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ربية  َماهّية التَّ
َعَلى ُحُقوِق اإِلنسان

د. يوسف تيبس

السياسة والتعليم

»إن الذي يريد أن يهتم بالتربية، دون فلسفة،يتهيأ له أنه قد أجنز إصالحات مهمة، في حني أنه لم يعمل سوى على تصحيح طفيف لطريقة العمل. إذ ال 
يوجد موضع آخر، أكثر من التربية، تكون فيه احلاجة ملحة إلى مقاربة فلسفية قائمة على أفكار عامة«.

يوهان فريدريش هيربارت

أجل  من  الدميقراطي  النضال  عالمة  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  مّثل 
بناء دولة احلق والقانون في األنظمة غير الدميقراطية، وعندما حققت 
نصيبًا من هذه املطالب، أو على األقل ظنت ذلك، خافت من حاالت 
النكوص والردة التي ميكنها أن تصيب هذه املجتمعات، فلجأت إلى 
قيم  إلى  حتويلها  أجل  من  أفرادها  إلى  اإلنسان  حقوق  مبادئ  تلقي 
املنطلق،  هذا  ومن  السلوكات.  في  وبالتالي  األذهان،  في  راسخة 
التربوية  األنظمة  في  اإلنسان  حقوق  على  التربية  إلى  الدعوة  كانت 
ال  األمر  هذا  أن  غير  املفاهيم.  من  معي  عدد  خالل  من  والتعليمية 
يخلو من إشكاالت ألنه ينبني على مسلمة أن الوعي باملبادئ يؤدي 
بالضرورة إلى السلوك طبقًا لها، ومن ثم يكفي أن يتعلم املتمدرسون 
)املواطنون( حقوق اإلنسان ليسود العدل واحلرية واملساواة والكرامة 
... . إن الشك في إمكان وجود مثل هذا التالزم هو الذي دفع بنا 
إلى البحث في املفارقات التي تنتج عن املزاوجة بي أنظمتنا التعليمية، 
تعلق  سواء  اإلنسان؛  حقوق  على  التربية  وبي  خصوصياتها،  بكل 

األمر بالوسائل أو الغايات.

 تعاريف ونظريات تربوية

ومجموع  املجتمع  مثال  عن  إعالن  »التربية  التربية:  تعاريف  بي  من 
وتوجيه  واألخالقية  الثقافية  للجوانب  تكوين  »التربية  قيمه«؛ 

 ... وحده«  يتعلمه  أن  ميكن  ال  ما  الطفل  تعليم  »التربية  للحياة«؛ 
على الرغم مما يبدو من سلبية في تعدد تعاريف التربية وتباينها، فإن 
األمر ال يخلو من إيجابيات جمة، أهمها أن التربية فلسفة نظرية تقوم 
وثانيًا  التصور،  في  العقالنية  على  وبالتالي  املنطقي،  االتساق  على 
أن وضع أي تصور تربوي يقتضي مراعاة خصوصيات أهمها الثقافة 
واألرض والتاريخ واالقتصاد، سواء في وضع األهداف أو املضامي 

أو املناهج.

ولتوضيح معقولية هذا القول نتساءل: ما هي حدود تأثيرات التربية 
على الطفل؟ وهو سؤال يفترض إمكانية املقارنة بي حالتي؛ األولى 
التوحش،  بحالة  أشبه  حالة  التربية،  من  مجردًا  الطفل  فيها  يكون 
حققت  قد  مكتملة  تربية  لعملية  فيها  خضع  قد  الطفل  يكون  والثانية 
الصعب  أنه من  ذلك  املستحيل،  إلى  أقرب  األمر  أن  يبدو  أهدافها. 
الصعب كذلك  أنه من  يتعلم«، كما  نفسه وهو »لم  الفرد مع  مقارنة 
التي حتددها أي نظرية تربوية إال بعد تطبيقها،  القيم  التأكد من قيمة 

فهل سنحول اإلنسان إلى حقل للتجارب؟

يرى أرسطو أن ذهن الطفل صفحة بيضاء، ومن ثم تكون التربية أمرًا 
أما جون جاك روسو،  قيم.  إلى  اإلنسان  لتحويل طبيعة  منه  ال مفر 
بل  التربية،  إلى  لذا ال يحتاج  أن طبيعة اإلنسان طيبة وخيرة،  فيرى 
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أن  ميكن  وعمومًا  األصلية.  طبيعته  تفسد  التي  هي  األخيرة  هذه  إن 
نقسم النظريات التربوية املختلفة إلى اجتاهي متعارضي: األول يؤمن 
التربية  بدور  يؤمن  والثاني  التربية؛  عن  فيستغني  اإلنسان،  بطبيعة 
والثقافة في حياة الفرد. لذا، يرى إمييل دوركهامي أن التربية هي التي 
متأل الفراغ ما بي االستعدادات الفطرية )الطبيعة( وما بي الشخصية 
احمُلددة لإلنسان )الثقافة(؛ وتتفرع التربية إلى تربية األسرة والشارع 
يقتضي  القول  هذا  مثل  أن  غير  الشخصية.  والتجارب  واملدرسة 
الفرد.  في  التربية  حتقق  درجة  بحسب  اإلنسانية  صفة  في  التدرج 
التي  الثقافية  أو  النفسية  أو  البيولوجية  اخلصائص  بعض  أن  واحلال 
يكون  قد  كما  املتفوقي  من  يكون  قد  فالطفل  التربية،  فعالية  حتد من 
من املتخلفي؛ كما أن املربي قد يكون له دور سلبي في عملية التعليم 

والتربية )املتسلط، الفاسد، اجلاهل...(.

التربية، لكن أال ميكن أن يوضع  السالف يقتضي ضرورة  إن حديثنا 
احلاضرة  احلياة  في  بالتدخل  لنا  يسمح  الذي  ما  التالي:  السؤال 
الذي يجعلنا نضع سير منوه وتطوره  ما  للطفل؟ وبالتالي  واملستقبلية 

بي أيدينا؟ وملاذا نربيه حسب تصوراتنا؟

التربية هو ما تضعه من أهداف سامية، أولها  إن ما يبرر اللجوء إلى 
والعملية  العلمية  احلياة  وثانيًا  حتقيقها،  إلى  تسعى  التي  الفضائل 
ملا هو جيد  نقل  التربية  إن  )اإلنسان(. وحيث  الطفل  بها  تغري  التي 
جدول  في  تتلخص  احلياة  في  بفلسفة  ترتبط  فإنها  آلخر،  جيل  من 
نفسي  هو  ما  تراعي  التربية  ألن  األبعاد؛  املتعددة  واملبادئ  القيم  من 
الذي  األمر  وسياسي-أيديولوجي،  وأخالقي  ومعرفي  واجتماعي 
»حيوانًا  باعتباره  لإلنسان  أرسطو  تعريف  في  بوضوح  نراه  أن  ميكن 
سياسيًا ال يسعد إال في دولة منظمة تتكون من أفراد فضالء«. غير أن 
مثل هذا التعريف يفترض إمكانية وجود »اإلنسان الفاضل« و »الدولة 
قيمتان  والنظام  الفضيلة  أن  ذلك  فيه،  مشكوك  أمر  وهو  املنظمة«، 
مثاليتان يكون حتققها نسبيًا؛ باإلضافة إلى أن الفعل السياسي بعيد عن 
القيم األخالقية؛ ومن ثم أقترح أن يكون تعريف اإلنسان هو »حيوان 
اجتماعي ال يسعد إال في دولة منظمة من قبل أفراد يعلمون حقوقهم 
ممكنة  قيم  إلى  التربية  غاية  يحول  الذي  التعريف  وهو  وواجباتهم«. 
األخيرة  لهذه  األنسب  التعريف  ويكون  التربية،  عملية  في  التحقق 
هو كونها »تربية احلرية عن طريق احلرية«1، إنها وصاية »هدفها قيادة 
اإلنسان إلى نقطة ال يحتاج بعدها إلى وصاية«، ومن ثم ال تكتمل إال 

»عندما تكتفي بذاتها«.

إلى  تسعى  إذ  تناقضًا،  ذاتها  في  التربية  حتمل  القول،  محصول 
على  االعتماد  بتعليمه  حتريره  إلى  نفسه  الوقت  وفي  الفرد  تطبيع 
الناس  آلة لتدجي  إلى  التطبيع حولها  التربية على  النفس، واقتصار 
وتنميطهم، نتيجتها أفراد بدون قدرة على النقد واإلبداع والتغيير؛ 
البدء  قبل  علينا  لزامًا  كان  لذا  بالسائد.  ويؤمنون  الواقع  يكرسون 
في تبيان نوع التربية األكثر تالؤمًا مع حقوق اإلنسان توضيح أوجه 
اخللل والفساد والتهافت في التصورات السائدة حول التربية، وكذا 
ونقصد  التربويي،  الفاعلي  لذات  املكتسبة  والطباع  األفكار  في 
مع  التعامل  في  أو  تغيير  كل  في  تتحكم  التي  السائدة  العقلية  بذلك 
اعتماد  أواًل  هو  األمر  هذا  على  سيساعدنا  وما  التغيير.  محاوالت 

الشعور  حتليل  منهج  وثانيًا  التربوية،  للنظريات  املنطقي  االستلزام 
على  التربية  مقاصد  بيان  وثالثًا  التعلمية،  التعليمية  الظواهر  لبعض 

حقوق اإلنسان.

وطاملا أن كل حتليل منطقي يستلزم االنطالق من مسلمات معدودة، 
فإننا نعتمد املسلمات التالية:

ليس هناك من وجوه اخللل أو الفساد ما هو أسوأ وأضر من اخلروج . 1
عن املقصود إلى نقيضه.

وحالة . 2 اإلنسان(  )طبيعة  أصيلة  حالة  نفترض  أن  علينا  نربي  لكي 
دخيلة )تطبع اإلنسان(.

ثمن املستحيل أن يفلح شيء حسن حتت قهر السلطة.. 3

التربوي في العالم العربي  النظام  إن ما يبرر املسلمة األولى هو حال 
واجلودة،  املردودية  حتقيق  في  فشل  إذ  خصوصًا،  واملغرب  عمومًا، 
أو لنقل أنه فقدهما، ومن ثم نتساءل ملاذا؟ كما أن املدرس فقد صفة 
»املربي« واحترام الناس، ملاذا؟ أما املجتمع فإما تدنت قيمه وإما فقدها 

فلماذا؟

إن ما يبرر املسلمة الثانية هو صعوبة االختيار بي النظريات املختلفة في 
التربية، إما بسبب نوعية األهداف التي نرومها أو الثوابت التي نحافظ 

عليها، أو خصوصية الفئة البشرية التي نستهدفها.

أما املسلمة الثالثة، فتكمن أهميتها في العالقة اخلطيرة بي األخالقي 
واملعرفي من جهة، والسياسي من جهة أخرى، إذ كيف ميكن أن تفلح 
أرقى النظريات التربوية في ظل نظام سياسي قائم على القهر والتسلط 

واجلور؟

  من فلسفة الرتبية إىل الرتبية

تتعدد تعاريف الفلسفة وأوصافها، إال أن أهم خصائصها هي التأمل 
باملفاهيم  ترتبط  يجعها  ما  وهو  النقد،  وبالتالي  والعقلنة،  والتجريد 
التغيير  وإما  التوجيه  إما  عنها  ينتج  التي  املنطقي  والتقومي  واألفكار 
في الفكر أواًل، ثم في الثقافة االجتماعية ثانيًا إن كان لهذا الفكر قوة 
طبيعة  حتديد  بعد  إال  تربوي  نظام  وضع  ميكن  ال  فمثاًل،  ما.  تأثيرية 
باملجتمع، وكذا  الفرد  بالفرد، وعالقة  الفرد  باعتباره عالقة  اإلنسان 
التي  والعالمات  الرموز  من  منظومة  وباعتباره  بنفسه،  الفرد  عالقة 
بجميع  القيم  بنية  وفي  والفنون  واآلداب  والدين  اللغة  في  تختزل 
مقابل  في  الفلسفة.  مجال  في  فيها  البت  يتم  أمور  وهذه  أنواعها، 
هذا، جند التربية أو التعليم صيرورة عملية تطبيقية ملفاهيم نظرية تسعى 
إلى أن تتحول إلى سلوكات لتمثل حركة احلياة اليومية؛ باختصار إن 
بي  التقابل  وهذا  اإلنسانية2.  احلياة  إلى  اإلنسان  مفهوم  تنقل  التربية 
املستوى النظري والعملي يضعنا أمام مشكل جناعة االنتقال من النظر 

إلى السلوك والفعل، أي من الفلسفة إلى التعليم.

الذي  هو  والسلوك  الفكر  بي  املوجودة  العالقة  في  االعتقاد  هذا  إن 
الفكر  بي تصحيح  تربط  والتربوية  األخالقية  النظريات  أغلب  جعل 
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هذه  باعتماد  بالتربية،  اهتم  من  أول  كان  وهكذا  السلوك3؛  وتقومي 
نفسك  »اعرف  املشهورة:  قولته  خالل  من  سقراط  هو  العالقة، 
عن  ناجت  السلوك  انحراف  أن  سقراط  تصور  يقتضي  بنفسك«. 
انحراف الفكر، ويتجلى انحراف هذا األخير في غموضه ولبسه أو 
سوء فهمه، أو في زيف الوعي لدى الفرد. وحيث أن هذه األمور ال 
مفر منها، إذ يستحيل الفهم احلقيقي للمفاهيم، فإن انحراف السلوك 
واقع ال محالة، لذا فدور الفيلسوف هو تصحيح األفكار عن طريق 
تخطيء األفكار املسبقة، وتعميق النظر في املفاهيم. ذلك ألن التربية 
احلرية  فيه  تقتل  فهي  وبالتالي  وسلوكيًا،  عقليًا  اإلنسان  برمجة  هي 
عوض أن تنميها، لذا حتتاج دائمًا إلى فكر فلسفي ينتقد ويحلل قيمنا 
طريق  عن  وذلك  املكتسبة،  مفاهيمنا  وكذا  واالجتماعية  الشخصية 
أو على األقل  قيم جديدة  فيها، ووضع فروض حول  الشك  إدخال 
حول داللة جديدة لهذه القيم واملفاهيم. قد يعترض على هذا االقتراح 
بأن الشك يؤدي إلى توقف السلوك لدى الفرد4؛ غير أنه على الرغم 
مما يبدو من أن هذا األمر منطقي فإنه مغلوط، ألن الريب حادث ال 
محالة، إما بسبب شخص املربي أو نظرًا لعدم منطقية املفاهيم، وهو 
ضروري احلصول ألن املتعلم يزداد تفقهًا كلما ازداد علمًا، أو بسبب 
قيمة  على  مثااًل  ولنضرب  للمتعلم.  واألهداف  القيم  مالءمة  عدم 
احلق، فهو يعني  النقد الفلسفي للمفاهيم والتمثالت السائدة مبفهوم 
الله، ومن ثم فكل ما ميكن أن يلزم عنه من مفاهيم تشريعية واجتماعية 
واقتصادية تعود في نظر الناس إلى القدر واملكتوب. بعبارة أخرى، 
وهذان  والعدل،  القانون  مبفاهيم  مرتبط  فلسفي  مفهوم  احلق  إن 
األخيران هما اللذان يحددان الوضع االجتماعي واالقتصادي للفرد 
داخل أي دولة، بحيث يحصل اإلنسان على حقوقه وتصان كرامته 

اعتبار  هو  الصائب  الوعي  فيكون  عادلة؛  قواني  تشريع  طريق  عن 
الناس االقتصادية واالجتماعية  املسؤول احلقيقي عن أوضاع  املشرع 
والعلمية. ولن يتم مثل هذا الوعي إال بالتساؤل عن مصدر احلق، في 
حي أن الذين يرادفون بي مفهوم احلق والله يعتبرون أن ما يعيشونه 
إذ  التناقض،  في  فيسقطون  اإلله،  فعل  من  هي  مزرية  ظروف  من 
هذا  بذلك  ويكون  والتفاوت.  الظلم  إليه  ويرجعون  احلق  يسمونه 
عليه  واإلحلاح  باحلق  املطالبة  توقف  في  السبب  هو  املغلوط  الفهم 
بالدعاء والرجاء والتذلل؛ سواء  والنضال من أجله، ألنهم يكتفون 
لله أو لإلنسان، إلى حد يبدو أن املواطن عندما يدخل باب إدارة ما 
تبدأ عملية مسخه، إذ يدخل بكرامة ويخرج منكمشًا من كثرة التذلل.

حاصل القول إن املعرفة السائدة مغلوطة، وطاملا أن القيم األخالقية 
تبنى عليها، فإن هذه كذلك ال تسلم من اخلطأ، ومن ثم وجب إعادة 
أنه  إلى  اإلشارة  مع  السلوكات؛  تقومي  إعادة  أجل  من  املفاهيم  بناء 
كلما كانت املفاهيم أكثر انحرافًا كانت السلوكات أقرب إلى الشذوذ 
نتائج  تشخيص  إلى  نحتاج  أننا  هذا  معنى  فهل  السواء،  عدم  وإلى 
واملرضي؟  االجتماعي  النفس  علم  إلى  املغرب  في  التربوي  النظام 
وهل ميكن إصالح التعليم دون تصحيح املفاهيم السائدة وتوضيحها؟ 
وهل يكفي تعليم عشرة مفاهيم من حقوق اإلنسان لتصحح املفاهيم 
السائدة ويحصل املطلوب؟ وأخيرًا هل فعاًل يؤدي تصحيح الفكر إلى 
اإلنسان  أن  أثبتت  التجارب  بعض  أن  وبخاصة   5 السلوك؟  تصحيح 
يسلك  ذلك  ومع  وأضرارها،  أفضالها  ويعلم  القيم  من  كثيرًا  يتعلم 
عكسها؛ مثل ذلك الصدق والوقت، فنحن نعلم حد الصدق وفوائده 
وأضراره ومع ذلك نكذب، كما نقدر قيمة الوقت ونعلم أهميته وعلى 

من ورشة عمل نظمها املركز في مقر املؤسسة برام الله حول توظيف الرسوم املتحركة في التعليم.
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الرغم من ذلك نتخلف عن املواعيد أو على األقل نتأخر عنها. وهو ما 
يبي أن العالقة بي إدراك حقيقة املفاهيم واستقامة السلوك احتمالية 
فقط، في حي أن ما يعمل على تكريسه املربي هو العالقة الضرورية 
بينهما، فيساير بذلك ما هو سائد في التمثل االجتماعي. ولنضرب 
مثااًل آخر على فكرة يناضل من أجلها أهل السياسة والنقابيون ورجال 
التعليم وكل مكونات املجتمع املدني، ونعني بها مفهوم تكافؤ الفرص 
الناحية املنطقية، ألنه ينبني على مبدأ العدل  الذي يبدو صحيحًا من 
مجانية  جند  الفرص  تكافؤ  مفهوم  أسس  ومن  الناس.  بي  واملساواة 
التعليم الذي ميثل أهم مبادئ التعليم باملغرب، غير أن العهد احلالي 
قد أثبت فشل وتهافت مثل هذا التصور، ألنه أنتج أواًل كثرة املتعلمي 
دون قدرات علمية، إذ يضطر الكثير إلى متابعة الدراسة فقط ألنه ال 
الدراسة غير مؤدى عنها؛ وثانيًا انخفضت جودة  يجد عماًل، وألن 
تطوير  وعدم  بالفصل،  املتعلمي  كثرة  أهمها  عدة  ألسباب  التعليم 
أغلبهم  يتخرج  إذ  املعلمي  وبخاصة  للمدرسي،  العلمية  القدرات 
فال  معرفيًا،  هزيل  جد  علمي  مستوى  وهو  البكالوريا،  مستوى  من 
يزيد على ذلك إال القليلون، إما لعدم توفر الظروف ملتابعة الدراسة، 
التعليمي يحرمهم من ذلك بشكل مباشر عن طريق  النظام  وإما ألن 
مسلك  تعقيد  طريق  عن  مباشر  غير  بشكل  أو  األمر،  في  مذكرات 
السنة  منتصف  في  يكون  الطلبات  عن  فاجلواب  اإلداري،  السلم 
آفة  وثالثًا  انتهت.  قد  بالكلية  التسجيل  فترة  تكون  آخرها، حيث  أو 
العصر ونعني بها الدروس اخلصوصية، وهو ما يحول مجانية التعليم 
التمدرس  يكون  أن  معنى  ما  إذ  ملتٍو،  بشكل  عنه  مؤدى  تعليم  إلى 
مبقدور  ذلك  أكان  سواء  عنها،  مؤدى  مماثلة  دروس  وتوازيه  مجانيًا 
أولياء األمور أم ال، ويزداد الطي بلة عندما نعلم أن أول من يشجع 
يطالب  ما  عادة  الذي  التعليم،  رجل  هو  اخلصوصية  الدروس  هذه 
بتحسي وضعيته املادية6. واألفظع من هذا أن هناك من يقضي يومه 
كله، من السادسة صباحًا إلى التاسعة لياًل، في هذا التحصيل املريب 
للمال، فكيف ميكن أن تتحسن قدراته العقلية والعملية والثقافية؛ بل 
إن إنهاك قواهم في الدروس اخلصوصية وضرورة املردودية فيها دفع 
هؤالء إلى اعتبار التعليم العمومي مجرد مكان لالستراحة والتغيب.

حاصل القول إن مجانية التعليم ال تؤدي إلى تكافئ الفرص في جميع 
التلميذ  نعلم  أن  ميكن  كيف  ثم  ومن  اإلنساني.  الوجود  مستويات 
يبدو  اخلاطئ.  الفهم  هذا  مثل  ظل  في  والدميقراطية  املساواة  مفهوم 
أنه من الضروري لفهم هذا التناقض بي األهداف املتوخاة وبي نتائج 
التطبيق أن نقوم باستقراء للمتغيرات الدولية والسياسية واالقتصادية 

واالجتماعية.

والتغير  النمو  معدالت  في  مهواًل  تسارعًا  يشهد  احلاضر  العصر  إن 
ما  واملعلوميات،  اإلعالم  مجال  في  وبخاصة  املجاالت،  جميع  في 
يؤثر سلبًا على بنية القيم االجتماعية واألخالقية إلى احلد الذي يجعل 
ما  احللم، ولعل هذا  نوعًا من  القيمي  بعدها  في  التربية  احلديث عن 
يجعل كالم املربي غريبًا، فيكتفي بأن يكون مدرسًا فقط؛ وهو متثل 
انتقل من املتعلم إلى املدرس، فأصبح »االبن أب األب«7. وهكذا، 
فإن التربية األكثر تطابقًا مع الوضع الراهن هي التي تهدف إلى تنمية 
مثل  معاصرة  علوم  اعتماد  يتطلب  ما  قدرة،  أو  كفاءة  فتعتبره  الفرد 
مفهوم  على  أساسًا  يقوم  التعليم  ألن  ذلك  البشرية؛  املوارد  تدبير 

القيادة والقدوة قبل املعرفة، نظرًا ألنه يزاوج بي كونه مدرسًا )املعرفة( 
وكونه مربيًا )القدوة(. وحيث أن التعليم هو كذلك أهم قطاع لتطبيق 
مقتضيات النظرية التربوية، فإن الفاعلي التربويي كاملديرين والنظار 
على  يكونوا  بأن  ملزمون  واملدرسي  األكادمييات  ومديري  والنواب 
وعي بالتوجهات العامة واملنطلقات الرئيسة، ويدركون عمق املفاهيم 
القيم األساسية الشتغالهم. فهل فعاًل يتوفر هذا الشرط لدى  وأبعاد 
التربية  مع  األصل  في  يتناقض  الشرط  هذا  إن  التربية.  في  الفاعلي 
األخيرة  الدميقراطية، ألن هذه  غير  البلدان  في  اإلنسان  على حقوق 
على  أو  واملناهج،  املبادئ  في  والغموض  التعتيم  على  أساسًا  تقوم 
التناقض بينهما؛ إذ قد تعلن على مبادئ وأهداف محمودة، في حي 
ثم  ومن  نقائضها،  إلى  تعكسها  وأدوات  وسائل  لتحقيقها  تستعمل 
ففشل التعليم في حتقيق أهدافه ليس في احلقيقة فشل السياسة احلقيقية 
)غير املعلن عنها( للنظام السياسي. كما أن التناقض بي تعليم مبادئ 
احلاملة8،  املواد  في  سواء  معها  التوافق  توفر  وعدم  اإلنسان  حقوق 
الفضاء  في  أو  االجتماعية،  البيئة  في  أو  مدرسها،  شخص  في  أو 
تتوفر  ال  مدرسة  في  يدرس  وهو  الكرامة  نعلمه  كيف  إذ  املدرسي، 
اإلدارية  األطر  من  والشتم  السب  يسمع  وهو  للنظافة،  مرافق  على 
من  يتكون  فصل  في  يدرس  وهو  املساواة  نعلمه  وكيف  والتعليمية؟ 
أربعي تلميذًا فما فوق، في حي أن غيره يدرس في فصول مكَيّفة فيها 
شخصية  في  االزدواجية  هذه  مثل  إن   ... التالميذ؟  من  قليل  عدد 
املتعلم تزيد لديه الشك في القيم )املفاهيم( التي تلقن له، وهو األمر 

الذي يتحول عادة إلى التطرف، سواء إلى اليمي أو اليسار.

إن حضور الوعي لدى الفاعل التربوي يعني وضع التساؤالت اآلتية: 
ماذا نعّلم؟ وملاذا نعّلم؟ ملاذا الّتربية على حقوق اإلنسان؟ أي مرحلة 
هي أنسب ملثل هذه الّتربية هل في األساسي أم الثانوي أم اجلامعي؟ 
هل تقتصر على مرحلة أم تستمر إلى باقي مراحل العمر، وبخاصة أن 
هناك حقوقًا خاصة مبراحل عمرية لإلنسان: حقوق الطفل، حقوق 

الرجل، املرأة، الشيخ...؟

تأسيس  إلى  تهدف  أنها  األسئلة  هذه  خالل  من  نالحظ  أن  ميكن 
إلى  تنظر  كما  األهداف،  حول  التساؤل  خالل  من  التربوي  العمل 
تلقي مفاهيم حقوق اإلنسان باعتبارها تربية وليس تدريسًا مما ينقلها 
قناعة، وبالتالي  نابعة من  إلى سلوكات  الدماغ  من مجرد احلشو في 
تكون التربية على حقوق اإلنسان نوعًا من التنشئة االجتماعية غايتها 
وهذا  وفعال.  سليم  بشكل  املجتمع  في  االنخراط  إلى  الفرد  دفع 
واألخالقية  الثقافية  ومبقوماته  املجتمع  بحال  الوعي  يقتضي  بدوره 
واالقتصادية، أي ببنيته القيمية. هكذا يتحول الرأسمال املعرفي إلى 
متغير هزيل األهمية أمام الرأسمال الثقافي والقدرة القيادية للمدرس 

في عملية التربية.

إن الوعي هو العامل األساسي الذي ميكن أن يخلق نوعًا من االنسجام 
غايتهم  كانت  إذا  للتعليم(،  العامة  )الفلسفة  السياسة  بي  والتوافق 
وهو  العكس؛  كان  إذا  وتدافعًا،  صراعًا  أو  املدرسي؛  وبي  نافعة، 
هذين  إلى  نضيف  األحسن.  إلى  وسيره  املجتمع  بحركية  يسمح  ما 
العنصرين اإلعالم الذي قد يوازي وقد يشد عضد االجتاه العام للتربية 
باإلنفاق  فيكتفون  اآلباء  أما  سلبًا.  عليها  يؤثر  أو  يناقضها  قد  كما 
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عند  تنتهي  مهمتهم  ألن  للمدرس  املشعل  يسلمون  وكأنهم  والرعاية 
حد دخول الطفل للمدرسة.

حاصل القول، إذا كان على الساسة أن يضعوا أهدافًا نافعة للمتعلمي 
ومناهج ناجعة لتحقيقها، فإن على املربي أن يتصف، حسب أوبير، 
الفكر  وباستقامة  يؤديها،  التي  وبالرسالة  بالقيم  والشعور  باحلب 
وبالثقافة  واملرح،  احليوية  وروح  والعطاء  البذل  وبروح  وصدقه، 
النفسية واملهنية. كما على اآلباء أن يرافقوا أبناءهم في جميع مراحل 
التعليم إلى أن تتوقف باعتماد الطفل على نفسه، مع النظر إليه باعتباره 
مستوى  فيه  ينّمون  ثم  ومن  واجلسد؛  والشعور  الفكر  من  تتكون  بنية 
بأجنع  واملعاني  واحلقائق  املفاهيم  تعليمه  طريق  عن  واإلدراك  الوعي 
طريق  عن  والوجدان  العاطفة  فيه  يزكون  كما  يقينية؛  وأقلها  الطرق 
تربية ذوقه وميوالته وتوعيته بأهمية القيم مبختلف أنواعها؛ دون نسيان 

جانب اجلسد الذي ميثل احلركة واملهارات وآليات التعبير احملسوسة.

اإلنسانية،  الشخصية  لبنية  الثالثة  املكونات  هذه  أن  نالحظ  وهكذا 
مراحل  توازي  وتهذيبها،  وتزكيتها  تنميتها  إلى  التربية  تهدف  التي 
كان  النظامية.  أو  )األبوية(  االجتماعية  سواء  التربية،  تصورات  من 
الكثيرين  إقصاء  فتم  التعليم،  في  األهم  العقلي  باجلانب  االهتمام 
بالرياضة  االهتمام  تأخر  ثم  ومن  بدنية،  أو  عاطفية  مؤهالتهم  ألن 
في بلدنا على الرغم من الدور االقتصادي الكبير الذي تلعبه اآلن في 
العالم، وهو ما انعكس كذلك على تعامل اآلباء مع أبنائهم، إذ يتم 
االبن  بشكل الشعوري،  ولو  ويقصى،  عقليًا  املتفوق  االبن  تفضيل 
بنوع من االستهزاء  يقابل  إذ  مهاريًا،  أو  يقدم رأسمااًل عاطفيًا  الذي 
ما  في  علة  يكون  األول  السخط  هذا  أن  والغريب  واالستنقاص؛ 
أثبت  لو  حتى  علميًا  املتفوق  غير  االبن  على  األحكام  من  سيأتي 
عبقريته في مهارات أخرى. كل ذلك بتبرير أن احلب هو الذي يدفعه 
إلى القسوة معه، أو ألن الظروف الراهنة تريد ذلك، أو أنه ال يريد 
أن يكون ابنه مثله دون قيمة اجتماعية أو علمية؛ وهي كلها تبريرات 
طيبة لكنها غير معقولة )حق يراد به باطل( ألنها تفترض معرفة حقيقية 
سيحقق  عويطة*  سعيد  أن  على  يراهن  كان  من  وباملستقبل:  بالواقع 
يبدو  ببلده؟  للتعريف  أجنع وسيلة  أن يصبح  بل  الباهر،  النجاح  هذا 
الدراسية. إن  أنه ال أحد، بل الكل كان يقيمه انطالقًا من مردوديته 
مثل هذه التصورات اخلاطئة هي التي جعلت الكثير من اآلباء يجبرون 

أبناءهم على التوجه إلى الشعب العلمية.

والتعليمية  التربوية  األخطاء  من  جدًا  الكثير  ارتكب  القول،  حاصل 
تقوم  أن  التربية  لذا على  السياسية،  أو  الوصاية، سواء األبوية  باسم 
أن  له  وآن  الرشد  سن  القاصر  بلغ  فقد  الوصاية،  من  التحرير  على 
فـ »السياسة  يسترجع ممتلكاته وحقوقه وأن ينعم بها بأحسن الطرق؛ 
ولكن  االجتماعية،  مشكالتنا  تعالج  أن  تستطيع  ال  وحدها  التربوية 
أسس  تدك  إجمالية،  سياسية  إستراتيجية  من  جزءًا  تكون  أن  عليها 

الالمساواة االقتصادية والتشويش الذي أصاب النماء الشخصي«9.

  تربية التحرير

ال تخرج األنظمة التربوية عن أن تكون أحد أمرين؛ فإما أنها تتوافق 

وحاجيات املجتمع كما كانت عليه في زمن احلركة الوطنية، وإما أنها 
تسعى إلى برمجة األفراد فتتحول بذلك إلى جهاز أمن ثان، وطاملا أن 
هذا األخير هو نتاج الدولة ألنه يحمي مصالح األغنياء، فمن املؤكد أنه 
لن يكون في صالح املجتمع، ألن غايته هي قتل كل قدرة على الفهم 
وتربية  تربية حترير  بي  التمييز  أبسط، ميكن  بعبارة  والرفض.  والنقد 
الداخلية واخلارجية،  والتبعية  تتغيا األولى رفض االستغالل  تبرير، 
املقهورون  ميارسها  التي  الصمت«10  »ثقافة  الثانية  تخلق  حي  في 
وهكذا،  واالقتصادي.  والسياسي  االجتماعي  للقهر  بخضوعهم 
فإنه من املنطقي أن نقلب التصور السائد حول التربية باعتبارها تشكل 
لنستبدلها  كالفضيلة،  مفترضة  مثاليات  على  بناء  ومنذجته  املجتمع 
بالقول إن »املجتمع هو الذي يشكل التربية وفقًا ملصالح أولئك الذين 
ميسكون بزمام السلطة فيه«11، فمثاًل ليس النظام التربوي البرجوازي 
التغيير اجلذري في املجتمع هو  البورجوازي، بل  من أوجد املجتمع 

الذي أحدثه.

النظام  وحماية  والتكريس  املراقبة  على  النظامية  التربية  تقوم  هكذا 
اإلنسان  تغليط  على  يعمل  لذا  قيمته،  تبرير  طريق  عن  التربوي 
املجتمع  تربية  أما  واجلسدي؛  الفكري  وإشعاعه  ورقيه  منوه  لعرقلة 
فتعتمد التشكل الذاتي بحسب القدرات الذاتية والغايات املقصودة، 
االجتماعية  الفوارق  من  يعاني  الذي  اإلنسان  حترير  إلى  يعمد  لذا 
التي  والسلوكية  الفكرية  التناقضات  ومن  والسياسية  واالقتصادية 
اإلسهام  إلى  يسعى  من  كل  تعترض  مشكلة  هناك  أن  غير  يعيشها. 
من،  وضد  من،  ومع  وكيف،  ماذا  معرفة  هي:  املجتمع  حترير  في 

وملصلحة من يعملون؟12

التربوي،  الفاعل  لدى  الوعي  حضور  عن  األسئلة  هذه  وضع  يعلن 
العالقة  نوع  حتديد  إلى  يسعى  إذ  من؟«،  »ملصلحة  سؤال:  وبخاصة 
التي تربطه باجلهة املستخدمة، بعبارة أخرى يتساءل املربي: هل كونه 
النظامية أم أن بإمكانه  التربية  مأجورًا يعني بالضرورة اخلضوع لنمط 
التحرر منها ولو عن طريق حتوير أو حتويل مضامينها إلى ما ميثل تربية 
حتريرية، فيعبر بذلك عن اجلهة التي يؤازرها ويخدمها بالفعل، والتي 

ال تخرج عن أن تكون إما النظام التعليمي وإما املواطن.

التربوي،  النظام  املربي جاهلون مبقتضيات  أغلب  إن  القول  حاصل 
السائدة وال األب  للتربية  احلقيقية  األهداف  يتساءل عن  املدرس  فال 
قد تساءل عن الطريقة التي سيربي بها أبناءه بعد اإلجناب، ألن همه 

األكبر كان هو كيف يتزوج.

يرجع إدراك الفارق بي التربية التحريرية والتربية التبريرية إلى الوعي 
بالغاية احلقيقية للنظام التربوي، وهو وعي ينبثق من التشخيص العقلي 
والعلمي خلصائص املجتمع الثقافية واالجتماعية واالقتصادية، ومن 
وبخصوصية  التعليم،  في  املعتمدة  للمناهج  املعرفية  باألسس  العلم 
املمكن  بالنقيض  الوعي  وخصوصًا  بالتربية،  املستهدفة  الفئات 
تصوره في مقابل ما هو موضوع للعمل به؛ وأخيرًا الوعي بأن خدمة 
املجتمع التزام أخالقي وليس إلزامًا وظيفيًا، وبخاصة أنه يكاد يكون 
من املستحيل مراقبة املربي في فضاء عمله. من املؤكد أن ما يتقاضاه 
رجل التربية ال يساوي ما يقدمه من عمل، سواء كيفًا أو كمًا، غير 



رؤى تربوية - العدد الثاين والثالثون 106

م
لي

تع
وال

ة 
س

يا
س

ال

أن هذا ال يعفيه من التضحية وااللتزام باختياره أن يكون رجل تربية 
االقتصار  عوض  رسواًل«-  يكون  أن  املعلم  »كاد  الشاعر  يقل  -ألم 
على الصراع الدائم من أجل حتسي وضعيته وكأنه من الصعب اجلمع 
بي الواجب واملطالبة باحلق؛ وهذا ما يعيدنا إلى ما سلف ذكره من 
إلى قيمة  العمل بها، فقد تسرب الشك  القيمة يوقف  الريب في  أن 

التضحية.

الرتبوي  للنظام  القاعدية  الشخصية    
التربيري

النظام  إنتاج  إعادة  في  يسهم  التعليم  أن  وباسرون  بورديو  بيير  يرى 
وسيلة  يجعله  ما  ودوامه،  تكريسه  على  ويعمل  القائم،  االجتماعي 
لترسيخ الطبقية والتفاوت في البلدان املتخلفة، عوض أن يعمل على 
خلق عالقات اجتماعية دميقراطية، إذ ال يسود تكافؤ الفرص إال في 
الشعب األدبية والعلمية، في حي يغيب في الكليات ذات املردودية 
االقتصادية واالجتماعية. ويؤكد بورديو على الدور الكبير للمعلمي 
التربوي، وبالتالي االجتماعي، وذلك  النظام  إنتاج  في عملية إعادة 
ليست  التي  بقيمهم  إميانًا  يبدون  الذين  التالميذ  تفضيلهم  طريق  عن 
يشكلون  عندما  استفحااًل  األمر  ويزداد  السائد؛  النظام  قيم  سوى 
التعليمية  )النيابات  املركزية  اإلدارات  أو  النقابات  داخل  لوبيات 
مثاًل( ما يجعل أي نضال أو رغبة في التغيير ال تكون إال في الوجهة 
التي يرونها في مصلحتهم، وهي نفسها استمرار ملا هو موجود، بل 
الترقية على أساس االمتحانات  هي أخس وأضر، مثال ذلك رفض 

واعتماد األقدمية فقط.

واالجتماعي  الثقافي  النظام  إنتاج  إعادة  عملية  تتم  القول،  حاصل 
مضمون  هو  األول  مستويي:  على  التربوي  النظام  طريق  عن 
هذه  تلقي  طريقة  هو  والثاني  )املقررات(،  التعليمية  العملية 
التناظر  مدى  يبي  بورديو  بيير  حتليل  أن  كما  )املدرسون(.  املضامي 
الطبقي،  )التفاوت  االجتماعية  العالقات  وبنية  التربوي  النظام  بي 
البيروقراطية، القرية واملدينة، تفاوت اجلهات، تفاوت أهمية الشعب 
الدراسية، تبعية أمناط التعليم(. وإذا كان املؤلفان يشتكيان من عدم 
نقل الدميقراطية السياسية الشكلية إلى املجال االقتصادي، فإننا نعاني 
من غياب الدميقراطية باملعنى احلقيقي في كل املستويات، وبخاصة في 
املجال التربوي؛ ذلك أن التعليم له أهداف معلنة تتطابق مع حاجيات 
املجتمع وأخرى ضمنية أو مضمرة تتطابق مع مصالح الطبقة املسيطرة 
ثقافيًا وأيديولوجيا، ويكفينا ذكر الصراع القائم حول مسألة التعريب 

وأبعادها االقتصادية والثقافية واأليديولوجية.

والقيم  والنظريات  األفكار  مجموع  متثل  األيديولوجيا  ألن  ونظرًا 
إلى  أخرى،  إلى  طبقة  أو  فئة  أو  جماعة  من  تختلف  التي  السائدة، 
صراع  يوجد  أن  الطبيعي  فمن  نفسها،  اجلماعة  في  تتداخل  قد  حد 
بي األيديولوجيات املختلفة، يتمثل في صراع األجهزة األيديولوجية 
إلزامية تستقي  إلى مجال لظهور سلطة  الذي يتحول  التعليم؛  ومنها 
للهيمنة13.  آلية  إلى  األخيرة  هذه  فتتحول  األيديولوجيا،  من  قوتها 
وبذلك، ميكن أن نعتبر الكثير من أفعال النقابات واألحزاب شكاًل من 
أشكال الصراع األيديولوجي من أجل السلطة واملصالح وليس رغبة 

السياسية والتحالفات  املزايدات  نوعًا من  ما يخلق  النظام؛  تغيير  في 
لعبة  إلى  النضال  فعل  بذلك  فيتحول  الوهمية،  والنضاالت  الفارغة 

االنتصار والغلبة.

كيف لنظام سياسي أن ينظر لنظام تربوي بغايات عامة وهو ال يستعي 
بالفالسفة الذين يتمكنون من تركيب الشتات املتناثر من جزئيات احلياة 
في نظرية عامة تفسيرية، فيتمكنون من إظهار اخللفيات األيديولوجية 

لكل اختيار أو قرار سياسي 14.

إلى صناعة عقول منطية عن طريق  تسعى  التربوية  األنظمة  كانت  إذا 
سلوكات،  إلى  تتحول  وهذه  والقيم،  املفاهيم  من  بزخم  حشوها 
وبالتالي إلى ثقافة جماعة أو مجتمع بأكمله بحسب نسبة جناح التربية 
فيه، فإنه يحق لنا القول إن النظام التربوي يخلق نوعًا من الشخصية 

القاعدية، كما يحددها علم النفس االجتماعي.

فإذا تبث أن األنظمة السياسية والنظريات الفكرية والسياسات التربوية 
لم تعر أي أهمية للوجود اإلنساني، سواء تعلق األمر بسلوكاته، أو 
قيمه أو مواقفه ومبادئه، وبالتالي مبا يحافظ على توازنه النفسي. وهو 
الفلسفية،  النظريات  في  اإلنسان  مفهوم  غياب  خالل  من  يتضح  ما 
استيراد  في  وكذا  واألنثروبولوجي،  االجتماعي  بعديه  في  وبخاصة 
املناهج والنظريات الغريبة عن الظروف الزمانية واملكانية للمتعلم، إذ 
يكفينا أن نحلل الكثير من الكتب املدرسية أو االمتحانات لنرى مدى 
بعدها الثقافي عن املتلقي15. لذا، فشل هذا النظام فيما حدده لنفسه 
من أهداف، فصنع إنسانًا مازوخيًا وساديًا 16، وتتجلى الصفة األولى 
الصفة  تتجلى  حي  في  والالجدوى،  والعجز  بالدونية  الشعور  في 
االستبداد  أفعال  طريق  عن  والهيمنة  اخلضوع  في  الرغبة  في  الثانية 

واالستغالل والتعذيب، سواء املادي أو املعنوي.

املقهور،  لإلنسان  القاعدية  الشخصية  من  الصفتي  هاتي  ولنوضح 
واألفكار  القيم  تلخص  التي  األقوال  من  ملجموعة  نعرض  أن  ميكن 
حد  إلى  األجنبية  باللغة  إعجابًا  لديه  جند  أواًل  للسلوكات؛  احملركة 
اللغة األصلية إلى  بإتقانها، فتتحول  يربط فرض وجوده وعلو قدره 
لعنة  نطرد عنا  بلغته حتى  الغربي  نهرع حملاورة  لذا  التخلف،  عالمة 
النقص، وإعالمنا أكبر معبر عن الشعور بالدونية. ثم انظر إلى كالم 
العامي واملثقف، من املؤكد أنه مليء باإلحاالت على اآلخر باعتباره 
األحسن في كل شيء؛ أليس هذا سببًا في الرغبة العارمة في الهجرة؟ 
عند  الوطنية  والغيرة  الوطني  احلس  غياب  في  السبب  هو  هذا  أليس 

الكثيرين؟

أمام أي أمر، وإن  بالعجز  الشعور  إلى  بالدونية يؤدي  إن اإلحساس 
باستدراك  مستأنفًا  املقهور  اإلنسان  كالم  كل  جند  ثم  ومن  هّينًا،  كان 
ولكن  هذا  يعرف  »الكل  العمل؟«  ما  ولكن  هذا  أعي  »أنا  »لكن«: 
بإمكان  املثال  يضرب  وعندما   ... شيئًا«  نفعل  أن  مبقدورنا  ليس 
الفعل تظهر كلمة »ال جدوى« من وراء فعل أي شيء، وهو ما يعبر 
باحلياة فعال ونشيط  التربوي في خلق مواطن مليء  النظام  عن فشل 
يؤمن باملبادرة واخللق؛ وبالتالي فقد صنع مواطنًا سلبيًا يائسًا وعدميًا 
واستهالكيًا ميثل عبئًا على بلده عوض أن يتحمل مسؤوليتها17؛ بل إن 
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هذا الشعور انتقل إلى كل شرائح املجتمع، وبخاصة رجل التعليم، 
فلم يعد يؤمن الكثير منهم بجدوى السياسة أو التعليم أو التربية.

االستبداد واالستغالل  فتظهر من خالل عالقات  السادية،  أما صفة 
املدير  وبي  واملرؤوس،  الرئيس  وبي  واالبن،  األب  بي  واخلنوع 
واملدرس؛ لذا جند حاالت من االرتشاء داخل النظام التربوي، سواء 
التحرش  من  حاالت  وكذا  املركزية،  اإلدارة  في  أم  املؤسسات  في 
اجلنسي بي املدراء واملدرسات18. نتيجة ذلك يفقد الفرد ذاته كوسيلة 
للتغلب على القهر الواقع عليه، ومن مت يتلون بلون محيطه كاحلرباء 
لغة  يتكلم  من  ذلك  مثل  والعجز،  بالوحدة  الشعور  طرد  أجل  من 
لتلقي  ملحة  الضرورة  كانت  هنا  من  األصلي.  مجتمعه  في  أجنبية 
مفهوم الكرامة لتحديد وجود اإلنسان كقيمة عليا يعاقب القانون كل 

من مسها أو أساء إليها.

»الهروب من  التدمير ومتثل  املقهور هي:  لإلنسان  ثالثة  وهناك صفة 
سلبي  فعل  رد  إنها  بتدميره«،  اخلارجي  العالم  إزاء  بالعجز  الشعور 
ضد القلق الناجت عن الشعور بالتهديد ضد املصالح املادية والعاطفية 
الذي  املكان  يدمر  التلميذ  جند  وهكذا  للفرد؛  واإلنسان(  )األشياء 
يدمر  واملدرس  الدراسية(،  )القاعة  عمره  من  قدر  أكبر  فيه  يقضي 
وجوده بإيجاد مبررات لتغيير قيمه. من هنا جاءت ضرورة احلق في 
الدافع نحو  ازداد  اجنرافًا،  احلياة  نحو  الدافع  ازداد  احلياة، ألنه كلما 

التدمير قوة، وكلما حتققت احلياة قلت الرغبة في التدمير.

تستأصل  املتخلفة  املجتمعات  في  النظامية  التربية  إن  القول،  حاصل 
وميوالت  وأفكار  مشاعر  عوضها  لتزرع  الفرد  في  والتلقائية  الفطرة 
يظهر  الشخصية  مزدوج  إنسان  إلى  فيتحول  عليه،  غريبة  وذوق 
هذه  فتنعكس  معدية؛  أفعال  ردود  باعتماد  وذلك  يبطن،  ما  عكس 
األول  ميثل  إذ  العامة،  واحلياة  التعليم  بي  العالقة  على  االزدواجية 
العقل والعلم، في حي متثل الثانية اخلرافة والتخلف، وهو ما يجعل 
التعليم مجرد قشرة خارجية ال تصل إلى أعماق السلوك الفردي19، 
طاملا أنها ال تعتمد السؤال الذي يؤدي إلى تأسيس السلوك، وبالتالي 

حتقيق الوجود اإلنساني.

اإلنسان،  في  اإلبداعية  للقدرات  كبح  النقد  قيمة  من  تقليل  كل  إن 
وفك  القاهرين  خطاب  تعرية  على  القادرة  العقلية  لكشوفه  وطمس 
القاهر يعتمد  رموزه وتبيان غموضه ولبسه ومعارضة أغراضه، ألن 
الفهم،  عن  اآلخر  لتعجيز  كوسيلة  القول  في  والضبابية  الغموض 

وبالتالي عن الرفض أو التغيير.

مبزايا  التمتع  في  حقهم  املتعلمي  في  يستخسرون  القاهرين  أن  كما 
اعتبارهم  يرفضون  وبالتالي  االجتماعي،  والعدل  والنظام  الصالح 
في نفس املقام والدرجة؛ لذا نراهم يعتبرون كل اعتراض أو محاجة 
فال  األسياد،  على  وتطاول  أدب  سوء  املقهورين  طرف  من  نقد  أو 
األب يقبل اعتراض االبن ومخالفته، وال املدرس يستحمل محاجة 
التلميذ وانتقاده أو تخطيئه، وال املسؤول يرضى عن معارضة الرعية. 
فيكون مآل هذه الفئة العريضة التهميش املادي واملعنوي، وهو تصور 
لرأي  بالنسبة  احلال  هو  كما  باستمرار  فيردده  نفسه  املقهور  يستبطنه 

العامة في الدميقراطية: »ما مزيانش لينا حنا الدميقراطية )الدميقراطية 
ال تناسبنا(«، وهو ما يدل على الشعور بالدونية التي تسقطها كل فئة 
على األخرى، وهذا واضح في أحكام الطبقة الوسطى على الفئات 
»انزل  العبارة  أما  الصفيح.  دور  يسكنون  الذين  مثاًل  جدًا  الفقيرة 
جل  فيتبناها  للتالميذ(«،  العلمي  املستوى  )انحط  التالميذ  مستوى 
التالميذ، ليس من أجل  إذ متثل إضفاء صفة اجلهل على  املدرسي، 
تقرير واقع حقيقي، بل من أجل تغريب التالميذ واستبعادهم معنويًا، 

وبالتالي تبرير وجود املدرس وعمله كضرورة ملحة.

باعتماد مواد دراسية غريبة عن  تتم أواًل  القهر  وعمومًا، فإن ممارسة 
للطبقة  أنسب  هي  مناهج  باعتماد  وثانيًا  للتلميذ،  املعيشي  النمط 
العليا  املثل  الطفل  في  تغرس  إذ  املسحوقة،  للطبقة  منها  املسيطرة 
السائدة في هذه الطبقة، وهي قيم تناقض احلياة اليومية، فيكون الفرد 
آنئذ أمام نوعي من األخالق، كما تصورها فريديريك نيتشه، أخالق 
واحلب  واإلخالص  النزاهة  نعلمه  فكيف  العبيد؛  وأخالق  السادة 
واإليثار وهو يرى أخبار سرقات واختالسات أموال الدولة من دون 
محاسبة، ويشعر بنوع من االحتقار والكراهية في عيون وردود أفعال 
وثالثًا،  يتحمل.  ما  فوق  الصبر  الطفل  يطلب من  اآلخرين؛ وكيف 
يعتمد اآلباء في تربية أبنائهم على التهديد باحلب، وهو ما يخلق طفاًل 

من ورشة »املسرح في التعليم« في القصبة.
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انفعاليًا وخرافيًا وخاضعًا ألنه يخاف من احلرمان من احلنان واحلماية.

وهكذا ميكن لتدريس مفاهيم حقوق اإلنسان أن يعيد التوازن للعالقة 
التربوية  اإلدارة  بي  وكذا  واملتمدرس،  املدرس  بي  الالعقالنية 

واملتمدرس، وأخيرًا بي النظام واملواطن.

أ( آليات القاهرين يف تربية املقهورين

تربية  في  القاهرون  يستعملها  التي  لآلليات  فيريري  باولو  يعرض 
املقهورين كاآلتي:

الغزو أو االستالب: ويتم عن طريق رفض احلوار والتسلط بكل . 1
)املغالطة(20،  اللينة  أو  )القمع(  العنيفة  املتاحة، سواء  الوسائل 
التربية  نعتبر  أن  ميكن  ثم  ومن  لإلنسان.  تشيئية  نظرة  على  بناء 

على حقوق اإلنسان نوعًا من أنسنة األفراد.
القهر . 2 إلى  يلتجئون  املقهورة  األغلبية  قوة  لكسر  تسد:  فرق 

يبدو  ما  وهو  واإلعالمي  الثقافي  والتضليل  البيروقراطي، 
واضحًا في التجزيء والتخصص واجلهوية، وكذا في استدعاء 

املتفوقي وتشغيلهم، ما يخلق صراعًا مغلوطًا.
املتعلمة«، . 3 األمة  من  انقيادًا  أسلس  اجلاهلة  »األمة  االستغالل: 

ألنها حتتاج، مثل القاصر، إلى وصي، وال ترتفع هذه الوصاية 
إال بالعلم. لذا، يرى عبد الرحمن الكواكبي أن املستبد ال يخاف 
من العلوم كلها، بل من التي توسع العقول فتعرف اإلنسان وما 
النوال؟  وكيف  الطلب؟  وكيف  مغبون؟  هو  وهل  حقوقه؟ 
عواذله،  والعلماء  للخيانة  عاشق  فـ«املستبد  احلفظ؟  وكيف 
واملستبد سارق ومخادع والعلماء منبهون محذرون، وللمستبد 
أعمال صوالح ال يفسدها عليه إال العلماء«. أما العامة، فينشأ 
خوفهم من اجلهل، ومتى خافوا استسلموا؛ ومن ثم إذا علموا 

قالوا ومتى قالوا عملوا.
يتم عن . 4 والنمو  التقدم  أن  املتخلفة  البلدان  ترى  الثقافي:  الغزو 

ما  الغربية،  واملدن  مدنها  بي  والتوأمة  الثقافي  التقليد  طريق 
مزدوجة.  قاعدية  شخصية  وخلق  األصالة  محو  إلى  يؤدي 
الثقافية  املراكز  طريق  عن  متحضرًا،  الثقافي  الغزو  كان  وسواء 
األجنبية مثاًل، أو همجيًا، عن طريق االستغالل االقتصادي، 
فإن نتيجته احملتومة هي محو الهوية والزيادة في الفوارق الطبقية 

في جميع أشكالها.

ب( الرتبية والتعليم سبيالن للتحرير

• تناقضات العملية التعليمية وضرورة التربية على حقوق اإلنسان: 	
على  تقومان  إذ  متناظرتان،  واالجتماعية  املدرسية  الثقافة  إن 
االستبداد والكذب والنفاق والتحايل، فترغم الفرد على اخلضوع 
»دير  شعاره  طيع،  مجتمع  في  طيع،  مواطن  إلى  ليتحول  للقهر 
للي دار جارك وال بدل باب دارك )إما أن حتاكي جارك أو ارحل(« 
شذوذًا.  واإلبداع  والتفرد  كبيرين،  فيه  والسؤال  النقد  يكون 
السجن  املدرسة وصورة  بي  مزيان21  الرحمن  عبد  يربط  لذلك، 
في مخيال األبناء واآلباء )مثاًل كان يقال عن العطلة في املرغب: 

ثقياًل  وعبئًا  عقابًا  والدرس  سجانًا  املدرس  فيصبح  »الَتّْحريَرة«( 
ينفره املتعلم، بل ويكرهه. كما أن نظام التعليم باملغرب، حسب 
طاعة  على  القائم  التقليدي  السلوك  على  يقوم   ،)1977( ميلر 
األوامر بشكل آلي، وعلى التكرار املبني على الذاكرة والتقليد22، 
وبذلك يكون تعليم احلق في حرية التعبير والرأي والتفكير عاماًل 
الطاعة  هيمنة  من  لتحريره  وسبياًل  للفرد  التوازن  إعادة  على 
الثقافة السائدة، وذلك بفسح الفرصة أمام مهارات  واملطابقة مع 
التحليل والتساؤل23 وتعدية األفكار على أوضاع جديدة من أجل 

تعميم األحكام.
• اعتبرنا 	 إذا  مزدوج،  مبفعول  اإلنسان  حقوق  تدريس  سيكون 

عملية التعليم تعاونًا على بناء املعرفة عن طريق احملاجة، وبالتالي 
لدى  القيم  هذه  يرسخ  ما  واملتعلم،  املعلم  بي  املتبادل  االقتناع 

الطرفي معًا.
• التعليم يساهم في تشكيل 	 أنه من خالل فعل  على املربي أن يعي 

املجتمع، وبالتالي يلعب دور صانع التاريخ، فيعلي فعله عوض 
أن يربطه بدراهم معدودة.

• بالنقص 	 اإلحساس  إلى  واحلياة  التعليم  بي  التناقض  يؤدي 
والعجز، وبالتالي بالشعور بالقلق الذي يؤدي إلى العنف، ومن 
مت ينتج التغريب الدائم للذات واآلخر. لذا على التعليم أن ينبني 

على رؤية توقعية ملآل الوقائع احلاضرة مهما تنوعت وتناقضت.
• يعمل تدريس حقوق اإلنسان على إصالح االعتقاد السائد حول 	

ذاتها،  في  غايات  باعتبارها  والشهادات  والتقومي  االمتحان 
لتحجيمها لكي تتحول إلى مجرد وسائل من بي أخرى، يحقق 
على  مبساعدته  وذلك  وإنسانيته؛  حاجياته  خاللها  من  اإلنسان 
على  يصبغه  معنى  إلى  األخيرة  هذه  فتتحول  قيمته،  اكتشاف 
وجوده في كل مكوناته: العالم، اآلخر، الذات، احلياة، احلب، 
من  ينتقل  إنه  آخر،  مبعنى  باحلياة.  ارتباطًا  فيزداد   ... السلم 
الكلمات إلى األشياء، ومن البنيات الثابتة إلى صيرورة املجتمع، 
لتلتحم من جديد العالقة بي اإلنسان  الفهم،  ومن الوصف إلى 

والعالم.
• فقر 	 وكذا  غالؤه،  أو  الكتاب  توفر  عدم  التفاوت  مظاهر  بي  من 

املكتبات أو انعدامها.
• أحد مظاهر ممارسة السلطة: يتخذ الكتاب املدرسي طابع الوحي 	

الذي ال يدخله اخلطأ من خلفه وال من أمامه، وكل من حاول ذلك 
يعاقب أواًل من طرف التالميذ، إذ يعتبر فعله تبجحًا )مثال معيار 
التزييف في كتاب الثالثة ثانوي الذي يعتبر ترجمة كارثية( أو من 

طرف النظام التربوي )املفتش، النيابة، الوزارة(.
• به 	 بالنموذج أن يبي املدرس أن ما يقوم  التحرير  من األمثلة على 

ليس هو ما كان مطلوبًا منه، فيبي الغاية من ذلك عن طريق ربط 
هذا الفعل أو ذاك بالتلميذ اإلنسان وليس املتعلم فقط.

• التعليم والنظام االجتماعي، فإن 	 طاملا أن هناك مشاكلة بي نظام 
أن يكون  التربوية ال يخرج عن  لنوع محدد من األنظمة  اختيارنا 
إن  اإلنسان،  حقوق  فتدريس  لذا،  ذلك.  غير  أو  دميقراطيًا  إما 
إلى خلق عالقات  بالضرورة  الفهم، سيسعى  انطلق من هذا  هو 

دميقراطية داخل املدرسة وخارجها.
• هل صمت التالميذ تعبير عن جهلهم أم رد فعل على القهر؟ إنه 	

الطفل  إلى عدوان، ألن طبيعة  يتحول  قد  المباالة وعنف سلبي 
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املدرسة  قهر  عن  ناجتًا  الصمت  يكون  ثم  ومن  والشغب،  احلركة 
واملجتمع )بورديو: إعادة اإلنتاج(.

• وينتج 	 املساواة  يدعي  املغربي:  التربوي  النظام  تناقضات 
إلى  تؤدي  وهي  العام  نفعها  البرامج  حيادية  يدعي  الالمساواة؛ 

البطالة.

على الرغم مما سلف ذكره من أن التعليم عملية تبرير وتكريس للواقع، 
ووحيد  واحد  منوذج  وجود  عدم  فإن  لإلنسان،  منذجة  وبالتالي 
اإلنسان،  خدمة  في  كان  إن  اجتماعيًا  عماًل  التعليم  باعتبار  يسمح 
التطابق بي  يتغيا حتريره وليس فقط تطويعه؛ فيخلق بذلك نوعًا من 
بينهما. أما صفاته فهي  التناقض  الواعي عوض خلق  العالم والعقل 
التفاؤل واحللم بكمال بشري وبسعادة إنسانية، منهجه النقد واجلدل 
العقالنية  األسس  يرسخ  تنويري  تعليم  إنه  الدميقراطي،  واحلوار 
التعليم يستمد خصائصه من  النوع من  يبدو أن هذا  للفهم واحلكم. 
من  نابع  نضالي،  فكر  إنه  والتغييري،  التنويري  الفلسفي  التفكير 
القائم  اإلنساني  والكمال  والسعادة  التدبير  في  الفلسفية  النظريات 
تعليم  فإن  لذا،  واحلق.  واملساواة  واإلنصاف  العدل  مفاهيم  على 
»حقوق اإلنسان« هو وضع املتعلم أمام مشكالت حقيقية تشعره بنوع 
فيتحول  الواقع،  مع  مباشر  اتصال  في  جتعله  وبالتالي  التحدي،  من 
الهروب  عوض  لها،  ومواجهة  بها  التزام  إلى  املشاكل  بهذه  وعيه 
حلقوق  الفلسفي  البعد  أن  ذلك  مناط  أمامها؛  بالعجز  والشعور  منها 
اإلنسان هو مفهوم احلب مبعناه الفلسفي، أي التوق والشوق والسعي 
إلى الشيء، وبالتالي اإلخالص إلى املبدأ، إنه: حب اآلخر، وحب 
بالعالم  معرفة  إلى  اإلنسانية  احلياة  فتتحول  الذات.  وحب  الوطن، 

وعمل على تغييره من أجل سعادة اإلنسان الدنيوية24.

  الرتبية والسياسة

إلى  البعض  يدفع  قد  اإلنسان  حقوق  على  التربية  غاية  إلى  النظر  إن 
ضد  املؤسساتية  النضال  بأساليب  وبالتالي  السياسي،  بالعمل  ربطها 
الرغم  فعلى  الغلط.  من  الكثير  فيه  أمر  وهو  واالستبداد،  القهر 
أجنبت  التي  واالقتصادية  االجتماعية  والشروط  الظروف  أن  من 
أواًل،  متامًا:  مختلفة  وآلياتهما  الفعلي  طبيعة  فإن  مماثلة،  احلركتي 
التغيير،  للتنظير والتأطير، وبالتالي  السياسية وجدت  ألن األحزاب 
واكتفت في األخير بالتأطير، ألن األمر أصبح مسألة رهانات انتخابية 
لتتقوقع  اجلماهيرية  قاعدتها  بذلك  ففقدت  فقط،  وزارية  وكراسي 
ذلك  دليل على  الصم-البكم، وخير  مغلقة شعارها حوار  دائرة  في 
الثقة في األحزاب، ما  عزوف الناس عن اإلدالء بأصواتهم وفقدان 
أدى إلى زيادة في تشتت التوجهات العبثية، وبالتالي كثرة األحزاب. 
وثانيًا، إذا كان العمل السياسي عبر التأطير يسعى إلى امتالك السلطة 
أو املشاركة في احلكم، فإنه يعتمد في ذلك على كل الوسائل املتاحة، 
القيم؛  على  املصلحة  يغلب  ثم  ومن  ال،  أم  مشروعة  أكانت  سواء 
فتتحول بذلك السياسة إلى وسيلة لهدم القيم إلى حد أصبح التمثل 
السائد في املجتمع هو أن« السياسي كذاب ومخادع«، ومن ثم الدعوة 
إلى تخليق احلياة السياسية. ثالثًا، إن ما يحكم اختالف األحزاب هو 
يجعل مصلحة  ما  األيديولوجية،  واالنتماءات  الفكرية،  التوجهات 

الشعب تضيع بي أقدام املزايدات السياسية.

نوعًا  اإلنسان  حقوق  على  التربية  متثل  السياسي،  العمل  مقابل  في 
واالجتماعية  األيديولوجية  التصنيفات  يتجاوز  الذي  التنوير  من 
الذي  العقد االجتماعي  نوع من  يهم هو خلق  ما  واالقتصادية، ألن 
التي  العالقات والقيم والسلوكات  لنوع  الفهم احلقيقي  يتأسس على 
يجب أن تسود بي بني البشر، بغض النظر عن التعصب، سواء أكان 
فكريًا أم ثقافيًا أم جهويًا. وبذلك تتحول التربية على حقوق اإلنسان 
قهر  أو  تسلط  كل  تواجه  وقوة  سلطة  خللق  باحلقوق  الوعي  نشر  إلى 
تلك  هي  اإلنسان  »حقوق  ألن  كرامته،  لإلنسان  فتحفظ  محتمل، 
احلقوق املتأصلة في طبيعتنا، التي ال ميكن أن نعيش من دونها كبشر، 
فحقوق اإلنسان واحلريات األساسية تتيح لنا أن نتطور، وأن نستخدم 
نلبي  وأن  ووعينا،  ومواهبنا  وذكاءنا  البشرية  صفاتنا  كامل  بشكل 
احلقوق  هذه  وتستند  االحتياجات.  من  وغيرها  الروحية  احتياجاتنا 
إلى سعي اجلنس البشري املتزايد نحو حياة تضمن االحترام واحلماية 
التصور  هذا  مثل  إن  لإلنسان«.  الذاتية  والقيمة  املتأصلة  للكرامة 
مربيًا،  يكون  أن  املدرس  اإلنسان سيفرض على  للتربية على حقوق 
التسييس  يتجنب  ثم  ومن  واملقدسة،  السامية  القيم  إلى  مرشدًا،  أي 

في عمله التربوي.

دور الفكر احلقوقي يف الرتبية على االحتجاج

االحتجاجات  من  مختلفة  أشكااًل  املستبدة  العربية  األنظمة  تواجه 
واالغتياالت  والتفجيرات  واملسيرات  الوقفات  بي  تتراوح 
أساليب  مشروعية  حول  االستفهام  عالمة  يضع  ما  واالنقالبات، 
الكرمي،  والعيش  واالنعتاق  التحرر  حتقيق  في  ودورها  االحتجاج 
وبخاصة أنه كلما ازدادت درجة االستبداد وخنق احلريات والظلم، 

زادت درجت عنف االحتجاج.

يجب  و«ما  كائن«  هو  »ما  بي  التناقض  على  اإلنساني  الوجود  يقوم 
يكتمل  لم  مشروع  لإلنسان  احلقيقي  فالوجود  وبالتالي  يكون«،  أن 
بعد، أو سائر إلى االكتمال، لكن هناك عوائق حتول دون حتقق هذا 
العوائق،  إلغاء هذه  أو  دائمًا سمته جتاوز  يخلق صراعًا  ما  الوجود، 
تتعدد  إزالتها  أساليب  فإن  ومختلفة،  متنوعة  العوائق  أن  وحيث 

وفقها.

أن  إال  حقه،  األخيرة  هذه  وتشكل  طبيعته،  اإلنساني  الوجود  ميثل 
أو  وجودًا  يكون  أنه  أي  أفق،  هو  وما  واقع  هو  ما  إلى  ينقسم  احلق 
املطلوب:  األفق  هو  احلق  يصبح  مبتذل  املتحقق  أن  وحيث  قيمة؛ 
حقوق  على  التربية  بي  الفرق  يتضح  هنا  من  يكون«،  أن  يجب  »ما 
عن  والدفاع  بها،  املطالبة  يجب  التي  باحلقوق  الوعي  أي  اإلنسان؛ 
حقوق اإلنسان؛ أي رصد اخلروقات. وحيث أن حتقيق احلق خارج 
الطلب  في  واإلحلاح  املطالبة  فإن  وهمًا،  أو  حلمًا  يكون  املجتمع 
املجتمع،  داخل  يكون  أن  بد  ال  اإلنسانية  الطبيعة  حتقيق  أجل  من 
في  فعلي  سلوك  إلى  مطلب  »حتويل  االحتجاج:  أن  يعني  ما  وهو 
النفسية واالجتماعية  أبعاده  إنساني بكل  إنه سلوك  مكان عمومي«. 
والفكرية والثقافية ... غير أن العاملي الفكري والنفسي يؤثران أمّيا 
تأثير في السلوك االحتجاجي، ألن االحتجاج قد يكون حلمًا مرضيًا 
أو فكرة معقولة ناجمة عن ثقافة االحتجاج، كما قد يكون مجرد رد 
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احلقوقي  الفكر  بي  العالقة  أهمية  هنا  من  مزاجي.  أو  انفعالي  فعل 
والتربية على االحتجاج التي ميكن أن تختصر في األسئلة التالية: ملاذا 
يستحق  هل  أجله؟  من  أحتج  الذي  ما  أحتج؟  غرض  وألي  أحتج؟ 
فعاًل  يلبي  باالحتجاج  يحقق  ما  هل  أحتج؟  وكيف  الطلب؟  فعاًل 
املطلب أم يجانبه؟ ما يقتضي وجود أنواع مختلفة من القيم املطلوبة، 
أقصد، السياسية واالجتماعية واالقتصادية ... بعبارة أخرى، يلزم 
عن حتديد املطالب حتديد املسؤولية وأسلوب االحتجاج فنتساءل: هل 
يكون االحتجاج مؤطرًا من قبل مؤسسة فكرية أو سياسية أو مدنية أم 
يكون عفويًا؟ كما حتدد املطالب الفئات احملتاجة واحملتجة )الطلبة، 

العمال، املثقفون، املتسيسة، العامة، الباطرونا، الشواذ ...(.

ومن  املدني،  املجتمع  وجمعيات  التربوية  املؤسسات  أن  افترضنا  إذا 
ضمنها اجلمعيات احلقوقية، تقوم بدورها احلقيقي، فإنها تكون أمام 
معضلة تتلخص في التساؤل: كيف ميكن التربية على االحتجاج؟ هل 
بتعليم بنود املواثيق الدولية أم بتعليم القيم اإلنسانية؟ أيهما يؤدي إلى 
تبرر  »الغاية  املبدأين:  بي  التعارض  إنه  حضاري؟  احتجاج  أسلوب 
األخطر  السؤال  إن  بل  ناجعة«.  والوسيلة  نافعة  و«الغاية  الوسيلة«، 

يكون  قد  سياسي؟«،  نظام  ألي  يصلح  احتجاج  أسلوب  »أي  هو: 
املادي  العنف  استعمال  يبرر  ال  حكم  نظام  أعنف  أن  هو  اجلواب 
مثال غاندي واالستعمار البريطاني، لكن في املقابل توجد احلركات 
التحررية في جنوب أميركا وأفريقيا، واحلركات اإلسالمية اجلهادية 

املتطرفة التي تلجأ إلى العنف.

وسيلة  مجرد  ليست  اإلنسان  حقوق  على  التربية  إن  القول،  حاصل 
والتطرف  العنف  لتجنب  ناجعة  أداة  بل  واالحتجاج،  للمطالبة 
والتعصب، ألنها تعبير عن العودة إلى طبيعة اإلنسان بغض النظر عن 
االنتماءات العرقية واحلزبية والوطنية، بل وحتى الثقافية؛ ما يجعل 
األبوية  الوصاية  رفع  إلى  السعي  ويجعل  مشروعًا،  أمرًا  االحتجاج 
في  وحقًا  واجبًا  أمرًا  واالستعمارية  والسياسية  والدينية  واألستاذية 

الوقت نفسه.

د. يوسف تيبس
أستاذ املنطقيات والفلسفة املعاصرة، جامعة محمد بن عبد الله، 
فاس – املغرب

من ورشة عمل نظمها املركز في الناصرة حول توظيف الرسوم املتحركة في التعليم.
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الهوامش

1 تعريف أوبير.
2 يقول جون ديوي: »الفلسفة هي النظرية العامة للتربية، والتربية هي »املعمل الذي تختبر فيه األفكار الفلسفية«؛ وهو ما يعني أن الفلسفة تهتم بتحديد مفاهيم 
الطبيعة اإلنسانية واحلرية والثقافة واملعرفة والعلم ... في حي تهتم النظريات التربوية بأفعال التعلم وطرق التدريس ووضع املناهج وبالبنيات اإلدارية 
وبتدبير املوارد البشرية واملالية. وعمومًا، فإن النظام التربوي هو الذي ميكنه أن يبث في مصداقية القيم ومشروعيتها عن طريق مصادمتها بالواقع، وهو 
األمر الذي يجعل تطبيق نظرية أفالطون في السياسة والتربية أمرًا مستحيل التطبيق، ألنه ال يتطابق مع أي نظام تربوي يقوم على أساس العدل كما تصوره 

في جمهوريته.
متوحش«  »مجتمع  الفلسفة  منه  تخلو  الذي  املجتمع  أن  في  تقريبًا  الفالسفة  كل  واعتقاد  الفضيلة،  ملفهوم  وأرسطو  أفالطون  مناقشة  إلى  الرجوع  ميكن   3

)ديكارت(، و«يكون الدين فاسدًا إذا كانت الفلسفة السائدة فاسدة مثاًل« )الفارابي(، و«أخالق إلى نيكوماخوس« ألرسطو.
4 إن الشك ينتج، حسب ديكارت، عن الفهم، وهو بذلك ال يخضع لإلرادة، وال يكون سلبيًا إال إذا كان غاية في ذاته.

5 إن هذا السؤال يذكرنا باإلشكال الفلسفي املتعلق بعالقة الفكر بالواقع والنظرية باملمارسة في النظريات التي تدعو إلى التغيير اجلذري مثل املاركسية.
6 أود بهذا الصدد أن أنبه إلى التماثل الكبير بي الدروس اخلصوصية والرشوة، ذلك أن مبرر رجل التعليم للدروس اخلصوصية هو قلة األجر، وهو نفس مبرر 
الذي يلجأ إلى قبول الرشوة؛ أي الزيادة في األجر، بل إن الشرطي مثاًل ليس من حقه االشتغال خارج أوقات العمل، ما يجعل مبرره أكثر منطقية من مبرر 

رجل التعليم الذي يسمح له بذلك.
7 توجد الكثير من الظواهر التي انتقلت من التلميذ إلى املدرس أهمها مسألة الغش في االمتحان، فكثيرون هم الذي يغشون في املباريات التربوية مثاًل مباراة 
آنئذ كيف يعلمون  يتابعون دراستهم، فأتصور  الذين  التعليم  الكلية أصحابها من رجال  امتحانات  أثناء  الغش  العديد من حاالت  التفتيش؛ فقد ضبطت 

تالميذهم قيم الصدق واإلخالص وينهونهم عن الغش.
8 نشير إلى أن وزارة التربية الوطنية املغربية مثاًل قد حددت املفاهيم العشرة حلقوق اإلنسان في: الكرامة والعدل واملساواة واحلق والقانون والدميقراطية واحلرية 
العربية واالجتماعيات والفلسفة والتربية  اللغة  املفاهيم في خمس مواد هي:  املواد احلاملة لهذه  التمييز وتدبير االختالف؛ كما حددت  والتضامن وعدم 
اإلسالمية والفرنسية. وهو ما يتطلب خلق نوع من االنسجام بي مضامي هذه املواد وكذا إقصاء ما يتعارض مع هذه املفاهيم من مكونات البرامج التعليمية، 

ثم نقل هذا التدريس إلى باقي األنشطة التعليمية.
* بطل عاملي في ألعاب القوى حائز على بطولة العالم واأللعاب األوملبية في 1500م و5000م وحطم العديد من األرقام القياسية؛ ومع ذلك كان يعاني 

صعوبات كبيرة في دراسته بسبب هوسه بالرياضة، لذا لم نكن نحن جيرانه في احلي نظن أنه سيتفوق بهذا القدر، وأنه سيحصل بعد ذلك على شهادة 
تعليمية عالية.

9 Bowles S. & Gintis H., Schooling in Capitalist America: Schooling in Capitalist America: Educational Reform and the 
Contradictions of Economic Life, January 1976.

10 باولو فيريري )1980(. تعليم املقهورين، ترجمة: يوسف نور عوض، بيروت: دار القلم، ص: 14 .

11 باولو فيريري )1976(. مستقبل التربية، العدد األول، القاهرة، ص: 68 

12 إن مثل هذه األسئلة ال توضع في أغلب األحيان وإن وضعت كان اجلواب األبسط هو »من أجل لقمة العيش« و«مع الدولة«، وبخاصة أن العمل في مجال 

التعليم لم يعد مسألة اختيار أو مبدأ، بل ضرورة عيش، أي االضطرار للعمل بالتعليم.
بـ:  أسماه جرامشي  ما  بذلك  فيتحقق  معًا؛  والثقافية  السياسية  الهيمنة  التعليم هو  النقابات واألحزاب، من خالل  الدولة، وبعض  إليه  ما تصبو  إن غاية   13

»الهيمنة«؛ أي اجلمع بي القيادة والسيادة؛ غير أن جرامشي يعتبر إعمال األيديولوجيا غير مرتبط بالضرورة بالوصول إلى السلطة، إذ قد يتم قبل ذلك.
راجع: علي مختار )1984(. إشكالية العالقة بني األيديولوجيا والعلوم االجتماعية، بيروت. دار التنوير، ص: 136.

وكذا: أمينة رشيد. »أنطونيو جرامشي والهيمنة بي األيديولوجي والسياسي«؛ قضايا فكرية، ص: 141.
وكذا: لوي ألتوسير. الدولة واألجهزة األيديولوجية للدولة.  

 Les Sept 14 ميكن أن نذكر في هذا الصدد مثال طلب اليونسكو من املفكر الفرنسي إدغار موران كتابة تصور حول التربية، وهو ما قام به فعاًل في كتابه: 

البرازيلية  بطلب من احلكومة  البرازيل  في  أنه كان  أخبرني مؤخرًا  Savoirs Nécessaires À L'éducation Du Futur، Seuil، 2000، كما 
في استشارة حول نظامها التربوي.

 Aquarium 15 ميكن أن نقتصر في هذا املجال على مثال بسيط يتعلق بامتحان اللغة الفرنسية بأكادميية جهة فاس، حيث طلب من التالميذ كتابة إنشاء حول

وهو الشيء البعيد عن مدارك الكثير من التالميذ املنتمي لقرى تابعة لهذه األكادميية )نواحي مدينة تاونات(. ميكن أن نضيف مثااًل آخر يتعلق باسم مادة 
الفلسفة املزدوج »الفلسفة والفكر اإلسالمي« الذي يخلق نوعًا من التقابل الذي يؤدي إما إلى نفي صفة الفلسفة عن املفكرين املسلمي، أو إلى اعتبار الفلسفة 

مناقضة للفكر اإلسالمي، مع اإلشارة إلى أن حضور هؤالء املفكرين في الكتب املدرسية يكاد يكون منعدمًا أو ثانويًا.
16 مصطفى حجازي)1986(. التخلف االجتماعي، سيكولوجية اإلنسان املقهور، بيروت: معهد اإلمناء العربي، ص: 8.

17 من املؤسف أن جند لغة املواطن املغربي مليئة بالتعابير الدالة على عدم املسؤولية تصل أحيانًا إلى حتميل اجلماد مسؤولية الفشل من قبيل »مشا علي الطوبيس 



رؤى تربوية - العدد الثاين والثالثون 112

م
لي

تع
وال

ة 
س

يا
س

ال

الغربية مثال عن  اللغات  تعبر  الذي  الوقت  الباب في وجهي(«... في  الباب )أغلقوا  وا علَيّ  الكأس(«، سُدّ الكاس )ُكسر  )تركتني احلافلة(«، »تهرس 
املواقف نفسها بالقول »تأخرت عن موعد احلافلة«؛ »َكَسرت الكأس«؛ »تأخرت فوجدت الباب مغلقا«... .

18 أريد أن أنبه إلى أمر غريب جدًا يتعلق باستمرار اتهام األساتذة بالتحرش أو االستغالل اجلنسي للطالبات على الرغم من تغير الظروف والعقليات، ذلك 

أن هذا األمر كان صحيحًا في فترة معينة، لكن ميكن القول اآلن أن تدهور القيم االجتماعية واألخالقية دفع بالطالبات إلى التحرش باألساتذة، بل إلى 
استغاللهم أحيانًا من ناحيتي معنوية ومادية أقصد اللذة اجلنسية والنجاح في الدراسة، وهي ظاهرة حتتاج إلى دراسة معمقة تقوم على فرضية: »إن انقالب 

القيم قد أدى إلى انقالب السلوك«.
19 جند مثاًل أن أكبر عدد من املتطرفي في الدين هم من طلبة كلية العلوم، في حي أن املفروض أن يكونوا أكثر عقالنية ويرفضون كل تصور غير عقالني. وهو 

ما يدل على أن تلقينهم املواد العلمية كان يعتمد على التخزين واحلفظ دون النقد، إذ لم يصاحبه نقد أبستيمولوجي، أو على األقل تعليم فلسفي، فأدى 
ذلك إلى فصلهم بي العلم والسلوك.

20 يوضح هذا األمر ملاذا حكم على سقراط باملوت، أي أنه كان يبي مغالطات السفسطائيي التي كانت، وال تزال، متثل مبادئ للسلوك اخلاطئ؛ فاألنظمة 

السياسية غير الدميقراطية تعتمد على أفعال التغليط من خالل أجهزتها سواء اإلعالمية أو اإلدارية أو الوزارية. 
21 مزيان عبد الرحمن )1992(: »مخيال الطفل اجلزائري: صورة املدرسة مستنسخ عربي ميثولوجي« كتابات معاصرة، عدد 16؛ بيروت.

22 مأخوذ عن: محمد بوبكر )1996(. تأمالت في نظام التعليم باملغرب، الدار البيضاء: مطبعة فيكيك، ص: 16.

23 ميكن معرفة أهمية السؤال في بناء املعرفة من خالل احلوار األفالطوني وكذا أبستيمولوجيا غاستون باشالر القائمة على جتاوز العوائق األبستيمولوجية عن 

طريق هدمها.
24 تقول املادة 26 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان: »يجب أن تهدف التربية إلى إمناء شخصية اإلنسان إمناًء كاماًل، وإلى تعزيز احترام اإلنسان واحلريات 

األساسية«.
25 مأخوذ عن: مبادئ تدريس حقوق اإلنسان، نيويورك: األمم املتحدة، 1989، ص: 7.

من ورشة »املسرح في التعليم« في القصبة.
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