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.2015 :
Editions du Seuil, Paris :
.222 :

مقدمة

ُيـعـ ّـد هــذا الـكـتــاب مساهم ًة صــريـحـ ًة في
بـنــاء جـســور الـثـقــة مــع ال ـمــدرســة وإع ــادة
تم تجاهلها وكأنها ليست
تفعيل دورهــا ،بعد أن ّ
من بين األولويات .ويستمد هذا الكتاب أهميته
من أنّه يعيد التربية إلى الواجهة ،بعد ما شهدناه
من تضخم لدور السياسي ،وقد تبين للجميع أنه
ال معنى للحديث عــن إصــاح شــامــل للمجتمع
ما لم ي ّتم إصالح المدرسة .ويأتي كتاب فرنسوا
دوبـ ــي( )1وم ــاري دوري بـ ـ ّـا( ،)2ع ـشــرة مـقـتــرحــات
لـتـغـيـيــر ال ـم ــدرس ــة ،ف ــي إط ــار مـنــاقـشــة إشـكــالـيــات
اإلصـ ـ ـ ــاح الـ ـتـ ــي ت ــواج ـه ـه ــا األنـ ـظـ ـم ــة ال ـت ــرب ــوي ــة،
أهم المسائل
ليتناول بتنوع ،وعلى نح ٍو مكثّفّ ،
ال ـجــوهــريــة ف ــي ق ـضــايــا ال ـتــرب ـيــة وال ـم ــدرس ــة بــرؤيــة
ج ــدي ــدة ووج ـه ــة ن ـظــر م ـم ـي ــزة ،ج ــام ـ ًـع ــا ب ـيــن الـنـقــد
* * باحث في الشأن التربوي والثقافي ،تونس.

واالقـتــراح ،وتشخيص أوضــاع التربية في فرنسا،
عدة زوايا.
ومعالجتها وفحصها من ّ

ُي ـع ـ ّـد اخ ـت ـيــار الـمــؤلـفـيــن ل ـع ـنــوان ال ـك ـتــاب ذا دالل ــة
خــاصــة م ـفــادهــا أنّ الـمـنـشــود لـيــس تــرمـيـ ًـمــا جــزئـ ًـيــا،
إصالحا لبعض الجوانب أو المظاهر السلبية،
أو
ً
ب ـش ــأن ط ــري ـق ــة اش ـت ـغ ــال ال ـم ــدرس ــة وتــرك ـي ـب ـت ـهــا ،بــل
إنّ ال ـم ـن ـش ــود هـ ــو ت ـغ ـي ـيــر ش ــام ــل يـ ــراجـ ــع األسـ ــس
الـتــي ُبـنـيــت عليها مــدرســة الـجـمـهــوريــة فــي فــرنـســا،
ل ـي ـج ـع ـل ـهــا م ــواكـ ـبـ ـ ًة ل ـل ـع ـص ــر ،قـ ـ ـ ــادر ًة ع ـل ــى خ ــدم ــة
مـقـتـضـيــات الــدي ـم ـقــراط ـيــة وال ـم ـس ــاواة وال ـمــواط ـنــة؛
إصالحا بالمعنى المتعاهد
لذلك ليس المطلوب
ً
عليه لإلصالح التربوي فحسب ،بل إنّ المطلوب
هو تغيير جوهري ،وقطيعة تجاه الحالة السابقة.
لـهــذا الـكـتــاب أهـمـيــة خــاصــة بالنسبة إلــى تــونــس،
وبالنسبة إلــى سائر البلدان العربية أيـ ًـضــا ،يمكن
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أن ن ـج ـم ـل ـهــا فـ ــي ع ـن ـص ــري ــن :األول هـ ــو وجـ ــود
ع ــاق ــة وث ـي ـقــة ب ـيــن ال ـم ــدرس ــة ف ــي ب ـلــدان ـنــا ،وعـلــى
وجــه الـخـصــوص فــي تــونــس والـجــزائــر والـمـغــرب
وموريتانيا؛ وهي التي استلهمت نموذج المدرسة
الـفــرنـسـيــة ،وقــامــت عـلــى ال ـخ ـبــرات وال ـك ـفــاءات،
وك ــذل ــك ال ـم ـنــاهــج وط ــرائ ــق الـتـسـيـيــر ال ــواف ــدة مــن
فــرنـســا .ومــن ث ـ ّـم ،يـهـمـنــا هــذا الـنـقــد والــدعــوة إلــى
القطيعة تـجــاه الـنـمــوذج الـســائــد ال ــذي يــدافــع عنه
كبيراّ .أمــا العنصر الثاني فيتمثل
المؤلفان ً
دفاعا ً
في أنّ موضوع الكتاب يتعلق بتغيير المدرسة في
ظل نظام جمهوري ديمقراطي ينهض على قيم
الحرية والمساواة والمواطنة والحداثة .وبطبيعة
ال ـح ــال ال ي ـم ـكــن ت ـكــويــن م ــواط ــن مـعـتــز بــانـتـمــائــه
الوطني ومتفاعل مع محيطه وعصره ،إال إذا كان
ً
ً
متحصل على
مستقل برأيه
تعليما جيدً ا،
متعلما
ً
ً
قادرا على النقد والتجديد .لذا،
العلم والمعرفةً ،
ال ي ـكــون ب ـنــاء الــديـمـقــراطـيــة فــي بـلــدانـنــا الـعــربـيــة،
وف ــي تــونــس تـحــديــدً ا وه ــي الـتــي تـخــوض تـجــربـ ًة
م ـت ـم ـي ــز ًة ع ـل ــى هـ ــذا ال ـص ـع ـي ــد ،إال ب ــال ـق ـط ــع ت ـجــاه
ن ـم ــوذج ال ـم ــدرس ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة ال ـق ــائ ــم ع ـلــى حـفــظ
ال ـم ـعــارف وت ــردي ــده ــا ،م ــن دون ن ـقـ ٍـد وتـمـحـيــص،
وعلى التراتبية المفرطة والتقليد ً
بدل من اإلبداع.
عد هذا الكتاب
وبالنظر إلى هذه العوامل ك ّلهاُ ،ي ّ
معنيين بما فيه،
ًّ
مهما جــدً ا بالنسبة إلينا ،ونكون ّ
مباشرا ،على الرغم من أنّ
يكون
يكاد
نحو
على
ً
موضوعه هو المدرسة الفرنسية.

ي ـقــف ال ـمــؤل ـفــان ع ـلــى حـقـيـقــة أســاس ـيــة مـجـمـلـهــا أنّ
تمس
التربية مركّبة ،وأنّها في حاجة إلى مراجعات ّ
العمق .فالمدرسة بمشكالتها وإيجابياتها موجودة
فــي فـنــاء كــل بـيــت وكــل أس ــرة .وقــد تـعـ ّـرض الـكـتــاب
للعديد من المسائل في ُصلب المنظومة التعليمية
والتربوية ،وتناول إشكاليات وتفاصيل ذات أهمية،
م ـثــل :الـتـقـيـيــم ،وال ـش ـه ــادات ،وال ـتــوج ـيــه ،واالن ـف ـتــاح
ع ـل ــى ال ـم ـح ـي ــط ،وال ـم ــواط ـن ــة .ول ـئ ــن ك ــان ــت األم ـث ـلــة
تـخــص فــرنـســا ،ف ــإنّ الـقـضــايــا الـمـطــروحــة ذات طــابــع
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يتجاوز الجغرافيا والسياقات الثقافية لمالمسة قضية
التربية  -في جوهرها المشترك  -كل المجتمعات.
ُيـبـنــى الـكـتــاب عـلــى عـشــرة فـصــول تـبــدو منفصل ًة
ومتمايز ًة في عناوينها ومضامينها ،إال أنّ الخيط
ال ـنــاظــم بـيـنـهــا يـتـمـثــل ف ــي دف ــع ن ـســق ال ـس ــؤال إلــى
أقـصــاه والـمـفــارقــات إلــى أبـعــد نقطة فـيـهــا ،لتبلور
ات ـجــاهــات رؤي ــة حــدي ـثــة تـتـقــاطــع م ــع ال ـم ـقــاربــات
الـتـقـلـيــديــة فــي مـعــالـجــة مـســائــل الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم.
أهم العناصر األساسية والمحورية،
وسنركز في ّ
إذ يـمـكــن تـقـسـيــم الـك ـتــاب إل ــى قـسـمـيــن رئـيـسـيــن؛
فــالـقـســم األول ُت ـق ــارب ف ـيــه إش ـك ــاالت ال ـمــدرســة
مـ ـ ــن الـ ـ ـ ــداخـ ـ ـ ــل ،وهـ ـ ـ ــو ي ـ ـح ـ ـتـ ــوي أربـ ـ ـعـ ـ ــة فـ ـص ــول
ت ـت ـنــاول مـهـمــات ال ـمــدرســة وال ـب ـيــداغــوج ـيــا وثـقــافــة
الـمــدرســة ومـنــاخ الـقـســمّ .أمــا الـقـســم الـثــانــي ،فهو
يـهـتــم بـمـخــرجــات ال ـمــدرســة فــي أب ـعــادهــا الـمــدنـيــة
والـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــة ،وي ـ ـضـ ــم سـ ـت ــة ف ـ ـصـ ــول يـ ـتـ ـنـ ــاول ف ـي ـهــا
المؤلفان قضايا المساواة بين الجنسين ،وتكوين
المواطن ،وهيمنة الشهادات ،وبناء مدرسة أكثر
إن ـصــا ًفــا وعـ ـ ً
ـدل ،وإح ـي ــاء الـثـقــة وإعـ ــادة تــأسـيـسـهــا
وابتكارها في المدرسة.

رحلة في داخل المدرسة

مـنــذ مــؤتـمــر داك ــار سـنــة  2000المتع ّلق بموضوع
التربية لـلـجـمـيــع( ،)3وبــالـتــزامــن مــع ال ــدورة األولــى
لـلـتـقـيـيــم ال ــدول ــي ل ـم ـك ـت ـس ـبــات ال ـط ــاب ،PISA
ان ـخــرطــت ج ـ ّـل ال ـم ـن ـظــومــات ال ـتــربــويــة ف ــي حــركــة
إصــاح برامجها ومناهجها وطرائق عملها ،وقد
ن ـج ـحــت ب ـع ــض ال ـب ـل ــدان األوروب ـ ـيـ ــة ف ــي تـحـقـيــق
قفزة نوعية وتحسين أداء نُظمها التعليمية ،مثل:
فـنـلـنــدا وبــريـطــان ـيــا وس ــوي ـس ــرا ،وغ ـيــرهــا .ف ــي حـيــن
بـقـيــت فــرنـســا عـلــى مــا هــي عـلـيــه ،تـقــريـ ًـبــا ،بحسب
ال ـمــؤشــرات اإلحـصــائـيــة .ل ــذا ،ي ـبــادر الـكـتــاب في
م ـقــدم ـتــه ب ــال ـت ـس ــاؤل ع ــن أس ـب ــاب ت ـع ـ ّثــر اإلصـ ــاح
وعقم اإلصــاحــات المتعاقبة
التربوي في فرنسا ُ
التي حافظت على وتيرتها وإيقاعها ومضامينها

بتكلا تاعجارم
ةسردملا رييغتل تاحرتقم ةرشع :باتك يف ةءارق

وتــرســانــة طــرائـقـهــا التعليمية ومـنــاهـجـهــا ،مــن دون
أن ت ـح ـقــق أث ـ ــرا ً
دال وواضـ ـ ًـحـ ــا (ص  .)17وق ــد
ط ــرح الـكـتــاب أسـئـلـ ًة مــركــزي ـ ًة ،ه ــي :هــل حققت
هـ ــذه اإلصـ ــاحـ ــات ت ـغ ـي ـي ـ ًـرا ف ـع ـل ـ ًـي ــا ف ــي ال ـن ـم ــوذج
واالتجاهات؟ ولماذا ظلت المدرسة «محافظ ًة»
ترهلت
على الخصائص والرتابة نفسها إلى حدٍّ ّ
فيه عالقة الطالب بالمعرفة ،و ُبخست فيه صورة
المدرسة لديهم؟ ولماذا لم ُتعد تؤدي حتى تلك
المهمات التي تطا َلب  -عــاد ًة  -بإنجازها؟ وهل
يمكن مطالبة الـمــدرســة بتحويل طبيعة مهماتها
وخصوصية أدوارها؟ (ص .)18

ال ُيـ ـق ـ ّـدم ال ـك ـت ــاب «م ـف ــات ـي ــح» ل ــإص ــاح ،وإن ـم ــا
يطلق «حـمـلــة» تفكير ومــراجـعــات إلث ــراء الـجــدل
ـام واالرت ـق ــاء بــالـنـقــاش الــدائــر ح ــول الـمــدرســة
ال ـعـ ّ
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة ومـ ـب ــادئـ ـه ــا ال ـت ــأس ـي ـس ـي ــة وف ـل ـس ـف ـت ـهــا
ال ـتــربــويــة ،ودمـجـهــا فــي دائ ــرة «الـعـقــل الـتـغـيـيــري»
واق ـ ـتـ ــراح ب ــوص ـل ــة ي ـم ـك ـن ـهــا أن ت ـق ــود ال ـس ـي ــاس ــات
العامة في التربية والتعليم .يعلن المؤلفان ،منذ
الفصل األول ،نهاي َة المدرسة التقليدية ،وضرور َة
تـغـيـيــر ال ـن ـمــوذج والــوج ـهــة ،وال ـض ـفــة ال ـتــي ينطلق
مـنـهــا اإلص ــاح ال ـج ــذري .ويـسـتــوجــب اإلص ــاح
الـجــذري مفاوض َة مرجعياته ،انطال ًقا من مبادئ
الـسـيــاســات الـعــامــة وإستراتيجياتها ،واالستئناس
بـتــراكــم الـمـعــارف والـمـقــاربــات اإلبـيـسـتـيـمـيــة الـتــي
معرفي
يتم اللقاء بين ما هو
أنتجتها البحوث ،حتى ّ
ٌّ
ونظري من جهة ،والجدل االجتماعي والنقاش
ٌّ
ال ـس ـي ــاس ــي م ــن ج ـه ــة أخـ ـ ــرى .وب ـت ـع ـب ـيــر ال ـك ـت ــاب،
يتط ّلب األمر «أن نمشي على رجلين» (ص .)17
ف ــال ـع ــال ــم ي ـت ـب ــدل وفـ ــق ن ـس ــق س ــري ــع ي ـف ــرض عـلــى
الـسـيــاســي تـنـظـيــم حـ ــوارات م ـتــواتــرة ح ــول قـضــايــا
ال ـتــرب ـيــة ،إلع ـ ــادة ص ـهــر غ ــاي ــات ال ـم ــدرس ــة ورس ــم
أهــدافـهــا ،وال ـخــروج مــن بــوتـقــة «الـخـبــراء» لتعالج
العام.
في رحاب الفضاء
ّ
وي ـن ـب ـغ ــي ل ـل ـس ـي ــاس ــي ،فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،أن ي ــدي ــر
ـارا م ــائ ـ ًـم ــا ل ــه ،وأن ي ـحـ ّـرر
الـ ـج ــدل ،وأن ي ـضــع إطـ ـ ـ ً
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الـنـقــاش مــن مــربـعــاتــه الـضـيـقــة ومـســاحــاتــه الـمـثـقــوبــة،
وأن يضبط وجـهـتــه .ويـتـعـ ّـيــن عليه ّأل يبقى سجين
ال ـقــرارات اإلجــرائـيــة مــن تـعــديــل م ــواد ،أو ضــوارب،
أو طــرائــق بـيــداغــوجـيــة وح ــوام ــل ،وأن ي ـصــوغ نـظــر ًة
م ــاك ــروس ـك ــوب ـي ـ ًة ،وأن ي ـع ـمــل ع ـل ــى ح ـ ْف ــز «ال ـخ ـي ــال
السوسيولوجي» في الفاعلين والمواطنين (ص .)17
وفــي هــذا الـسـيــاق يــدافــع الـمــؤلـفــان ،دوب ــي ودوري
بـ ـ ّـا ،ع ــن ال ـم ـقــاربــة ال ـت ـشــارك ـيــة الـحـقـيـقـيــة والـشــامـلــة
التي سيظل كل إصالح تربوي في غيابها من دون
ويشدد
نجاعة أو «رسال ًة ميت ًة فحسب» (ص .)18
ّ
ال ـم ــؤل ـف ــان ع ـل ــى أنّ م ـش ـك ــات ال ـت ــرب ـي ــة وأس ـئ ـل ـت ـهــا
األس ــاس ـي ــة ه ــي «أس ـئ ـلــة ال ـم ـب ــادئ» (ص  ،)20وأنّ
أولــويــة كــل إص ــاح هــي إع ــادة بـلــورة فلسفة التربية
وصوغ مبادئها قبل الوقائع والتفاصيل .فالتعديالت
الـتـفـصـيـلـيــة ل ـيــس ل ـهــا م ـع ـ ًنــى إال ف ــي ح ــال إدراج ـه ــا
ضـمــن ُأفــق مـبــادئ الـمــدرســة وغــايــاتـهــاُ .يـضــاف إلــى
َّ
تتخل عن وظائفها
ذلك أنّ المدرسة وإن كانت لم
ال ـع ــادي ــة ف ــي ن ـق ــل ال ـم ـع ــارف وت ـك ــوي ــن ال ـمــواط ـن ـيــن
واإلعـ ــداد لـلـحـيــاة االجـتـمــاعـيــة والـمـهـنـيــة ،فــإ ّنــه بــات
م ــن الـ ـض ــروري ال ـت ـخ ـلــص م ــن ال ـف ـكــرة ال ـت ــي تـجـعــل
منها المصدر الوحيد للعلم والمعرفة والثقافة .فقد
أحــدثــت اإلنـتــرنــت وشـبـكــات الـتــواصــل االجـتـمــاعــي
«ث ــور ًة كــوبــرنـيـكـيـ ًة» أزاحـتـهــا مــن الـمــركــز جــاعـلـ ًة منها
مجر ًة من بين مجرات معرفية عديدة فحسب.

تستدعي السياقات الجديدة التساؤل عن غايات
التربية في مرحلة تتميز بهشاشة الشباب وتأثرهم
باإلشاعات ،وبدعوات اإلرهــاب والعنف .فال ُب ّد
مــن طــرح أسئلة مــن قبيل :مــا الــذي ينبغي تقديمه
ل ـل ـش ـبــاب داخـ ــل «أسـ ـ ــوار» ال ـم ــدرس ــة؟ ومـ ــا ال ــذي
يمكن للمدرسة أن ت َِف َي به تجاه األجيال الجديدة؟
وما هي المعرفة المفيدة للطالب وللمجتمع؟

ـدرس وال تفيد،
تُطرح تلك األسئلة ألنّ «معرفة ُتـ ّ
ستكون عبثًا ،مثل متحف بــا زائــريــن» كما يقول
ال ـ ـمـ ــؤل ـ ـفـ ــان (ص  .)20وتـ ـجـ ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أنّ
العديد من البلدان ال تفكر في مشاريع اإلصالح
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ال ـتــربــوي إال بــالـنـسـبــة إل ــى م ــن ك ــان ف ــي ال ـمــدرســة
( َمـ ــن ه ــم داخ ـل ـه ــا) ،ك ـمــا أن ـه ــا ال تـجـهــد نـفـسـهــا فــي
اإلجابة عن أسئلة من قبيل :ما الذي يرغب المجتمع
في رؤيته في ما يتع ّلق بعيش الطالب وتصرفاتهم؟
وكيف سيواجهون المستقبل الغامض؟

إنّ مـ ــن واج ـ ـب ـ ــات ال ـت ـغ ـي ـي ــر ،فـ ــي رأي ص ــاح ـ َـب ــي
ال ـك ـت ــاب ،إن ـق ــاذ ال ـش ـبــاب م ــن حـ ــاالت الـتـهـمـيــش
و«الـ ـتـ ـبـ ـخـ ـي ــس» ،وتـ ـح ــدي ــد م ــوق ـع ـه ــم وأدواره ـ ـ ـ ــم
فــي ال ـح ـيــاة االج ـت ـمــاع ـيــة .ل ـهــذا يـنــاقــش الـمــؤلـفــان
«آلية توزيع
مسألة اختزال مهمات المدرسة في ّ
الشهادات» فحسب ،وتصنيف الطالب وترتيبهم
عـلــى أســاس مـعــارفـهــم وقــدراتـهــم عـلــى استيعاب
ال ـم ــواد ال ـمــدرس ـيــة ،واالن ــزي ــاح ال ـب ــارز بــالـمـنــاهــج
تم االتفاق
نحو التجريد والشكالنية .غير أنه إذا ّ
عـلــى أنّ الـمــدرســة إع ــداد لـلـحـيــاة ،وعـلــى تسليح
لـلـشـبــاب ل ـمــواج ـهــة مـشـكــاتـهــم (ص  ،)30فــإنــه
ينبغي ّأل تختزل مضامين المدرسة المعرفية في
مــواد يـتـ ّـم تقطيعها بصفة اعـتـبــاطـيــة ،وإنـمــا ينبغي
يتم َعـ ُّـده بناء
إعـطــاء مع ًنى مــا للتع ّلم ،على نح ٍو ّ
م ـشــاريــع عــابــرة ل ـل ـمــواد وال ـم ـعــارف الـتـخـصـصـيــة،
مـ ــع االهـ ـتـ ـم ــام أكـ ـث ــر ف ــأك ـث ــر ب ــال ـك ـف ــاي ــات األف ـق ـي ــة
والمنهجية .فالشكل التقليدي في تصنيف المواد
عد الصورة الوحيدة
حد ذاته ،وال ُي ّ
ليس هد ًفا في ّ
الـمـمـكـنــة ،والـمـطـلــوب تـقـيـيــم أثــر ال ـمــادة وقيمتها
بحسب الـكـفــايــات( )4التي تسمح باكتسابها ،من
دون تجاهل الكفايات االجتماعية والمدنية التي
توضع ،في أغلب األحـيــان ،في رفــوف النسيان،
والمطلوب كذلك ُ
ربط المعارف بالواقع.

ي ـش ـي ــر الـ ـكـ ـت ــاب ،فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،إل ـ ــى أن ـ ــه لــم
يـ ـت ـ ّـم ال ـح ـس ــم فـ ــي مـ ـف ــارق ــات ال ـت ـع ـل ـي ــم /ال ـت ــرب ـي ــة،
وال ـك ـف ــاي ــات /الـ ـمـ ـع ــارف ،وهـ ــو م ــا أوج ـ ــد ض ــر ًب ــا
مــن «ان ـف ـصــام ن ـكــد» .ل ــذا ،وج ــب عـلــى الـمــدرســة
اسـتــرجــاع دوره ــا الـتــربــوي والـتــأطـيــري واالشـتـغــال
ب ـت ـن ـم ـيــة ش ـخ ـص ـيــة ال ـم ـت ـع ـ ّل ــم ،وف ـح ــص ال ـم ـع ــارف
والكفايات التي يحتاج إليها للنجاح في الحياة،
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ع ـل ــى ن ـح ـ ٍو ي ــوس ــع أفـ ــق اإلص ـ ـ ــاح ،ب ــال ـن ـظ ــر إل ــى
أنّ ال ـح ـيــاة أوسـ ــع م ــن ال ـم ــواد ال ــدراس ـي ــة ُ
وأط ــره ــا
المحدودة .ويالحظ المؤلفان أنّ قضايا المبادئ
وال ـمــرت ـكــزات الـتــأسـيـسـيــة ال تـنـفـصــل ّإل مـنـهـجـ ًـيــا
ع ــن ع ــال ــم ال ـب ـيــداغــوج ـيــا؛ ل ــذل ــك ي ـخ ـص ـصــان لـهــا
فـصـ ًـا ثــانـ ًـيــا يــؤكــد أنّ الـبـعــد الـعــائـقــي مـهـ ّـم جــدً ا،
وأنّ مناخ الصف وأساليب اشتغاله عنصر تربوي
فعال ،وهو ما بينته العديد من الدراسات ونتائج
ّ
ً
الـتـقـيـيـمــات ال ــدول ـي ــة (ب ـي ــزا م ـث ــا) .وت ــوج ــد قـنــاعــة
راسخة لدى المؤلفين مفادها أنّ السعادة ً
معطى
جــوهــري فــي الـمــدرســةُ ،تــوجــدهــا عـنــاصــر عــديــدة
من أبرزها العالقة الجيدة بين المعلم والمتعلم،
وتشجع
بغض النظر عن األداء .فهي تيسر التعلم
ّ
ّ
عـلـيــه ،وتــؤثــر فــي الـنـجــاح ،وتـحـفــز الـطــالــب على
تثمين ذاته وإدراك كفاءته.

وي ـت ـنــاول الـكـتــاب بــالـنـقــد مــا تـكـ ّـرســه الـمـنـظــومــات
ال ـت ــرب ــوي ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة م ــن تـ ـص ـ ّـور ل ـل ـت ـع ـ ّلــم تـسـكـنــه
ال ـم ـن ــاف ـس ــة ال ـش ــرس ــة ف ــي ارت ـ ـبـ ـ ٍ
ـاط ب ــاألي ــدي ــول ــوج ـي ــا
االستحقاقية  Méritocratiqueللنجاح والتسابق
إلى المراتب األولى .وهو تصور يزعج ،في رأي
المؤلفين ،فعل التع ّلم ،ويسيء إلى المناخ الذي
ُيفترض أن يكون و ّد ًيــا بين الط ّ
الب في عالقات
بعضهم ببعضهم اآلخر ،وبينهم وبين المدرسين
داخـ ــل ف ـض ــاء ال ـم ــدرس ــة .ف ــال ـط ــاب «ي ــرك ـض ــون»
مــن صـ ّ
ـف إلــى آخــر ،والـمـ ّـدرس «يــركــض» إلتمام
ال ـب ــرام ــج ،وكـ ـ ّـل ط ــرف م ـن ـهــم م ـث ـقـ ٌـل بــاالل ـتــزامــات
والــواجـبــات المدرسية .ويستوجب هــذا المشهد
مــن الفاعلين فــي المنظومة ،فــي نظر المؤلفين،
تـقـلـيــص ال ـب ــرام ــج ال ـم ـك ـ ّث ـفــة ،وإت ــاح ــة ه ــام ــش مــن
الــوقــت لــأنـشـطــة ال ـمــوازيــة وال ـح ـ ّـرة .إض ــاف ـ ًة إلــى
تقييميا،
ذلــك ،يتضمن الفعل البيداغوجي بـعــدً ا
ًّ
إذ يستعرض الـكـتــاب مجموع ًة مــن الـمــؤاخــذات
ح ــول أســال ـيــب الـتـقـيـيــم ال ـج ــاري ب ـهــا ال ـع ـمــل فــي
ف ــرن ـس ــا؛ ذل ــك أ ّن ـه ــا تـقـتـصــر ع ـلــى إس ـن ــاد األعـ ــداد
(العالمات) التي ال يمكن استنطاقها ،وال يمكن
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أن تكون ذات داللة على شيء مفيد بالنسبة إلى
الطالب ،بل إنها قد غدت مصدر إحباط لهم.

يــؤكــد ال ـمــؤل ـفــان أنّ تـكـ ّـيــف ال ـم ــدرس مــع الـتـنـ ّـوع
ال ـغ ــزي ــر ل ـمــامــح ال ـط ــاب وخ ـصــائ ـص ـهــم يـحـتــاج
إلـ ــى ت ـعــزيــز اس ـت ـقــال ـيــة م ـمــارس ـتــه ال ـب ـيــداغــوج ـيــة.
لـهــذا ،يـطــرح الـفـصــل الـثــالــث مـســألــة اخـتـيــار مهنة
الـتــدريــس .فمن المس ّلمات ،فــي هــذه األيــام ،أنّ
الـمــدرســة تـسـتـمــد فــاعـلـيـتـهــا مــن خـصــال الفاعلين
ف ـيـهــا ،وأنّ م ـتــانــة ت ـكــويــن ال ـمــدرس ـيــن ت ـســاهــم فــي
إشـعــاعـهــا .فقد تـجــاوز الـتــدريــس مساحة التلقين
إل ــى إن ـت ــاج وض ـع ـيــات تـعـلـيـمـيــة مـبـتـكــرة ،وضـمــان
المناخ الو ّدي في الصف .ويلفت المؤلفان النظر
إلى المأزق الوجودي الذي تعيشه مهنة التدريس
المدرس ونفور
في فرنسا من جـ ّـراء تــر ّدي صــورة
ّ
ال ـش ـب ــاب م ــن ه ــذه ال ـم ـه ـنــة ،وت ـه ــاف ــت جــاذب ـي ـت ـهــا،
المدرس وتفعيل خبراته
ما يتطلب «تأويج» صورة
ّ
ال ـب ـيــداغــوج ـيــة ودعـ ــم اس ـت ـقــال ـي ـتــه ف ــي ال ـم ـمــارســة
وتنويع مالمح التكوين والتدريب .ومن الغريب
أن ُيطمس هذا المنحى بسبب ضعف الحركات
الـبـيــداغــوجـيــة وق ـ ّلــة تــأثـيــرهــا فــي الـمـشـهــد الـتــربــوي
فـ ــي ف ــرنـ ـس ــا ،م ـق ــاب ــل عـ ـنـ ـفـ ــوا ٍن وقـ ـ ـ ــوةٍ ل ـل ـح ــرك ــات
النقابية المدافعة عن مصالح المدرسين المادية
والمعنوية .ونتيج ًة لذلك ،نجد المدرسة تتحول
من دون أن تتغير (ص .)66

وق ـ ـ ــد ُخـ ـ ـ ّـصـ ـ ــص الـ ـفـ ـصـ ــل الـ ـ ــرابـ ـ ــع مـ ـ ــن الـ ـكـ ـت ــاب
«ل ـن ــرب ــي مـ ـ ًـعـ ــا» ل ـت ـح ـل ـيــل الـ ـهـ ــدف الـ ـ ــذي وض ـع ـتــه
ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـم ــدرس ـي ــة ل ـن ـف ـس ـهــا؛ وه ـ ــو ال ـت ـكــويــن
الـمـنـسـجــم لـطــابـهــا بـتــوحـيــد م ـض ـمــون بــرامـجـهــا،
واإلق ـ ــرار ب ـم ـســاواة شـكـلـيــة وت ـس ــا ٍو ف ــي الـحـظــوظ
(ف ـ ـ ــي نـ ـسـ ــب الـ ـتـ ــأطـ ـيـ ــر ،ونـ ــوع ـ ـيـ ــة الـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات،
وال ـمــوازنــات ال ـمــال ـيــة ...إلــخ) .غـيــر أن ــه تـغــاضــى،
من جهة أخرى ،عن عدم المساواة كما هي على
األرض .ويتوقف الكتاب عند رفض كل أشكال
التمييز وعدم المساواة «المتسترة» بين الطالب،
يتم «عزل» الطالب من ذوي النتائج الضعيفة
إذ ّ

في فرنسا وغيرها من البلدان بدعوى «تأطيرهم»
وم ــزي ــد م ــن اإلح ــاط ــة ب ـهــم ،ف ــي ح ـيــن يـتـضــح مــن
الــواقــع عـكــس ذل ــك .فـقــد تـبـ ّـيــن أنّ ه ــذه الـطــريـقــة
هي أمثل الطرائق لمضاعفة صعوباتهم السلوكية
وال ـت ـع ـل ـم ـي ــة .وقـ ـ ــد داف ـ ـ ــع هـ ـ ــذا الـ ـفـ ـصـ ــل ،م ـق ــاب ــل
ذل ــك ،عــن فـكــرة «االخ ـتــاط االجـتـمــاعــي» الــذي
يـســاعــد عـلــى دمــج الـشـبــان فــي سـيــاقــات «الـعـيــش
ال ـم ـش ـت ــرك»؛ إذ ال يـمـكــن لـنـتــائـجـهــم أن تـتـحـســن
إال في ُصلب فصول متنوعة وغير متجانسة(.)5

مدرسة المواطنة واإلنصاف

يتناول القسم الثاني من الكتاب األبعاد المدنية
والـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــة ،إذ ي ـش ـي ــر ال ـف ـص ــل الـ ـخ ــام ــس إل ــى
المساواة بين الجنسين ،وإلى أنّ المدرسة مطالبة
اليوم بتقييم مدى ضمانها الفعلي للمساواة بين
ـورا وإنــا ًثــا .وبــالـنـظــر إلــى طبيعة
الـطــاب كــافـ ًة ذك ـ ً
الـتـنـشـئــة االجـتـمــاعـيــة الـتــي يـهـيـمــن عـلـيـهــا الـسـلــوك
الـتـمـيـيــزي فــي األس ــرة ال ــذي يـتــراكــم عـبــر مختلف
م ــراح ــل الـ ـتـ ـم ــدرس ،ف ـ ــإنّ ال ـم ــدرس ــة ال تـسـتـطـيــع
تغيير األطفال كما تشاء .و ُيختم الفصل بضرورة
تــرس ـيــخ ال ـم ــدرس ــة ل ـق ـيــم االحـ ـت ــرام ال ـم ـت ـب ــادل بـيــن
الذكور واإلنــاث ،وتجاوز «النمطية» االجتماعية
فـ ــي الـ ـبـ ــرامـ ــج وال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـتـ ــربـ ــويـ ــة ،وت ــرس ـي ــخ
التفاعالت بين الصفوف ،والدفاع عن االختالط
العام .ويقترح
كإستراتيجية في المجال التربوي
ّ
المؤلفان فكر ًة طريف ًة تتمثّل في إرساء مساحات
ـس
حـ ـ ـ ّـرة ل ـل ـن ـق ــاش ل ـت ــدري ــب الـ ـطـ ــاب ع ـل ــى ال ـح ـ ّ
الـنـقــدي (ص )105؛ مــن خــال أنشطة نموذجية
تخص تحليل مجالت الشباب وكلمات أغاني
الراب والمواقع اإللكترونية المختلفة.
ولـئــن كــانــت الـمـســاواة بـيــن الـجـنـسـيــن مــن الــرهــانــات
الــرئ ـي ـســة ف ــي ال ـم ـي ــدان ال ـت ــرب ــوي ،فـ ــإنّ ُس ـب ــل تـكــويــن
الـمــواطــن ال تـقـ ّـل أهـمـيـ ًة ،وهــو الـبـعــد ال ــذي يعالجه
الـفـصــل ال ـســادس مــن ال ـك ـتــاب؛ إذ يـنـطـلــق مــن أزمــة
النموذج الفرنسي الــذي يؤكد أهمية دور المدرسة

134
فــي تجذير قيم الديمقراطية والـجـمـهــوريــة وغرسها
فــي الـنــاشـئــة ،و ُتـتـهــم الـمــدرســة بــالـتــراخــي فــي إنـجــاز
دورهـ ــا ذاك .م ــن أج ــل ذل ــك ،يـنـتـظــر الـجـمـيــع مـنـهــا
الـحــرص أكـثــر فــأكـثــر عـلــى تـكــويــن الـمــواطــن تكوي ًنا
حر ،والئكي (ص .)114
جيدً ا في مجتمع متسامحّ ،
ويـنـتـقــد ال ـمــؤل ـفــان ن ـم ــوذج الــائ ـك ـيــة الـفــرنـسـيــة الـتــي
ت ـت ـن ــاس ــى «م ــاضـ ـيـ ـه ــا» حـ ـي ــن ف ـص ـل ــت بـ ـي ــن اإلن ـ ــاث
وال ــذك ــور ،وطــالـمــا مـ ّـيــزت بـيــن الـجـمـهــور الـمــدرسـ ّـي
بحسب أصوله االجتماعية ،ومارست االنتقاء ،ولم
َتـ ِ
ـف بشروط االرتـقــاء االجتماعي إال لعدد محدود
مــن أب ـنــاء الـشـعــب (ص  .)115وي ــرى الـمــؤلـفــان أنّ
الــائـكـيــة فــي فــرنـســا آخ ــذة  -لــأســف  -فــي الـتـحــول
بالتدريج إلى ضرب من الثيولوجيا الالئكية ،تسعى
ـام وفــي الـمــدرســة
لـفــرض الـتـجــانــس فــي الـفـضــاء ال ـعـ ّ
بـقــوة الــدولــة ،مــن خــال مـ ْنــع كــل تعبير عــن العقائد
ال ـخ ــاص ــة (ص  ،)120وأنّ ال ــائ ـك ـي ــة ال ـج ـم ـهــوريــة
تحولت إلى رفض لكل األديان التي تريد أن يكون
العام.
لها حضور -حتى لو كان رمز ًيا  -في الفضاء ّ

هذا المنحى التمييزي جعل المسلمين ،في رأي
المؤلفين ،ينعزلون فــي أحـيــاء خاصة بهم شبيهة
بالمعازل  ،Ghettosوجعل أبناءهم يدرسون في
تنمي
مؤسسات تربوية ،تُعرف بكثرة مشكالتهاّ ،
لــديـهــم الـشـعــور بــالـغـبــن والـفـشــل .وقــد عـ ّـمــق هــذا
الــوضــع رواف ــد الـتـمـيـيــز وع ــدم ال ـم ـس ــاواة ،وأظـهــر
ال ـت ـب ــاس م ـف ـه ــوم الـ ـم ــواطـ ـن ــة ،وضـ ــاعـ ــف انـ ـس ــداد
اآلفاق وانغالق اآلمال .ويشخص الفصل السابع
م ـس ـتـ ًـوى آخ ــر م ــن م ـخــرجــات ال ـم ــدرس ــة ،يـخــص
هـيـمـنــة ال ـش ـه ــادات ،إذ تـفـتــرض قـيـمــة اإلن ـص ــاف،
أن ت ـك ــون لـجـم ـيــع ال ـط ــاب ال ـف ــرص وال ـح ـظــوظ
ن ـف ـس ـه ــا ،بـ ـمـ ـع ــزل عـ ــن ج ـ ــذوره ـ ــم االج ـت ـم ــاع ـي ــة.
فكثيرا ما يرتبط الحصول على الشهادة بالوسط
ً
االجتماعي ،وبإعادة إنتاج المواقع االجتماعية.
وم ــن الـمـفـيــد لـلـمـجـتـمــع ولـلـمــدرســة الـتـخـلــي عن
االعـتـقــاد الــوهـمــي الــذي مـفــاده أنّ هــؤالء الشبان
«غ ـيــر ق ــادري ــن» وعــدي ـمــي ال ـك ـفــاءة .فـ ِـمــن بـيـنـهــم،
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ك ـمــا ي ـش ـهــد ال ــواق ــع ع ـلــى ذلـ ــك ،ش ـ ّـب ــان يـتـمـيــزون
بمواصفات تطبيقية يحبذها أصحاب العمل.

لهذا ،يظل الهدف األساسي الذي ينبغي أن تنشده
ال ـس ـيــاســة ال ـتــربــويــة ه ــو إع ـ ــداد ال ـش ـب ــاب لــانــدمــاج
االجتماعي ،بمراجعة تمفصالت التكوين األساسي
ـام والـتـكــويــن الـمـهـنــي ،وه ــي خــاصـيــة جــوهــريــة
ال ـعـ ّ
فعليا بين األنظمة التربوية .فالنظام الفرنسي،
تميز ً
ّ
م ـثـ ًـا ،يـشـتـغــل وف ــق «مـنـطــق الـمـسـتــوى ال ــدراس ــي»،
ف ــي ح ـيــن ي ـش ـت ـغــل ال ـن ـظ ــام األل ـم ــان ــي وفـ ــق «مـنـطــق
ال ـك ـف ــاي ــات» (ص  .)140و ُي ـع ـن ــى ال ـف ـصــل ال ـثــامــن
ب ـف ـكــرة ب ـنــاء م ــدرس ــة ُم ـنـصـفــة وع ــادل ــة .وم ــن خــال
م ـنــاق ـشــة ال ـت ـج ــرب ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،ف ـ ــإنّ هـ ــذه ال ـم ــدرس ــة
ُت ـ َع ـ ّـد بـمــرجـعـيــاتـهــا الـقـيـمـيــة ،م ــن ال ـنــاح ـيــة الـنـظــريــة،
م ــن ب ـيــن أك ـث ــر ال ـمــؤس ـســات إن ـص ــا ًف ــا وع ـ ـ ً
ـدل .فـهــي
األكـثــر انـسـجــا ًمــا بـبــرامـجـهــا واخـتـبــاراتـهــا ومــركــزيـتـهــا
وم ـج ــان ـي ـت ـه ــا .وعـ ـل ــى ال ـن ـق ـي ــض مـ ــن ذلـ ـ ــك ،بـ ّـي ـنــت
الــدراســات الـســوسـيــولــوجـيــة أنّ الـمــدرســة الفرنسية
ـوص ــل إل ـ ــى ت ـح ـي ـي ــد أث ـ ــر الـ ـتـ ـف ــاوت ال ـث ـق ــاف ــي
لـ ــم تـ ـت ـ ّ
واالج ـت ـم ــاع ــي ل ـل ـع ــائ ــات ف ــي ن ـت ــائ ــج الـمـتـعـلـمـيــن
وم ـه ــارات ـه ــم ،ألنّ ال ـم ــدرس ــة ال ـفــرن ـس ـيــة ت ـط ـلــب مــن
ال ـ ـط ـ ــاب أن يـ ـكـ ــونـ ــوا أب ـ ـ ـطـ ـ ـ ًـال ،وتـ ـضـ ـب ــط ق ــواع ــد
شكلياّ .أمــا ما ينتج بعد ذلك
المنافسة المتساوية
ً
طبيعيا في نظرها.
أمرا
ً
من تفاوت ،فيظل ً

وم ـق ــاب ــل هـ ــذا ال ـن ـم ــوذج ،يـ ــرى ال ـك ـت ــاب أنّ هــدف
ال ـم ــدرس ــة ل ـيــس ال ـت ـص ـن ـيـ َ
ـف واالن ـت ـق ــاء ،ب ــل تـحـقـيــق
المساواة قــدر المستطاع في األداء ،وعــدم التمييز
ب ـي ــن الـ ـطـ ــاب ب ـح ـس ــب االس ـت ـح ـق ــاق ال ـم ــدرس ــي،
وق ـي ــادت ـه ــم ن ـحــو م ــا ي ـح ـقــق أع ـل ــى ت ـكــويــن مـمـكــن.
ويــرى المؤلفان أنّ على المدرسة أن َتـ ِـفـ َـي بتكافؤ
الـفــرص قـبــل تـمـيـيــز الـنـخــب ،وأنّ األم ــر الـمـطـلــوب
ليس تكوين نخبة وتنمية مهاراتها العليا ،بل توجيه
ال ـم ــدرس ــة ك ــل إم ـك ــان ــات ـه ــا ل ـض ـم ــان ش ـ ــروط تـكــافــؤ
الفرصً ،
بدل من أن تكتفي بـ «معاقبة» من ال يتميز
ض ـم ــن م ــرب ــع االس ـت ـح ـق ــاق الـ ـم ــدرس ــي .فــال ـطــاب
الذين ُق ّيمت مؤهالتهم المدرسية بأنها «ضعيفة»،
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بتكلا تاعجارم
ةسردملا رييغتل تاحرتقم ةرشع :باتك يف ةءارق

يحتاجون إلى المدرسة ً
أيضا ،وال يمكن للمدرسة
أن تـكـتـفــي بـ َلـ ْف ـظـهــم خ ــارج ـه ــا؛ إذ ال ي ـقـ ّـل دوره ــم
االجتماعي عن دور نخبة الطالب.

ل ـل ـخ ــروج م ــن ث ـقــافــة عـ ــدم ال ـم ـس ــاواة «ال ـخ ـف ـ ّـي ــة»،
يـنـبـغــي لـلـمــدرســة  -بـحـســب رأي الـمــؤلـفـيــن  -أن
ُتع ّد كل الطالب قادرين على النجاح ،وأن تعمل
سبل تنمية الثقة
على بناء منظومة تكوين حــول ُ
بالنفس ،كما ينبغي لها ً
أيضا اإلقرار بتعدد مالمح
الـطــاب وتـنــوع كفاياتهم وأذواق ـهــم ومشاريعهم
فــي الـحـيــاة ،وأن تـقـتــرح وح ــدات تعليم اختيارية
تجمع بين المشاريع والكفايات ،وتنويع أشكال
التع ّلم ،وفسح المجال لشغفهم وولعهم.

وتتطلع هذه االقتراحات التي قدمها المؤلفان إلى
إعادة ابتكار المؤسسة المدرسية وتجديد رؤيتها،
وهي األفكار التي أعاد الفصل التاسع من الكتاب
ّ
الصف مرتبط مباشر ًة
تأكيدها .وإنّ ما يجري في
تحدد األدوار،
باشتغال اآللة اإلدارية الكبرى التي ّ
وت ـض ـب ــط الـ ـم ــواقـ ـي ــت ،وتـ ــرسـ ــم الـ ـبـ ــرامـ ــج ،وت ـم ـنــح
والمقار ،وتضع القواعد واألهداف .ولئن
الموارد
ّ
كانت المنظومة اإلدارية ّ
تنظم المدرسة ،فإنه ليس
مــن ال ـمــؤكــد أن ـهــا تـحـكـمـهــا ،فـهــي تـشـتـغــل بـطــريـقــة
ـورا ثـبــوتـ ًـيــا لـلـتــربـيــة؛ ذلــك
بـيــروقــراطـيــة وتـجـ ّـســم ت ـصـ ً
أنّها ترى في المدرسة «قلع ًة» منفصل ًة عن العالم
الخارجي ،لها قواعدها وضوابطها الداخلية .لهذا
يصعب  -من خالل منظور المؤلفين  -التأثير في
قلب المنظومة .وحتى الــوزراء ال يمكنهم التأثير
فيها إال على األطــراف والتخوم ،وضمن الحدود
التي تسمح بها «رغبات» الفاعلين في المنظومة
ودفاعهم المستميت عن امتيازاتهم ومصالحهم.
وهذا النموذج يتناقض مع السياق القيمي الجديد
يثمن انفتاح المدرسة ،وقدرتها على تأسيس
الذي ّ
المشاريع التربوية ،واشتغالها وفق منطق التعاقد.

وال ي ـم ـكــن ل ـه ــذه الـ ــرؤيـ ــة أن ت ـج ــد طــري ـق ـهــا إل ــى
الـتـجـسـيــم إال بــإقــامــة ج ـســور الـثـقــة بــالــديـمـقــراطـيــة

ال ـمــدرس ـيــة ،وه ــو مــا يــدرســه ال ـف ـصــل ال ـعــاشــر مــن
الكتاب .ففي مقابل المدرسة «القلعة» الخاضعة
ـوي الـتـخـلــي
ل ـل ـق ــواع ــد ال ـب ـي ــروق ــراط ـي ــة ،م ــن ال ـح ـي ـ ّ
عــن فـكــرة الـهـيـكــل الـمـغـلــق وإع ــادة تـحــديــد فضاء
ال ـم ــدرس ــة؛ وذلـ ــك بـفـتــح أب ــواب ـه ــا ع ـلــى مـحـيـطـهــا.
وال ي ـك ـم ــن ت ـف ـع ـي ــل هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـص ــور إال ب ـتــوس ـيــع
مساحات النقاش التربوي خــارج المتخصصين
والخبراء .فالجميع لديهم الحق في الحديث عن
المدرسة (ص  .)196غير أنّ االنطباع الحاصل
اآلن هــو أنّ الـمــدرســة ال تـتـحــاور ّإل مــع نفسها،
وال تأخذ برأي مستعمليها إال ً
هامشيا.
أخذا
ًّ
تبرز الحصيلة الختامية فــي موقف دوبــي ودوري
ب ـ ّـا بــأهـمـيــة كـســر احـتـكــار «ال ـت ـك ـنــوقــراط» لـلـمـجــال
ال ـم ــدرس ــي ،وت ـعــويــض ذل ــك بــالـثـقــة بــالــديـمـقــراطـيــة
داخل جدرانها وخارجها ،وتشريك األولياء ورصد
انـتـظــاراتـهــم ومـعــرفــة مـطــالـبـهــم وإعــام ـهــم بــأهــداف
المدرسة وبما يجري في الصف ،واإلصغاء ً
أيضا
إلى الطالب الستعادة ثقتهم بالمعرفة وبالمؤسسة
ال ـت ــرب ــوي ــة ،والـ ـتـ ـف ــاوض الـ ـجـ ـ ّـدي م ـع ـه ــم (ج ـ ــداول
األوقــات ،والفروض ،والحياة المدرسية ...إلخ)،
ع ـل ــى ن ـح ـ ٍو ُم ــؤس ــس ل ـب ـن ــاء ع ـق ــد ت ــرب ــوي يــرب ـط ـهــم
حتما،
بــالـمــدرســة .وإنّ ذلــك سيشجع الـمــواطـنـيــن ً
فــي نـظــر الـمــؤلـفـيــن ،عـلــى دع ــم ال ـمــدرســة والــدفــاع
ع ـن ـهــا ،وه ــو أم ــر ال يـتـحـقــق بـ ــاإلجـ ــراءات اإلداريـ ــة
وب ــال ـم ـن ــاش ـي ــر ،ب ــل بـ ــإرسـ ــاء ال ـث ـق ــة «مـ ــن األسـ ـف ــل»؛
مــن خ ــال مـيـثــاق تــربــوي بـيــن ال ـمــدرســة واألول ـي ــاء
يهتم بالمدرسة.
والطالب وكل من ّ

مالحظات واستنتاجات

ُي ـع ـ ّـد ه ــذا ال ـك ـتــاب « ُم ــرب ـ ًـك ــا» ف ــي كـيـفـيــة الـتـعــاطــي
م ــع م ـس ــأل ــة اإلصـ ــاحـ ــات ال ـت ــرب ــوي ــة ،ألنـ ــه يـنـتـقــد
ويعري
«األساطير» المؤسسة لإلصالح التربوي
ّ
ً
متكامل
مشروعا
ويقدم
هناتها الظاهرة والكامنةّ ،
ً
في تغيير المدرسة .ونو ّد في هذا السياق أن نورد
بعض المالحظات المضمونية والشكلية:
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• انغمس الكتاب في تفاصيل مكثّفة بسبب محاولته
أن ي ـك ــون ش ــام ـ ًـا وم ـح ـي ـ ًـط ــا ب ـج ـم ـيــع اإلشـ ـك ــاالت
وقــد أثـقـلــت هــذه التفاصيل الـتـمـشــي ،وشــوشــت -
المهمة
جزئيا  -وضــوح الــرؤيــة ،ما جعل المبادئ
ّ
ً
تتداخل مع ما هو ّ
أقل أهمي ًة منها ،وقد أ ّدى ذلك
إلى التباس بالنسبة إلى األولويات.

أهم ما نستنتجه من هذا الكتاب هو أنّ اإلصالح
• إنّ ّ
أمر يخضع لرهانات
ليس شأنًا تربو ًيا
ً
خالصا ،بل هو ٌ
وت ـج ــاذب ــات وم ـص ــال ــح ف ـئــويــة يـنـبـغــي كـشـفـهــا لـلـعـيــان
وتحديدها؛ للشروع فــي عملية التغيير على المدى
القصير والمتوسط والبعيد.

• عـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن أهـ ـمـ ـيـ ــة الـ ـتـ ـقـ ـيـ ـيـ ـم ــات الـ ــدولـ ـيـ ــة
واستجابة اإلصــاحــات للمعايير ،ال بـ ّـد أن يكون
هناك وعي بالمبررات الداخلية واألسباب الذاتية
ل ـل ـم ـن ـظــومــات ال ـت ــرب ــوي ــة؛ ح ـتــى ت ـن ـخــرط ب ـع ـمــق فــي
عمليات اإلصالح الجذري.

• ت ـع ـ ّـرض مــؤشــر ال ـش ـه ــادة ال ـمــدرس ـيــة لـلـنـقــد ،ولـكــن
كـ ـي ــف ي ـم ـك ــن ف ـ ــي م ــرحـ ـل ــة م ـع ـ ّـي ـن ــة م ـ ــن ال ـت ـك ــوي ــن
الـمــدرســي تــأشـيــر عـتـبــة الـتـمــايــز وال ـف ــوارق الـفــرديــة،
فــي تـصـ ّـور المشاريع والقيام بــالـمـبــادرات ،وتثمين
ال ـج ـهــد ال ـش ـخ ـصــي؟ نـعـتـقــد أنّ ال ـك ـت ــاب ف ــي هــذه
كافيا.
واضحا
المسألة لم يكن
ً
ً
وضوحا ً

• ل ـقــد َعـ ـ ّـد ال ـك ـت ــاب ال ـتــوج ـيــه ال ـم ــدرس ــي ح ـل ـق ـ ًة مــن
حـلـقــات الـتـمـيـيــز فــي صـلــب ال ـمــدرســة ،ولــم يبلور
آل ـي ـ ًة فــي الـتـفــاعــل مــع اخ ـتــاف الـتــوجـهــات وتـبــايــن
الرغبات واألذواق والمشاريع الفردية.

يهتم الكتاب بالمؤسسات الداعمة لإلصالح
• لــم ّ
ال ـ ـت ـ ــرب ـ ــوي؛ مـ ـث ــل الـ ـمـ ـجـ ـل ــس األع ـ ـل ـ ــى لـ ـلـ ـب ــرام ــج،
أو ال ـم ـج ـل ــس األع ـ ـل ـ ــى ل ـل ـت ــرب ـي ــة ،أو ال ـم ــؤس ـس ــة
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التقييمية ،وقد يكون ذلك بسبب وضوح الخريطة
ومؤسسيا في فرنسا ،في حين أنّنا
قانونيا
الهيكلية
ً
ً
نــرى أنّ اإلصــاح التربوي في المنطقة العربية ال
يمكن أن يكون ناج ًزا ما لم يشتمل على مقترحات
وتوصيات في اتجاه مأسسته ،بإحداث مؤسسات
ال تـخـضــع إلم ــاءات طــرف أو آخ ــر ،س ــواء كانت
هذه اإلمالءات سياسي ًة أو نقابي ًة.

• ي ـع ـت ـمــد ك ــل ت ـق ـي ـيــم ش ـب ـك ـ ًة م ــن ال ـم ــرج ـع ـي ــات ،وقــد
ج ــرى االق ـت ـص ــار ف ــي ه ــذا ال ـك ـتــاب ع ـلــى مــرجـعـيــة
الـمـبــادئ ،على الــرغــم مــن وجــود مرجعيات قــادرة
على إثرائها؛ مثل مرجعية المعايير المعتمدة على
النجاعة والفاعلية والهندسة والحوكمة والحوافز.

• ب ـقـ َـي أن ن ـسـ ّـجــل تـحـفـ ًـظــا ت ـجــاه تــأك ـيــد ال ـك ـتــاب أنّ
ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ه ــو ال ـ ــذي ي ــدي ــر ال ـ ـح ـ ــوارات ال ـت ــرب ــوي ــة
ويـ ــؤطـ ــرهـ ــا ،وي ـ ـحـ ــدد ب ــوص ـل ـت ـه ــا فـ ــي ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل؛
قائما  -حتى في ظل مؤسسات
إذ يبقى التخوف ً
سياسيا.
ديمقراطية  -من توظيف التربوي
ًّ

الهوامش

(((1فرنسوا دوبي  :François Dubetعالم اجتماع ومدير سابق للدراسات
في المدرسة العليا لدراسات العلوم االجتماعية ،لديه العديد من المؤلفات.
(((2ماري دوري ّبل  :Marie Duru-Bellatباحثة اجتماعية ،لديها
العديد من المؤلفات في المجاالت االجتماعية والتربوية.

(((3انـعـقــد الـمـنـتــدى الـعــالـمــي للتربية فــي نـيـســان /أبــريــل 2000
في داكار ،بالسنغال ،وقام المشاركون في هذا المنتدى باعتماد
إطار عمل داكار «التعليم للجميع :الوفاء بالتزاماتنا الجماعية»،
كما وافق المشاركون على ستة أهــداف تعليمية واسعة النطاق
وحددوا عام  2015موعدً ا لتحقيقها.
ّ

(((4تُعنى بيداغوجيا الكفايات بالقدرات المكتسبة ،وال ُتع ّد
حد ذاتها ،بل تدعو إلى
التعلم تم ّل ًكا للمعارف والمهارات في ّ
استثمار المعارف في وضعيات مختلفة من وضعيات الحياة.
(((5قانون
(مثال فرنسي).

Haby

الخاص بالمؤسسة اإلعدادية الموحدة لسنة 1975

