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الفكر والرتبية

 تقديـم:

التربية الوطنية سياسة جديدة للمدرسة )NPE( أعادت فيها تنظيم التمدرس في االبتدائي، عبر ثالثة أسالك  1990، حددت وزارة  في سنة 
تربوية هي: التعلمات األولية )من سن الثانية والثالثة إلى سن الرابعة واخلامسة(، التعلمات األساسية )من سن اخلامسة والسادسة إلى سن السابعة 
والثامنة(، مرحلة التعميق )من سن الثامنة والتاسعة إلى سن العاشرة واحلادية عشرة(. وركزت هذه السياسة اجلديدة على ثالثة أهداف أساسية 
والبرامج  املقررات  هيكلة  مع  القطيعة  إلى  وبذلك دعت  داخل كل مدرسة.  االنسجام  التعليم،  تنظيم  في  املرونة  التعلمات،  استمرارية  هي: 
السنوية، مؤكدة على البناء املستمر للكفايات الرئيسية، عبر أنشطة تعليمية وأيضًا عبر وضعيات ديداكتيكية تنمي الكفايات املمتدة. وفي ظل 
هذا التنظيم، لن يعود للتكرار معنى، ألن كل طفل يتقدم حسب إيقاعه اخلاص، باملرور عبر سلك من سنتني إلى أربع سنوات، ويفضل أن يتبع 

مسارًا فرديًا يسمح له بالتقدم املتنوع حسب املجاالت.

التوافق بني األسالك وداخل كل سلك على حدة، والعمل  وتؤكد النصوص احملددة لهذه السياسة على العناصر املرتبطة بهذا اإلصالح، وهي 
اجلماعي، ومشاريع املدرسة، والتعاون مع اآلباء واجلماعات احمللية. كما تتصور كيفيات متنوعة وغير ممركزة لألسالك، على مستوى التوقيت 
مقترحات  اجلديدة كل  السياسة  عبأت هذه  فقد  الصحيح.  االجتاه  اتباع  إلى  الدعوة  في  رغبة  هناك  وباختصار،  التالميذ.  املواد وجتميع  وتقطيع 
احلركات البيداغوجية املجددة ومقترحات البحث في التربية، باجتاه البيداغوجيات النشيطة واملتمايزة والعمل اجلماعي بواسطة املشاريع. لكن، 

هل يبدو األمر بهذه السهولة ميدانيًا؟ هل يكفي إدراج اإلمكانية البنائية للبيداغوجيا الفارقية لكي يتم إجنازها؟

صحيح أن هذه السياسة اجلديدة متثل تقدمًا، لكن شريطة اعتبارها كخطوة أولى وكقرار بتجاوز أول حاجز لالنخراط في عملية تلمس وبحث 
يتطلبان وقتًا طوياًل. وال ميكنها أن تصل إلى حلول فعلية جديدة، إال إذا أقرت بالعوائق احلقيقية املتعلقة بالديداكتيكات، وبالوسائل التعليمية 
املناوئة للتمايز، وأيضًا الهويات وعادات الشغل وامليوالت واملخاوف غير املالئمة للتعاون وللعمل  التفكير  التقييم والتكوينات وأمناط  وأشكال 
اّتهام املدرسات واملدرسني مسبقًا واعتبارهم مذنبني، لعدم انتهاز فرصة القفزة التاريخية إلى األمام؟ من  اجلماعي ولتدبير املشاريع. فهل يتعني 

األفضل أن نقبل صعوبة املهمة، وأن ندرك أنها تقتضي حصول تغيير على مستوى املهنة ووظيفة املدرسة.

األسالك الرتبوية 
ومشاريع املدرسة1

فليب بيرنو
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 1. قضـــاء فرتة رائعــة!

البنيات  يبدو من املريح القول: »ال ميكننا أن نفعل أي شيء في ظل 
القائمة التي لم توضع إلقرار التمايز بالتعليم«. واحلال، أن السياسة 
كانت  ما  إذا  اللهم  الكسول.  الرأي  هذا  إلى  اللجوء  متنع  اجلديدة 
التناوب. لكن  اليسار، قد تفككت بفعل سياسة  أقرها  التي  البنيات 
األمر ليس مؤكدًا. فقد انتهت املرحلة التي كانت فيها املصلحة احليوية 
للطبقة املهيمنة، تقتضي احلد من الدراسات الطويلة األمد. ذلك أن 

املجتمع تغير وأصبح الفشل املدرسي عائقًا أمام التطور االقتصادي.

وكيفما  التعددية،  باملجتمعات  احلكومات  فإن  أخرى،  جهة  من 
للمناورة، بني  إال على هامش صغير  تتوفر  السياسي، ال  لونها  كان 
إكراهات السوق واحلركات االجتماعية. ولم تعد األسالك التربوية 
عبارة عن »فكرة منبثقة من اليسار«، ألنها تستجيب للرغبة في تكوين 
أكبر عدد من األطفال واملراهقني، من أجل مجتمع مركب، كوني، 
متحرك، يعيش في ظل بطالة مهيكلة ويخضع حلركات سكانية ال مثيل 
لها في تاريخ اإلنسانية وإلعادة تكوين غير متوقعة للدول ولتطورات 
تكنولوجية، تتجاوز بسرعة التصنيفات الضيقة، ولصراعات طائفية 

وثقافية وأيديولوجية جديدة.

ففي هذا العالم، لم يعد التكوين حلمًا يساريًا أو استثمارًا ميينيًا، بل 
أصبح ضرورة للبقاء.

وإذن، فإن الكرة توجد في ملعب »أصحاب« املدرسة. ومن املؤكد 
أن من يحتاجون إليها سيجدون مبررات لبقاء األوضاع كما هي، مثل 
النصوص املتناقضة والوسائل غير املالئمة والتراتبية غير القادرة على 
دعم التغيير والظرفية السياسية غير املستقرة. أما الذين ال يبحثون عن 
مثل هذه الذرائع، فسيعتبرون خلق األسالك التربوية كإمكانية بنيوية 
التمدرس في االبتدائي في اجتاه تكوين  أكثر- لتحويل  أقل وال  –ال 

أكمل وأمنت وأبعد عن الالمساواة القائمة.

تفريد املسارات أو العودة إىل املصادر. 1-1
تتجلى قيمة األسالك التربوية في إمكانية تفريدها ملسارات التكوين. 
وتثير  التعليم؛  تفريد  عن  احلديث  مت  العشرين،  القرن  بداية  فمنذ 
الوصاية  من  نوع  بل  فرد،  بكل  الشخصي  االهتمام  الصيغة  هذه 
)tutorat( التي تبدو غير واقعة داخل مدرسة جماهيرية، غير مهتمة 
مت  وقد  للتكوين.  محركًا  باعتباره  املتعلمني،  بني  املتبادل  بالتفاعل 
التالميذ  أن  منطلق  الفارقية،2 من  البيداغوجيا  بعد عن  فيما  احلديث 
العبث  من  وسيكون  نفسها.  واملوارد  والطريقة  باإليقاع  يتعلمون  ال 
وضعهم أمام مهام ومتطلبات متماثلة، بذريعة أنهم من السن نفسها 
أو ينتمون إلى مجموعة القسم نفسها. وهكذا، تقدم تفريد مسارات 

التكوين على درب التمايز بشكل كبير على هذا املستوى.3

التعليم  مع  جذرية  قطيعة  تطلب  األمر  هذا  فإن  احلال،  وبطبيعة 
دام  –ما  املتعلم  حول  التمركز  ضرورة  على  التأكيد  عبر  التقليدي 
كما  تعليمية،  وضعية  كل  داخل  فقط  ليس  مبساره–  يتعلق  األمر 
ملتابعة  الطويل،  املدى  إلى ذلك، بل على  الديداكتيك احلديثة  تدعو 

تفرد  يستدعي  لهذا،  عدة.  سنوات  خالل  وخطواته  التربوية  حياته 
بل  الديداكتيكية،  الوضعية  تتجاوز  تنظيمية  عدة  التكوين  مسارات 
وحتى إطار السنة الدراسية. وأخيرًا، فإن األسالك البيداغوجية تقدم 
إمكانية تدبير املسارات على مدى سنوات عديدة. وإذا ما جتاهلنا هذه 
بشأنها  التشاور  يتم  لم  بيداغوجيات  تكرار  على  ودأبنا  االستمرارية 

على الرغم من اختالفها، فسيكون مسعانا فاشاًل!

جتاوز اخملاوف وبناء عمليات التحكـم. 1-2
بل  معقول«،  بشكل  »متشعبًا  حتى  وال  بسيطًا  األمر  هذا  يكون  لن 
أن  4،ذلك  )Morin( موران  حدده  الذي  باملعنى  معقدًا  سيكون 
يوجد  كما  ونطوعه،  نعايشه  ونحن  األساس،  في  يوجد  التعقيد 
ومشاريعها  الذوات  وتوترات  واالختالفات  املواقف  تأرجح  في 
املتبادلة. فبإمكان مهندس متوفر على  وعالقاتها باملعارف وروابطها 
أو آالف  مئات  يقود  أن  للتدبير،  وأدوات مالئمة  نظري جيد  منوذج 
العمليات املتوازية. كما أن بإمكان فريق من املراقبني اجلويني، توجيه 
مئات الطائرات التي تقترب أو تبتعد عن املطار، بدقة. ويسمح جمع 
احلاالت  في  القرار  واتخاذ  السالمة  وعدة  املعلوميات  -مثل  املوارد 
ويختلف  كبير.  بشكل  ومتنوعة  مادية  مسارات  بتدبير  املستعجلة- 
أخذ  ألن  والعالئقية،  والوجدانية  الذهنية  للمسارات  بالنسبة  األمر 
املعلومة واتخاذ القرار والتدخل، تتم من خالل كائنات إنسانية تسعى 
وتتخذ  هواها،  على  القواعد  وتؤول  الفهم،  إلى  مرحلة،  كل  في 
وفق  إستراتيجيات  وتقود  وتتصارع  وتتحالف  وتتفاوض  املبادرات 

منطق متعدد اجلوانب.

التكنولوجيا  إلى  متامًا  اإلنسانية  الكائنات  يخضع  نظام  وبإمكان 
عمليات  بني  للتنسيق  ممركزة  مبراقبة  القيام  محددة–  زمنية  فترة  -في 
متوازنة عديدة. لكن ال ميكن لتدبير مسار التكوين املتفرد باملدرسة أن 
يستنتج هذا النموذج، ألنه غير ممركز بالضرورة، ويقتضي االنخراط 
والتخيل والتشاور والتعاون بني األنظمة واألشخاص. لذلك، فهو 
يتطلب جتاوز املخاوف وبناء عمليات التحكم. وقد حاولت في سياق 

آخر،5 وضع جدول بهذا اخلصوص، يتضمن ثالثة مستويات هي:

مستوى النظام التربوي أو املجوعات الفرعية الواسعة، مثل التعليم  «
االبتدائي مبنطقة معينة.

ولوضع  « للتدبير  وحدات  بوصفها  واملدارس،  املؤسسات  مستوى 
املشاريع.

املعلم  « بني  اليومية  العالقة  أي  الديداكتيكية؛  التفاعالت  مستوى 
والتالميذ وأيضًا العالقات بني الفرق التربوية.

طبعًا، فإن املخاوف ترتبط بغياب التحكم الواقعي أو املتخيل.

مشاكل  مواجهة  من  املؤسسة  رئيس  يتخوف  أن  املمكن  فمن  هكذا 
مشروعيته،  وحتى  مؤهالته  تتجاوز   ،)équité( باإلنصاف  متعلقة 
بني  العمل  تقسيم  يخلخل  التربوية،  باألسالك  االشتغال  ألن 
فإنه سيعترض  إذا استمرت هذه املخاوف،  ما  املدرسني. وفي حالة 
السائدة  الشكلية  املساواة  مع  قطيعة  كل  على  ضمنًا،  أو  صراحة 
بالتنظيمات املدرسية، حيث متنح ساعات العمل واملسؤوليات نفسها 
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ألن  ليس  املتساوية،  اإلدارية  والوضعيات  الدبلومات  ألصحاب 
هذه الصيغة من أعدل الصيغ –فبتعمقنا فيها، سنالحظ أنها تتضمن 
عن  بيروقراطي  جواب  إعطاء  من  متكن  ألنها  بل  كبيرة-  المساواة 

سؤال العدالة.6

إن بناء التحكم هو دومًا تقريبًا جتاوز للمخاوف، وهو أيضًا، وبشكل 
أعم، اكتساب ملعارف وإلتقانات جديدة، من أجل مواجهة التعقيد. 
وال يسمح املقام بفحص تفصيلي لكل املخاوف التي ينبغي جتاوزها، 
التربوية  األسالك  جلعل  بناؤها،  يجب  التي  التحكم  عمليات  ولكل 
أداة مقنعة لتفريد مسارات التكوين. وأريد التوقف اآلن، عند بعض 
اجلوانب املهمة، وهي إغناء العدة، وتعلم االشتغال بشكل جماعي، 
وليس  العام  املنظور  هو  هنا،  يهمني  وما  الذات.  على  واالشتغال 
ما  ألنه  التقدم،  حتقيق  ميكن  ال  نشيطة،  مقاربة  فبدون  التفاصيل. 
فائدة األدوات، إذا كان التعاون املهني مفككًا، وإذا ما ظل أشخاص 

كثيرون منعزلني أو متقوقعني حول ذواتهم؟

 2. إغنـاء العـدة:

تبدو االستعارة دقيقة، إذا ما حتررنا من تصور العدة )األداة( كشيء 
مادي. ففي املهن اإلنسانية، تعتبر األدوات وسائل إلجناز عمل ما. 
للعالم  وفهمهم  أنفسهم  األشخاص  في  تتمثل  األدوات  هذه  لكن 
وتكوينهم  وشجاعتهم  وهويتهم  ودوافعهم  وإكراهاتهم  وغاياتهم 
معارف  بوصفها  أي  للكلمة؛  الواسع  باملعنى  وأفكارهم  ومواقفهم 
جتسيد  املمكن  ومن  العمل.  طرق  أو  وخطاطات  ومفاهيم  ومتثالت 
وإجراءات  احلاسوب  )برامج  ولوائح  شبكات  داخل  األدوات  هذه 
لنشاط  دعامات  مجرد  تظل  لكنها  ملموسة(.  وموضوعات  مشفرة 
رمزي وعالئقي معقد. هكذا، لن تكون الشبكة مفيدة، إذا لم يفهم 
مستعملها، محتوياتها وسبب صياغتها، وإذا لم يتمكن من تأويلها 
وتكييفها مع الوضعية. فاألداة احلقيقية تتمثل في الشخص، في آخر 

املطاف.

فإنه  العمل،  إمكانيات  وسعت  للمدرسة  اجلديدة  السياسة  أن  ومبا 
ينبغي اعتماد أدوات جديدة. هكذا، يجب أن تكون أدوات التمييز 
هامش  مع  متناسبة  الدراسية،  السنة  وخالل  القسم  جماعة  داخل 
ثالث  مدته  مسارًا  التربوية  األسالك  حددت  ما  وإذا  االشتغال. 

سنوات، فإنها ستتطلب اعتماد أدوات أكثر طموحًا.

2-1. أدوات املالحظة والتنظيم
لتفريد مسارات التكوين، يجب أواًل ضبط كل فرد واكتشاف وضعه 
بعد  التعلمات.  توقف  أسباب  أو  تقدمه  وطريقة  وإيقاعه  واجتاهه 
ومستويات  ومشاريع  أنشطة  نحو  املتعلم  توجيه  إعادة  ينبغي  ذلك، 
فإن  الواقع،  وفي  جديد.  ديداكتيكي  تعاقد  نحو  وأيضًا  أخرى، 
ما  فغالبًا  متميزين،  وفعلني  مرحلتني  يشكالن  ال  والتنظيم  املالحظة 
واالهتمام  املتعلم  مساءلة  ألن  الفهم،  مسعى  خالل  التنظيم  يحصل 
به ومبحيطه، هما مبثابة تدخل. وعلى العكس من ذلك، فإننا نفهم 
بعض املقاومات واألخطاء، عند محاولتنا القيام ببعض األشياء. أو 
تربوي؟  بالنسبة لكل عمل  أدوات أساسية  ليست املالحظة والتنظيم 

تكوين  أن  هو  بسيط،  لسبب  امتدادها؟  األسالك  تفرض  وملاذا 
املدرسني فقير من هذه الزاوية. وأنا ال أقصد هنا قراءة مجلة »الدفاتر 
البيداغوجية« واملؤلفات حول البيداغوجيا الفارقية والتقييم التكويني 
املدرسني  في  أفكر  بل  املجددة،  والديداكتيكات  املنهجية  واملساعدة 
الذين ال ينتمون إلى احلركات البيداغوجية وال يقرأون اجلرائد املهنية 
أو كتب علوم التربية، ونادرًا ما يخضعون للتكوين املستمر. فهؤالء 
املدرسون الذين يشكلون األغلبية، هم الذين سيساهمون في جناح أو 
فشل األسالك. وال ميكنهم، إذا ما أدركوا إجناحها، االكتفاء بأدوات 

املالحظة التكوينية التي يتوفرون عليها حاليًا.

2-2. أدوات النقل والتخطيط الديداكتيكيني:
تيسير  وبالتالي  »مالئم«،  مقرر  بناء  يعني  املتفردة  املسارات  اّتباع  إن 
نقل ديداكتيكي أصيل، إن لم يكن بالنسبة لكل تلميذ، فعلى األقل 
مستواهم  بفعل  مؤقتًا،  املتشابهني  املتعلمني  من  فئة  لكل  بالنسبة 
متلكهم  وطريقة  تقدمهم  وإيقاع  تكوينهم  ومشروع  وحاجياتهم 
للمعارف أو طريقة بنائهم للكفايات. ومعلوم أن التعلم املبرمج في 
ستينيات القرن العشرين لم يكن يسمح، كما يبدو من خالل تسميته، 
إال بالتقدم الفردي، داخل شبكة من املقاطع احملددة سلفًا. واحلال، 
وبناء  األمام،  إلى  بخطوة  القيام  يعني  املتفردة  املسارات  تدبير  أن 
ومكتسباتهم،  املتعلمني  حاجيات  من  انطالقًا  تدريجية،  مسارات 
وليس توجيه هؤالء نحو مسالك محددة. فالتفريد ليس هدفًا في حد 
باّتباع مسار  املتعلمون  ذاته، والسؤال املطروح هنا هو: ملاذا ال يقوم 
متنوعة،  صيغًا  تقترح  السفر  وكاالت  أن  نعلم  فنحن  فعاليته؟  أثبت 
وجوالت  األشخاص،  بعض  تالئم  التي  املنظمة  الرحالت  مثل 
خاصة بالنسبة ألولئك الذين ال يسافرون مثل اآلخرين. وبني هذين 
املقترحني هناك صيغ حتت الطلب، بالنسبة ملن يرغب في القيام بسفر 

مختصر دون مسار محدد، مع رفقاء في السفر.

جديدة  أدوات  اعتماد  يجب  بيداغوجيًا،  املسار  يعادل  ما  وإلقامة 
الديداكتيكية  واملقاطع  والوضعيات  واملضامني  األهداف  في  للتفكير 
لتوجيه  أخرى  وأدوات  واختالفها  التقائها  ونقط  الفردية  واملسارات 
أخرى.  وأنشطة  ومجموعات  مستويات  نحو  بانتظام  املتعلمني 
مرة  تتخذ  التوجيه  قرارات  في كون  القارة،  التجمعات  قوة  وتتجلى 
في السنة، على أساس حصيلة شاملة. ففي األسالك التربوية، يجب 
وكذلك  معني،  مستوى  ذات  املجموعات  نضاعف  كيف  نتعلم  أن 

احلاجيات واملشاريع وإعادة تركيب وتوزيع مجموع التالميذ.

2-3. أدوات تدبري القسم واملشاريع
يجد املدرسون املسؤولون عن أحد األسالك أنفسهم أمام تعقيد كبير، 
ونحن نفهم تخوفهم طاملا لم يتوفروا على مؤسسات داخلية قادرة على 
ترتيب وتنظيم ما ميكن أن يبدو للوهلة األولى كفوضى عارمة. ذلك 
أن الفاعلني في املدرسة يجدون أنفسهم مثل رئيس محطة يرى اقتراب 
القطارات من محطة لم يوضع تصميم لها بعد. فكيف ميكن التخلص 
من أوهام االصطدامات واخللط؟ واحلال، أن البيداغوجيني يوجدون 
في وضع أسوأ من رئيس احملطة. فبإمكان هذا األخير أن يعتمد على 
مناذج قابلة للنقل، ذلك أن محطته ستشبه محطات أخرى، وهو لن 
مفاتيح  وال  األرصفة  وال  احلديدية  السكك  خطوط  جديد  من  يبتكر 
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حتويل السير واإلشارات. فكل عناصر تدبير حركة القطارات معروفة 
ومجربة وقابلة للنقل وللتكيف داخل محيطات عديدة. لكن ما هي 
املواد املطابقة لبناء سلك تربوي؟ إن أغلبها في حاجة إلى االبتكار، 
لتدبير  املشتركة  الثقافية  والنماذج  واللغة  املفاهيم  إلى  احلاجة  وتبقى 
وهذه  التمدرس.  من  سنوات  ثالث  مدى  على  واملشاريع  القسم 

جميعها أسباب مثيرة للمخاوف!

2-4. أدوات التواصل والتفاوض
بني  الكالسيكي  البيداغوجي  التواصل  إلى  والتنظيم  املالحظة  حتتاج 
يتعلق  ال  األمر  أن  السابقة  العناصر  بينت  وقد  واملتعلمني.  املدرسني 
فقط بالتواصل، بخصوص مهام التعلم وعملياته، بل أيضًا باألهداف 
التنظيم والقرار والتخطيط،  الديداكتيكي واملشاريع وأمناط  والتعاقد 
من  تواصل  إنه  وآبائهم.  والتالميذ  املدرسني  بني  قائم  تواصل  وهو 
وبني  واإلكراهات  الفاعلني  بني  التوافق  لتحقيق  وأيضًا  التفسير  أجل 

املتطلبات املستعجلة ملا هو يومي واألهداف ذات املدى البعيد. وهنا 
بخصوص  سنرى  كما  التفاوض،  على  املتزايدة  القدرة  أهمية  تبرز 

العمل اجلماعي ومشروع املدرسة.

 3. تعلم االشتغال بشكل جماعي

للمدرسة  املألوفة  البنيات  داخل  واحد،  كل  أن  نتخيل  أن  ميكننا 
االبتدائية، هو »مقاتل وحيد«، وهو مبثابة صانع يشتغل حلسابه تقريبًا، 
وبإمكانه التعايش سلميًا مع زمالئه، دون احلديث عن البيداغوجا أو 
املخفضة  الفردانية  هذه  تظل  ولألسف،  الوسائل.  بعض  تبادل  عبر 
ممكنة على مستوى السلك. فنظرًا لعدم التمكن من القيام بعمل أفضل 
أو التوفر على اجلرأة إلجنازه، فقد يعاد خلق مستويات وأقسام ودفع 
البنية اجلديدة باجتاه االنغالقات القدمية. ذلك أن قوة البنية املنفتحة، 
هي نقطة ضعفها أيضًا، فهي جتيز وتشجع التأويالت احمللية وتثق في 

من مساق القصة والدراما – الطفولة املبكرة.
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تعج مبعلمني  التي  املدارس  ففي  والفرق.  باملدارس  اخلاصة  العبقرية 
غير راغبني أو متخوفني من العمل جماعيًا، والتي ال توجد فيها الفرق 
إال على الورق، تسمح البنية بسكب خمرة قدمية داخل قربة جديدة، 
للتجديد  اخلارجية  العالمات  بعض  وإبراز  املظاهر  على  للحفاظ 

وللتعاون.

أن  االعتراف  يجب  التراجع،  هذا  إلى  امليالني  املدرسني  اّتهام  وبدل 
العمل داخل فرقة صعب جدًا، وأن التفاوض بشأن مشروع املدرسة 

ومعايشته يشكالن حتديًا للتنظيمات املدرسية.

3-1. العيش وسط فريق تربوي
قمت في موضع آخر7 بالتمييز بني:

أشباه الفرق التي تتشكل لتوزيع االعتمادات أو الفضاءات اإلضافية  «
أو دعامة مدرس أو خبير، وباختصار لتحقيق اتفاق مفيد.

الفرق باملعنى التبادلي التي تقوم على تبادل األفكار أو املمارسات  «
الصادرة عن هؤالء وأولئك. وتعتبر الفرقة بالنسبة لكل عضو من 
واملساعدة  والرغبة  واجلرأة  األفكار  مينح  محفزًا  محيطًا  أعضائها 

واملسالك امللموسة.
املادية  « الترتيبات  وراء  فيما  تتشكل  التي  احلصري  باملعنى  الفرق 

بالفعل  جماعيًا  يعملون  أشخاص  من  التبادلية،  املمارسات  أو 
ويضعون نظامًا جماعيًا للعمل، بحيث يتخلى كل واحد إراديًا )أو 
هذه  ضمن  وأميز  استقالليته.  من  جزء  عن  األقل(  على  بوضوح 
بحيث  املمارسات،  بني  تنسق  التي  التربوية  الفرق  بني  األخيرة، 
يحافظ كل واحد على حتكمه في تالميذه، وبني الفرق التي يتقاسم 
منوذجي،  وبشكل  أنفسهم.  التالميذ  مسؤولية  جماعيًا  أعضاؤها 
نفسه  التربوي  السلك  في  يدرسون  الذين  املعلمني  على  ينبغي 
يصبح  حيث  ذكرناها،  التي  األخيرة  احلالة  من  قريبني  يكونوا  أن 
املعلمون  ويشعر  جميعًا،  تالميذهم  السلك،  هذا  في  التالميذ 
مسافة  هناك  فإن  وطبعًا،  الوضع.  عن  جميعهم  مسؤولون  أنهم 
طويلة يتعني اجتيازها، بني أشباه الفرق التي تتحدث عنها الوثائق 
العقالنية  املقاومات  احلقيقية. وفضاًل عن  الفرقة  الرسمية، وهذه 
عدم  الوقت،  )ضياع  الصرامة  هذه  مبثل  جماعي  لعمل  جدًا، 
من  جزء  فقدان  الديداكتيكية،  املسؤوليات  توزيع  بشأن  الوضوح 
اآلخر  من  اخلوف  أيضًا  نستحضر  أن  يجب  العمل(،  أثناء  الهوية 
فقدان  ومن  الصراع  من  واخلوف  وسلطته  وحكمه  نظرته  ومن 
التحكم في العالقات البيداغوجية. فلتحمل مسؤولية تدبير سلك 
كل  وقبل  العقبات،  جتاوز  تعلم  يجب  جماعي،  بشكل  تربوي 

شيء، رفض إنكارها أو جعل اآلخر مسؤواًل عنها.

3-2. التفاوض بشأن مشروع املدرسة
ال يكفي التفاهم داخل فريق حقيقي. وفي هذا الصدد، فإن السياسة 
بني  االستمرارية  عن  نفسه  االجتاه  في  تدافع  للمدرسة،  اجلديدة 
داخل  انسجامًا  تفترض  الوظيفة  هذه  مثل  أن  واحلال،  األسالك. 
املدرسة، وتطبع هذه األخيرة بهوية قوية في مجموع جوانبها. لهذا، 
املدرسة.  مبشروع  األسالك  داخل  االشتغال  ربط  املشروع  من  يبدو 
ال  املشروع  هذا  أن  االعتراف  السليم،  احلس  يقتضي  أيضًا  وهنا 
التفاوض بشأنه  إذا ما حصل  املدرسني إال  يلزم  بقرار، وأنه ال  ينجز 

مشروع  وسيكون  االعتبار.  بعني  وميوالتهم  طموحاتهم  وأخذت 
وضمن  التعاون،  ثقافة  وفي  يترسخ.  لم  إذا  خيال،  مجرد  املؤسسة 
املدرسني  بني  التواصل  وتشجع  جتيز  التي  املهنية  العالقات  من  منط 
أن  افترضنا  ما  وإذا  واألجوبة.8  واألسئلة  والفشل  النجاح  وتقاسم 
إدراج  عند  تنمو  أن  بإمكانها  فهل  موجودة،  غير  الثقافة  هذه  مثل 
اللحظة غير مالئمة، فتنظيم األسالك  األسالك؟ ميكن أن نتخيل أن 
يضع بعض املدرسني أمام حتدٍّ يفوق طاقتهم، ويسهل بالتالي االنزواء 
داخل الفردانية أو جتزيء املدرسة. ولتجاوز هذا اخلطر، ينبغي منح 
ومناذج  وموارد  حقيقيًا  دعمًا  املغامرة،  هذه  في  املنخرطني  املدرسني 
لبناء ثقافة مهنية أخرى. وعلى املدى البعيد، يتعني أن مير االستخدام 

الكامل لألسالك التربوية، عبر املهننة املتزايدة ملهنة التدريس.9

 4. االشتغــال على الذات
:)travailler sur soi(

املدرس.  شخصية  ميس  البيداغوجي  التغيير  فإن  املطاف،  آخر  وفي 
وميكننا تصور هذا األمر من منظور إرادي، فكل واحد »مسؤول عن 
نفسه« وبإمكانه القضاء على مخاوفه وشكوكه وإحباطاته وإنكاراته. 
قمع  عدم  في  ويتمثل  آخر،  شيء  فهو  الذات  على  االشتغال  أما 
وجتاوز  فهم  أجل  من  وحتليلها  إليها  واإلنصات  الوجدانية  احلاالت 
كل ما مينع من تبني ممارسات ومعارف ورؤى جديدة حول التالميذ 
منعزل.  بشكل  واالشتغال  باالنزواء  األمر  يتعلق  وال  والزمالء. 
فلكي يحصل التطور، ال شيء سيكون أفضل من مواجهة اآلخرين، 
إطار  في  واإلنصات  الثقة  من  مناخ  داخل  بنا،  والشبيهني  املختلفني 
التكوين املستمر، وداخل فريق أو خالل الفترات الالنظامية من حياة 

املؤسسة.10

4-1. االشتغــال على املـخاوف
اآلباء  التالميذ، ومن  املهنة، ومن  باخلوف من هذه  لم يشعر  منا  من 
ومن  والتغير،  املستمر  والتكوين  والبرامج  التربية  ومن  والزمالء، 
امللل،  ومن  الفادحة،  األخطاء  في  السقوط  ومن  التحكم،  فقدان 

ومن تدني املستوى؟

التعرض  من  خوفًا  مخاوفنا،  عن  نتحدث  ال  فنحن  ذلك،  ومع 
للسخرية والفضيحة، ومن أن نبدو ضعفاء ونقدم خلصومنا األسلحة 
ملواجهتنا. واحلال، أن األسالك التربوية تقوي هذه املخاوف، ألنها 

تشكل »بداية جديدة« في مسيرة التدريس.

4-2. االشتغــال على املتـع الذاتية:
إن حجم احملرمات )tabous( املتعلقة باملتع، كبير أيضًا. فهل ميكن 
وفعااًل  ومنسجمًا  حاضرًا  يكون  أن  اإلنسانية،  املهنة  إطار  في  للمرء 
ومطمئنًا ومحفزًا، دون أن يكون مرتاحًا، بشكل عام، على األقل، 
إن لم يكن في كل يوم وحلظة؟ ويعود جزء من مقاومة األسالك في 
الواقع، إلى كونها حترم املدرسني من املتعة الفورية، وهم املدرسون 
العاجزون عن املطالبة باملتع القدمية التي لم يعد أحد يعلنها )مثل متعة 
رئيس  متعة  )مثل  التقليدية  واملتع  القائد(  وحده  هو  املعلم  يكون  أن 
بناء  عن  العاجزون  أيضًا  وهم  تالميذه(،  يبهر  الذي  والنجم  اجلوقة 
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عن  بدياًل  اجلديدة،  املهنية  املتع  حتديد  ميكنه  أحد  وال  أخرى.  متع 
املعنيني باألمر. فاشتغال املرء على متعة، ال يعني تبني معيار جديد، 
بل هو تساؤل عن االرتياح الذي ميكن أن ينتج عن هذه املهنة، وهل 
االشتغال  عن  الناجمة  تلك  إلى  وأقرب  مساوية  أخرى  متع  توجد 
باألسالك التربوية؟ وبصيغة أخرى، فإن األمر يتعلق برفض اليوتوبيا 

العقالنية.11

4-3. االشتغال على الشكوك واليقينيات الذاتية
فإن  ذلك،  ومع  مستحيلة؟12  مهنة  داخل  نشك  أال  ميكننا  كيف 
الغالب كعالمة ضعف.  إليه في  ينظر  التعليم،  بالشك في  التصريح 
هكذا يحتفظ كل واحد بأسئلته في السر، متأثرًا بعالمات التحكم في 
الوضع، التي يبديها اآلخرون. وال ميكننا أن نخترق هذا اجلدار إال 
بخلق شروط غير مألوفة باملدارس، وإقامة تبادالت قوية على مستوى 
ألن  أيضًا،  مهمًا  الذاتية  اليقينيات  على  االشتغال  ويعتبر  املخاطرة. 
املتعلمني،  وأمام  اجلماعي  العمل  في  تستغل  ما  غالبًا  اليقينيات  هذه 

كغطاء مينع من الفهم والتنقل وتصور العالم بطريقة أخرى.

اإلنكارات  وعلى  امليوالت  على  االشتغال   .4-4
الـذاتيـة

واملراهقني  باألطفال  عالقات  نربط  كالتعليم،  إنسانية  مهنة  في 
لنا ويجذبنا  بأنفسنا. فمنهم من يروق  الذين لم نخترهم  والراشدين 
مشاعر  لدينا  ويوقظ  ويحرمنا  يزعجنا  من  ومنهم  بطيبة،  ويعاملنا 
اإلغراء  تنكر  املدرسة  فإن  العموم،  وعلى  عدوانية.  أو  مضطربة 
وهي  وامليوالت.  اإلنكارات  واعتباطية  والتقزز  واحلقد  واحلب 
ومشاكله  وقيمه  املسبقة  وأحكامه  ذاته  أمام  واحد  كل  لوضع  طريقة 
امليوالت  على  االشتغال  فإن  ذلك،  من  العكس  وعلى  الشخصية. 
واإلنكارات الذاتية، هو اعتراف بترابطها داخل العالقات اإلنسانية، 
كان  وإن  حساسًا،  يكون  أن  بد  ال  التعليم(  مجال  )في  املهني  وبأن 
يجعلها  ال  لكي  وميوالته،  مشاعره  في  ما  حد  إلى  بالتحكم  مطالبًا 
مسؤولية  حتمل  إطار  في  حدة  املشكلة  هذه  وتزداد  عمله.  في  مؤثرة 

األطفال في وضعية صعبة واالشتغال داخل فريق.

هــل حان وقت اخلتــم )Conclure(؟
باختصار، تشكل األسالك التربوية فرصة، ليس فقط حملاربة الفشل 
املدرسي، بل أيضًا للتسريع من وتيرة مهننة التدريس والتحوالت في 
املدرسة. لكن، يجب استغالل هذه الفرصة وعدم انتظار وضوح كل 
شيء على املستوى السياسي واإلداري، قبل االنخراط في العملية. 
ومنسجمة  واضحة  سياسة  توجد  ال  التعددية،  املجتمعات  ففي 
القائمة.  السلطة  طرف  من  دائم  بشكل  متارس  سياسة  بالكامل، 
وتعتبر السياسة اجلديدة للمدرسة نتاجًا ناقصًا للمجتمع الدميقراطي، 
وهي ابتكار يساري تبناه اليمني، ألنه لم يجد ما هو أفضل. فهل هذا 
املدرسة  في  الفاعلني  إن  العوالم؟  بأفضل  واحللم  عنها  للتخلي  مبرر 
اليوم، لم يتوفروا بعد على حس النسبية، فهم لم يفهموا، بعد، أن 
املؤسسات املدرسية مثل األنظمة السياسية، هي عبارة عن ترقيعات 
غايتها  أن  كما  قاّرة،  وغير  حولها  متفاوض  وأوامر   )bricolages(
ووسائلها ليست واضحة، على عكس ما تقره كتب التربية الوطنية. 
هذا  وفي  التحديات.  أمام  الصفر  من  االنطالق  أبدًا  نستطيع  ال  إننا 

اإلطار، تقدم لنا أعمال البيداغوجيني والديداكتيكيني واملختصني في 
تربوية  اقترحت فرق  التكوين، مسالك وحلواًل عديدة. وقد  مجال 
البيداغوجية  بهذا اخلصوص، صيغًا جتديدية ضمن احلركات  عديدة 
أو في إطار األسالك ذاتها )انظر مثاًل، دار الفضاءات الثالثة(. ومن 
التغير  درسوا  االجتماعي  النفس  علم  في  املختصني  فإن  جهتهم، 
فرصة  التربوية  األسالك  وتتيح  اجلماعي.  والعمل  املهنية  والثقافات 

متميزة لتعبئة هذه املعارف واحلدوس.

ترجمة: د. عز الدين اخلطابي
عضو احتاد كتاب املغرب
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