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2015سنة اإلصدار
264 صفحة من القطع املتوسطعدد الصفحات

مقدمة

»يتحدث األستاذ هيكس عن العلم وفن التدريس بشكل ال 
مثيل له.

يجب قراءة هذا الكتاب من كل معلم يسعى إلى فهم القضية 
احلاسمة يف القرن احلادي والعشرين،
وكيفية ممارسة التربية على األمل يف األوقات العصيبة«.
)البروفيسور جون فني. الكتاب، ص 248(

ال أحد يف عاملنا يهمل أهمية التعليم يف حياتنا، فهو مهمة 
باملعارف  التالميذ  تزويد  وجوهره  عنها،  غنى  ال  حضارية 
مختلف  يف  اإلنسانية  مكاسب  على  للحافظ  واخلبرات 
املجاالت وتطويرها. هذا الوصف يحمل يف طياته تعقيداً 
ليس بسيطاً. فمن هو املؤّهل للتعليم؟ وماذا على التالميذ أن 

يتعلموا؟ وكيف يتعلمون؟ هل يجب أن يتعلموا طاعة السلطة 
أنها  أم  الدراسية  املواد  تترابط  كيف  النقدي؟  التفكير  أم 
الصعبة. هذه األسئلة  غير مترابطة؟ وغيرها من األسئلة 
سهاًل  وليس  التعقيد،  يف  غاية  اليوم  أصبحت  القدمية 

اإلجابة عنها نظراً للتطور الهائل يف العالم اإللكتروني.

فاملدارس واملعاهد التعليمية واجلامعات أضحت جزءاً من 
الذي  فالتطور  احلداثة.  بعد  ما  لعصر  التربوي  النظام 
حصل يف اإلنترنت واإلعالم االجتماعي وسهول الوصول 
دور  ينافس  جعله  الصغيرة  اخلليوية  األجهزة  عبر  إليه 
التعليم الرسمية يف تشكيل عقول الناشئة، هذه املعلومات 

الكثيرة واألفكار النشطة تصل إليهم دون حترير وتنقية.

ليس  التي  واإلعالنات  والصور  املعلومات  تسونامي  إن 
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الكثير منها بريئاً؛ إذ تخضع لالستغالل التجاري، جعلت 
على  قادرين  وغير  مقيدين،  املناهج  ومخططي  املعلمني 

الفهم واالستيعاب لواقع ال يهدأ ويتغير بسرعة كبيرة.

إن هذا التحدي تندمج معه حتديات أخرى متس احلياة 
للتجدد،  القابلة  األرض  خيرات  كاستهالك  كوكبنا؛  على 
تترك  لن  واملستمرة  اخلطرة  املناخية  التغيرات  أن  كما 
أن نخبر  الذي يجب  تأثيرها. فما  العالم دون  من  جزءاً 
أن  وكيف يجب  يعرفوا؟ متى  أن  ماذا يجب  الشباب؟  به 

يعلّموا تلك املخاطر؟

اإلشكالية،  األسئلة  من  الكثير  عن  يجيب  الكتاب  هذا 
مع  املنهاج  مالءمة  يف  الكبيرة  املعلمني  مهمة  ويوضح 
كما  املعلمني  دور  إّن  أفضل.  بشكل  البيئية  احلقائق 
الشباب  ومنح  األمل  »تقوية  هو  هيكس،  دافيد  يوضحه 

الوسائل ليتصرفوا بكفاءة وخيال وشجاعة« )ص 17(.

تحذيرات عالمية .. األوقات العصيبة

»السوق احلرة، ومجالس اخلبراء املناهضة لتغير املناخ، 
مثل مؤسسة أطلس للبحوث االقتصادية يف الواليات املتحدة، 
وشبكة السياسات الدولية يف اململكة املتحدة، قد تلقت منحاً 
تقّدر مبئات اآلالف من اجلنيهات من شركة الطاقة متعددة 
اجلنسيات

إكسون موبيل، كما دعمت أطلس أكثر من ثالثني مجلس خبراء 
أجنبياً آخر يتبنى التشكيك يف تغير املناخ«.
)صحيفة اإلندبنديت. الكتاب، ص 39(

يف البداية، يتناول الباحث حتذيرات مجموعة من العلماء 
جون  فالبروفسور  فيه،  نحيا  الذي  العالم  تهم  واخلبراء 
بدينغتون يحذر من خطر داهم من نقص املواد الغذائية 
اخلطر  هذا  الطاقة،  موارد  كفاية  وعدم  املياه،  وشح 
خالل  جماعية  وهجرة  دولية،  نزاعات  يف  سيتسبب 

السنوات القريبة القادمة.

التغيرات  أن  من  هانسن  جيمس  املناخ  عالم  ويحذر 
املناخية ميكن أن حتدث نتيجة للتأثيرات الصغيرة، وعليه 
االحتباس  ظاهرة  عن  الشديدة  األخطار  تولد  أن  ميكن 
احلراري يف العالم، وبالذات عندما توجد هوة عميقة بني 

املعرفة الرسمية والعامية، يقول: »مبجرد ما تبدأ طبقة 
حياتهم  بقّية  أحفادنا  سيعيش  فعاًل،  التفكك  يف  اجلليد 
االنتقالية  الفترة  هذه  وستدوم  فوضوية،  انتقالية  فترة 
حتماً عقوداً عدة ... ستقود أمور من قبيل انبعاثات غاز 
االحتباس احلراري املعتادة، دون أدنى شك ... يف نهاية 
من  اخلالي  والكوكب  الثلج،  من  خاٍل  كوكب  إلى  املطاف 
الثلج يعني ارتفاع مستوى البحر نحو 75 متراً« )ص 20(.

أما األستاذ ديفد أور فيحذر من الطوارئ طويلة األمد التي 
تنتظرنا، ويطالب أن يواجه املجتمع اخلطرين التوأمني لتغير 
املناخ وذروة البترول. يقول: »إن التحديات القادمة صعبة 
للغاية وأكبر مما يظنه اجلمهور، والقيادات فهمها قاصر 
عن مدى الكوارث القادمة، وعلى الرغم »من التقدم الكبير 
يف تنامي الوعي بتغير املناخ، ما زلنا يف »غشية اإلجماع« 
غافلني عن النطاق الكامل ومقياس زعزعة استقرار املناخ 

التي حتدث فعال وشدتها ومدتها« )ص 20(.

مواجهة التحدي

»ما لم نفهم املستقبل الذي نستعد له، فقد نلحق ضرراً مأساوياً
بأولئك الذين نعلمهم، وما لم نفهم الدور النفسي القوي الذي تلعبه
صور املستقبل يف حتفيز -أو عدم حتفيز- املتعلم، فال ميكننا 
أن نصلح بشكل فعال املدارس والكليات واجلامعات، مهما كانت
 االبتكارات التي ندخلها« )ص 124-123(.

يقترح الباحث يف كتابه ملواجهة املخاطر املستقبلية التي 
باملشاعر،  االعتراف  أوالً:  أمور،  ثالثة  البشر  تواجه 
أنها  يعتقد  التي  األشياء  معرفة  عدم  يحبذ  فاإلنسان 
ستكون مؤملة، لذلك يلجأ إلى اإلنكار وهو استجابة شائعة 
الطرق  أحد  فهو  االرتياح،  بعدم  تشعرنا  التي  للحاالت 
التي نتعامل بها مع جوانب احلياة التي ال نحب، سواء يف 
أنفسنا أو يف أسرتنا أو يف العالم كله. وهذ يخلق مناطق 
خداع الذات وسيكولوجيا اإلنكار يحدث لدى األفراد، كما 
الفقر  كتقارير  والعاملية،  الوطنية  املؤسسات  يف  يحدث 
يزيل عن  املناخ. فاإلنكار  تغير  أو أخطار  التغذية،  وسوء 

كاهلنا ضرورة مواجهة املشكلة، أو حتمل املسؤولية.

ويورد الباحث اعتراف ساندرا بوستل حول األمر، فهي ترى 
أن علم النفس علم أساسي يف حتديد مصير كوكب األرض، 
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فالعمل الرئيسي يتوقف على هزمية اإلنكار، ألنه يستطيع 
شل ردود فعل اإلنسان، وإذا كان يؤثر بدرجات متفاوتة يف 
كثيرة، »السيما بني  يتوغل بعمق يف أحيان  معظمنا، فإنه 
الراهن.  الوضع  يف  كبيرة  مساهمات  لديهم  الذين  أولئك 
النوع من اإلنكار خطراً على املجتمع  ميكن أن يكون هذا 
والبيئة الطبيعية، مثل إنكار املدمن أو املدمنة خطر الكحول 
على صحته وأسرته، فبدل مواجهة احلقيقة، يختار ضحايا 

اإلنكار االنتحار البطيء« )ص 99(.

انفتاحاً  أكثر  نكون  كيف  ليعلمنا  التعليم  دور  يأتي  وهنا 
النفسية  الطاقة  إطالق  العاطفية من خالل  على حياتنا 
والعاطفية التي نستخدمها لقمع العواطف غير املرغوب 
فيها، وتعّرف منظمة أنتيدوت الثقافة العاطفية باعتبارها 
تشكل  كيف  حول  وجماعّياً  فردّياً  التفكير  »ممارسة 
إلثراء  العاطفي  الفهم  واستخدام  أعمالنا،  العواطف 
الفهم  سوء  أو  العاطفي  فالفهم   .)105 )ص  تفكيرنا« 
اليومية،  احلياة  تأثيره على مختلف جوانب  له  العاطفي 

سواء بالنسبة للذات أو العالم األرحب.

املخاطر  ملواجهة  به  القيام  الذي ميكن  الثاني  األمر  أما 
فاحلقل  واستعادته،  املستقبل  مساءلة  فهو  املستقبلية، 
األكادميي للدراسات املستقبلية ظهر بعد احلرب العاملية 
إلى منطني من  الباحث سهيل عناية اهلل  الثانية، وأشار 
بالتنبؤ  املهتم  التقني  »النمط  وهما:  املهيمنة،  املعرفة 
الصالح«  املجتمع  بتطوير  املعني  واإلنساني  باملستقبل، 
)ص 119(. ويتضمن هذا احلقل مصادر رئيسية كأسس 
الدراسات املستقبلية وقاعدة معارف الدراسات املستقبلية 

والنهوض باملستقبالت.

والهدف من الدراسات املستقبلية كما يقول ويندل بيل هو 
مستقبالت  واقتراح  وتقييم  ودراسة  ابتكار  أو  »اكتشاف 
إن  ويضيف:   .)119 )ص  ومفضلة«  ومحتملة  ممكنة 
أن  يحتمل  أو  ميكن  »ما  معرفة  إلى  يسعون  املستقبليني 
يكون )املمكن(، وما يرجح أن يكون )احملتمل(، وما يجب 

أن يكون )األفضل(« )ص 120(.

البديلة  الرئيسية  املستقبالت  ومتحيص  حتديد  إن 

من فعاليات مهرجان أّيام العلوم يف فلسطني2017 يف روضة مدارس املستقبل يف رام اهلل.

ب
تا

 ك
ي

 ف
ءة

را
ق



217 رؤى تربوية - العددان 56-55

الرئيسية  املهام  إحدى  ومكان،  زمان  كل  يف  توجد  التي 
للدراسات املستقبلية، وإذا كان ال ميكننا التنبؤ باملستقبل، 
فإنه ميكننا »أن نتصور ونبتكر وننفذ املستقبالت املفضلة 
وبالتالي،  دائم.  بشكل  تصورها  ونعيد  وننقحها  ونقيمها 
هي  املستقبلية  للدراسات  الثانية  الرئيسية  املهمة  فإن 
التي  املستقبالت  تصور  وإعادة  وتنفيذ  صياغة  تسهيل 

يفضلونها على األفراد واجلماعات« )ص 120(.

وبهذا، فإن مجال الدراسات املستقبلية يشكل مصدراً ثرياً 
التي حتدث  املمكنة  باملستقبالت  إنسان مهتم  لكل  وحيوّياً 
أين  »إلى  واحلاضر.  املاضي  يف  اإلنساني  للنشاط  نتيجة 
الدراسات  تقدير  إن  أن نصل؟«،  نريد  أين  و«إلى  نسير؟«، 
منهجيات  من  متنوعة  مجموعة  يوفر  أن  ميكن  املستقبلية 
التفكير وحتليل املستقبالت، وميكن تكييفها مع االستعمال 
يف العديد من السياقات التعليمية املختلفة. ويف كتابه الرائع 
»التعلم من أجل الغد«، أورد توفلر أفكاره حول املستقبالت، 
ينبثق عن صور املستقبل وكل تعليم يخلق  قال: »كل تعليم 
ذلك  أكان  سواء  تعليم،  كل  وبالتالي  املستقبل،  عن  صوراً 
مقصوداً أم غير مقصود، هو إعداد للمستقبل. ما لم نفهم 
املستقبل الذي نستعد له، فقد نلحق ضرراً مأساوياً بأولئك 
الذين نعلمهم، وما لم نفهم الدور النفسي القوي الذي تلعبه 
فال  املتعلم،  حتفيز-  عدم  -أو  حتفيز  يف  املستقبل  صور 
ميكننا أن نصلح بشكل فّعال املدارس والكليات واجلامعات، 

مهما كانت االبتكارات التي ندخلها« )ص 124-123(.

ويطالب دافيد هيكس إدراج التوعية بالتفكير املستقبلي 
بالنسبة  القاعدة  واملمارسة، بحيث يصبح هو  املنهاج  يف 

إلى األطفال واملدرسني.

حتديات  ملواجهة  به  القيام  ميكن  الذي  الثالث  واألمر 
املستقبل هو قبول االنتقال، فالتأثير الكبير الذي سيحدثه 
تغير املناخ ونفاد النفط وحدود النمو، سيكون عظيماً على 
املستقبل. فالوقت قد حان ألخذ اجلراء املالئم من أجل 
وهو  والعاملية،  والوطنية  الفردية  املستويات  على  التغيير 
ما ميثل بداية انتقال اجتماعي وثقايف واقتصادي وبيئي 

سيستمر لفترة طويلة.

إن االعتراف باملرحلة االنتقالية يعني »أن نكون منفتحني 
كبيراً.  ثقافياً  حتوالً  املجتمع  يواجه  أن  إمكانية  على 

ثالثاً، قبول  ثانياً، يتعلق األمر بالرغبة يف معرفة املزيد. 
اإلمكانية احلقيقية حلدوث مثل هذا التحول. رابعاً، يتعلق 
األمر باالنضمام إلى اآلخرين من أجل االستعداد ملثل هذا 

املستقبل املتغير« )ص 135(.

املرحلة  حول  واحملللني  الباحثني  من  الكثير  كتب  وقد 
املعلومات  هذه  إن  يؤمنون  ألنهم  الطويلة،  االنتقالية 
إنذارهم  وألن  واسع،  نطاق  على  متوفرة  تكون  أن  يجب 
موجود  األمل  إن  لالنتقال.  استعداد  على  اجلميع  يجعل 
عادية  غير  بطرق  االستجابة  على  القادر  اإلنسان  يف 
التعليم  دور  يكون  أن  ينبغي  ولذا،  والشدائد.  للمصاعب 
االجتماعي  التحول  هذا  ملثل  الشباب  إعداد  يف  كبيراً 

والثقايف واالقتصادي.

بعد ذلك، يتطرق الباحث يف كتابه إلى مصادر األمل التي 
يعول عليها يف اجتياز األوقات العصيبة.

مصادر األمل .. األمل واليأس

»اليأس هو االستباق، التحسب االعتباطي من عدم حتقق ما 
نأمله من اهلل ...

يكمن ألم اليأس بالتأكيد يف حقيقة أن هناك أماًل، لكن ال 
توجد أي وسيلة لتحقيقه«

)الالهوتي يورغن مولتمان. الكتاب، ص 150( 

عند إثارة انتباه األطفال إلى أي معضلة، نحتاج إلى أن 
مع  اآلخرون  بها  يتجاوب  التي  السبل  معهم  نستكشف 
دون  اليأس  نخلق  أن  وإال ميكن  تتيحها،  التي  التحديات 
قصد. ويقول هيكس إنه من خبرته يف تدريس القضايا 
اخلاصة  للمعلومات  يستجيبون  الطالب  وجد  العاملية، 
بالتحدي،  يشعر  فالبعض  مختلفة،  بطرق  العالم  بحالة 
الطالب  بعض  ويرفض  واالرتباك،  بالتخوف  وآخرون 
تصديق املعلومات، والبعض اآلخر يشكك فيها أو يشعر 
أنه مبالغ فيها، فيلجأون إلى اإلنكار. وهنا يتساءل: »كيف 
العاملية  القضايا  تدريس  إلى  يضطرون  الذين  للمربني 
املؤملة، أو التعامل معها يومّياً، أن يظلوا مبتهجني؟ ما الذي 

يبقيهم مستمرين؟« )ص 149(.

من اجلواب كان األمل، األمل  أدركت أن جزءاً  ويضيف: 
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تلوح  العصيبة عندما  العميق لالستفادة منه يف األوقات 
النقيض لألمل  إن  املستقبل.  تغيرات كبيرة يف  يف األفق 
هو اليأس، ونحن نحتاج إلى النظر يف هذا الشعور القوي 
نرى طفاًل  اليأس يف حياتنا، عندما  كذلك، فقد جنرب 
منه،  شفاء  ال  مصاب مبرض  األصدقاء  أحد  أو  ميوت، 
ولكن الناس يجدون دائماً حتى يف أحلك الظروف طرقاً 
بالعمل  االستمرار  يستطيعون  بحيث  اليأس،  ملواجهة 
اكتشاف  إلى  اليأس  يؤدي  أن  فيمكن  اإليجابي،  والفعل 
موارد ذاتية لم تكن معروفة من قبل، وميكن استخراجها، 
فاليأس ميتلك وظيفة مفيدة، قد يبدو وكأنه نهاية الدرب 
أو املوت، إال أنه ميكن أن يؤدي بنا إلى استهاض القوى 

الكامنة التي لم نكن ندرك أننا منتلكها.

عالم  ويشير  األمل،  من  جوانب  على  يحتوي  اليأس  إن 
أن  ميكن  العميق  اليأس  أن  إلى  هيلمان  جيمس  النفس 
بداخله  يحتوي  أن  أبداً  ميكن  ال  لكن  املوت،  مثل  يبدو 
وهو  املوت،  إلى جتربة  اليأس  »يقود  إليه،  الطريق  بذور 
يف الوقت نفسه شرط لالنبعاث، ماتت احلياة كما كانت 
من قبل، والوضع السابق، عندما ولد اليأس، ليست هناك 
التي حتدث«  البذرة  كانت  مهما  كما هي،  اللحظة  سوى 

)ص 149(. وهكذا يلعب اليأس دوراً محورّياً يف التحول 
النفسي. وإذا اختفى األمل يف تلك اللحظة، لكن ميكن أن 

يبدأ التحول يف ذلك املكان املظلم.

أهمية األمل

»يجب أن يكون األمل شاماًل وعميقاً مبا فيه الكفاية، يجب 
أن يشمل السعادة واأللم،
واحلب واحلزن، واحلياة واملوت حتى ال يؤدي بنا إلى الوهم«.
)يورغن مولتمان. الكتاب، ص 153(

األمل  يعتبر  ملاذا  بيل،  ويندل  املستقبليات  عالم  يجادل 
»إن  يقول:  البشري؟  الوضع  إلى  بالنسبة  جّدا  مركزّياً 
الوضع البشري يتشكل يف األمل، وإن معاني حياتنا ترتكز 
إمكانية  دون  من  »إذ  للمستقبل،  رؤانا  على  كبير  بشكل 
إذا  وبالتالي،  اليأس،  يتبقى شيء سوى  لن  ما،  مستقبل 
النبوءة  تظل  أنفسنا.  عن  املستقبل، سنتخلى  تخلينا عن 
القدمية صحيحة: حيث ال توجد رؤيا، يهلك الناس. هناك 
يشعر  أن  احلالي  اجليل  على  يوجب  ما  إذ  واحد،  سبب 
استمرار  أن  يكمن يف  املستقبل،  أجيال  رفاه  إزاء  بالقلق 

طالبات من مدرسة قاسم الرمياوي خالل زيارتهن ملكتبة برنامج البحث والتطوير التربوي، رام اهلل 2017. ملربّيات الطفولة املبكرة.
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اإلنسانية ضروري لألمل احلاضر« )ص 150(.

أما باولو فريري، وخالل استكشافه العدالة االجتماعية 
ال  »بينما  كتب:  األمل،  بيداغوجيا  كتابه:  يف  والتعليم 
ميكنني بالتأكيد جتاهل اليأس ككيان ملموس، وال غض 
الطرف عن األسباب التاريخية واالقتصادية واالجتماعية 
والنضال  اإلنساني،  الوجود  أفهم  ال  اليأس،  تفسر  التي 
الالزم لتحسينه، بصرف النظر عن األمل واحللم. واألمل 
اجتاهه،  فقد  الذي  األمل  هو  واليأس  وجودية،  حاجة 
لتلك احلاجة الوجودية. ومن دون احلد  فأصبح تشويهاً 
الكبير.  القدر  بهذا  الصراع  األمل، ال ميكننا  األدنى من 
غير أنه بال نضال، يتبدد األمل كحاجة وجودية، ويفقد 
اليأس  يصبح  أن  وميكن  يأس،  إلى  ويتحول  اجتاهاته 
مأساوياً. ومن هنا جاءت احلاجة إلى نوع من التربية على 

األمل« )ص 151-150(.

ويعبر هيكس عن اندهاشه وإعجابه من فكرة فريري، إن 
األمل ضرورة وجودية، وجزء من جوهر الطبيعة البشرية، 

وأن هناك حاجة ملحة إلى التربية على األمل.

مصادر األمل

يحاول هيكس العثور على مصادر األمل، نظراً لدوره يف 
الذين  املعلمني  استكشف جتارب  لذا  العصيبة،  األوقات 
من  تكمنوا  كيف  ملعرفة  العاملية  القضايا  بانتظام  درسوا 
عّبر  البداية  يف  والتفاؤل،  باألمل  بالشعور  االحتفاظ 
قضايا  من  ويأسهم  وإحباطهم  سخطهم  عن  املعلمني 
كالفقر والعنصرية وقوة الشركات متعددة اجلنسيات ... 
ثم طلب من املشاركني أن يعرضوا معاً املصادر اجلماعية 
لألمل التي شعروا أنهم حددوها، وكانت النتائج كالتالي:

العالم الطبيعي: مصدر للجمال والتأمل واإللهام الذي  «
يجدد نفسه دائماً، وينعش دائماً القلب والعقل.

سواء  « الناس،  بها  يدبر  التي  الطريقة  اآلخرين:  حياة 
أكانوا العاديني أم غير العاديني، مواقف احلياة الصعبة 

بكرامة.
النضاالت اجلماعية: اجلماعات يف املاضي واحلاضر  «

التي  والعدالة  املساواة  أجل حتقيق  من  كافحت  التي 
هي من حقهم.

األرض  « عن  رؤى  يقدمون  الذين  أولئك  احلاملون: 
املتحولة، ويساعدون على حتقيق ذلك بطرق مختلفة.

سياسّياً،  « أو  روحّياً  يكون  قد  الذي  واملعتقد:  اإلميان 
ويوفر إطاراً للمعنى يف األوقات اجليدة والسيئة معاً.

الشعور بالذات: وعي املرء بقيمة ذاته واطمئنانه إلى  «
هوية تؤدي إلى الشعور باالرتباط واالنتماء.

العالقات: كوننا محبوبني من قبل الشركاء واألصدقاء  «
واألسرة، األمر الذي يغّذي ويدمي حياتنا.

الفكاهة: رؤية اجلانب املضحك من األشياء، أن نكون  «
قادرين على الضحك يف الشدائد، أن نلهو، وأن نحتفل 

سوية.
والتاريخ  « والطفولة  املاضي  مع  الصالت  اجلذور: 

تكرمي  إلى  واحلاجة  واألجداد  السابقة  واألجيال 
االستمرارية.

واجلمعي،  « الفردي  املستويني  على  اإلنساني:  اإلبداع 
والكتب  والنحت  والرسم  والرقص  والغناء  واملوسيقى 

والقصص والشعر واليوتوبيا.

ويقول هيكس عن هذه التجربة، إن نتائجها كانت مذهلة 
تخطر  لم  فاملشاركون  كشفاً،  النتائج  وبدت  له،  بالنسبة 
األجوبة ببالهم بسهولة، فهم جاءوا وهم يعرفون أن هناك 
شيئاً ما لهم، لكنهم لم يكونوا متأكدين مما هو، جاءوا وهم 
يعرفون أن األمل مهم، لكنهم لم يكونوا متأكدين بالضبط 
كيف ذلك، ما كان ذات مرة شعوراً غامضاً إلى حد ما، مت 
كشفه باعتباره يوجد يف قلب التجربة اإلنسانية، ومتجذراً 

بعمق يف جتارب احلياة القوية لكل شخص.

دور التعليم

من التجربة السابقة تعلم هيكس أن األمل واليأس مركزيان 
يف الوضع البشري، »وأن الدخول إلى هذه األراضي يستلزم 
الرأس والقلب والروح. إن محاولة تناول هذه املسائل من 
وتتطلب  املصطلحات،  تناقض يف  العقل فقط هي  خالل 

مقاربة شمولية وجتريبية« )ص157 (.

إن القضايا التي لها عالقة باملشاعر واملستقبل والقضايا 
وبالتالي  مريحة،  غير  بوصفها  تعاش  واالنتقال،  العاملية 
تبقى مبعدة، ولكن العمل على األمل يبني أن هناك العديد 
هذه  مع  بالتعامل  للمتعلمني  تسمح  التي  العمليات  من 
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املسائل بأمانة، ويعني هيكس هنا التعليم بأوسع معانيه، 
إمكانيات  يخص  فيما  السيما  البالغني؛  على  والتركيز 

املعلمني واملدرسني واملعلمني املتدربني.

الخاتمة

».. لتسلق القمم القادمة، هذه كلمة واحدة لك، لك وألطفالك:
ابقوا معا .. تعلموا الزهور .. سيروا خفافاً«.
)الشاعر غاري سنايدر. الكتاب، ص 246(

معقدة،  قضايا  كتابه  يف  هيكس  دافيد  الباحث  يناقش 
كتغير  اخلطيرة  العاملية  القضايا  إلى  انتباهنا  ويلفت 
أسلوباً  ميلك  ولكنه  النمو،  وحدود  النفط،  وذروة  املناخ، 
متناول  يف  تعقيداً  األكثر  القضايا  ويجعل  وسلساً  ممتعاً 
املهم  الدور  و»يربط  الفصول،  الطلبة يف  املعلمني إلفهام 

للتعليم بقدراته القوية على متكني الطالب من االستعداد 
ملستقبالت مجهولة« )ص 248(.

ويتضمن الكتاب خطط تعلم إبداعية لتعليم األطفال كيف 
يعرفون ويشعرون ويختارون ويتصرفون كمواطنني ميلكون 

اإلمكانيات ملواجهة التحديات وبتفكير نقدي؟

إن الكتاب يظهر هيكس كمعلم مفعم باألمل، وباحث مجد 
أن  ويستحق  باملعلومات،  ثروة  والكتاب  أفضل،  عالم  عن 
يقرأ من جميع املعلمني املهتمني مبساعدة الطالب على 
فهم مستقبالت ما بعد الكربون التي تنتظرهم، وسيجدون 

أن هيكس يقدم أفكاراً ملهمة وأماًل عميقاً.

باحث يقيم يف رام اهلل

طالب وطالبات من مدرسة القبس لإلعاقة البصرّية/ جمعية أصدقاء الكفيف خالل زيارتهم الستوديو العلوم، ضمن برنامج زيارات ينظمه استوديو العلوم 
للمدارس.
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