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 إحياء التعليم العام

القرن احلادي والعشرين، فإنها تواجه  بينما تدخل الواليات املتحدة 
أزمة مزدوجة في التعليم العام. وقد نوِقش كال جانبينْ األزمة في هذا 
الكتاب، حيث يبدو األول واضحًا في صعود اليمني اجلديد وهجماته 
االقتصادية واأليديولوجية على املدارس،1 في حني يركز الثاني على 
اجلدد مع  الراديكاليني في مالءمة سياسات احملافظني  املربني  إخفاق 
مجموعة متماثلة من الرؤى واإلستراتيجيات.2 ونحن نعتقد أن كال 
إلعادة  الفرصة  النقد،  في  البارعني  للمربني  يقدمان  األزمة  جانبينْ 
الطموحات،  مستوى  ورفع  وهدفه  العام  التعليم  طبيعة  في  التفكير 
يأخذوا  أن  يتمنون  الذين  أولئك  لدى  احلقيقي  واألمل  والرغبات، 
املستقبل.  في  بجدية  االجتماعي  والعدل  التعليمي  الكفاح  قضية 
احلاجة  في  بحثنا  للتحقق،  قابلة  اآلمال  هذه  مثل  تصبح  لكي  ولكن 
املاضي،  العقد  في  اليساري  التعليمي  التفكير  إخفاقات  لتقومي 
احملافظة  اجلديدة  التعليمية  السياسة  جناح  إلى  أدت  التي  واألسباب 
وكذلك »الشعوبية االستبدادية« التي استطاعت أن تبني عليها إجماعًا 
وطنيًا عريضًا. سوف نحلل -بادئ ذي بدء- طبيعة خطاب احملافظني 
لبعض  حتديًا  شّكل  وكيف  وأيديولوجيته،  العام  التعليم  حول  اجلدد 
نستنتج  وسوف  الراديكالي.  التعليم  لنظرية  األساسية  الفرضيات 
النقدية  التعليمية  النظريات  إحدى  عناصر  بعض  تلخيص  طريق  عن 

التي حتتاج إلى معاجلة في املستقبل. –بإيجاز- تلك احلاجة 

إن جانب األزمة األكثر وضوحًا في التعليم العام ورد الفعل الذي ينشأ 
الذي يستخدمونه لوصف  يتمثالن في اخلطاب  عن احملافظني اجلدد 
املجتمع األميركي. فهم لم  املدارس في  تلعبه  أن  الذي يجب  الدور 
الدميقراطية.  لنشر  مؤسسات  كونها  بـ«املدارس«  يحتفلون  يعودوا 

عليُم وامُلسَتقَبل* التَّ

آرنوفيتس وجيرو

على النقيض من ذلك، كما ذكرنا في أنحاء مختلفة من هذا الكتاب، 
وكما توّضح بالرسوم والتقارير األخيرة الكثيرة للجنة، فإنهم ينظرون 
إلى املدارس من خالل املقاييس الضيقة لنظرية رأس املال البشري.3 
بني  التقليدية  الطويلة  الذراع  عالقة  بأن  احملافظون  يجادل  ببساطة، 
املدارس  إصالح  بهدف  تفكيكها؛  يجب  التجاري  والعمل  املدارس 
القصير وبعيد املدى  التجاري  بالعمل  التصاقًا  لضّمها على نحو أكثر 
ومصالح الشركات. وبشكل عام، فقد فرضوا بنجاح أيديولوجيتهم 

على مديري املدارس، وأولياء األمور، والناس.

الشركات،  قلعة أليديولوجيا  باعتباره  العام  التعليم  نحو  التحّول  إن 
املتحدة.  الواليات  في  محدد  تاريخي  ظرف  في  يأتي  بالطبع، 
وبالنسبة للكثيرين، يوصف هذا الظرف وُيفهم كتعبير عن االنحسار 
االقتصادي الرأسمالي. وهذا التفسير صحيح جزئيًا، ألنه يخفق في 
كجزء  العام  التعليم  حول  اجلدد  احملافظني  خطاب  شعبية  استيعاب 
من الكفاح والرد على األزمة السياسية واأليديولوجية التي تواجهها 
األمة حاليًا. وبكلمات أخرى، لم يظهر احملافظون اجلدد من فراغ، 
فهم جزء متنّوع من التقاليد التاريخية التي جتّمدت ضمن قوة سياسية 
وأيديولوجية معينة في هذا الوقت من التاريخ. وبفعل ذلك، يكونون 
والتكوينات  خلطابهم  السياسية  الطبيعة  وتشكيل  تكييف  أعادوا  قد 
األيديولوجية التي تنشأ عنها. وعالوة على ذلك، يبدو أن احملافظني 
اجلدد يخلقون معنى مقنعًا للرأي العام األميركي بأنه من املقلق واملرّوع 
املاضي.  القرن  ستينيات  منذ  احلاصلة  بالتغييرات  قُدمًا  املضي  أيضًا 
ومن قبيل املفارقة في هذا الصدد، كيف تستطيع مجموعات تفضل 
اجلامحة  الفردية  ومنطق  العليا،  والطبقات  األغنياء،  صارخ  بشكل 



رؤى تربوية - العدد السابع والثالثون32

أن حتشد بفعالية حاجات املجموعات اخلاضعة واملقموعة كالطبقات 
العاملة ورغباتها.

العام ال يجذب قدرًا كبيرًا  التعليم  إن خطاب احملافظني اجلدد حول 
من السخط فحسب، بل يأخذ موقفًا قويًا أيضًا من القضايا التعليمية 
االستياء  وبحشد  املدرسي.  واالنضباط  والقيم،  كاملعايير،  املهمة 
احملافظة  الفلسفة  مظاهر  من  مظهرينْن  يدمج  فإنه  القائم،  العام 
النظري.  خطابه  إلى  الشائعة  الثقافية  للمناشدة  قويًا  عنصرًا  ليضيف 
وهو يحتضن، بطرق مختلفة، عناصر املجتمع واخلاصّية احمللية في 
دعمه للعائلة، والسلطة األبوية، والدين. وعلى نحو مماثل، تندمج 
الليبرالية  التقليدية احملافظة بنجاح مع توجهات  الفلسفة  مظاهر هذه 
الشخصي  واجلهد  واملنافسة  الفردية  على  وتأكيدها  الكالسيكية 

واملكافأة.

وحول قضية دعم قوانني مناصرة العائلة، على سبيل املثال، يفحص 
ميل مهم خلطاب احملافظني اجلدد مجموعة كاملة من القضايا املتصلة 
بطبيعة األزمة االقتصادية واألخالقية احلالية، كما يعّرفونها، وكيف 
كيانًا  باعتبارها  العائلة  إلى  ُينظر  احلالة،  هذه  وفي  حتّديها.  ميكن 
حدود  بعد  ملا  شرعي  بشكل  موجود  وهو  الله«  »وهبه  قد  »طبيعيًا« 
النووية  العائلة  ُتعرف  والنظام،  الفضيلة  مركز  وبوصفها  التاريخ، 
بأنها حاضنة احلضارة، واملجتمع، والسيطرة االجتماعية. وكوحدة 
رئيسية للمجتمع، ُتناَشد باعتبارها مؤشرًا أخالقيًا وسياسيًا نستمد منه 
تشجيع الكفاح وشّنه بشكل متواصل ضد »أعدائها«. ويستحق ألن 

هنتر أن نقتبس منه حول هذه القضية:

قضايا كثيرة يتم دمجها في الدفاع عن العائلة. وبهذه الطريقة، متّثل 
صور العائلة »رمزًا مكثفًا« على غرار وجهة النظر املؤيدة.

القضايا  من  واسعة  مجموعة  حلشد  العائلة«  »ائتالف  وُيستخدم 
أيضًا.  يتكّتلون معًا  إيجابية عليها. فاألعداء  املتميزة وإضفاء صورة 
واملدافعون عن حقوق املرأة، وثقافة الشباب واملخدرات، وموسيقى 
الليبراليني،  واملربني  واإلباحية،  واإلجهاض،  واملِثليني،  السود، 
ظواهر  من  آخر  ومزيج  احلمل،  ومنع  الليبرالي،  الطالق  وقوانني 
مُتَثّل جميعها بصفة مشتركة: إنها مدّمرة للعائلة، واملجتمع  أخرى، 

أيضًا.4

بها،  يحتفل  وهو  العائلة،  أيضًا  اجلدد  احملافظني  خطاب  ويغذي 
بأيديولوجية النزعة الفردية. وبينما قد تبدو أيديولوجيا النزعة الفردية 
احملافظني  دعم  مع  تناقض  حالة  في  األولى،  للوهلة  العسكرية، 
للمجتمع  آخر  مجال  إلى  تنتقل  فإنها  واملجتمع،  للعائلة  اجلدد 
وأشكال  الدولة  ضد  بهجوم  للتلويح  أيديولوجية  كدعامة  ُيستخدم 
أخرى للتدخل البيروقراطي. وفي هذه احلالة، فإن مفاهيم التنقل، 
في  مصيرهم  إلقاء  على  األفراد  بقدرة  ترتبط  واحلرية  والتحرر، 
الديناميكيات التنافسية ملوقع السوق. وعلى النقيض من ذلك، ُيقال 
إن تدخل الدولة واحلكومة يعيق هذه اإلمكانية، وبفعل ذلك يقّوض 
نفسه  الوقت  في  يتآكل  بينما  الذاتية،  والكفاية  الشاق  العمل  فضائل 

من ورشة عمل حول توظيف الرسوم املتحركة في التعليم.
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للحفاظ  الضرورية  الروحية واألبوية  االقتصادي واخلصوصية  الرفاه 
على حياة العائلة.

تأخذ  أنها  اجلدد  احملافظني  أيديولوجيا  بخصوص  مثير  هو  ما  ولعل 
بجدية الطريقة التي تعمل بها الدولة ومؤسسات أخرى، مبا في ذلك 
غطرسة  وإما  الناس،  حياة  على  التطفل  إما  خالل  فمن  املدارس، 
التي  احليوية  القضايا  في  املشاركة  من  تستبعدهم  اإلدارية،  السياسة 
تؤثر في جتاربهم بشكل يومي. وغني عن القول، في نواٍح كثيرة، أن 
لأليديولوجيات  بإيجابية  يستجيبون  وآخرين  العاملة  للطبقة  املنتمني 
واملمارسات  الدولة  سياسة  يعتبرون  ألنهم  للدولة،  املناهضة 
االجتماعية مجرد أقل نفعًا وليس كأنها مواقف بيروقراطية مفروضة 
أناس كثيرون عن االزدواجية  ناحية أخرى، عّبر  على حياتهم. من 
إزاء التعليم العام الذي أفاد منه احملافظون اجلدد وأعادوا تعريفه على 

نحو يتناغم مع مصاحلهم اخلاصة.

ومثيرة  مهمة  مكانة  املدارس  حتتل  الناس،  من  كثير  إلى  وبالنسبة 
ناحية،  فمن  باملستقبل.  وأحالمهم  اليومية  جتاربهم  بني  للمفارقة 
االجتماعي  للحراك  القليلة  االحتماالت  أحد  العام  التعليم  ميّثل 
التي  الكثيرة  املشكالت  وبسبب  أخرى،  ناحية  ومن  واالقتصادي. 
عن  وتغّيبًا  مدرسيًا،  عنفًا  أكانت  سواء  املدارس،  أنظمة  تصيب 
املدرسة، وانحدارًا في »املعايير« أم انكماشًا في املوارد االقتصادية، 
إلى  الوصول  على  التقليدي  التركيز  من  الشائع  االهتمام  انتقل  فقد 
السيطرة  وبسط  املدرسة  سياسة  بتشكيل  اهتمام  إلى  العام،  التعليم 
في  سياسيًا  بارعة  اجلدد  احملافظني  أيديولوجيا  كانت  لقد  عليها. 
معاجلة هذه االهتمامات، لكنها تفعل ذلك بطريقة »متثلهم من خالل 
بسياسات  مرتبط  خط  إلى  منتظم  بشكل  يجرهم  خطاب  أو  منطق 

اليمني واستراتيجياته الطبقية«.5

احملافظني  خطاب  استطاع  السخط،  ومشاعر  امليول  من  وباإلفادة 
اجلدد أن يناقش سياسات تشجع القيم التقليدية، والتماثل الثقافي، 

وأشكال محافظة للسلطة واالنضباط.

وعوضًا عن إنكار دور املدارس في إبراز القيم، يرى احملافظون اجلدد 
أن التنظيم األخالقي يجب أن يصبح بعدًا مركزيًا للمنهاج. وبناء على 
وموقعًا  العام  للخالف  رئيسيًا  محورًا  املدرسي  املنهاج  أصبح  ذلك، 
اليمني  جناح  حجج  مع  هذا  ويتضح  التنافسي.  الصراع  من  لنوع 
مدمرة،  دراسة  ومجاالت  كتب،  وحظر  دينية،  ممارسات  إلدراج 
أشكال  في  املتجدد  والتدخل  الثقافات،  متعددة  مناهج  ضد  والقتال 
أهدافًا  تكّرس  التي  املناهج  تطوير  في  فعااًل  مشروعًا  تعرض  تعليم 
وقيمًا تدعم أيديولوجيا املذهب البراغماتي للعمل التجاري. وعالوة 
في  اقتطاعات  اجلدد  احملافظني  سياسة  تشجع  بينما  ذلك،  على 
املساعدة املالية للمدارس احلكومية إلى جانب أشكال اخلدمة املدنية، 
فهي تخلق قوة عمل جديدة لنساء ال ُيدفع لهن وينتمني للمنزل. وفي 
الوقت نفسه، يدعم احملافظون اجلدد بقوة العمل التطوعي الذي تقوم 
به أمهات في وجه تقليصات بني صفوف املعلمني وطاقم املعاونني.6 
وفي هذه احلالة ُيعّزز الهجوم على التعليم العام عن طريق سياسة متييز 

ضد النساء.

ما يشير إليه هذا كله يظهر بشكل صارخ في الطريقة التي تفصل بها 
أيديولوجية احملافظني اجلدد التعليم العام عن خطاب التعزيز الذاتي 
واإلخفاقات  التباينات  مواجهة  من  بداًل  ذلك  اجلماعية.  واحلرية 
تبنتها  التي  كتلك  اجلدد،  احملافظني  فسياسة  العام،  للتعليم  احلقيقية 
إدارتا ريغان - بوش، تنظر إلى التعليم العام ضمن منوذج العقل الذي 
يحتفي باالهتمامات االقتصادية الضيقة، واملصالح اخلاصة، والقيم 
احملافظة بشكل صارم. على سبيل املثال، فاأليديولوجيا التي تشكل 
املستهلك  خليار  احلر  املشروع  مبنطق  بقوة  حتتفي  بوش  موقف  أساس 
واالكتفاء الذاتي االقتصادي. ولعل منظومة املعتقدات الناظمة التي 
اجلمهور  بإعطاء  بها  مشكوك  سياسة  على  تقوم  املوقف  هذا  تشّكل 
هنا  تظهر  التي  واملبادئ  واخلاص.  العام  التعليم  أشكال  بني  خيارًا 
تتمّثل في املصلحة الذاتية واحلراك الفردي، وهي مبادئ ُتقاس -إلى 
حد كبير- ملصلحة تلك املجموعات التي متارس قدرًا مفرطًا من القوة 
والطبقي.  واجلنسي  العرقي  بالتمييز  يوصف  مجتمع  في  والنفوذ 
أي  هو  االقتراح  هذا  في  بانتظام  ُيرَفض  ما  فإن  ذلك،  على  وعالوة 
التزام بالدفاع عن مدارس باعتبارها مواقع ترتبط بشكل أساسي بفكرة 
يوجد  ال  أخرى،  وبكلمات  اإلنساني.  والتحرر  املدنية  املسؤولية 
مواقع  باعتبارها  املدارس  إلى  للنظر  مجال  هنا  اخلطاب  هذا  ضمن 
عامة يستطيع الطالب واآلخرون أن يتعلموا فيها وميارسوا املهارات 
من أجل املشاركة الدميقراطية الضرورية لفهم نقدي لعمليات سياسية 

واجتماعية وثقافية أوسع من شأنها أن تشّكل املجتمع األميركي.

يهيمن  الذي  اجلدد  احملافظني  خطاب  أن  إلى  اإلشارة  املجدي  ومن 
حاليًا على اجلدل احلاصل حول التعليم في الواليات املتحدة قد عّزز 
جزئيًا موقفه بربط األزمات في احلياة اليومية بإخفاقات التعليم العام. 
وما هو مثير بالفعل في هذا السياق، أن االئتالفات احملافظة ال تزال 
من  التعليم حول عدد  إزاء  الشعبية  املخاوف  في  التدّخل  قادرة على 
الراديكاليني غير مرئيني  املربني  القضايا األيديولوجية بطريقة جعلت 

تقريبًا في اجلدل الراهن.

نحن نعتقد أن ذلك يفصح عن مصداقية أيديولوجيا احملافظني اجلدد 
أقل مما ُيصّرح به عن اإلخفاق النظري للمربني الراديكاليني في أخذ 
اخلصوصيات االجتماعية والتاريخية حلياة الناس بجدية. ومن وجهة 
نظرنا، فإن النقد التعليمي الراديكالي رّكز مطّواًل إما على مسألة من 
بأحكام  اإلدالء  على  وإما  العام،  التعليم  إلى  الوصول  حرية  لديه 
يائسة في أغلب األحيان عن كيفية قيام املدارس بإعادة إنتاج تفاوتات 

متعددة تصف املجتمع املهيمن من خالل مناهج علنية وخفّية.

ومن املهم أن نعيد التأكيد على أنه على الرغم من أن هؤالء املربني قد 
وفروا رؤى مهمة عن كيفية عمل املدارس، فإنهم غالبًا ما أخفقوا في 
توفير ما هو ضروري نظريًا لتطوير نظرية تعليم أكثر شمواًل وأهمية. 
حد  إلى  للتعليم،  الراديكالية  التقارير  رّكزت  األخير،  العقد  ففي 
كبير، على نقد التعليم، في حني أخفق هؤالء املربون في توفير املهمة 
للنظرية  بديلة  مناذج  أجل  من  الطريق  لتمهيد  صعوبة  األكثر  النظرية 

التعليمية وممارستها.

)من  املتوازنة  غير  الطبيعة  تتضح  السادس،  الفصل  في  أكدنا  وكما 



رؤى تربوية - العدد السابع والثالثون34

ُتعالج  التي  الطريقة  في  الراديكالية  التعليمية  للنظرية  واحد(  جانب 
الشعبي.  والنضال  االجتماعية،  والسيطرة  السلطة،  مفاهيم  بها 
تعريفها  مت  ما  غالبًا  التقارير  هذه  في  السلطة  فإن  أخرى،  وبكلمات 
بشكل رئيسي باعتبارها قوة سلبية تعمل لصالح الهيمنة. ومبعاملتها 
كنموذج نفي، فإنها تأخذ على عاتقها صفة القوة املفِسدة التي تركت 
بصمة الهيمنة أو الضعف على كل ما المسته. وبناء على ذلك، أصبح 
مفهوم السيطرة االجتماعية مرادفًا ملمارسة الهيمنة في املدارس، أما 
جديدة  أشكال  إلنتاج  موقعًا  املدارس  تصبح  أن  ميكن  كيف  مسألة 
حد  إلى  جتاهلها  مت  فقد  االجتماعية  واملمارسات  املعرفة  ملعارضة 
كبير. ومن الواضح، على سبيل املثال، أن ثمة ارتباكًا جوهريًا حول 
ما يشّكل احلرية ضمن خطاب التربية الراديكالية. وهذه النقطة ميكن 
جوانب  معظم  في  األساسية  الفرضية  في  األمثل  بالشكل  إدراكها 
والسلطة،  املدرسي،  االنضباط  فيها  يعتبر  التي  الراديكالية  التربية 
واملعايير األكادميية ممثلة لإلمالءات القسرية التي حتّد من تطور قدرات 
رديفًا  احلرية  تصبح  وهكذا،  الطبيعية.  والفكرية  العاطفية  الطالب 
تفرضها  التي  األيديولوجية واملادية  القيود  الغموض واستبعاد  إلزالة 
وإمكاناتهم  قدراتهم  يكتشفوا  أن  الطالب  يستطيع  بحيث  املدارس، 
احلقيقية للتعلم. وبكلمات أخرى، ُتعّرف احلرية بأنها غياب السيطرة 
وُيقّدم الطالب كتجسيد للفردية التي يجب أن تنضج كجزء من عملية 
تطور طبيعي. وما هو مفقود في هذا التوصيف هو إدراك أن التعليم 
ظروف  إلنتاج  سلبية  أو  إيجابية  قوة  معقدة:  بطرق  يعمل  ما  دائمًا 
السلطة  من  احلرية  إزالة  ميكن  ال  لذلك،  مبوجبها.  الفردية  تتشكل 
وفي  املدارس.  في  واالنضباط  واملعايير،  السلطة،  قضايا  من  أو 

من  واالنبثاق  املعلومات  تقدمي  كيفية  بقضية  مباشرة  ترتبط  احلقيقة، 
نقديًا  مثقفني  إنتاج طالب  في  تساعد  التي  اليومية  املدرسية  الظروف 

ومسؤولني اجتماعيًا.

إليه  النقطة في زعمها أن »ما يحتاج  وتتناول فاالري ووكرداين هذه 
بالفردية  ندعوه  الذي  الظرف  هذا  يتشكل  كيف  يفهموا  أن  املربون 

ضمن أجهزة التنظيم االجتماعي، مبا في ذلك التعليم«.7

املنهاج  لطبيعة  بانتقادات  الكثيرين  الراديكالية  التعليم  نظرية  وتزّود 
املدرسي الذي ُبنَي على أساس اجتماعي، لكنها تخفق، في الوقت 
هذا  مثل  في  نًا  متضَمّ كان  ما  عاتقها  على  بجدية  تأخذ  أن  نفسه، 
احلكم. أي أن املنهاج املدرسي ببساطة ليس بناًء اجتماعيًا. فهو أيضًا 
التي أسست  األمور  املاضي حول  الكفاح  تاريخي عن كل من  تعبير 
للسلطة السياسية والثقافية، وأشكال التنظيم األخالقية، والفكرية، 
منح  لقد  املدرسة.  لسلطة  محددة  أشكال  في  نة  املتضَمّ واملعنوية 
من  بعضًا  االستثناءات،  بعض  مع  التعلم،  الراديكاليون  املنظرون 
التعليم  في  األبعاد  لتلك  أي  املدرسية؛  للحياة  اإليجابي  االهتمام 
)schooling(، التي وصلت عميقًا إلى اهتمامات التجربة اليومية. 
وقد أهِملت في هذه احلالة مسألة مثل ما الذي يشّكل املعرفة النقدية، 
أو كيف يجب أن تتطور الهوية، واللغة، والثقافة كجزء من التعليم 
النقدي. وبشكل أكثر حتديدًا، ما أهِمل كان القضية األساسية لكيفية 
للسيطرة  إيجابي  مفهوم  لتطوير  توفر األساس  التي  املمكن  لغة  خلق 
الدميقراطية  املفاهيم  منهما  نبني  اللتني  االجتماعيتني،  واملسؤولية 

من ورشة عمل حول توظيف الرسوم املتحركة في التعليم.
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للمعرفة  املنّظمة  والهيئات  الصفية،  والعالقات  املدرسي،  للتنظيم 
املدرسية وندافع عنها.

وفي هذا الصدد، نحتاج فقط للتشاور بشأن املثال الوارد في الفصل 
لقضية  احملافظني  املربني  جانب  من  املخِجل  االستغالل  عن  األول 
اجلودة التعليمية. فعلى غرار الكثيرين من زمالئه، ليس لدى تشستر 
فني 8 شيء ملموس يقوله عن مضمون شعار »التمّيز«. فمجرد تكراره 
يشّكل رمزًا يشير إلى أن احملافظني فقط ميكنهم أن يقّدموا لغة املمكن.

من ناحية أخرى، لدينا التقاليد الغنية للتربية املتقدمة وبعض النزعات 
املنهاج.  جودة  يعالج  بديل  على  لالعتماد  األوروبية  املاركسية  في 
النطاق  واسع  إملام  من  غرامشي  إليه  دعا  الذي  ذلك  هنا  ويحضرنا 
الالتينية  وحتديدًا  واالجتماعي  الشخصي  لالستقالل  كأساس  باللغة 
متاس  على  الطالب  جتعالن  أساسيتني  لغتني  باعتبارهما  واإلغريقية 
للثورة  املبكرة  األيام  الغربية. وبشكل مماثل، في  تاريخ احلضارة  مع 
الطالب  من  يطلب  منهاج  عن  تروتسكي  ليون  دافع  البلشفية، 
إن  أخيرًا،  البرجوازية.  للثقافة  والفلسفية  األدبية  التقاليد  استخدام 
تاريخ احلركة العمالية في هذا البلد وفي أوروبا مليء بأمثلة عن جهود 
ثقافة العمال التي جتاوزت حدود املظالم، والتفاوض على األجور، 
وممارسات أخرى لالحتادات التجارية. وقد وفرت االحتادات معرفة 
بالقراءة والكتابة ألعضاء مولودين في اخلارج، ودورات في التاريخ 
واألدب والفلسفة، وفي األوقات األخيرة، ساعدت بعض األعضاء 

الكتساب مهارات جديدة مطلوبة في سوق العمل.

باللغة  النطاق  واسع  إملاما  أو  فلسفة  املتحدة  الواليات  تتطّلب  وال 
محل  الكمبيوتر  ثقافة  حلت  كبير،  حد  وإلى  الثانوية.  مدارسها  في 
املطالبة التقليدية باإلملام الفكري، وهذا يعكس توّجهًا حدده الشاعر 

جوزيف برودسكي عندما حتدث عن هيمنة »األرقام« في منهاجنا.

والصرامة،  بالشدة  تستخف  ما  دائمًا  العامة  األميركية  فالفلسفة 
عمومًا  التحرك  هذا  يعكس  للتعلم،  الرسمية  الرايات  ُترفع  وعندما 

شعورًا باإلحلاح جتلبه »أزمة« جديدة.

ومثلما تسبب سبوتنك في إحداث نهضتنا التعليمية األخيرة، كذلك 
رخيصة  إلكترونية  وأدوات  سيارات  إلنتاج  اليابانية  املوهبة  حفزت 
اهتمامنا اجلديد. لكن خشية أن نؤمن بأن احملافظني اجلدد يقصدون 
رفع مستوى مدارسنا بصدق، نحتاج فقط إلى مراجعة املهنية واملركزية 
األوروبية اجلديدتني اللتني تضفيان قدرًا من التميز على بحثهم. ولو 
املدارس  من  يطلب  شخص  أي  اجلدد  احملافظني  بني  من  هناك  كان 
العمالية خالل  احلركة  أو  بالتعليم،  احلاكمة  الطبقات  تعنيه  كانت  ما 
سنوات متردها، لكان على الراديكاليني أن يصفقوا بأيديهم. نحن ال 
تعلم  في  يساهم  أن  ميكن  كثيرة  مبهن  املرتبط  املهارات  تعلم  أن  ننكر 
جاد. فمع ديوي نحن مقتنعون أن التعلم ميكن أن يحصل من خالل 
مهن، لكن املسألة ال تكمن في تعلم مهارة ضيقة قد تصبح مهملة في 
يستطيع  فقط  متعدد األوجه  تعليمًا  أن  نؤكد  القريب. نحن  املستقبل 
يحتاجهما  اللذين  واإلبداع  االستقالل  بلوغ  من  الطالب  ن  ميِكّ أن 
للحاجات،  وإشباع  للسلطة  طريق  فالتعليم  الدميقراطي.  املجتمع 

رأس  لتوفير  بل  للتعزيز،  برنامج  لديهم  ليس  اجلدد  احملافظني  لكن 
املال البشري القادر على جعل العمل التجاري األميركي قاباًل للنمو 

مرة أخرى في السوق العاملية ليس إال.

أن  يجب  املدارس  أن  على  أخرى،  مرة  التأكيد،  إلى  بحاجة  نحن 
لكي  لكن  والكفاح.  للتدخالت  فعالة  مواقع  باعتبارها  إليها  ُينَظر 
نأخذ بجدية فكرة أن املدارس تشتمل على إمكانيات إلعادة تعريف 
التي  احلالة  ينقذوا  أن  املربني  النقديني، على  واملمارسة  التعلم  طبيعة 
وصلت إليها سياسات املنهاج وإنتاجه من تاريخ االنتقاص من قدره. 
ففي املاضي، أقِصيت دراسات املنهاج إلى هوامش النظرية التعليمية 
هذا  على  التعليمية  والفلسفة  اإلدارة  هيمنت  حني  في  وممارستها، 
على  والسيطرة  اإلدارة  صّنفت  الظروف،  هذه  ظل  وفي  املجال. 
املعلومات أهمية التعلم النقدي ومغزاه. وعلى نحو مماثل، ُفحصت 
املدارس ضمن خطاب املمكن بقدر ما أقِصيت إلى األساسيات امللحة 

إلدارة األنظمة وقسوة الفحص التعليمي واالختيار.

على  ينطوي  أنه  اآلن  بعد  املنهاج  اعتبار  ميكن  ال  نظرنا،  وجهة  من 
مصلحة ثانوية. يجب أن يصبح مركز اهتمام املدارس، بحيث يشير 
باعتبارها  املدارس  إلى  وفريري  وديوي،  غرامشي،  رؤية  بحسب 
النقدية،  املواطنة  تبرز  تعلم  ألشكال  تتكّرس  عامة  أنشطة  مجاالت 
للتعلم عن  العضويني، ومواقَع  املثقفني  املدنية، وتدريب  والشجاعة 

مبادئ الدميقراطية املتعددة الثقافات واألعراق.

املدرسية،  للحياة  مركزًا  واملمارسة  املنهاج  نظرية  تصبح  لكي  لكن 
عندئذ يجب إعادة تعريف العالقة بني السلطة والسيطرة االجتماعية. 
وإيجابية،  سلبية  قوة  أنها  حيث  من  السلطة  إلى  ُينظر  أن  ويجب 
إلى  ُينظر  أن  ويجب  خاللهم.  ومن  الناس  أجل  من  يعمل  وكشيء 
ن  ميِكّ تطبيقها  فنموذج  ديالكتيكية،  شخصية  باعتبارها  شخصيتها 
تعريف  إعادة  على  مهمة  تأثيرات  له  للقوة  املشهد  هذا  أيضًا.  ويقّيد 

العالقة بني السيطرة االجتماعية والتعليم.

إمكانيات  متتلك  كونها  االجتماعية  السيطرة  إلى  ننظر  أن  املهم  من 
إيجابية وسلبية على حد سواء. مبعنى أنها عندما ترتبط مبصالح حتفز 
التعزيز الذاتي واالجتماعي، فإن بناء السيطرة االجتماعية يوفر نقطة 
وممارسته.  النقدي  للتعلم  شروط  عليها  تتأسس  التي  النظرية  البداية 
املوقف  هذا  على  يؤكد  الذي  السلطة  مفهوم  يبدأ  مماثل،  وبشكل 
بافتراض أنه إذا كانت السيطرة االجتماعية تسعى إلى خدمة مصالح 
احلرية، عندئذ يجب أن تفعل ذلك لتعزيز املعلمني والطالب. وكما 
اسُتخدمت في هذا السياق، فإن السيطرة االجتماعية تخاطب أشكال 
الطالب  متنح  التي  امللحة  املناهج  تصميم  ملهمة  الضرورية  املمارسة 
باملهارات األساسية للتحليل والقيادة  صوتًا نقديًا وفعااًل، وتزودهم 

في العالم املعاصر.

أيضًا  تخاطب  بطريقة  االجتماعية  السيطرة  مفهوم  نستخدم  لكننا 
االجتماعية  البنية  بأشكال  احلرية  مفهوم  نربط  فنحن  أساسيًا.  شيئًا 
واالنضباط التي تعتبر ضرورية في خلق وإعداد مناهج جديدة لتطوير 
ومن  التحررية.  املصالح  جتسد  التي  املناهج  لتشجيع  الالزمة  املبادئ 
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ال  االجتماعية  للسيطرة  النقدي  املفهوم  أن  على  هنا  نؤكد  أن  املهم 
السياق  وتوفير  الصارمة،  املسؤولية  قضية  من  يتملص  أن  يستطيع 

والشروط املالئمة لتطوير أشكال التعليم التحررية.

ويرتبط مبفهوم السيطرة االجتماعية احلاجة ملربني راديكاليني يأخذون 
فثقافة  الثقافية.  السلطة  عليه  نطلق  وما  التعليم  بني  العالقة  بجدية 
املدرسة عملت تقليديًا بشكل رئيسي ضمن منطق يدافع عنها كجزء 
هذه  نقل  في  تتمثل  املعلم  وظيفة  وكانت  العليا.  الثقافة  نسيج  من 
الثقافية  األشكال  تلك  عن  التعويض  أمل  على  الطالب  إلى  الثقافة 
التي أعيَد إنتاجها على أرضية ثقافة شعبية وجتربة طبقية خاضعة لها. 
وقد قاوم املربون اليساريون هذه النظرة للثقافة بحجة أن الثقافة العليا 
رت خارج نسيج الهيمنة واالرتباك، وعلى هذا األساس  نفسها قد ُطِوّ
كان  معارضة،  تعليمية  مهمة  معارضتها. وكجزء من  بد من  كان ال 
ملواجهة  تقدميها  وإعادة  املضطَهدة  املجموعات  ثقافة  إنقاذ  من  بد  ال 
األبعاد السيئة للثقافة املهيمنة. وكان يتمثل املفهوم األساسي هنا في 
ومع  املضطَهدة.  املجموعات  بتجربة  الراديكاليون  املربون  يعمل  أن 
أن هذا املفهوم الثاقب كان يوجه النقد للثقافة املهيمنة وإعطاء صوت 
في  أخفق  فإنه  النساء(،  السود،  العاملة،  )الطبقة  التابعة  للثقافات 
تطوير أشكال للمناهج بهدف التعامل مع الثقافات املهيمنة والتابعة. 
مع  للعمل  ال  احلاجة  بجدية  يأخذ  أن  في  أخفق  أخرى،  وبكلمات 
وبالتالي،  أيضًا.  عليها  العمل  في  بل  فحسب،  التابعة  الثقافات 
الثقافية  التجارب  على  التأكيد  عدم  به  ُيقصد  لم  عليها«  »العمل  فإن 
فحسب، بل أيضًا التحقيق فيها نقديًا لتحسني مواطن القوة والضعف 
الثقافية  السلطة  مفهوم  من  القصد  كان  إذا  مماثل،  نحو  وعلى  فيها. 
أن  يجب  عندئذ  النقدي،  التعليم  ألشكال  النظري  األساس  توفير 
يتحول إلى موضوع لفحص ما يحتاج الطالب واآلخرون إلى تعلمه 
حتديد  إلعادة  احلاجة  إلى  يشير  وهذا  اخلاصة.  جتاربهم  نطاق  خارج 

دور املعرفة ضمن سياقات الدراسات الثقافية واملنهاج.

ليس  املنهاج،  دراسة  على  النقدي  التعليم  يركز  سوف  ذلك  بعد 
للغة  محددة  أشكال  محاكاة  أو  ذاتية  ثقافية  مسألة  مجرد  باعتباره 
واملعرفة، بل على النقيض من ذلك، سوف يؤكد على أشكال للتعلم 
واملعرفة تهدف إلى توفير فهم نقدي لكيفية عمل الواقع االجتماعي، 
وسوف يركز على كيفية تعزيز أبعاد معينة ملثل هذا الواقع وعلى طبيعة 
به  اخلاصة  اجلوانب  تلك  تغيير  أيضًا  ميكن  وكيف  املتكّونة،  عملياته 
أكثر حتديدًا عن  الهيمنة. ويوفر ستوورت هول فكرة  املرتبطة مبنطق 
نوع املهارات التي يتطلبها هذا النوع من التعليم النقدي، حيث يقول:

»إنها املهارات التي تعتبر أساسية، اآلن، لطبقة تعتزم أن تقود، ال أن 
تخدم ببساطة العالم املعاصر. إنها مهارات التحليل األساسية العامة 
املفاهيم واألفكار واملبادئ عوضًا عن »مضامني« محددة  بناء  وإعادة 

وقدمية للتجريد والتعميم والتصنيف ميكن تعليمها في أي مستوى.9

مفهوم  على  النقدي  للتعليم  الطريقة  هذه  ُتبنى  مماثل،  وبشكل 
بناء  في  مدرسية  وممارسة  بالفعل  مجدية  معرفة  ُيعّد  ملا  ديالكتيكي 
تتحدى  للمعرفة  أشكال  حول  تطويرها  يتم  وسوف  حترري.  منهاج 
كليًا  معارضتها  من  بداًل  نقدي  بشكل  مهيمنة  أيديولوجيات  وتالئم 

التاريخية  الطالب  جتارب  خصوصيات  أيضًا  تأخذ  كما  ببساطة. 
أنها  أي  نقدي.  صفي  تعليم  لتطوير  انطالق  كنقطة  واالجتماعية 
نقديًا.  نستخدمها  بحيث  مغزى  ذات  جلعلها  شائعة  بتجارب  ستبدأ 
التعليمية  باإلستراتيجيات  بالتفكير  الراديكاليون  املربون  يبدأ  ومثلما 
نوع  أي  حول  الوضوح  بعض  تطوير  إلى  سيضطرون  للمستقبل، 
لبناء دميقراطية نقدية. وهذا يعني إعادة تعريف  املنهاج املطلوب  من 
هذه  ومثل  فعاًل.  املجدية  واملعرفة  املدرسة،  وثقافة  السلطة،  مفهوم 
التعليمية.  والنظرية  القائمة  التعليم  أشكال  تسخير  تعني  ال  املهمة 
التضاريس  ومواجهة  إعمالِها،  إعادة  تعني  فهي  ذلك،  عن  وعوضًا 
إمكانيات  وهي  الدميقراطية،  اإلمكانيات  وبناء  عليها،  تتطور  التي 

متأّصلة في املدارس وفي الرؤى التي توّجه أعمالنا.

كما نريد أن نؤكد أن ركيزة املثقفني املتغيرين في منظمات سياسية قائمة 
ومجاالت عامة معارضة ممن ُيعدون جزءًا من اخلطاب حول السلطة 
للنضال من  ما هو مهم  لكنها كل  متزايد،  قد أصبحت صعبة بشكل 
أن  وهو  إليه،  اإلشارة  من  بد  ال  شيء  وثمة  نفسه.  الوقت  في  أجله 
السياسي  اخلطاب  من  رئيسي  بشكل  إقصاؤه  مت  قد  األميركي  اليسار 
اليسار  في  موجودة  منظمات  وأي  القرن.  هذا  في  مرة  ألول  املهيمن 
للمثقفني  الدعوة  فإن  لذلك،  العارمة.  الفوضى  من  حالة  في  تبدو 
املتغيرين وتطوير املجاالت الدميقراطية العامة يفترضان مظهرًا ملطلب 

طوباوي.

بدون  أنه  وآخرين  بلوك  إرنست  مع  نعترف  فإننا  ذلك،  على  وبناء 
رؤية للمستقبل ليس ثمة إمكانية لتحّول جماعي في الزمن احلاضر. 
وبالطبع، مثل هذه الرؤية هي جل ما هو صعب منذ أن فقد املذهب 
التقدمي األميركي اجتاهه منذ نهاية الستينيات، جزئيًا، بسبب هجمة 
احملافظني اجلدد وأزمة اليسار العاملي. ومع ذلك، فإن أولئك الذين 
عليها  محكوم  إمكانيات  ثمة  تبق  لم  أنه  لو  كما  التصرف  يرفضون 
النقدي  النوع  إنتاج أنفسهم كمثقفني منعزلني هم من  بالفشل إلعادة 
أو املتعاون. وعلى غرار فريري وغرامشي، نحن نعتقد أن السياسة 
إلى  الكتاب،  هذا  أنحاء  مختلف  في  أكدنا  وكما  تعليمي.  نشاط 
في  منخرطون  بأننا  وواعيًا  ذاتيًا  نقديًا  تعليمنا  معه  أصبح  الذي  احلد 
النقد،  أكثر من خطاب  إلى  السياسة حتتاج  السياسة، لكن مثل هذه 

فهي حتتاج أيضًا إلى خطاب املمكن.

التعليمية  النظرية  إلى احلاجة مللء  الفصل يشير  اقترحناه في هذا  وما 
املربني،  رغبة  مع  تتناغم  أن  ُيؤمل  رؤية  للمستقبل،  برؤية  والتطبيق 
طبيعة  ولعل  مبجازفات.  والقيام  للنضال  وآخرين  األمور،  وأولياء 
مثل هذه املهمة رمبا تبدو مستحيلة في بعض األوقات، لكن مخاطر 
النضال هو  هذا  مبثل  وااللتزام  كبيرة جدًا.  التحدي  هذا  مثل  إهمال 
فإن  السياق،  هذا  وفي  بجدية.  أطفالنا  بحياة  لنأخذ  مدّوية  دعوة 
وأجيال  احلياة،  يخاطب  وتعليمي  سياسي  حتّرك  هو  عنه  دافعنا  ما 
القيمة  لها-  أولي  -كمبدأ  وتأخذ  احلياة  تختار  دعوة  إنه  املستقبل. 

واإلمكانيات املتأصلة في النضاالت اإلنسانية.

مراجع خمتارة:
طاملا أن الكثير من املراجع احملافظة والليبرالية املدّونة في هذا الكتاب 
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معروفة جدًا، نريد أن نوفر قائمة باملراجع املختارة التي ترتبط بشكل 
وفي  وممارسته.  الراديكالي  التعليمي  باخلطاب  مباشر  وغير  مباشر 
إما معروفة نسبيًا وإما مجهولة  بعض احلاالت، تكون هذه األعمال 

عمومًا في الكتابات واملراجعات التعليمية املألوفة.
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