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دورالجامعات في الحوار الثقافي
ت في ِّ
ُ
ُ
فالجامعات الّتي
راق.
بث
...
روح حوار ّي ٍة تعاون ّيةٍ ،تستن ُد إلى توجي ٍه علميٍّ
يبرز دورُ الجامعا ِ
ٍ
ٍ
المستقبل ال ّنخب َة المثقف َة ،وال ّنخب َة القياد ّي َة ،وال ّنخب َة المعرف ّي َة ،وال ّنخب َة
لون في
تستقطبُ
مجتمع ال ّشبا ِ
ذين سيش ّك َ
ب الّ َ
َ
ِ
ّ
من الطبيعيِّ أنْ
تكوين
الحوار العالميِّ  ،وفي
والمؤثرُ في حرك ِة
يكون ل ُه ُم ال ّدورُ الفاع ُل
َ
التربو ّي َة ،أيِ ال ّنخب َة المنتج َةَ ،
ِ
ِ
اآلخرين.
ت
مع خصوصيا ِ
َ
حضار ٍة جديدةٍ ،منفتح ٍة ومتفاعل ٍة إيجابا ً َ
عبر العالم الماديِّ فحسبْ  ،أ ْم يتطلّبُ برنامجا ً شامالً يؤمّنُ ً
فه ْل يكفي أنْ
ب بش ّتى
يكون الحوا ُر
لغة جديد ًة لل ّتخاط ِ
َ
َ
ِ
المباشر؟
صال
الوسائل :عبر
اإلعالم أو باال ّت ِ
ِ
ِ
ِ
ً
ً
ً
ومعرفة بتاريخِها وحضاراتِها
أساسية بخصوصي ِة ال ّشعوبِ،
معرفة
ت تقتضي
واالنطالق ُة األولى
لمثل ه ِذ ِه الحوارا ِ
ِ
ُ
َ
وآدابها .ولكيْ
مراكز
تبرز الحاج ُة الملحّ ُة إلى إنشا ِء
تتوافر المعرف ُة
وعقائدِها ومعتقداتِها وعاداتِها وتقاليدِها وفنونِها
َ
ِ
ً
ً
ُ
من
المراكز
العلوم اإلنسان ّيةِ .على أنْ تتضم َّن ه ِذ ِه
ت
ت العرب ّيةِ ،تكونُ
تابعة لكلّـيا ِ
للحوار الجامعيِّ في الجامعا ِ
مجموعة َ
ِ
ِ
ٌ
ُ
ُ
ووثائق تاريخي ٌّة وجغرافي ٌّة
مكتبات
المراكز
ه
ذ
به
وتلحق
.
اإلنسانيِّ
بالحوار
ة
ص
الخا
ة
ي
األكاديم
ت
را
ت
راسا
ال ّد
ّ
ّ
والمقرّ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌ
اآلخرين.
واالنفتاح على
شاملة ،تسه ُم في المعرف ِة
وبيئي ٌّة وفني ٌّة وأدبي ٌّة وإجتماعي ٌّة
َ
ِ
ٌ
َ
العلوم اإلنسان ّي ِة
ت العرب ّي ِة تعي ُد إلى
هو
مراكز
إنَّ إنشا َء
مهمة أساسي ٌّة في الجامعا ِ
للحوار الحضاريِّ الكونيِّ َ
ِ
ِ
َ
ُ
تثبت أنَّ العل َم في الموا ِد اإلنسان ّي ِة لنْ
يكون مجرّ داً عنْ أهدافٍ
المراكز
العلوم الماد ّيةِ .ومث ُل ه ِذ ِه
مكان َتها
وسط ضغوطِ
َ
ِ
ِ
ُ
اإلنسان والبيئ ُة والديموقراط ّي ُة والفنونُ والثقاف ُة
فحقوق
خدمات ّي ٍة رديف ٍة للموا ِد العلم ّي ِة الّـتي يتطلّبُها العص ُر الماديُّ .
ِ
ً
مفاهيم ال ّتنم ّي ِة المستدام ِة الّـتي ترعاها األم ُم الم ّتحدةُ ،منْ
متوازن
تحقيق إنما ٍء
أجل
أساسية في
عناصر
ت اليو َم
أصبح ِ
َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
والفقير.
ْن الغنيِّ
في العال ِم ،خصوصا ً أنَّ الهو َة تزدا ُد ا ّتساعا ً بي َْن العالمي ِ
ِ
ت اإلدار ّي ِة واألكاديم ّي ِة واإلنسان ّي ِة
ت العرب ّي ِة أصب َح ضرور ًة ملحّ ًة على
إنَّ
جميع المستويا ِ
التعاون بي َْن الجامعا ِ
َ
ِ
تطوير مشترك ٍة تسه ُم فيها العقو ُل والمف ِّكرةُ والمنتج ُة .وهذا التعاونُ ل ْم
ت يؤ ّدي إلى عمل ّي ِة
والحضار ّيةِ .فتباد ُل الخبرا ِ
ٍ
ً
ً
ْ
صال االلكترون ّي ِة الّتي
ّريع الّذي يتع ّم ُم على
زمن ال ّت
صعبة في
مشكلة
يعد
عبر شبكا ِ
العالم كلِّهَِ ،
ت اال ّت ِ
ِ
ِ
ِ
واصل الكونيِّ الس ِ
ّ
ُ
ث
الجامعات وكليّا ُتها إلى
بادر
تغطي أرجا َء
تجهيز أقسامِها وفروعِ ها ومكتباتِها ومختبراتِها ،وتحدي ِ
الكون .فيكفي أنْ ُت َ
ِ
ِ
ت المناسب ِة إلنشا ِء
ت األخرى ح ّتى
مراكز المعرف ِة فيها
تهيئ المناخا ِ
بمراكز المعرف ِة في الجامعا ِ
برام ِجها ،ث ّم ربطِ
َ
ِ
ِ
َ
للحوار العالميِّ.
مراكز
ِ
ال ب َّد منْ
وضع
ص ٍة على
طرح تصوّ را ٍ
ت التعليم ّي ِة بعا ّم ٍة والجامع ّي ِة بخا ّ
ت داعم ٍة تسه ُم في مساعد ِة المؤسّسا ِ
ِ
ِ
حوار ثقافيٍّ كونيٍّ .وه ِذ ِه التصوّ ُ
هي اآلتي ُة:
ت في بلور ِة
برام َج تربو ّي ٍة حوار ّي ٍة
لدور الجامعا ِ
رات َ
ٍ
ِ
تربويين ،وأنْ
تكون هذ ِه الهيئ ُة مرجعي ًّة ثقافي ًّة وعلمي ًّة وتربوي ًّة
وباحثين
مفكرين
 إيجا ُد هيئ ٍة عرب ّي ٍة عليا تض ُّم
َ
َ
َ
َ
وع.
لك ِّل نشاطٍ من هذا ال ّن ِ
ت التكنولوجيا
تغيير
 الخرو ُج منْ دائر ِة التقلي ِد واعتما ُد الديناميك ّي ِة في
عليم ،خصوصا ً في مجاال ِ
ِ
برامج ال ّت ِ
ِ
المعلومات ّيةِ.
من ال ّ
ب وينمّي التوجُّ َه اإلبداعيَّ لدي ِْهم.
 إنشا ُء بنكٍ لألدمغ ِة العرب ّي ِة يستقطبُ
ب العر ِ
شبا ِ
قين َ
المبدعين والمتفوّ َ
َ

 زيادةُ
لرفع مستوى ال ّنموِّ اإلبداعيِّ .
ت العلم ّي َة واالكتشافاتِ،
ت الّتي تشجّ ُع االختراعا ِ
رأسمال المؤسّسا ِ
ِ
ِ
وحقوق
العلم وال ّتربي ِة والمعرف ِة
 االنفتا ُح الكام ُل على
مع ال ّتمسّكِ
اإلنسان في الجامعا ِ
ت العرب ّي ِة والغرب ّي ِة َ
ِ
ِ
ِ
واألرض وال ّتراثِ.
والوطن
المجتمع
بالخصوص ّي ِة الثقاف ّي ِة الّتي تدع ُم بقو ٍة روحيّة االنتما ِء إلى
ِ
ِ
ِ
إنّ العمل الجامعيّ التربويّ على هذه المستويات الحضاريّة يحتاج الى قناعة تامّة بالقيمة األساسيّة لإلنسان روح ّيا ً
وفكر ّياً ،كما يحتاج الى كثير من النضال والتضحيّات والمثابرة.
فهل يدرك العالم العربيّ أهميّة الجامعات في بناء حضارة تواكب التق ّدم والتصوّ ر؟!

منصور عيد

رحلة النصوص من األدب إلى الفكر
ّأوالً :في الفهم والتحليل
 -1استناداً إلى الفقرة األولى من ال ّنص ،أوضح بأسلوبك الشخصي القضية التي يعالجها الكاتب.

(عالمة واحدة)

 -2بالعودة إلى الفقرتين الثانية والثالثة ،ح ّدد الدعائم األساسية للحوار ،مبيّنا ً أثر مراكز الحوار

(عالمة ونصف)

الحضاريّ على العالقات اإلنسانيّة.
 -3طرح الكاتب تصوّ رات وطروحات تساهم في بلورة حوار ثقافي كونيّ .

(عالمة واحدة)

ّ
لخص هذه التصوّ رات والطروحات بأسلوبك الشخصي مبديا ً رأيك.
 -4إال َم توصّل الكاتب في خاتمة النصّ  ،وهل تتوافق مع المق ّدمة؟

(عالمة واحدة)

 -5ح ّدد وظيفة الكالم المهيمنة على ال ّنص ،مبرّ راً إجابتك بمؤشرين اثنين.

(عالمة ونصف)

 -6ح ّدد نوع ال ّنص ،معرّ فا ً به ،مستنداً إلى ثالث سمات بارزة فيه ،ومقرونة بالشواهد.

(عالمة ونصف)
(عالمة واحدة)

 -7اضبط أواخر الكلمات في الفقرة األخيرة" :إنّ العمل – المثابرة".
 -8اختر عنوانا ً آخر لل ّنص مبرّ راً اختيارك.

(نصف عالمة)
(8عالمات)

ثان ًيا :في التعبير الكتابي:

ختم الكاتب بالقول ":إنّ العمل الجامعيّ التربويّ على هذه المستويات الحضاريّة يحتاج الى قناعة تامّة بالقيمة
األساسيّة لإلنسان روح ّيا ً وفكر ّياً ،كما يحتاج الى كثير من النضال والتضحيّات والمثابرة".
اكتب مقالة متماسكة األجزاء تبيّن فيها كيف يجب أن تكون جامعات المستقبل ،بنا ًء على القيم الروحية والفكريّة.
ثال ًثا ً :في الثقافة األدب ّية العالم ّية:

(3عالمات)

قال طاغور ":أشيعي الجمال والنظام في حياتي البائسة ،أيّتها المرأة ،كما كان شأنك معي وأنت حيّة.
أزيلي حطام ّ
الزمن وغباره ،وامإلي الجرار الفارغة ،ورمّمي ك ّل ما أُهمل .ث ّم افتحي الباب ال ّداخلي وأشعلي
الشموع ،ودعينا نلتقي بصمتٍ"
ما نظرة طاغور إلى المرأة في هذا النصّ ؟ وإال َم يدعوها؟
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( 3عالمات)

إجابات مقترحة  :مسابقة دور الجامعات في الحوار الثقافي

ّأوال .في الفهم والتحليل
األول:
السؤال ّ
ً
استنادا إلى الفقرة األولى من النصّ  ،هي :دور الجامعات في خلق مجتمع جديد يتميّز
القضية التي يعالجها الكاتب
بالوعي ،والمعرفة والحوار لتكوين حضارة متفاعلة مع اآلخرين( .عالمة واحدة)

السؤال الثاني:
أبرز الدعائم األساسية للحوار ،ا ً
ستنادا إلى الفقرتين الثانية والثالثة:
 المعرفة األساسية والشاملة بخصوصية الشعوب. المعرفة التاريخية بكل أنواع الحياة فيها ،من  :عقائد ومعتقدات ،وعادات وتقاليد وفنون وآداب..إنشاء مراكز أساسية تختصّ بالحوار الجامعي ،وتتضمّن هذه المراكز المكتبات والوثائق التاريخيّة والجفرافية...
(عالمة واحدة)
أثر مراكز الحوار الحضاري على العالقات اإلنسانية:
 تعيد إلى العلوم اإلنسانية مكانتها وسط ضغوط العلوم المادية. لم يعد العلم في المواد االنسانية مجرّ ًدا عن أهداف خدماتية رديفة للمواد العلميّة التي يتطلّبها العصر(نصف العالمة)
المادي.
-

السؤال الثالث:
التصوّ رات والطروحات التي طرحها الكاتب هي:
 تكوين هيئة عربيّة مختصّة ،وتكون ثقافية وعلميّة ،وذلك للخروج من دائرة التقليد في مجاالتالتكنولوجيا ،إضافة إلى الدعم المالي لتشجيع االختراعات  ،واالنفتاح الكلّي على مجاالت العلم مع
المحافظة على الهوية الثقافية المكوّ نة من األرض والوطن والتراث +.ابداء الرأي (عالمة واحدة)

السؤال الرابع:
توصّل الكاتب في خاتمة النصّ إلى أنّ أيّ عمل على هذا الحجم يحتاج إلى القناعة بالقيم األساسية االنسانية ،بشقيها
الروحي والفكري .إضافة إلى الجهد المتواصل من النضال والتضحيات والمثابرة( .نصف عالمة)
وهذه الخاتمة تنسجم مع المق ّدمة التي طرح فيها الكاتب إلى أن يكون هناك دور بارز للجامعات في الحوار الثقافي
والقيادية والمعرفيّة والفكريّة ( .نصف عالمة)

السؤال الخامس:

وظيفة الكالم المهيمنة على النصّ هي الوظيفة المرجعية االخبارية( .نصف عالمة)
ومن أبرز مؤشراتها:
 وفرة المعلومات حول الدور الجامعي في الحوار الثقافي ،وبرز هذا عبر الحقل المعجمي المختصّبالموضوع( .نصف عالمة)
 حيادية الكاتب (غياب ضمير المتكلم) ،واالكتفاء بطرح تصوّ رات وآراء عامّة من دون اثباتها وتب ّنيها.(نصف عالمة)
 غياب المشاعر واألحاسيس والصور البيانية والمحسّنات البديعيّة( .نصف عالمة) يكتفي الطالب بعرض مؤشرين فقط.

السؤال السادس:
نوع النصّ  :النصّ مقالة تواصلية ابالغية موضوعية تتناول موضوعا ً ثقافيًا حول دور الجامعات في الحوار
الثقافي العالمي لتكوين حضارة جديدة قوامها االنفتاح والتفاعل 1/2( .عالمة)
والمقالة هي بحث (نص نثري) يتناول بالعرض والتحليل قضية من قضايا المجتمع وتق ّدم بأسلوب واضح وبسيط.
ومن سماتها:
 بنية النص (التصميم المتدرج) من مق ّدمة وعرض وخاتمة 1/2( ...عالمة) الموضوعية والدقة والوضوح  +أدلة وشواهد من النصّ  1/4( .عالمة) غلبة الجمل الخبرية واألسلوب التعييني ًبعيدا عن العاطفة والجمل االنشائية واالنفعاالت  +أدلة من النصّ .
( 1/4عالمة)

السؤال السابع:
ضبط أواخر الكلمات( :سحيم  1/4عالمة لك ّل خطأ)
لإلنسان روح ّيا ً
ت الحضار ّي ِة يحتا ُج إلى قناع ٍة تا ّم ٍة بالقيم ِة األساس ّي ِة
إنَّ العم َل الجامعيَّ التربويَّ على ه ِذه المستويا ِ
ِ
ت والمثابر ِة.
من
وفكر ّياً ،ك َما يحتا ُج إلى
النضال والتضحيّا ِ
كثير َ
ِ
ٍ
ت في بنا ِء حضار ٍة تواكبُ التق ّد َم والتصوّ َر
فه ْل يدر ُ
ك العال ُم العربيُّ أهم ّي َة الجامعا ِ

السؤال الثامن:
العنوان المقترح للنصّ  1/4( :عالمة)
-

أهميّة الحوار الثقافي في الجامعات.
الجامعات والثقافة والحوار.
...
التبرير :إجابة حرّ ة شرط أن يلتزم التبرير الصحيح المعتمد على الفكرة األساسية وحقلها المعجمي)1/4( .

ثان ًيا .في التعبير الكتابي
 المقدمة: oطرح فكرة عامة حول العمل الجامعي التربوي 3/4( .عالمة)
 oطرح إشكالية حول بناء الجامعات والقيم الروحية والفكرية( .بصيغة سؤال) ( 3/4عالمة)

 العرض4( :عالمات ،عالمة لك ّل فكرة مع شرحها )o
o
o
o
o

كيفية بناء الجامعات أكاديميًا.
دور الحوار الثقافي بين األفراد في الجامعات.
أهميّة القيم الروحية والفكرية في بناء مجتمع سليم من العاهات الطائفية واالنانية.
كيف تطمح أن تكون جامعات المستقبل؟
رأي حرّ .....

 الخاتمة:( 3/4عالمة)
 oخالصة عامّة لما توصلت إليه (كنتيجة ) .
 oفتح أفق جديد (طرح سؤال على المؤسسات والدولة) 3/4( .عالمة)

ثالثاً .في األدب العالمي
 معالجة أناشيد طاغور بناء على األفكار اآلتية: oرؤية طاغور إلى الجمال والنظام اآلتي من عند المرأة1( .عالمة)
 oدور المرأة في حياة طاغور من خالل 1( :عالمة)
 جعل حياته أكثر نظامًا.
 إزالة حطام اليأس ،وغبار الزمن...
 ملء حياته التي أصبحت فارغة من دونها.
 ترميم ك ّل ما أُهمل في حياته.
 oدعوة المرأة إلى اللقاء بها بصمت ،واشعال الشموع من جديد داللة على الحياة السعيدة والجميلة1(.عالمة)

