدر عن اللـجان القـضائـية
هل هـ ــو تـ ــاريـخ تقـ ــدمي الــطلـب او اعـتـمـ ــد
اسـاسـ ًا بـالتقـديـر عنـد التعــويض ام تـاريخ
صــدور ق ــرار اللجـن ــة القـضــائـيــة ام ت ــاريخ
اكتـساب احلكـم الدرجـة القطعـية ومـاذا لو
نقـض قــرار احلكـم السبــاب شكـليــة واعيـد
الـى الـلجنـة الـقضــائيـة فـأي مـن التـواريخ
يعتمـد؟ هل قـرار اللجـنة االول ام االخـير؟
مما يتطلب ايضاح ذلك.
-9بـاالضـافـة الــى سقــوط بعـض االخطـاء
اللغ ــوي ــة يف الـتعـبـي ــرات الـتـي وردت بـنـص
القـانـون والتي قـد تـؤدي الـى تـغييـر املعنـى
االصـطالحـي القــانــونـي لهــذه الـتعـبـيــرات
وقــد اشــارت الــى ذلـك اجلمـعيــة الــوطـنيــة
القـ ــانـ ــونـيـ ــة للـ ــدفـ ــاع عــن حقـ ــوق امللـكـيـ ــة
العقـاريـة يف رســالتهـا املـوجهـة الـى الـسيـد
رئـيس مجلس النـواب باالضافـة الى جملة
اخرى من مالحظاتها القـانونية على مواد
القانون.

الـ ــسلــط ـ ــان القـ ــاهـ ــرة .وهـ ــذه إحـ ــدى
مع ــان ــاة ال ــشع ــوب الـتـي الفـت العـنف
واعـ ــادت علـ ــى ممـ ــارســته ،وهــي صفـ ــة
تنـاقض مع الـتسـامح ونـسقه القـيمي
القــائم علـى نبــذ العنف والـركـون الـى
ال
احلــوار والتفـاهم يف إدارة االمـور بـد ً
من العنف والقوة املتهورة.
وايــضـ ـ ًا مـن ت ــداعـي ــات مـن ـطـق الق ــوة
اخلطــرة هي حتـول الـعنف الـى مـنهج
يف تفــسي ــر التــاريخ وقــراءة األحــداث،
ال واحد ًا يف
بحيث يتحـول العنف عام ً
صنــاع ــة الت ــاريخ .واسلــوب ـ ًا فــريــد ًا يف
حل االزمات وتسوية اخلالفات.
ونحن ال نـنكـر دور القـوة يف مجـريـات
التاريخ لـكنها لـيست الـسبب الـوحيد،
بل هــن ـ ــاك مجــم ـ ــوع ـ ــة مــن الع ـ ــوامل
سـ ـ ـ ـ ــاه ــم ــت يف ظـهـ ـ ـ ـ ــور احل ـ ــضـ ـ ـ ـ ــارات
وانهــي ـ ــاره ـ ــا ،وت ـ ـس ـب ـبــت يف صــن ـ ــاع ـ ــة
األح ـ ـ ــداث ال ــت ـ ـ ــاريـخ ــي ـ ـ ــة ،وال م ــب ـ ـ ــرر
حلـص ــره ــا بعـ ــامل الق ــوة أو مم ــارس ــة
العــنف .ولـ ـسـنـ ــا بــصـ ــدد دراسـ ــة هـ ــذه
الـعـ ـ ـ ــوامـل أو تـفـ ـ ــس ــيـ ـ ـ ــر الـ ــظـ ـ ـ ــواهـ ـ ـ ــر
الـت ــاريخـيــة ،النـنــا نـبحـث عـن عالقــة
ذلك ب ــالتـس ــامح ومكـمن اخلـط ــر من
هـذه الـزاويـة هــو استحـالــة التـســامح
والــسالم عـنــدمــا يـتح ــول العـنف الــى
م ـنـهج يف ق ـ ــراءة االح ـ ــداث وتف ـ ـســي ـ ــر
الـت ــاريخ ،إذ سـي ـسـتح ــوذ العــنف عل ــى
تفكيـر الـشعب بجـميع مــؤسسـاته مبـا
ف ــيهـ ـ ــا الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،ويـ ـص ـبـح اسلـ ـ ــوبهــم
الـ ــوحـيـ ــد يف ت ــسـ ــويـ ــة االزم ـ ــات وحل
املنـازعــات .ويتـأكـد اخلـطـر إذا اخـذنـا
بـنـظــر االعـتـبــار الـطـبـيعــة املـنق ـسـمــة
لل ــشعـب بـ ـسـبـب تـ ــركـيـبــته الـ ــديـنـيـ ــة
واملــذهبيــة واالثنيـة املتعــددة ،واعتمـاد
اجل ـم ـيـع القـ ـ ــوة والع ــنف اس ـ ــاسـ ـ ـ ًا يف
الـتفـ ــاضل االجـتـم ــاعـي وال ـسـي ــاسـي.
فكـيـف ميكـن االرتكــاز الــى الـتــس ــامح
حيـنئ ــذ ،وهن ــاك ستــة مـاليني قـطعــة
سـالح خلفـتهــا احلــروب املـتـتــالـيــة يف
العـراق؟ من هنـا ينبغـي علينـا ان نعي
مهــم ـ ــة ثق ـ ــاف ـ ــة الـ ــسالم والــت ــس ـ ــامح
وضــرورة انـت ـشــارهــا وتـثقـيف الــشعـب
علـيهــا عبــر خـطــاب مــؤهل قــادر علــى
ال من النسق
استنبات قيم جـديدة ،بد ً
الق ـي ـمــي ال ـ ــذي ن ــط ــمح الج ـتــثـ ـ ــاثه،
مبـستــوى يصـبح التـسـامح مـســؤوليـة
ت ــاريخـيــة يـتـص ــدى لهــا جـمـيع ابـنــاء
الـ ـ ــوطــن م ــن اجل الـ ـ ــوطــن ووح ـ ـ ــدته
وسالمـه وامنه ومــستقـبله ،كـي يلمـس
الــشعـب حقـيقــة الـتحــول الــذي طــرأ
على البـالد نتيجة للتحوالت التي مر
بها.

جاسم محمد صالح

التعليم عملية جمالية لها اصولها وقواعدها
وهي فن جميل له اسسه وقواعده ،واشخاصه
ومن يسبر غور هذه املهنة البد ان يكون ملماً
بأساسيات هذا الفن لكي يسهل عليه حتقيق غاياته
ويصل الى النتائج التي يرغب يف ان يوصل اآلخرين
اليها فاملعلم الذكي (وحتديداً يف مرحلة الدراسة
االبتدائية) يتشبث بكل الطرق لتحقيق غاياته.
ومــن هـ ـ ــذه ال ــطـ ـ ــرق ادخـ ـ ــال الــن ــص
ال ــت ــم ــثـ ـيـل ــي وااليـح ـ ـ ــاء الـ ــص ـ ـ ــام ــت
والتخيل املعـريف يف مفردات الـعملية
التربوية ،حيث ميكنه استخدام هذه
الوسائل احملببة والقريبة من نفوس
االطفال يف اكـثر من محور تدريسي،
فمثالً ميكـنه ان يعلم الطـالب معنى
االشــارات اخلـمــس ومـضـم ــونهــا مـن
خـالل واقـع مـل ــم ـ ـ ــوس ،ك ـ ـ ــان ي ـ ـ ــات ــي
بخمـسة طالب يقفـون امام اجلميع،
فــيـ ــسحــب واح ـ ــداً مــنهــم اذ يــبق ـ ــون
اربـع ـ ـ ــة ،ث ــم يـ ــضـ ـيـف ال ـ ـ ــى ال ـ ـطـالب
اخلـمــس ــة واح ــداً لـي ـصـبح ــوا سـت ــة،
وإلفهـامهم القـسمـة ميكـن ان يجلب
رحلـتني ويــستــدعـي خمـســة طالب..
فـيُـجل ــس طـ ــالـبــني علـ ــى كـل رحلـ ــة
والبـاقي طـالب واحـد ،واذا استـدعـى
سـت ــة يُجل ـسُ ثالث ــة عل ــى كل رحلــة،
وال احـ ـ ـ ــد يـ ـبـقـ ـ ـ ــى ،كـل ذلــك يـ ـ ـ ــؤدي
بسهـولة الـى معرفـة مضمـون الطرح
واجلـمـع والقـ ـسـمـ ــة ،وهـ ــذا الــتخــيل
املعــريف يحتــاج ايضـاً الـى تخـيل من
الـعلـم لـكـي يـ ــوظف حـ ــالـ ــة الــتخــيل
والـتـص ــور يف نف ــوس طـالبه ،النه اذا
عجـ ــز عـن تـفجـيـ ــر هـ ــذه احلـ ــالـ ــة ال
ميكـن للطالب أبـداً ان يتـواصلـوا مع
حالـة التفتق الذهـني واملعريف ،حيث
ميـك ــنه ان ي ــط ــبق م ـ ـ ــا قلــن ـ ـ ــاه علـ ـ ــى
مخــتلف االخـتـص ــاص ــات ،فـمـثالً يف
درس الـت ــربـيـ ــة االسالمـيـ ــة ميكـن ان
يع ـطـي لـكل ط ــالـب كلـمـ ــة وعلـيه ان
يحفـظ مـعنــاهــا ..وتقــوم مـجمــوعــة
مـنهم امام االخريـن ليقول كل واحدٍ
مــنهــم كل ـم ـتـه ومعــن ـ ــاه ـ ــا :ان ـ ــا ك ـ ــذا
ومعــن ـ ــاي كـ ـ ــذا ..الخ ،وي ــط ـ ــال ــب كل
ط ــالـب ب ــأن يــصحح غـي ــره فـيـم ــا اذا
اخـطـأ يف تـرديــد املعنــى املعني ،وكـذا
فـ ــإنه مــطلـ ــوب مـن مـعلـم الـتـ ــربـيـ ــة
االسالمية ان يحفظ البعض حديثاً
نـبـ ــوي ـ ـاً شـ ــريف ـ ـاً وكـ ــذا اآلخـ ــريــن مع
الزامهم بـاملتابعـة والتدقـيق فيما اذا
اخطـأ اآلخـرون يف تـسـميع احلــديث
بـشـكله املـضبـوط ،وبــالنــسبـة لـدرس
الـلغـ ـ ـ ــة الع ـ ـ ــربــي ـ ـ ــة فــم ــثالً يف م ـ ـ ــادة
النصـوص يطلب من اجلـميع حفظ
قــصيــدة معـين ــة عمــوم ـاً وكل ط ــالب

يـكـ ـ ــون م ـ ـ ــوكالً بـحف ــظ بــي ــت معــني
ويتنـاوب الطـالب جميعـاً علـى قراءة
الق ـصـيـ ــدة بـيـت ـ ـاً بـيـت ـ ـاً واذا اخــطـ ــأ
احـدهم يف بـيت شعـري فـان الطـالب
املــوكل بـذلـك البـيت سـرعـان مـا يـرد
علـيه معـتــرض ـاً ومــصحح ـاً اخلـطــأ،
ويف مـادة اجلغرافية ميكن االستفادة
م ــن مـفـه ـ ـ ـ ــوم الـ ـتـخـ ـيـل املـع ـ ـ ـ ــريف يف
مــوض ــوع الفـص ــول االربعــة بـتقــدمي
مشهد متثيلي حيث يأخذ كل طالب
شـخ ـ ـصــي ـ ـ ــة ف ـ ـصـل مــن الـفـ ــص ـ ـ ــول،
ويـتنــاوبــون امــام اجلمـيع علــى شــرح
حــال ــة الفــصل وخـصــائـصـه ،واملعلـم
يج ـ ــس ـ ـ ــد بخــيـ ـ ــالـه اخلالق حـ ـ ــالـ ـ ــة
الـتـ ــوالـي امـ ــام طـالبه ،حـني ي ــطلـب
فـهم ان يــرجتف ــوا جمـيعـ ـاً من فـصل
الشتـاء ويتأفـفوا من احلـر مع فصل
الصـيف ،وليكن الربيع فرحة وبهجة
وم ــسـ ــرة امـ ــا اخلـ ــريـف فهـ ــو حـ ــالـ ــة
االستعـداد للـتسـاقـط بحيث يـجلس
الــطالب بع ــد وق ــوفهـم وهـم ي ــرم ــون
ايديهم الى اجلوار عالمة التساقط.
ان درس الــت ـ ـ ــاريخ رمبـ ـ ــا هـ ـ ــو االخـ ـ ــر
بحـاجـة مـاسـة الــى التخـيل املعـريف،
حيـث ان الطالب ال يـستـوعبـون كلـياً
الـ ـكــالم اجمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد ع ـ ــن االبـ ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
وال ــشخـصـيـ ــات ،لكــن املعلــم اذا كلف
كل طالب بتجسيد شخصية وحفظ
دوره بشكل منـطقي ومطابق لـنوعية
الـشخـصيـة وطـبيـعتهــا ،فهــذا يتـرك
اكـب ــر االثـ ــر يف نفـ ــوسهـم واذهـ ــانهـم،
فــم ــثالً لــتـ ـ ــوض ــيح بــنـ ـ ــاء املــن ــصـ ـ ــور
ملـدينـتنـا احلبـيبـة بغـداد ،من املـمكن
ان ي ـ ـ ــدخل املـعل ــم يف مقـ ـ ــدمـ ـ ــة عــن
االس ـ ــاس وبع ـ ــده ـ ــا يق ـ ــوم الــط ـ ــالـب
املـكلف بــشخــصي ــة املنـصــور ب ــإكمــال
احل ــديـث عـن م ــراحل الـبـن ــاء ..ومـن
املـمكـن ايـضــا ان يـكلف طــالـب ـاً آخــر
بتـقمـص دور م ــدينــة بغ ــداد ليـتكـلم
عــنه ـ ــا بل ــس ـ ــانهـ ــا فـمـثـالً يقـ ــول انـ ــا
صــديقـتكـم بغــداد ..بنـانـي اخللـيفـة
العبـاسي ابو جعفـر املنصور ..واطلق
علـي اسـم مــديـنــة الــسالم وسـمــونـي
املـدينـة املـدورة ..الخ ،وكـذا احلـال يف
دروس الزراعة واالخالقية والعلوم..
ان الطالب ال يتقبل االمـور بسهولة،

وال سيمـا االمور اجملـردة والضبـابية،
فـه ـ ـ ـ ــو يـح ــت ـ ـ ـ ــاج ال ـ ـ ـ ــى واقـع عـ ـمـل ــي
وتـطبيقي للـفهم واالستيعـاب وحتى
لـلتــواصل ،فــاملعـلم ال ــذكي ه ــو ليـس
ذلـك املـعلــم الـ ـ ــذي يحـ ــشـ ـ ــو ادمغ ـ ــة
طالبه ب ــاملعلــومــات الـتـي ال اول لهــا
وال آخ ــر ألن جهــده يف هــذه احلــالــة
يكـون سـدى ويـذهـب يف مهب الـريح،
لـكن الــذكي هـو الــذي يبقــى يف ذهن
طـالبـه اك ــبـ ـ ـ ــر ك ــم م ــن املـعـلـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــات
املـطــروحــة ،وهــذا ال ـشـيء ال يـتــأتــى
ب ــسه ــول ــة وامن ــا يحـت ــاج ال ــى خـب ــرة
وذك ــاء وكف ــاءة يف مع ــرف ــة اخل ــارط ــة
اللغ ــوي ــة واملع ــرفـي ــة لــطالبه ح ـسـب
املـراحل الدراسيـة ،وليكن شعـاره هو:
مطـابقــة الكالم ملقـتضـى احلـال ،اي
ان اق ــول شـيـئ ـ ـاً ..معل ــوم ــة او ثـيـم ــة
يـع ـ ـ ــرفـه ـ ـ ــا ال ـ ـطـالب وم ـ ـ ــرت عـل ـيـهــم
ســابقـاً ..وال نـريــدهم ان يـفهمـوا مـا
نـقـ ـ ـ ــول بـل عـل ــي ــنـ ـ ـ ــا ان نـقـ ـ ـ ــول مـ ـ ـ ــا
يفهـم ــونه ،وه ــذا ه ــو نفــس الـص ــراع
الفكري بني االسلوب واملتلقي ،حيث
القـ ــى احـ ــد الـ ــشعـ ــراء ق ـصـيـ ــدة لـم
يـفه ــمهـ ـ ــا احـ ـ ــد ..فــتـ ــسـ ـ ــاءل م ــنهــم
مـسـتغــرب ـاً قــائالً :لـم ال تفـهمــون مــا
اق ـ ـ ـ ــول؟ وك ـ ـ ـ ــان رده ــم عـلـ ـيـه اك ــث ـ ـ ـ ــر
استـغرابـاً وتعجـباً قـائلني :ولم تـقول
ما ال نفهم؟
ان هــذا الـصــراع بـني امللـقن واملـتلـقي
يـشكل واحـداً مـن اخطــر التحـديـات
ال ـتــي تع ـيـق العــملــي ـ ــة ال ـتـعل ـي ـمــي ـ ــة
وتؤخرهـا ،ألنه يشكل انعدامـاً حلالة
التـواصل بـني الطــرفني ،لهـذا فــإننـا
كلـم ــا اكـث ــرن ــا مـن وش ــائج الـت ــواصل
بـيننـا وبـني الطـالب كــانت لنـا فـرص
اكثر لترسيخ املعرفة لدى طالبنا.
اخلـيــال ه ــو سفـيـنـتـنــا املـبحــرة الــى
شــاطـئ املعــرفــة ،وعــالـم اخليــال هــو
عـالم سحـري واسع وعـميق وشفـاف،
ح ـيــث ي ـت ـمـكــن املـعلــم ال ـ ـ ــذكــي مــن
االســتفـ ــادة مـن ال ـ ــوانه ومـن ص ـ ــوته
ومــن بهـ ــرجـتـه يف تقـ ــريـب الــصـ ــورة
املـعرفيـة لتالميـذه ،فااليحـاء املعريف
هـو اقرب الطـرق واصدقهـا للتواصل
ال ـ ــذي كلـمـ ــا كـ ــانـت حـب ـ ــاله كـثـيـ ــرة
ومتـشابكـة كان النـاجت املعريف عـميقاً

يف نـتـيجـتـه الكـمـيــة ..فـمـن املق ــاطع
الـتـمـثــيلـيـ ــة ال ــصغـيـ ــرة الـ ــى االدوار
الــصـ ــامـتـ ــة الـ ــى احلـ ــرك ـ ــة نفـ ــسهـ ــا
بـاالستفـادة من الـشكل والصـوت الى
اجمل ـ ـســم ـ ــات ال ـ ــى ال ـنــم ـ ــاذج احلــي ـ ــة
والـ ــواقعـيـ ــة مـن ال ـطـبــيعـ ــة وعـ ــاملـنـ ــا
املـألـوف ..نكـون قـد حـصلنـا علـى كم
هـائل مـن وسائـل التعليـم التي تـزيد
من تـشوق الـطالب وتـرسيخ املعلـومة
يف ذهـنه ،وتؤدي الـى خلق ما نـسميه
الـتعلـيم بــالقــرينــة ،اي ربط احلـالـة
بحــاالت ،واسـتخــراج اجلــواب ايـض ـاً
من مجموعة القرائن.
يف جتربتـي التربـوية الـتي زادت على
ثالث ــة عق ــود ت ــوصلـت ال ــى حقـيق ــة
مف ــاده ــا اهـمـي ــة اخلـي ــال املع ــريف يف
التعلم ويف مجمل العـملية التـربوية
ب ـ ــرم ــته ـ ــا ،ان االب ــتع ـ ــاد عــن االط ـ ــر
واالســالـيـب الـتقلـيــديــة يف العـملـيــة
الـت ــرب ــوي ــة ي ــوصلـن ــا ال ــى الـنـتـيج ــة
املـبــتغ ـ ــاة ،وان اســتعـم ـ ــالـن ـ ــا ملـفه ـ ــوم
احلـضـارة واحلـضـاريــة ال يجـعل منـا
أناسـاً متحضـرين بقـدر ما ان عمـلنا
وسلـوكنـا همـا اللـذان يعطيـاننـا هذه
ال ــصفـ ــات واخلــصـ ــائــص ..وتـنـمـيـ ــة
اخليـال املعريف ال يأتي ايـضاً بالكالم
بـل ب ـ ـ ـ ـ ــالـع ـ ـمـل اجل ـ ـ ـ ـ ــاد واحلـ ــثـ ــيـ ــث
واملتواصل علـى غرس هذا املفهوم يف
نفـوس متــذوقي املعـرفـة وطـالـبيهـا..
الن ذلـك يـحفـ ــز فــيهـم كـل القـ ــدرات
الكــامـنــة ،فــأكـثــر حــاالت الـتـلكــؤ يف
الـدراسة لـم تأت مـن عدم قـدرة وامنا
من عدم رغبـة ،من عدم وجـود حافز،
من عـدم شعور بـالتواصل ..فـاألثمار
ال تـأتـي اليـك لتـطـرق بــابك طــالبـة
االستئـذان لكن الـرغبـة اجلـادة التي
تخلقهــا يف طالبنـا جتـلعهم يـسعـون
وراءها سعياً ،فـاحلصول عليها يكون
ممـكن ـاً مـن تلك الــدوافـع التـخيـليــة
املعــرفيـة يف الـتكــامل ..فبـني طالبنـا
مـن ل ــديه قــدرات ه ــائلــة ق ــادرة علــى
التعـامل مع كل اسـالـيب االسـتيعـاب
ولـ ــرمبـ ــا قـ ــادرة ايــض ـ ـاً علـ ــى االبـ ــداع
واالبـتـكـ ــار اخلـالق ..وكلـنـ ــا يـعلـم ان
االثـمار يف الـغابـة ،وللحصـول عليـها
يـت ــوجـب ان تــش ــد ال ــرح ــال نح ــوه ــا
وه ـ ــذه العــملـيـ ــة كـلهـ ــا حتـتـ ــاج الـ ــى
سيناريـو ذكي المتام عملية التواصل
وخللق الثقـة واالعتـداد بـالنـفس ،ال
للتـوجه فـقط ،وامنـا لـدميـومـة هـذا
الـت ـ ــوجه وخلـلق ق ـ ــدرة عل ـ ــى الفـعل
واسـتـم ــراره ومـن ثـم تق ــدمي املـنج ــز،
للمـعلم دور مهـم وحيـوي يف كل هـذا
اشـرافـاً وتـوجيهـاً وحالً الي اشكـال..
هــذا اذا اردن ــا ان نخلق اجلـيل الــذي
نـبغـيه ..اجلـيل الــذي يـعيــد مجــدنــا
احل ـ ــض ـ ـ ـ ــاري وت ـ ـ ـ ــواصـلـه يف ازم ــنـ ـتـه
الثالثـة ولـكي نـضع لنـا مــوطئ قـدم
يف هـذه املسيـرة االنسـانيـة املتسـارعة
نح ــو اقــتح ــام امل ــواقـع الع ــالـي ــة مـن
التـميــز ولـكي نـثبـت للعــالـم فعالً ال
قــوالً انـنــا كـنــا صـنــاع احلـضــارة ومــا
زلــن ـ ــا وانــن ـ ــا قـ ـ ــادرون عل ـ ــى ال ــبق ـ ــاء
والدميومة.

