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  د. صابر جيدوري :مراجعة ونقد

  

رأمسالية املدرسة يف عامل عندما وقعت على كتاب املفكر السوري العتيد الدكتور علي أسعد وطفة )

امتلكين ، الذي صدر أخريًا عن احتاد الكتاب العرب بدمشق (الوظيفة االستالبية للعنف الرمزي: متغري

إحساس عميق وشامل بالسعادة وغمرتين حالة من النشوة الفكرية القتناعي الفائق بأن الكتاب حيمل يف 

وعلى األثر بدأت رحلة هادئة . طياته رؤية نقدية جديدة لوظيفة املدرسة يف عامل ما بعد العوملة واحلداثة

يات واألفكار والدالالت اليت ينطوي استكشافا للنظر وأطوف بني معانيه أمتعن فيها يف صفحات الكتاب

هذه أغتنم بعد االطالع املعمق على مضامني الكتاب واستكشاف الغنى الكامن بني دفتيه وإنين عليها. 

طفرات فكرية نقدية تتسم بالعمق من  كتابه هذاعلى ما حيفل به صادقة تهنئة  إىل املؤلفألزف الفرصة 

 . احليوية بني الرأمسالية واملدرسةات لعالقرشيق لتداول  يفالفكرية األصالة وتتميز ب

خوضا نقديا إبداعيا يف قضايا املدرسة الدكتور وطفة وليس مثة غرابة أو مغامرة يف أن خيوض املؤلف 

العرب عرف عنه من حصافة فكرية ونزعة نقدية وروح ثورية جعلته من أكثر املفكرين ملا ، لثقافةاوالعوملة و

قدرة على تناول القضايا الفكرية الرتبوية املعاصرة تناوال فذا وأصيال حبكم ماع الرتبوي يف جمال علم االجت

بزعامة خربته الطويلة وأصالته العلمية وانتسابه إىل املدرسة الفرنسية النقدية لعلم االجتماع النقدي اجلديد 

للعالقة بني الرتبية واحلياة فكريا متجددا وحداثيا  املفكر النقدي الكبري بيري بورديو الذي أسس فضاء

 . السياسة الرأمسالية

حساسية وجوهرية يف عصر  قضايا الرتبية والتعليم( أكثر رأمسالية املدرسة) يالمس املؤلف يف كتابه 

، امتزج فيها يف مثانية فصول وخامتةيقع هذا الكتاب . التقانة والصريورة واملال ودورة الرأمسالية اجلديدة

الدور االستالبي للمدرسة يف والكتاب يتناول جوهريا . رؤية الناقدةبالالتأمل وختاصب فيها ، الفكر باخلربة

العنف يتجلى يف صريورات الوظيفة الطبقية ملنهاجها اخلفي الذي كما يتناول النظام الرأمسالي اجلديد، 

فاملدرسة كما . وتدمرها تستهدف اجلوانب اإلنسانية يف املدرسةبوصفها قوة  والرسائل الصامتة الرمزي
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إلنتاج وإعادة  اجهازوصارت أداة إنتاج رأمسالية يقدمها الكاتب حتولت يف عصر الرأمسالية اجلديدة إىل 

وفعالياتها يف عملية  وظيفتها الطبقية واأليديولوجيةحيث متارس، لنظام الرأمسالي يف حلته اجلديدةإنتاج ا

الدور الرأمسالي للمدرسة يف عصر ب يف تتابع فصوله يتناول والكتا .االصطفاء الرتبوي بأوسع معانيها

كما يتناول عمليات ، والتقانة بالتكنولوجيا ةاملدججا للمدرسة منوذجا جديدبوصفها  وامليديا العوملة

 . طبقي يف فضاء املدرسةالصراع الستالب واال

ما بني املدرسة واألنظمة واملؤلف ال يقف عند حدود وصف الفعاليات الرتبوية والعالقات القائمة 

 ملدرسة أكثر أنسنة وعداًل.جديدة رؤية مقرتحة االجتماعية الرأمسالية اجلديدة بل يتجاوز هذا كله ليقدم 

ولعله من العسري على املرء يف حدود هذا املقال أن يفي املؤلف وكتابه حقهما من التقدير والتعريف، 

نا من رؤى وتوجهات يف قضايا التعليم أكثر بكثري مما وخباصة حني وجدت بعد قراءتي أن ما جيمع بين

هذا املوضوع من  نتباين فيه. ونظرًا ألهمية موضوع رأمسالية املدرسة، واستمتاعًا مبا أورده املؤلف حول

فإنين سأقدم قراءة نقدية للكتاب أبرز فيها خمتلف املعاني والدالالت واألفكار مغنيا هذه منظور مبدع، 

 .على بعض ما أورده املؤلف من أفكار ورؤى يف هذا الكتاب املتميزالتصورات النقدية األفكار ببعض 

 الدور االستالبي للمدرسة يف النظام الرأمسايل اجلديد
حتقيق هدفني أساسيني: يعمل على النظام الرأمسالي اجلديد املدرسة يبني املؤلف أن يف هذا املبحث  

يف إنتاج أناس مؤهلني جيدًا ألداء أدوار رأمسالية تسويقية للنهوض بقدرات النظام الرأمسالي؛  األوليتمثل 

يف إنتاج طبقة عمالية بروليتارية قادرة على الوفاء مبتطلبات هذا النظام وتلبية احتياجاته.  الثانيويتمثل 

رحلتني أساسيتني متضافرتني وظيفيًا: بالتمييز بني م ووفقا هلذا الدور الثنائي اجلديد للمدرسة، قام املؤلف

ملتطلبات  يتم إخضاع املدرسة ملنطق الرأمسال وقانونياته اخلاصة، أي تعليم األفراد وفقًا يف املرحلة األوىل

مّت ترويض املدرسة إلنتاج طبقة عاملة  ويف املرحلة الثانيةاحلياة الرأمسالية املتغرية عرب الزمان واملكان. 

على إعادة إنتاج نفسها رأمساليا. ثم يستطرد املؤلف قائاًل: مبا أن خلفية املدرسة  وتزويدها بالقدرة

التارخيية تؤكد طابعها اإلنساني واحلضاري, فقد بدأت تتصادم مع منطق الرأمسال وفلسفته الطبقية، 

حتت  وتناضل للمحافظة على دورها اإلنساني، ولكنها اليوم ويف دائرة هذا الصراع الطبقي جتد نفسها

قصف ثقيل لعوملة جارفة متوحشة ال تهادن تعمل على تفكيك املدرسة وتفريغها من مضامينها اإلنسانية. 
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أن تاريخ تطور املدرسة ال ينفصل عن الصراع بني القوى االجتماعية والسياسية، حيث  مع تأكيد املؤلف

  اربة متناقضة.كانت املدرسة ساحًا للصراع الشرس بني أيديولوجيات فكرية وسياسية متض

ويف حديث املؤلف عن الوظائف الرأمسالية اجلديدة للمدرسة الرأمسالية يؤكد أن التحوالت  

التكنولوجية والراديكالية يف ظل العوملة الرأمسالية اجلديدة أدت إىل حرمان املدرسة من خاصية االستقالل 

عايري والقيم، وحتت تأثري هذه التحوالت الرتبوي، وأضعاف دورها اإلنساني الذي يتعلق ببناء الثقافة وامل

بدأت املدرسة تتصدع حتت الضربات القوية ملعاول الرأمسالية اجلديدة اليت أدت إىل فصل املدرسة عن 

سياقها احلضاري واإلنساني وتكييفها ملتطلبات الرأمسال ومقتضياته، فضاًل عن حتويلها إىل أداة توضع يف 

جهة، وتعميق الالمساواة االجتماعية يف جمال الوصول إىل املعرفة من جهة خدمة املنافسة االقتصادية من 

ملعايري السوق، وهو يف سياق  تطور التعليم احلالي وفقًا ُتشري إىل املعطيات الكثري من إضافة إىل أن أخرى.

 ، أيواإلنسان لكون واحلياةم الذي ميكنه أن يقدم رؤية لأي التعلي ،تطوره هذا يفقد طابعه املعريف اإلنساني

التعليم الذي ميّكن املتعلم من امتالك املهارات األساسية لالستمرار يف الوجود واختاذ املواقف احلية يف 

جمال احلياة. فاملؤسسات املدرسية يف ظل السوق تتعرض إىل أكرب درجة من درجات االستغالل الرأمسالي 

راتها اليت كانت تعتمدها يف النضال الثقايف من املعاصر، وهي باإلضافة إىل ذلك ُتجرد من أسلحتها وقد

فاملدرسة يف سياق هذه الدورة الرأمسالية تتحول إىل مؤسسة منتجة لقيم العامل أجل حتقيق القيم اإلنسانية. 

وهي يف صورتها الرأمسالية هذه متارس دورها املؤمل يف حرمان الشرائح  الرأمسالي وتصوراته االجتماعية.

حمدود الكفاءة واإلمكانية إىل أبناء  مع من إمكانيات التعليم احلقيقي، فهي تقدم تعليمًااألوسع يف اجملت

العمال واملهمشني الذين جيب حتويلهم إىل قوة عاملة منتجة وإىل مادة خام يف دورة اإلنتاج الصناعي 

يف اجملتمع اجلديدة للمجتمع الرأمسالي، وهي يف الوقت نفسه تشجع بعض روادها من الطبقات العليا 

على استنفار طاقاتهم وقدراتهم العقلية والذهنية واإلبداعية لتوظيفهم يف جمال املنافسة العاملية يف مستوى 

 اإلبداع العلمي يف خمتلف االجتاهات. 

  ماهية العنف الرمزي وجتلياته الرتبوية 

وحيرره من الغموض املؤلف مفهوم العنف الرمزي يعرف يف املبحث الثاني من كتاب رأمسالية املدرسة  

واملفكرين من قبل الكثري من الباحثني الذي اعرتاه وشوه معامله ويبني التوظيفات اخلاطئة هلذا املفهوم 

على صعيد العملية الرتبوية بكاملها. بويا هذا املفهوم تر الرتبويني، لينتقل بعد ذلك إىل توضيح جتليات

خصصة هلذا املقال ال تسمح بإبراز ما أورده املؤلف من تعريفات لغوية واصطالحية وإن كانت املساحة امل
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كثرية عن مفهومي العنف والرمز، غري أن هذا ال مينع من اإلشارة إىل رؤية املؤلف للمفهوم الذي يرى فيه 

تماعية، مدخاًل سوسيولوجيًا معاصرًا من مداخل التحليل والتقصي االجتماعي للظواهر الثقافية واالج

يأخذ مكانه املميز بني املفاهيم الرتبوية واالجتماعية املعاصرة كأداة سوسيولوجية العنف الرمزي( )فاملفهوم 

إن يف هذا السياق ويرى املؤلف قادرة على فهم وحتليل أكثر جوانب احلياة الثقافية حضورًا وتواترًا. 

عند اآلخر بفرضه لنظام من األفكار العنف الرمزي ينزع إىل توليد حالة من اإلذعان واخلضوع 

ما تصدر عن قوى اجتماعية وطبقية متمركزة يف موقع اهليمنة  واملعتقدات االجتماعية اليت غالبًا

يهدف هذا النوع من العنف إىل توليد معتقدات وأيديولوجيات حمددة وترسيخها يف حيث ، والسيادة

فالعنف الرمزي ينطلق من نظرية إنتاج املعتقدات، عقول وأذهان الذين يتعرضون هلذا النوع من العنف، 

وإنتاج اخلطاب الثقايف، وإنتاج القيم، ومن ثم إنتاج هيئة من املؤهلني الذين ميتازون بقدرتهم على ممارسة 

على اآلخر  وإيديولوجيًا التقييم والتطبيع الثقايف يف وضعيات اخلطاب اليت متكنهم من السيطرة ثقافيًا

 وتطبيعه. 

جهة أخرى يؤكد املؤلف كذلك أن مفهوم العنف الرتبوي يعين أية صيغة من صيغ التسلط واإلكراه من  

احملسوس املعلن، أو اخلفي املضمر الذي ميارس يف الوسط الرتبوي أو يف املؤسسات الرتبوية على تنوعها، 

رتبوية يف األسرة واملدرسة يف املؤسسات ال هلذا التصور ليس إال صيغة العنف ممارسًا والعنف الرتبوي وفقًا

العنف يكتسب يف احلقل الرتبوي أهمية وخصوصية، قوامها أن العنف الرتبوي يشكل ف ومجاعات األقران.

املوَّلد األساسي للعنف يف اجملتمع، وهو نتاج له يف الوقت نفسه، فاملدرسة تنتج العنف االجتماعي 

حلضور يف املؤسسة الرتبوية اليت تضفي عليه طابع وتؤصله، وبالتالي فإن العنف االجتماعي ينزع إىل ا

الشرعية والوظيفية يف اآلن الواحد. ومن هذا املنطلق بدأت اجلهود تتقاطب واألعمال تتنامى يف سبيل بناء 

نظرية تربوية لتفسري العنف الرتبوي وبناء الفعاليات الرتبوية القادرة على كبح مجاحه وجتفيف مصادره. 

إىل العنف البدني سواء أكان ذلك بني الطالب والطالب  املؤلف صور العنف املدرسي ُيشريب أما فيما يتصل

يأخذ  الذي بدأ العنف السيكولوجي يوجد انب العنف البدنيأنفسهم، أو بني الطالب واملعلمني؛ وإىل ج

اميات اليوم أهمية خاصة بني أشكال العنف يف املؤسسات الرتبوية، وهو العنف الذي يعتمد على دين

التبخيس واالزدراء واإلهمال والتحقري واإلذالل. وهنا ميكن اإلشارة أيضا إىل حضور العنف اللفظي يف 

 املدرسة حيث يرتسم يف صورة االعتداءات اللفظية اخلشنة والفظة بني الطالب واملعلمني. 
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أكثر صوره يف الرمزي  إىل العنف ويشرياملؤلف أن بعض العمليات الرتبوية ُتشكل عنفًا رمزيًا،  ويؤكد 

حيث تشكل املدرسة ساحة للصراع اللغوي الرمزي بني يف صراع النماذج اللغوية يف املدرسة،  وضوحًا

للدالالت والتصورات الرمزية اليت يتحدث  رمزيًا مناذج لغوية طبقية متعددة. فاللغة تشكل نظامًا

 وز والتصورات والدالالت واملعاني.عنها بورديو يف نظريته الرمزية، وهي احلامل التارخيي للرم

بتعدد الصيغ اللغوية واللهجات بني خمتلف الطبقات االجتماعية، وتتعدد هذه  تتعدد فاحلياة االجتماعية

األمناط اللغوية بتعدد الطبقات والفئات االجتماعية، حيث تنفرد كل طبقة اجتماعية وكل مجاعة بنمط 

 لغات فرعية متعددة، مثل: لغة العمال ولغة الفالحني، ولغة لغوي خاص مييزها، حيث ميكن اإلشارة إىل

. اخل. .ملدينة، واللغات العامية والفصحىالطبقة الربجوازية، ولغة الطبقة الوسطى، ولغة الريف، ولغة ا

وهنا جيب الـتأكيد أن اللغة ال تعين جمرد أداة تواصل بل هي نظام تفكري وطريقة يف احلياة والتأمل 

ها كيان ذهين ونفسي وعقلي ووجودي يأخذ هيئة رمزية بالغة اخلطورة يف حياة الطبقات والنظر، إن

للوجود االجتماعي تشكل أكثر أدوات الصراع  رمزيًا والفئات االجتماعية. ولذلك فإن اللغة بوصفها إطارًا

 الرمزي خطورة وأهمية يف الوسط املدرسي. 

يف ويربز هذا العنف  يناميات وفعاليات تربوية خمتلفةيف املدرسة وفق آليات ود يتجلى العنف الرمزي

. هيئة آمرة تقول: تعلم ما يلقى إليك وال تناقشيف األوىل وتتجلى صورته وأساليبه التعليم مضامني 

ويتجلى العنف الرتبوي الرمزي يف صورته األوىل يف عملية اختيار مادة التعلم، حيث ميثل هذا اخليار 

 ت الرمزية واأليديولوجية للطبقة اليت تسود وتهيمن. احلامل األساسي للدالال

إن كل شيء يف املدرسة ميكن أن يأخذ طابع اإللزام واإلكراه والضغط الرمزي، حيث فومن هذا املنطلق 

ما يقوله املعلم أو ما ميليه عليه من: استماع، وإصغاء، وجلوس،  دائمًاجيب على التلميذ أن يفعل 

نظر إىل أما يرتتب عليه أن يصدر أوامره للتلميذ: افتح الكتاب، أغلقه،  وهدوء، وصمت؛ واملعلم غالبًا

السبورة، قف، اجلس، ال تتكلم، أدخل، اخرج، اكتب من أول السطر، أكتب من اليمني، ضع 

انتظر، توقف، ال تضحك، ال تتكلم، ارفع يديك عندما تريد الكالم، ال تنم،  نقطتني، أكمل العبارة،

  ال تسه، ال تتحدث مع زميلك، ال حترك رأسك أو يديك..

يتجلى العنف الرمزي يف أكثر صوره االستالبية يف أوضاع التقييم املدرسي والسيما االمتحانات، حيث و

ذا جيد الضعفاء من أبناء األميني والفقراء أنفسهم، مع يوضع القوي والضعيف يف حلبة صراع واحدة، وهك
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داخل حلبة االمتحانات وقاعاتها املظلمة. وهكذا يف األقوياء من أبناء املثقفني واألغنياء، يف صراع مميت 

جند عرب السنوات املشهد الواحد نفسه ألطفال معدمني ثقافيا يقادون إىل قاعات االمتحانات بهدوء، وذلك 

بأنهم ال يساوون شيئا، وأن قيمتهم اإلنسانية واالجتماعية  –بصورة خفية رمزية  –ناعهم من أجل إق

وأنهم وبنتائج هذه االمتحانات املصممة  حتددها حلظات وكلمات ترتسم على صفحات امتحانيه صماء،

قة املهّمشني ، سيتحملون مسؤولية االندثار يف املهمل االجتماعي، ويف أزقة العاطلني عن العمل وأرومسبقًا

يف احلياة االجتماعية. ففي املدرسة ينتسب كل فريق من املتعلمني إىل ثقافة الوسط الذي نشأ فيه، إنها 

ثقافة أسرهم وطبقتهم االجتماعية، ولكن املدرسة تضفي على ثقافة الطبقات السائدة قيمة كربى وتعلي من 

ى، فاألطفال الذين ترعرعوا بني الكتب ويف شأنها، وتبخس يف الوقت نفسه الثقافات االجتماعية األخر

خضم نقاشات ثقافية ال يشعرون بالغربة واالغرتاب عندما يعيشون يف املدرسة، أما أولئك الذين ترعرعوا 

وكل ما فيه سيأخذ  معاديًا فإن عامل املدرسة سيبدو غريبًا – يف وسط فقري معدم ثقافيًا –يف الفراغ اإلنساني 

 خمتلف التجليات واألبعاد. صورة عنف ثقايف يف 

أما على صعيد املعلم فإنه ميارس سلطته اآلمرة يف سياج قدسي رمزي حتى يتمكن من القيام مبهمة  

 Ivan Illitchالتدجني والسيطرة على عقول الطالب ونفوسهم بسهولة ويسر. فاملعلم كما يرى إيفان إليتش 

سؤول عن الضبط االجتماعي داخل الصف، وهو جيمع بني وظائف ثالث: سجان وواعظ ومعاجل، فهو امل

 - Freudالذي يسهر على اللوائح والقوانني، وحيرص على أن يلتزم ويلزم اآلخرين بها. كذلك يقول فرويد

املعلمون:"إننا نفهم اآلن طبيعة عالقاتنا بأساتذتنا، فهؤالء  بهامشددا على أهمية السلطة اليت يتمتع 

، وحنن نراهم ناضجني وراشدين إىل بوية حتى حينما يكونوا يافعني صغارًاالرجال يتحولون إىل بدائل أ

درجة يصعب بلوغها، فنسقط عليهم مشاعر األبوة ونعكف على معاملتهم كما كنا نعامل آباءنا". ومن ثم 

 فإن هذه الطبيعة األبوية اليت تضفى على املعلم متنحه سلطة رمزية هائلة ملمارسة دوره الرتبوي وفقًا

 عطيات الثقافة السائدة واملهيمنة يف الوسط املدرسي. مل

  الوظيفة الطبقية للمنهاج اخلفي واستالب رسائله الصامتة 
ُيقدم املؤلف يف هذا املبحث حماولة علمية جادة تهدف إىل حتقيق نقلة نوعية يف تقصي مفهوم املنهاج  

النقدية يف سياق منهجي تارخيي، حيث  التحديداتاخلفي، وجتاوز حدود التعريفات احملضة إىل أفق 

ملنهجية جديدة حتررنا من أسر الرؤى  يعتقد أنه ال بد من إعادة النظر يف التكوينات العلمية للمفهوم وفقًا

والتصورات التقليدية اجلارية يف هذا امليدان. ويف هذا السياق ُيشري إىل أن إشكالية السياق كامنة يف إشكالية 
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من نواتج التعليم يف املدرسة،  ثانويًا وناجتًا عفويًا فهوم املنهاج اخلفي بوصفه حادثًاالتعريف السائد مل

حيث نريد أن نقول يف هذا السياق إن املنهاج اخلفي نظام تربوي جوهري وأصيل يف احلياة الرتبوية 

رسية، وهو نظام طبقي يف احلياة الرتبوية واملد ثانويًا أو ناجتًا عفويًا حادثًا واملدرسية، وإنه ليس أبدًا

أيديولوجي هادف ومنظم رافق ظهور املدرسة وما زال حيدد مساراتها الطبقية واإلنسانية. فاملنهاج اخلفي، 

كما يدل امسه، فعالية تربوية صامتة خفية غري منظورة، وعلى الباحث أن يرصده فيما بني السطور وما 

إىل خمتلف الفعاليات  -من حيث املبدأ  -ز املنهاج اخلفي خلفها ويف الزوايا املظلمة للحياة الرتبوية. ويرم

هلذا التصور تؤدي وظائف غري منظورة وتعلم  الرتبوية املضمرة واخلفية يف املؤسسة املدرسية. فاملدرسة وفقًا

أشياء أخرى غري معلنة يف براجمها ومناهجها النظرية والرمسية. وهنا يتساءل املؤلف هل املنهاج اخلفي 

ى املتعلمني؟ أم على املعلمني؟ أم على العامل اخلارجي للمدرسة؟ ثم يؤكد أن طبيعة العالقات خفي عل

ألنهم غري قادرين على إدراك ؛ الرتبوية القائمة يف املدرسة تؤدي إىل إخفاء جانب من املنهاج عن التالميذ

يتسم بالوضوح، أو ألن  تربويًا هذا اجلانب أو ألنهم ال يرغبون مبعرفته، أو ألنهم يعارضون مشروعًا

الروتني املدرسي يسمح بالتعليم دون أن يطرح التالميذ أسئلة ذات معنى حول غايات العمل الرتبوي. فمن 

جهة هناك غياب للرقابة وجهل بالعمليات اليت جتري يف داخل املدرسة. ولتوضيح ذلك يشري املؤلف إىل 

برغماتية: فالقيم توظف يف خدمة اسرتاتيجيات نفعية ليست إال قيمة  املزعومة يف املدرسة أن الشفافية

لبعض الفئات االجتماعية وهي تتعارض مع قيم اآلخرين. إذ كيف ميكن إخفاء احلقيقة عرب نزعة 

انتهازية؟ وهنا جيب على الباحث السوسيولوجي أن يعرتف بأن األخالق اليت تبثها الرتبية ليست سوى 

فع عنها ويبثها يعمل على بناء تصورات للحقيقة تتناسب أخالق مجاعة ما حمددة، وأن من يدا

 واجتاهاتهم الفكرية واإليديولوجية.

بفعل  ويف مناقشة املؤلف لألبعاد األيديولوجية والطبقية للمنهاج اخلفي يرى أنه إذا كان اخلفي خفيًا 

ات اخلفية والتخطيط فاعل وإرادة مريد، فهناك بالضرورة إرادة اجتماعية حمددة تعمل على بناء التنظيم

هلا يف املدرسة ويف خمتلف املؤسسات الرتبوية وذلك ألغراض جمتمعية سياسية أو اجتماعية طبقية. ومن 

ما تسود وتهيمن ومتتلك القرار  البداهة املنطقية أن ينتسب املنهاج اخلفي إىل طبقة اجتماعية غالبًا

م وختطط وترتب وحتدد غايات الرتبية ومراميها السياسي واالقتصادي واالجتماعي، وهي الطبقة اليت تنظ

عرب التاريخ، ومل يكن التعليم قط خارج دائرة  يف جمتمع حمدد. فالتعليم كان وما زال يوجه طبقيًا

ُوضع يف خدمة الدولة والطبقة  أيديولوجيًا األيديولوجيا والسياسة، بل كان وما زال يشكل نظامًا
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أن ما جيري يف املؤسسات التعليمية جيري بإرادة طبقية سياسية يف آن  فيرى املؤلاأليديولوجيا. ومن هنا و

واحد. فالتعليم كان وما زال وسيبقى رمبا يف خدمة الطبقات االجتماعية اليت تسود وتهيمن وحتكم، 

واملنهاج اخلفي قد يكون عصب التنظيم الطبقي يف  ،ن التعليم حمكوم بإرادة الطبقةفإوتأسيسا على ذلك 

ة، وبالتالي فإن كل ما جيري يف املدرسة من تنظيمات خفية يعود بالضرورة إىل ممارسة طبقية املدرس

إن املنهج اخلفي هو فعالية رمزية يلعب دوره احليوي يف إقصاء أبناء لكل هذا يؤكد املؤلف أيديولوجية. 

ور لديهم، وتوليد عملية الفئات االجتماعية املهمشة، عرب أواليات اإلخفاق، وتنمية أحاسيس الدونية والقص

مما يتعلمه التلميذ يف املدرسة قد ال  إن كثريًا انطالقًا من هذا األساس يقول:مرار. وإخفاقهم املدرسي باست

مبحتويات الدروس واملقررات )املنهج املعلن( بل يرتبط بعملية ترويض الطالب على قيم  يرتبط جوهريًا

ومعايري حمددة تتمثل يف قيم الطاعة، واستهالك التحّيزات االجتماعية والقيمية واأليديولوجية السائدة يف 

ملناهجها اخلفية ال  فقًاهلذه الرؤية فإن املدرسة و للمنهج اخلفي واملسترت املعتمد. ووفقًا اجملتمع وفقًا

تهدف إىل حتقيق املساواة بني التالميذ والطالب بل تهدف إىل ترسيخ مبدأ الالتكافؤ بينهم؛ وهنا البد من 

احلذر من املنهج اخلفي مبا يغرسه من قيم سلبية تتمثل يف قيم الطاعة واخلضوع وإضعاف روح اإلبداع يف 

ة إنتاج األمر الواقع بكل سلبياته واختناقاته لصاحل النخبة نفوس الطالب حيث تكون املدرسة أداة إلعاد

 املهيمنة. 

يف توضيح الرسالة اخلفية للمدرسة.  كبريًا النظام التفاعلي داخل املؤسسات املدرسية ميارس دورًاف 

 ويتعلق هذا املستوى بالطريقة اليت يعامل بها املعلمون طالبهم، والطريقة اليت ينظر فيها التالميذ إىل

 قاله ولتأكيد هذه الفكرة يستشهد املؤلف مبا يف تأدية الرسالة اخلفية للمدرسة، كبريًا املعلمني متارس دورًا

إن الطريقة اليت يعامل بها املعلمون طالبهم: "تكون يف  :الدكتور عبد السميع سيد أمحد يف هذا اخلصوص

فاألوامر  .و أكرب من اخللفية األسرية هلم"كثري من األحيان أكرب من تأثري الطبقة اليت ينتمون إليها أ

للطبقة السائدة،  ثقافيًا والنواهي، وأمناط السلوك والقواعد املنظمة، واإلمياءات واإلحياءات، تشكل منوذجًا

يكره األطفال على قبول هذه القيم، وهذه الرموز تعترب  ترويضيًا وهذا يعين أن هذه النماذج تشكل دورًا

ول النظام الثقايف السائد على حنو قهري. فنظرات االزدراء واالحتكار اليت يوجهها كخطوة أوىل إىل قب

املعلمون إىل أبناء الطبقات الفقرية، تساهم بشكل كبري يف توليد مشاعر الدونية والقهر وتبخيس الذات عند 

ير والثناء اليت أبناء هذه الطبقة، وعلى خالف ذلك فإن كلمات التشجيع وابتسامات الرضا، وعبارات التقد

يف تأكيد مشاعر التفوق والقوة وتقدير  وقاطعًا حيويًا حييط بها املعلمون أبناء الطبقات املشيدة تؤدي دورًا
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الذات والنجاح عند أبناء هذه الفئة االجتماعية، ويف النهاية فإن املدرسة تعمل يف منظومة خفائها على 

عدة خيارات أهمها اخلضوع واملسايرة، أو الثورة، فبعض الرتويض والتطبيع وال توجد أمام الطالب سوى 

، ويتحول إىل األطفال يسايرون ما هو قائم يف املدرسة، فيؤدي ما هو مطلوب منه، ويتمثل دوره جيدًا

منوذج مثالي، فهو حيرتم السلطة ويرفع راية اخلضوع ويتحلى بالصرب، ويكبت رغباته، وهم تالميذ 

لى خالف ذلك هناك فئات من األطفال تقابل القهر اخلفي للمدرسة بالتمرد نظاميون مؤدبون مهذبون، وع

 واهلروب والعنف وهذا ما يدفع بهم إىل دائرة اإلخفاق والفشل. 

: إن النظام اخلفي الذي يعزز سلطة الطبقات والتقسيم االجتماعي وخيتم املؤلف هذا املبحث بقوله 

قائم يف نظامنا الرتبوي ولكنه أشبه "بفريوس" غري معروف من ويولد تربية االنصياع والعبودية واإلكراه 

أن هذه األنظمة الرتبوية العربية مع  مة الرتبوية العربية. وما يبدوأصحاب اإلدارة وأصحاب القرار يف األنظ

ذلك تؤدي وظائفها يف خدمة التسلط واإلكراه والعبودية والتدجني الطبقي واجلمود يعود إىل قيمة واحدة 

أعد  ها أن فريوس الرتبية اخلفي )تعزيز التسلط( املتوغل يف عمق الرتبية العربية والثقافة العربية عمومًامفاد

من أجل جمتمعات قائمة على التسلط والتباين، وعلى هذا األساس تكون هذه األنظمة فاعلة ومفيدة يف نظام 

لتسلط واإلكراه هي القيمة العليا يف طبقي يقوم على التفاوت الطبقي واالجتماعي، حيث تكون فيه قيمة ا

 نظامه الرتبوي. 

 دور املدرسة يف اصطفاء النخبة

 يؤكد املؤلف يف هذا املبحث أن الدراسات السوسيولوجية تكشف اليوم عن حقائق خفية ومعقدة يف 

فاملدرسة يف  ،ملشرقة ملفهوم املدرسة ووظائفهاوهذه احلقائق تتناقض مع الصورة ا ،بنية الفعل املدرسي

قائم على االصطفاء. وهي مبوجب هذه الوظيفة  جملتمعوظيفتها االصطفائية ترتجم آلية النظام احلياتي 

من القيم واملعايري االجتماعية اليت تتصل بعملية تقويم التحصيل املعريف والعلمي  االصطفائية تتبنى نسقًا

ا موضوعية، ومثل هذه العملية تقود إىل اصطفاء واملهين. ويتم هذا التقويم على أساس مناهج يفرتض أنه

رواد املدرسة وتصنيفهم يف طبقات وفئات خمتلفة. فاملدرسة وكالة اجتماعية رهينة باألنظمة االجتماعية 

اليت تهيمن حيث ترتسم وظائفها على مقاييس النظام االجتماعي القائم. وهذا يعين أن املدرسة ال ميكنها 

جتماعي الذي حيتضنها، وبالتالي فإن وظائفها ال ميكن يف نهاية األمر أن أن تنفصل عن السياق اال

وهي غالبا ما تكون على صورة  ،ماعية للمجتمع اليت توجد فيهتتضارب مع الضرورات الوظيفية واالجت
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 ،يف جمتمع يقوم على االصطفاء اصطفائيًا اجملتمع الذي حيتضنها. وتأسيسا على ذلك تلعب املدرسة دورًا

 يف جمتمع حتركه نوازع الصراع الطبقي.  طبقيًا ي متارس دورًاوه

إن األيديولوجيا الرتبوية السائدة تسعى إىل إفقار الوسط االجتماعي الذي يعيش فيه أطفال األوساط  

الشعبية، وهي بالتالي تكرس عندهم كافة أشكال القصور والعجز واإلعاقة. إن هؤالء األطفال ليسوا معاقني 

قة. إن التعليم املهين بأشكاله أو قاصرين ولكنهم حمرومني وهناك تباين كبري بني مفهومي احلرمان واإلعا

املتعددة يكرس ويعد بشكل مسبق ألبناء الطبقة العاملة. إن الطبقة املهيمنة تسعى إىل تقليص الطموح العلمي 

واملعريف عند أبناء العمال كما أنها تسعى إىل تقليص درجة الطلب املوجه إىل هذه املعرفة العلمية لدى 

بالتالي توظف وكاالتها االجتماعية ومؤسسات الضبط االجتماعي لتنفيذ  الفئات االجتماعية الفقرية. وهي

 هذه الغاية. 

. الدور األساسي للمدرسة يف املراحل العليا فإنه يتمحور حول وظيفة االصطفاء والتقسيم االجتماعيأما  

حيث  يف تعزيز املوقف الطبقي يف جمال احلياة االجتماعية كبريًا دورًاففي هذه املرحلة متارس املدرسة 

من املعايري اليت تؤدي يف نهاية األمر إىل عملية فرز حقيقية بني  متارس املدرسة بصورة منظمة نسقًا

التالميذ والطالب. وهذا يعين أنه كلما اجتهنا حنو املراحل األوىل للتعليم كلما تكاثف دور املدرسة يف 

حتقيق التجانس، وعلى خالف ذلك كلما اجتهنا صعودا يف السلم التعليمي يتعاظم الدور  التأكيد على

ويف صلب عملية االصطفاء املدرسي جتري عمليات اجتماعية وثقافية بالغة  االصطفائي للحياة املدرسية.

اليت ترسم يف الصعوبة والتعقيد، وتوجد يف أصل هذه العمليات االصطفائية منظومة متكاملة من املتغريات، 

 إطار جدهلا وتكاملها طابع واجتاه ومضمون االصطفاء الذي يتم يف قلب املؤسسات املدرسية والتعليمية. 

طابع النجاح والرسوب والرتك والتخلي والتوزع يف  غالبًا يأخذ االصطفاء املدرسي يرى املؤلف أنو 

ي حتت تأثري مظلة من العوامل وكل صورة من هذه الصور االصطفائية تأتاالختصاصات املدرسية. 

واملتغريات اليت تتدرج يف أهميتها وتتنوع يف طبيعتها لرتسم الصورة الكلية حلركة االصطفاء التعليمي 

حيث  يشكل األصل االجتماعي مبتغرياته األساسية منطلق االصطفاء االجتماعي يف املدرسة.كما . واجتاهاته

جلارية، اليت تتناول مسألة األصل االجتماعي والنجاح املدرسي، تؤكد األحباث امليدانية واألمبرييقية ا

وجود عالقة ترابط قوية وإجيابية بني النجاح املدرسي واألصل االجتماعي للتالميذ، ويالحظ يف مسار هذه 

النتائج، أنه كلما مت التدرج يف املستوى االجتماعي لألطفال، ازدادت تصاعديا احتماالت جناحهم 

إىل قرار يتخذه الطالب أو أسرته، أو كالهما  فيشري Autosélectionاالصطفاء الذاتي  مفهوم املدرسي. أما
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معا، بالتخلي عن متابعة التحصيل املدرسي نهائيا، أو العدول عن الدراسة يف فرع علمي معني واالنتقال 

ة خمتلفة. وقد أشار إىل فرع علمي آخر. وغالبا ما يستند مثل هذا القرار على متغريات مدرسية واجتماعي

  جمموعة من اآلليات اليت حتدد معامل االصطفاء الذاتي أبرزها: املؤلف يف هذا اخلصوص إىل

قلما يتجه أطفاا  لففاااا لتجتماة ال فلتلاجي  لار لففاعلم لفالم ال لفلامال ةافم اعنال ماف أتنااج لففاااا لتجتماة ال  -
 لفم للعة. 

اضعة )فالحون وعمال( املدرسة مبكرا قياسا إىل أبناء الفئات يرتك أبناء الفئات االجتماعية املتو -

 األخرى. 

عندما يكون األطفال املنتسبني إىل املدرسة يف عمر واحد ومستوى جناح مدرسي واحد يالحظ أن  -

 أطفال الفئات االجتماعية املتواضعة يواظبون بدرجة أقل يف متابعة دراساتهم يف املراحل العليا. 

حديثه عن االصطفاء االجتماعي ومسؤولية اجملتمع يعرض املؤلف لرؤية دوركهايم ويف معرض  

Durkheim E » .وهو بذلك «. باألنظمة االجتماعية عميقًا اليت تؤكد أن األنظمة الرتبوية ترتبط ارتباطًا

ا ويف ظاهرة اجتماعية يف بنيته»ينطلق من مقولته الشهرية اليت ينظر من خالهلا إىل الرتبية بوصفها 

جمموعتان من النظريات اليت  تفسري االصطفاء املدرسي من خاللمن جهة أخرى عرض املؤلف «. وظيفتها

حتاول تفسري طبيعة النجاح املدرسي وقضايا تكافؤ الفرص التعليمية، فأشار إىل النظريات احلتمية عند كل 

األهمية القصوى لتاريخ الفرد وماضيه  للذان يؤكدانا Bourdieuوبيري بورديو  Bernsteinمن بازيل برنشاين 

أهمية ظروف احلياة الطبقية واالجتماعية يف حتديد مستقبل  وكذلكدرسي والتعليمي. يف حتديد مصريه امل

وتأخذ اجملموعة النظرية الثانية بعني االعتبار أهمية الفرد  األطفال يف املستويات املهنية واملدرسية أيضا.

الذين يرفضون  Individualistesق على أصحاب هذه النظرية "الفردانيون" ودوره يف صنع املصري. ويطل

حتمية الظروف االجتماعية ويعتقدون بأن األفراد قادرون على صناعة مصريهم املدرسي واملهين تأسيسا 

إىل  أشار املؤلفساسية هلذه النظريات على مبادراتهم وفعالياتهم االجتماعية. ومن أهم االجتاهات األ

يركز يف دراساته وأحباثه على أهمية العوامل املستقبلية يف حتديد  الذي Boudonة املفكر الفرنسي مدرس

مصري الفرد ومستقبله. فإذا كان املاضي عند احلتميني هو الذي حيدد مالمح املستقبل فإن املستقبل عينه 

املنطلق يوجه الفردانيون انتقاداتهم ومن هذا هو الذي يرسم املصري عند األفراد وفقا ألنصار النظرية الفردية. 

الشديدة إىل الثقافويني الذين يعتقدون بأن هدف االصطفاء هو إعادة إنتاج البين االجتماعية القائمة وبأن 

 املدرسة قادرة على فرض قوانينها على األفراد. 
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درسة فإنها من ومع أهمية هذه الرؤى ورصانتها وقدرتها على تقديم التفسريات املناسبة لقضايا امل 

إطار الزمن واليت تتعلق بالالمساواة  يف وجهة نظر املؤلف لن تستطيع أن تفسر لنا التغريات اجلارية

ن نظرية الفردانيني تعكس ويرى أختلفة. املجتماعية االاملدرسية لألفراد والذين ينتمون إىل الفئات 

ن تنفصل عن عائلته والظروف اليت حتيط به. اهتمامات الفرد الواحد واهتمامات الفرد الواحد ال ميكنها أ

ولكن تأثريها يتميز بالقوة يف املرحلة األوىل من سنوات  ,أساسيًا إن العوامل الفردية وبدون شك تلعب دورًا

الدراسة أكثر من املراحل الالحقة. وعلى خالف وضعية الفرد تكون الفئات االجتماعية هي على األغلب 

كلما كانت احتماالت جناح الفرد  لما كان الوضع االجتماعي لألسرة أكثر يسرًامن طبيعة اقتصادية فان ك

مرتفعة من اجل الوصول إىل مركز اجتماعي أو مدرسي مرتفع. إن اإلخفاق غالبا ما يكون من شأن األطفال 

 الذين ينتمون إىل واقع اجتماعي األكثر تواضعا.

 العوملة الرأمسالية للمدرسة 
يؤكد املؤلف يف هذا املبحث أن العوملة أحدثت حتوالت جوهرية وملموسة يف جمال احلياة الرتبوية  

برمتها، فالعوملة تفعل فعلها اليوم يف حقل الرتبية والتعليم، وهي تباشر تأثريها املنظم وتعمل على تغري 

وهذا يعين تكييف املؤسسات  ،يةاجتاه ما يسمى بعوملة الرتبمعامل الرتبية القائمة وتثوير تكويناتها يف 

الرتبوية ملطالب العوملة واحتياجاتها. وهي يف هذا االجتاه تركز على توجيه جديد ملنظومات القيم الرتبوية 

كما يؤكد املؤلف أن الرتبية تشبعت مبعطيات العوملة وخضعت  .السائدة يف احلياة املدرسية واألسرية

حول النظام العاملي ووجود اجتاهات  1997شروير عام  الل دراسةملعايريها وقانونها، موضحًا ذلك من خ

وهو يف هذا السياق يستخلص  ،تربوية تفرضها العوملة يف خمتلف األنظمة الرتبوية يف خمتلف أحناء العامل

 أربعة اجتاهات أساسية مرتابطة يف جوهرها: 

، وهو يشمل خمتلف 1950هناك امتداد عاملي موحد للرتبية بدأ يفرض حضوره منذ عام  -أ

مستويات احلياة املدرسية االبتدائية واإلعدادية والثانوية يف خمتلف األنظمة الرتبوية يف العامل. ويؤكد 

الباحث عاملية هذا التوجه الذي يتوافق مع متطلبات الطلب االقتصادي واالجتماعي للعوملة كما يتوافق 

 لعوملة مع خمتلف التوجهات السياسية واالجتماعية ل أيضًا

انتشار منط تربوي متفق عليه عامليا يف جمال التعليم املدرسي يعمل على تقويم وتوجيه السياسات  -ب

الرتبوية يف خمتلف البلدان، وهذا النمط يتسم باخلصائص البنيوية للرتبية احلديثة اليت تشكلت يف رحم 
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على حضور  متميزًا نمط الرتبوي مؤشرًااجملتمعات األوروبية خالل القرن التاسع عشر، ويعد انتشار هذا ال

 العوملة الثقافية يف العامل املعاصر.

يشهد العصر ميالد أيديولوجيا عاملية للرتبية والتطور، حيث تأخذ الرتبية يف هذا السياق دورها  -ج

فرض من هذه األيديولوجية ويف الوقت نفسه أداة جوهرية يتم اعتمادها يف عملية العوملة و بوصفها جانبًا

األيديولوجية اليت ترسم حدودها. وهذه األيديولوجيا كما أشرنا تعمل على دعم انتشار العوملة يف خمتلف 

 أحناء العامل. 

يشار اليوم إىل األهمية الكبرية للنظام العاملي يف جمال االتصال وامليديا واملعلوماتية وإىل تأثري هذا  -د

واالجتماعية. وهنا يستند شروير إىل انتشار املنظمات الدولية  النظام املتعاظم يف جمال احلياة الرتبوية

والسيما هذه اليت تتعلق  ،النشطة يف املستويات السياسية والثقافية ويف جمال السياسات التنموية للرتبية

بنشاطات وفعاليات البنك الدولي واليونيسكو واملكتب الدولي للتعليم، واملنظمة الدولية للتخطيط الرتبوي. 

( ويعين به الفضاء العلمي الذي OPEP du savoirأوبك املعرفة ) P. Altbachوهذا ما يطلق عليه التباش 

يشمل أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية واليابان، كما يشري إىل وجود مؤسسات وسيطة عاملية تقوم مبراقبة 

 متطلبات العوملة.  عملية إنتاج املعرفة العلمية ومدى انتشارها ومشروعيتها وتوافقها مع

لةل ه لإن لفمدعلل من لجلل نظع لفمؤفف تشك  لفيلم ألض  للايلل فنشاع لفالفمال لتلطياد نفلوذاا لوفاي تتا  يع  
 خملل أنماط من لفتحلي : 

تبين األمناط والنماذج الرتبوية الغربية وقد أدى ذلك إىل جتانس وتشابه كبري بني خمتلف األنظمة  -1

 الرتبوية يف العامل. 

الغربية أدى إىل عملية تأكيد النماذج والقيم الرتبوية هلذه  البلدانإيفاد الطالب املكثف للدراسة يف  -2

 البلدان وذلك بعد عودتهم إىل بلدانهم. 

 عملية تصدير املناهج والطرائق الرتبوية للبلدان املعوملة )بكسر الالم( إىل البلدان النامية.  -3

 انتشار اللغة اإلنكليزية كلغة عاملية يف خمتلف البلدان والسيما النامية منها.  -4

الدراسات الدولية املقارنة اليت مسحت بفهم األنظمة الرتبوية العاملية واالستفادة من جتارب  -5

 البلدان املختلفة والسيما املتقدمة منها. 

وصريورة من صريوراتها، إذ مّت توظيفها توظيفا  وعليه يقرر املؤلف أن املدرسة أصبحت نتاجا للعوملة 

اقتصاديا يف خدمة الرأمسالية اجلديدة اليت تشكل نواة العوملة وحمورها. ومن يراقب الفعاليات الرتبوية 
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مبتطلبات السوق االقتصادية ومقتضيات النمو االقتصادي يف خمتلف  مصرييًا جيدها اليوم ترتبط ارتباطًا

م تعد املدرسة كما كانت يف األمس مؤسسة معنية بإنتاج الثقافة وتنوير العقول أحواله وجتلياته. فل

والنهوض باملعرفة وفقا ملقتضيات احلاجة اإلنسانية وفق معايري إنسانية. وها هي الرتبية اليوم مبختلف 

القتصادي مؤسساتها تتحول إىل صناعة رأمسالية لعوملة رموزها املال والربح والقوة واالستهالك والنمو ا

  .والثراء املالي

فاملدرسة اليوم أصبحت مفخخة ورهن اعتقال العوملة، وهذه الوضعية االغرتابية للمدرسة والرتبية  

أثارت ردود فعل نقدية من قبل الباحثني واملفكرين الذي يؤكدون على الدور اإلنساني للمؤسسات الرتبوية 

 .Aإلنسانية وبناء اإلنسان احلّر، وهي كما يرى تورين حيث كانت وجيب أن تكون بوتقة لتنمية املعاني ا

Touraine  جيب أن تكون يف جوهرها مؤسسة من أجل اإلنسان ذاته بوصفه غاية ال وسيلة كما تريدها

العوملة، إنها معنية حسب تورين بتكوين اإلنسان احلر القادر على أن يؤكد هويته اإلنسانية وكرامته يف 

مهما بلغت اإلكراهات والضغوط االجتماعية. هذه املدرسة اليت نرغبها جيب أن  خمتلف الظروف واألحوال

تتجاوز حدود بناء املواطن وإعداد املهارات والكفاءات إىل دورها يف تنمية القدرات اإلنسانية يف اإلنسان ومن 

اني وممارسة أجل النهوض بكل األحاسيس واملضامني اخلالقة يف اإلنسان، كتذوق اجلمال، واستشعار املع

النقد، والنهوض باخليال والتماهي القيم، إنها املدرسة اليت جتعل الفرد أكثر قدرة على مقاومة كل أشكال 

االغرتاب الذي تفرضه العوملة وكل أشكال االستالب اليت تسحق إنسانية اإلنسان يف األسواق الرأمسالية 

ج من دائرة املصائد وأن تنفلت من أفخاخ العوملة السوداء. إن الرتبية وفقا هلذه الصورة مطالبة بأن ختر

نفسها وأن حتطم القيود والسالسل اليت تشدها إىل مراكب العوملة االختزالية وذلك من أجل بناء اإلنسان 

الذي ميتلك القدرة على مواجهة حتديات احلداثة وما بعدها، وهي بذلك تستطيع أن تتجاوز الفضاء 

ال العالقة الوظيفية بني الرتبية والتنمية االقتصادية كما يريدها البنك الضيق الذي يرسم خطاها يف جم

 الدولي أن تكون. 

لقد باشرت العوملة ترسيخ منهجية خادعة اليوم تتمثل يف استحداث أمناط من املقررات واملناهج  

ميقراطية، والرتبية الد احلقوقية واإلنسانية مثل: الرتبية على املواطنة، والرتبية على التسامح، والرتبية

على حقوق اإلنسان، والرتبية على السالم، والرتبية البيئية والرتبية للتنمية املستدامة، والرتبية العاملية، 

والرتبية الشاملة... اخل، ومن املؤكد أن كثرة هذه التسميات وتعددها ترتجم تصورا عومليا للمدرسة أي أن 
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مؤشرات للمدرسة كمؤسسة من مؤسسات العوملة وهي تهدف هذه املصطلحات اجلديدة تدل على حدود و

 يف جوهرها إىل ترسيخ دور املدرسة يف ركاب العوملة. 

 التسويق الرأمسايل للمدرسة 

تصهر عناصر  Commercialisationيؤكد املؤلف يف هذا احملور أن املدرسة تتعرض لعملية تسويق  

مبختلف أركانها على أساس الصورة الرأمسالية ملؤسسات  وجودها وحتوهلا إىل مؤسسة ثقافية جديدة تقوم

فإن املدرسة “ الكمرسلة“ رحبية ديدنها االستهالك والعرض والطلب واالستثمار والتسويق. ويف ظل هذه

دخلت السوق االقتصادية من أبوابها الواسعة وشكلت قطاعا خاما تتهافت عليه املشاريع االقتصادية 

سة رحبية بامتياز. وهي يف دائرة هذا االجتياح تفقد يف حقيقة األمر وظيفتها الرحبية لتحوهلا إىل مؤس

 اإلنسانية ودورها احلضاري كمؤسسة منتجة للمعرفة والقيم والعقول.

ويف دائرة التداول اخلاص مبسألة تسويق املدرسة فإن رعاة هذه الدعوة وسدنتها يقرتحون منظومة من 

اإلجراءات واحللول املستوحاة من مناذج املؤسسات الصناعية احلالية بفعالياتها وأدوات عملها وغائياتها 

ني ووضعيات وممارسات، الرحبية، وهذه الصورة تأخذ جوهرها من صورة السوق مبا يعتمل فيه من قوان

ينهض بها ويرفع من إمكانياتها الرتبوية يف  إصالحيًا وهم يعتقدون بذلك أنهم يقدمون للمدرسة مشروعًا

 خدمة التوجهات التنموية الكربى للمجتمع.

برز مفاهيم أملعيار السوق االقتصادي أحد  من جهة أخرى يعد مفهوم حرية اختيار املستهلك وفقًا 

الرتبوي، وعلى هذا األساس يتوجب على اآلباء أن ميتلكوا ناصية احلرية والقرار يف استهالك التسويق 

الرتبية اليت يرغبون بها ألطفاهلم يف املؤسسات الرتبوية املختلفة دون أن خيضعوا لقوانني وأنظمة حكومية 

رس اجليدة، ومتكن اآلباء ومدرسية هنا وهناك. ومن أجل هذه الغاية فإن بعض احلكومات توفر لآلباء املدا

من فرصة اختيار املدرسة اليت يرغبون فيها دون حدود مرسومة أو قيود معلومة، حيث ميكن لآلباء اختيار 

املدارس اليت تناسبهم يف القطاع التعليمي اخلاص الذي يقع خارج دائرة إشراف الدولة وتوجيهها. وهذا 

م لغايات رحبية ميكنه أن يعمل على إحياء نزعة املنافسة التصور احلر يعتمد على حجة مفادها بأن التعلي

التعليم وجودته. وعلى  وتأكيد الفاعلية الرتبوية للنظام الرتبوي، وهذا بالتالي سيؤدي إىل حتسني نوعية

بواسطة االقتصادي املعروف ميلتون  1955هذا األساس فإن قانون حرية االختيار الذي أعتمد يف عام 

 أصبح قاعدة أساسية لعملية تسويق متعاظمة للمؤسسات املدرسية. Milton Friedmanفريدمان 
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يالحظ اليوم بأن الوصول إىل التعليم  من جهة أخرى يرى املؤلف أن املستقرئ للواقع الرتبوي العربي 

اص ألوضاعهم االجتماعية االقتصادية. ومن ثم فإن التعليم اخل لإلمكانية املالية لآلباء ووفقًا يكون وفقًا

واملميز يقدم نفسه للطبقة اليت تأخذ مكانها يف أعلى السلم االجتماعي. وفيما يتعلق بالنتائج املرتتبة على 

هذا النموذج الرأمسالي بالنسبة للمعلمني واملتخصصني يف جمال الرتبية فإن دور املدير يتحدد بدور املدبر 

هج وحتديد مسارها وكيفياتها ومردودها الرتبوي، لألعمال وال يتحدد منذ اللحظة الرأمسالية يف بناء املنا

كما أنه معين بالدرجة األوىل بعملية التسويق وإقامة عالقات عامة مع األهالي ومع عامل املمولني 

واملستثمرين. وليس أدل على ذلك من التجارب الرتبوية اليت شهدتها نيوزيلندا وبعض البلدان الغربية 

مدير املدرسة يأخذ صورة مقاول أو رجل أعمال بالدرجة األوىل. ويف نسق  دورن حيث بينت هذه التجارب أ

هذه التجارب يتضح أن دور املعلم قد شهد حتوال نوعيا أيضا حيث يتوجب على املعلم أن يقوم مبهمات 

عديدة إضافية ووظائف جديدة تضعه حتت تأثري العمل لساعات إضافية مطولة ومنهكة، وقد تقلص دوره 

مل رسالة إىل جمرد النقل الساذج اآللي للمعلومات واملعارف الرتبوية. وفيما يتعلق بالتلميذ أو من مربي حي

الطالب فإن الطالب يتحول إىل سلعة ومنتج يتم تصنيفها حسب خصائص معينة وميزات حمددة وأسعار 

لعرض والطلب على مبينة وبالتالي فإن هذا املنتج الرتبوي سرعان ما يطرح يف سوق العمل وفقا لقانون ا

 سلع حمددة ومعينة يف دائرة التصنيف املعهود لألسواق الرأمسالية.

 -وخيتم املؤلف حديثه عن التسويق الرأمسالي للمدرسة بالقول: إن مقولة املردود االقتصادي للرتبية  

ويف اليت تفرض نفسها يف مستويات اجتماعية وسياسية خمتلفة، كما هو احلال يف املستوى احلكومي 

متثل يف جوهرها خمادعة رأمسالية وعملية ذر الرماد يف العيون وذلك ألن هذه  -املستوى املؤسساتي 

املقوالت بينة فيما يتعلق بتسويقها للقيم اليت تتعلق بالسالم والتوازن االجتماعي واألخالقي. فالتعليم العام 

مجيع األطفال كما أنه مينح للفئات االجتماعية ميثل نظاما ميكنه أن يقدم يف نهاية األمر فرصا متكافئة إىل 

املهيضة بعض األمل يف اخلروج من دائرة البؤس االجتماعي الذي حياصرها ويضيق اخلناق عليها. ومما ال 

ولكن هذا اإلصالح ال جيب يف أي حال  ،شك فيه أن األنظمة الرتبوية حتتاج إىل إصالح عميق وجوهري

روح رأمسالية وفقا لقانونيات االنتهاك الفاضح للقيم االجتماعية يف اجتاه ب من األحوال أن يكون إصالحًا

حتويل املدرسة إىل قطاع رابح يتحرك على موازين القيم التجارية والقوانني التسويقية املريعة اليت تدفع 

ور فإن املدرسة هلذا التص األطفال إىل دائرة التسليع والتسويق والتشيؤ املروع لرأمسالية جدية مرعبة. ووفقًا

جيب أال تتحول إىل أداة للدعاية الرأمسالية من أجل عامل املال واألعمال، بل جيب أن تبقى مؤسسة 
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القيم. فاملدرسة العامة يف نهاية املطاف متثل بارقة  عن تقلبات السوق وانهيارات للحصانة األخالقية بعيدًا

الية اجلديدة شروط وجودها املدمر، وبالتالي فإن أمل حلصانة إنسانية يف عصر فرضت فيها العوملة الرأمس

اإلطاحة بها ومبكوناتها الرتبوية األصيلة سريتد على اجملتمع باألسى وسيكون اخلطوة األكيدة حنو انهيار 

 تربوي أخالقي ال تدرك نتائجه وال حتمد عواقبه.

  املدرسة املدججة بالتكنولوجيا
يطرح املؤلف يف سياق مناقشته هلذا احملور سؤااًل مركزيًا تفرعت عنه جمموعة من األسئلة مجيعها  

الوظيفة األساسية لوسائل االتصال واملعلوماتية يف احلياة الرتبوية للمدرسة. ويف إجابة املؤلف يدور حول 

يف حقيقة رسة، بدأت املدرسة تشهد دخول التكنولوجيا االتصالية إىل ميدان املد ومع أنه عن أسئلته يرى

يهدد بنيتها اليت بقيت على حاهلا مدة أربعة قرون من الزمن. ألن هذه التكنولوجيا اجلديدة  األمر تغيريًا

 النفتاح مدرسي جديد، وتسمح بأمناط تربوية جديدة خارجة على مبدأ االنغالق ترتك اجملال متاحًا

 تأسيسها. فالتكنولوجيا اجلديدة تتيح للتالميذ واملعلمني نوعًاالصفي الذي عرفت به املدرسة منذ حلظة 

من التفاعل الرتبوي الذي يتجاوز حدود  من االتصال خيرتق جدران الصفوف التقليدية، وتتيح نوعًا واسعًا

اجلدران املغلقة واحلجريات املدرسية الصماء. فالصف كما نعرفه مكان مغلق للمراقبة الزمنية واملكانية 

ملا تتميز به  يتم زج التالميذ واملعلمني بني اجلدران يف زمن يتصف بأنه زمن مدرسي باملطلق. ونظرًاحيث 

هل ميكن هلذه التكنولوجيا أن تدفع  :التكنولوجيا اجلديدة من مسات ومزايا تربوية فإن السؤال هو

فيها العالقة الرتبوية أكثر املدرسة إىل جتاوز الصورة التقليدية للصفوف املغلقة إىل وضعيات جديدة تكون 

على العامل اخلارجي؟ وبعبارة أخرى هل ميكن هلذه التكنولوجيا أن تؤدي إىل هدم  وانطالقًا انفتاحًا

على معطيات التواصل الفكري واإلنساني يف عامل ما بعد احلداثة  اجلدران املدرسية حنو عامل أكثر انفتاحًا

 الذي يدق أبواب املدرسة؟ 

مر ويف نسق التجاوب مع التساؤالت املطروحة فإن قوة التكنولوجيا احلديثة وأصالتها تكمن يف واقع األ 

يف قدرتها على حتويل التفاعل الرتبوي من داخل الصفوف إىل خارجها. وهذا يعين أنها متّكن من تفاعل 

مدرسة التقليدية فإنه يتجاوز الفضاء الزمين واملكاني للمدرسة التقليدية. ويف دائرة هذا التصدع املتوقع لل

ميكن االفرتاض وبقوة بوجود إمكانية لتعليم األجيال اجلديدة وتنشئتها اجتماعيا دون االعتماد على 

الصفوف املدرسية للمدرسة التقليدية حيث تقوم إمكانية جديدة تتمثل يف بيئة تكنولوجية جديدة تتيح 

 القادمة من التطور الرتبوي املنتظر.  إمكانيات جديدة يف مستوى الرتبية والتعليم يف املراحل
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ويف تأكيد املؤلف على استحضار خمتلف اجلوانب اإلنسانية يف شخص املعلم واملتعلم أثناء العمل  

الرتبوي التفاعلي، يرى أن السمات اإلنسانية هلذا التفاعل غري قابلة لالنزياح والرتاجع حتت تأثري نظام 

ولذا فإن االعتقاد بأن تكنولوجيا االتصال واملعلوماتية إلنسان واآللة. من التفاعل الشكلي الذي يتم بني ا

قادرة على احللول يف مكان التفاعل اإلنساني ألداء الدور اإلنساني يف عملية التعليم أمر يبدو غاية يف 

نية هي الصعوبة والتعقيد إن مل يكن يف دائرة االستحالة. فهناك قاعدة إنسانية تقول بأن الكائنات اإلنسا

. وهذه احلقيقة الرتبوية تأخذ وحدها اليت تستطيع أن تشكل الكائنات اإلنسانية األخرى إنسانيًا

. فالرتبية : فاإلنسان كائن حيتاج إىل اآلخرين من أجل أن يصبح إنسانًاوتارخييًا مشروعيتها أنرتوبولوجيًا

بالرتبية، وتلك هي رؤية كانط ومنهجه يف  إال وبالتالي ال ميكن لإلنسان أن يصبح إنسانًا صريورة إنسانية،

 إال بالرتبية.  ال يصري اإلنسان إنسانًا“ النظر إىل العملية الرتبوية حيث يقول

ووفقا هلذا التصور فإن تكنولوجيا احلداثة لن تكون إال وظيفة أداتية داعمة للعملية الرتبوية يف أنساق  

األحوال أن تكسب العملية الرتبوية جوهرها اإلنساني.  تفاعلها اإلنساني وهي لن تستطيع يف أي حال من

وهنا ومن جديد جيب علينا أن نؤكد بأن التعليم مهنة إنسانية تفاعلية معيارية وقيمية، وهذه السمة 

اإلنسانية تظلل بعمق عمل املعلم ومهنته. ففي الوقت الذي يتحدث فيه املعلم مع الطالب فإنه يف الوقت 

ومته القيمية واملعيارية، ويتجلى ذلك على سبيل املثال عندما يقول لطالبه هذا جيد، نفسه يودع فيهم منظ

 علميًا خطابًا اخل. وهذا يعين أن خطاب املعلم ليس دائمًاهذا رائع، هذا مميز، هذا خاطئ.. هذا حسن،

م: هذا ممكن، هذا بل خطاب حيمل يف حناياه دالالت ترتبط باحلياة والكون والعامل والقي حياديًا معلوماتيًا

ومن املالحظ يف هذا السياق أن كالم املعلم يأخذ درجة عالية . مستحيل، هذا غري ممكن، هذا ضروري..اخل

فعندما يقوم املعلم بالتعليم فهذا يعين أنه ال يقول  ،قارنة مع كالم الطالب أو التلميذمن القوة والوضوح بامل

 دما ينقل املعرفة إىل التالميذ فإنه يف الوقت نفسه ينقل طرقًاتقول جمرد أشياء وموضوعات، وهو بالتالي عن

يف التفكري وتصورات يف احلياة ويعزز دالالت ومعاني، كما أنه حيمل يف خطابه الناقل هذا معاني ورموز 

بأن ودالالت ترتبط بعملية نقل املعلومة وليست منها يف شيء. وهنا أيضا ومن جديد ميكن لنا أن ندرك 

الرتبوية هي فعل أخالقي وشعوري ورمزي إنها نظام من الرموز والتطلعات والطموحات واألفكار العملية 

واملعاني اليت تعمل يف نهاية األمر على تشكيل رؤى للعامل وطريقة للنظر للتفكري. ومن هنا فإن التكنولوجيا 

سياقها التفاعلي تؤصل يف اإلنسان عن القصد األكرب للعملية الرتبوية ألن العملية الرتبوية يف احلديثة تنأى 

 رؤية فلسفية إنسانية عامة تتسم بطابع العمق والشمول. 



20 
 

  الصراع الطبقي على املدرسة
يف مناقشة املؤلف ملوضوع الصراع الطبقي على املدرسة يتساءل عن الغاية األساسية للرتبية والتعليم،  

هيمن وتسود يف الساحة االجتماعية تنظر إىل الغايات ويف إجابته عن هذا التساؤل يؤكد أن الطبقات اليت ت

ملصاحلها االجتماعية، حيث ترى أن الرتبية جيب أن توظف يف  الرتبوية من منظورها الطبقي، ووفقًا

احملافظة على األوضاع القائمة للحياة االجتماعية، ألن هذه األوضاع جتسد األبعاد االجتماعية حلياة 

خلدمة مصاحل هذه الطبقة اليت  طبقيًا اجملتمع، وهكذا فإن التعليم يوجه توجيهًاالطبقات السائدة يف 

تهيمني أو تلك اليت تسود. فالتعليم اإللزامي على سبيل املثال يشكل أداة هذه الطبقة يف عملية اإلنتاج 

أربعة ألهمية هذا على هذا املنظور الطبقي حدد املؤلف أسباب  وإعادة اإلنتاج الثقايف واالجتماعي، وتأسيسًا

 التعليم يف منظور الطبقة الربجوازية:

يعيشون ويتمثلون القيم  كيفإنه يشكل أداة تنشئة اجتماعية حيوية يف اجملتمع حيث يتعلم الناس  -

 االجتماعية الضرورية للحياة واالستمرار يف جمتمع حمدد. 

سياسية اليت تعمل على تأصيلها يشكل أداة الطبقة السائدة يف تأصيل أيديولوجيتها والقيم ال - 

 وتعززيها وهذا ما يؤكده علماء االجتماع النقديون مثل بورديو وبودون وفرايري وغريهم كثري. 

يوظف التعليم اإللزامي يف إعادة إنتاج مشروعية التفاوت االجتماعي والالمساوة االجتماعية )يف  -

كن للجميع جلميع الناس أن يكونوا مثقفني ورواد يف التعليم يتم تأكيد فكرة التفاوت من منطلق أنه ال مي

 اجملتمع إذ جيب أن يكون هناك خنبة ومجاهري (. 

يساعد هذا التعليم يف بناء رأس املال اإلنساني أي اليد العاملة املاهرة القادرة على تلبية احتياجات  -

 اجملتمع والدولة. 

مي إىل تعليم عام ومهين وفين وأدبي وعلمي يؤكد من جهة أخرى يرى املؤلف أن انقسام النظام التعلي 

عملية اصطفاء مبكرة اجتماعية وتربوية تقوم على األصول االجتماعية للطالب واملتعلمني. وهذا التعليم يعزز 

ومنذ البداية فكرة أيديولوجية قوامها أن الطالب ال يستطيعون مجيعهم متابعة الدراسة يف اجتاه تعليمي 

يستطيعون الوصول مجيعهم إىل مستوى واحد من التحصيل العلمي. وهذا األمر يؤكد فكرة واحد، وأنهم ال 

الالمساواة بل يعززها ومينهج هلا لتنطلق كفكرة أوىل يؤمن بها الطالب أوال، ثم تصبح فكرة أساسية 

 الطالب تتنامى بسرعة كبرية وتتمركز يف العقل كي تولد قناعات راسخة مبسألة التفاوت والالمساواة بني
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بصورة عامة. وغين عن البيان أن هذا التفاوت بني املضامني التعليمية والرتبوية وفقا للفروع واالختصاصات 

 العلمية والتعليمية يؤدي يف نهاية أألمر إىل تعزيز الفروق االجتماعية والطبقية بني الطالب. 

ي، شرعي( يقدم على أنه تعدد إن تعدد مسالك التعليم وفروعه )أدبي، علمي، صناعي، فين، جتار 

ولكن هذا التعدد يأخذ يف واقع األمر صورة إكراه تربوي قائم على حرية االختيار اختيار التالميذ واآلباء. 

واجتماعي يف اآلن الواحد. فاآلباء واألبناء جيدون نفسهم أمام خيار تربوي ال يفهمون أبعاده ومراميه. ولكن 

سرعان ما يدركون طبيعة هذا اخليار ولذا فإنهم خيتارون الفروع العلمية ة اآلباء من الطبقة الربجوازي

  ألبنائهم يف ضوء وعيهم بطبيعة اللعبة األيديولوجية القائمة يف اجملتمع.

، وقد يكون رمزيًا ثقافيًا هذا احملور بتأكيده أن الصراع الطبقي يف املدرسة يأخذ طابعًا ؤلفوخيتم امل 

الصراع الطبقي أهمية وخصوصية وخطورة، فاملدرسة تستطيع تستطيع إضفاء  هذا الصراع أكثر أنواع

وهي بالتالي املعنية برتويض  ،املشروعية على النظام االجتماعي القائم وإعادة إنتاج العقليات والذهنيات

وت تقوم برتمجة التفا يوضح املؤلف. إنها كما العقول واألجيال على قبول القيم الربجوازية يف اجملتمع

ثم تنتجه وتعيد إنتاجه على حنو ثقايف ورمزي، إنها تولد ديناميات االنقسام الطبقي وترتمجه  االجتماعي

بصورة مدرسية ثم تضفي عليه طابع الشرعية واملشروعية. فاملدرسة هي املعادلة الطبقية األكثر تنظيما 

دجن وتطبع وتروض أبناء اجملتمع وتعقيدا وخطورة وحساسية يف بنية اجملتمعات الرأمسالية. فاملدرسة ت

على قبول الواقع االجتماعي واالندماج فيه إنه تضفي الشرعية على القوة وحتول سلطة الطبقة إىل حق 

واحلق إىل واجب والواجب إىل قدر طبقي ال حميد عنه. وإذا كان جان جاك روسو يقول بأن القوي لن 

طاعته إىل واجب فإن القوى الطبقية جلأت إىل املدرسة يبقى قويا إىل األبد ما مل حيول سلطته إىل حق و

 لتضفي على سلطتها طابع املشروعية ولتحول هذه املشروعية إىل حق وواجب. 

 حنو مدرسة أكثر أنسنة وعدالا 
إذا والسؤال الكبري الذي ينطلق منه املؤلف للوصول إىل بناء رؤية تربوية ملدرسة أكثر أنسنة وعداًل هو،  

ة مؤسسة برجوازية رأمسالية توظفها الدولة يف خدمة النخب والطبقات السائدة، هل جيب كانت املدرس

الدعوة إىل إلغائها كما أراد إليتش وأنصاره؟ أم هل جيب النضال من أجل بناء هذه املدرسة على أسس 

 وأنسنة؟  لها أكثر أنسًاعية وتغذيتها بالطابع اإلنساني وجإنسانية وأخالق

إىل إسقاط املدرسة وموتها،  -كما فعل إليتش وأنصاره باألمس القريب  –ليس هناك من يدعو اليوم  

بل هناك من يدعو حبماسة ال نظري هلا إىل استنهاض االعتبار اإلنساني يف املدرسة، وإىل تزويدها بالطاقة 
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لرأمسالية التسويقية. فالدور اليت جتعل منها أكثر قدرة على اخرتاق جدران العوملة وامليديا والنزعات ا

التارخيي للمدرسة ال ميكن أن يكون خارج مدارات احلياة فاملدرسة بوصفها مؤسسة تربوية أخالقية سيقدر 

هلا البقاء واالستمرار مهما اعرتاها من حتول وتبدل وتغري. وذلك ألن التاريخ يعلمنا أن احلضارة ال ميكنها 

نسانية أخالقية روحية، واملدرسة معنية اليوم بتفجري طاقة الروح أن تستمر يف الوجود من غري دفعة إ

ماذا يفيد اإلنسان لو ربح العامل كله وخسر نفسه، وماذا يعطي "واألنسنة الضرورية للحضارة واإلنسانية إذ 

وهذا القول يتناغم مع األهمية الكربى اليت يعطيها طاغور . اإلنسان فداء نفسه كما يقول السيد املسيح"

"إن احلضارة املادية ستخسر كل شيء إذا فقدت روحها، وأن البشرية “ إذ يقول للحضارة بوصفها روحًا

ستصبح مهددة بالفناء يف ظل جسد بال روح وعندما تصبح احلضارة بال قلب فإنها ستفقد أهم مقومات 

احلياة. 

للصراع الطبقي  بأن املدرسة تشكل اليوم ساحًا الكتاب يف أكثر من موقع عرب هذا وضح املؤلفلقد أ 

واأليديولوجي، وأن اإلكراهات الرأمسالية تهدد املدرسة بالفناء الربجوازي، وتتمثل هذه اإلكراهات يف 

عمليات تسويق املدرسة على القيم الرأمسالية اليت ترمز إىل معطيات الربح واملادة والصراع والتنافس 

ا من شأنه أن يتعارض مع قيم الوجدان والروح واحلق واخلري واجلمال اليت واهليمنة والسيطرة وكل م

تشكل مبجملها منطلق األنسنة يف احلياة املدرسية. فالعوملة تريد أن تفرغ املدرسة من روحها وأن تفقدها 

توازنها اإلنساني، وهذا ما ال جيب أن يكون إذا أرادت اجملتمعات اإلنسانية أن حتافظ على مكونات 

أنسنتها بوصفها جمتمعات إنسانية تناشد احلق واخلري واجلمال. ويف هذا يقول مارتن لوثر مؤكدا على 

اجلانب اإلنساني يف احلضارة "أّن سعادة األمم ال تتوقف على كثرة دخلها و ال على قوة حصونها أو مجال 

ل الرتبية و العلم واألخالق مبانيها العامة، و لكنها تتوقف على عدد املثّقفني من أبنائها و على رجا

فيها"، وهذا يعين أن احلضارة ال تكون من غري روح وروح احلضارة تكمن يف اجلرعة اإلنسانية اليت جيب 

 على املدرسة أن توفرها لألجيال والناشئة. 

ليس من االستحالة مبكان، فهذا يقع دائما يف دائرة  فالتأثري يف بنية املدرسة وتوجيهها إنسانيًا 

مكن، ولكن هذا التأثري مرهون بداية بتطوير الوعي العام بالدور امللتبس للمدرسة يف ظل التحوالت امل

الرأمسالية املعاصرة. ومهما يكن األمر فإن النضال من أجل مدرسة حّرة انسانية ضرورة تارخيية وهذا 

أن نعمل كما “ نا مجيعًايقتضي من أبناء اجملتمع أن يعملوا بقوة على حتقيق هذه الغاية، حيث جيب علي

لو أن الشيء الذي رمبا لن يكون، جيب أن يكون" وهو الشعار الذي تبناه الفيلسوف األملاني كانط ونادى 



23 
 

به يف فلسفته األخالقية العتيدة. وهذه احلكمة الكانطية ال تفصلها مسافة كبرية عن حكمة شيشرون القدمية 

دوثه مل حيدث، وان ما هو ممكن احلدوث فليس مبعجزة"، ح "إن ما ليس ممكنًا الذي كان يعلن قائاًل

واملدرسة اإلنسانية ممكنة احلدوث وليس أمرا فيه استحالة حيث ميكن للمجتمعات اإلنسانية ترسيخ 

 املكونات اإلنسانية للمدرسة واالنتصار ملساراتها األخالقية وإحياء ما أماتته الشهوات الرأمسالية فيها. 

ى املربني والباحثني أن ينظروا بعني األمل والبصرية، وأال يقفوا عند حدود التساؤل وهذا يعين أنه عل 

بل عليهم جتاوز هذه احلدود الساكنة إىل مسارات العمل والفعل الدؤوب، ألن احنطاط اجملتمع يبدأ 

املدرسة بني والصراع على من القول ماذا نستطيع أن نعمل؟  عندما يتساءل أفراده ما الذي سيحدث؟ بداًل

أنصار احلضور اإلنساني وما بني أنصار االحتضار الرأمسالي مرهون مبوازين القوى ألن القوي يفعل ما 

متكنه القوة من فعله والضعيف يقبل ما جيب عليه قبوله كما تقول احلكمة إغريقية، وليس يف ذلك غرابة 

إن تسويق املدرسة ملثالية.طون يف فلسفته امن احلقيقية كما يقول أفال ألن حفنة من القوة تعادل قنطارًا

رأمساليا وإفراغها من مضمونها اإلنساني ممارسة خاطئة يف مسار احلضارة اإلنسانية، وهذا املمارسة جيب 

أن تصوب إذا أرادت اجملتمعات اإلنسانية أن حتافظ على كينونتها اإلنسانية، وإذا مل يكن التصحيح 

سانية ألن "من يرتكب غلطة وال يصلحها يكون كمن قد ارتكب غلطة لإلنسان واإلن والتصويب فبئسًا

 أخرى" كما يقول كونفوشيوس حكيم الصني القدمية.

 رؤية نقدية للكتاب 
يف خامتة هذه القراءة جتدر اإلشارة العاجلة إىل ما أفاض فيه املؤلف من الدروس املستفادة من ثقافته  

وخاصة فيما يتصل بقراءته الواعية لكتابات بورديو وباسرون حول املدرسة ، وقراءاته املتعددة املتميزة

الرأمسالية ودورها يف إعادة إنتاج فلسفة اجملتمع الرأمسالي القائمة على تكريس الطبقية يف فضاء العملية 

سة، غري الرتبوية والتعليمية. ومع التقدير اجلم لكل ما أورده املؤلف من أفكار ورؤى حول رأمسالية املدر

ملاذا أخذ املؤلف موقفًا سلبيًا من  هو:ذ أن وقع بصري على عنوان الكتاب يزن يف رأسي من أن السؤال الذي

بثورة  كل ما جيري يف فضاء املدرسة يف اجملتمعات الرأمسالية؟ أمل ُتسهم خمرجات هذه املدارس

اجملتمعات الرأمسالية هي صناعة ثم هل التفاوتات الطبقية يف  االتصاالت واملعلومات وغزو الفضاء..؟

مدرسية رأمسالية حبتة؟ أمل خيربنا كارل ماركس ومفكرو مدرسة فرانكفورت أن هذه التفاوتات الطبقية 

موجودة أصاًل ومرتسخة يف قلب اجملتمعات الرأمسالية، وكل ما تقوم به املؤسسات الرتبوية هو إعادة 

بفعل تدفق تيارات  ة الرأمسالية من أدوار استالبية كانإنتاجها واستمرارها؟ ثم هل ما مارسته املدرس
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؟ على أية حال فإن هذه األسئلة وغريها كثري قد أجاب عنها العوملة، وما بعد التصنيع، وما بعد احلداثة

 مؤلف الكتاب إجابات تنطلق من رؤية فكرية تستند يف جمملها على ما أورده بورديو وباسرون يف كتابهما

 ،إفرازات النظام العاملي اجلديد يف الوقت الذي كنت أمتنى فيه أن ينظر املؤلف إىل“ إعادة اإلنتاج“

وخاصة ما يتصل منها حبقوق اإلنسان والعدل االجتماعي وتعزيز ثقافة التنوع اإلنساني املبدع.. وهذا ال 

زه مجلة من الشواهد هلذا النظام العوملي الذي تعز السليب إلشارة إىل الوجه اآلخرامينع بطبيعة احلال من 

، ومنظومة القيم اإلنسانية الداعية إىل القلق والتوتر وخاصة ما يتصل منها مبصري اخلصوصيات الثقافية

 .املغيبة يف املدرسة الرأمسالية

من جهة أخرى كنت أمتنى على املؤلف أن ُيسقط هذا الفكر املبدع على املدرسة العربية املنكوبة بفعل  

اليت مارست أدورًا استالبية إلنتاج وإعادة إنتاج فكر السلط احلاكمة يف عموم العامل سياسات االستبداد 

العربي، مع التأكيد مرة أخرى ومرات أن املؤلف مل يدخر جهدًا يف نقد السياسات الرتبوية العربية يف 

 كتابغري أنين مل أجد يف “ بنية السلطة وإشكالية التسلط الرتبوي“ كتب أخرى وأخص منها كتاب

مساحة واسعة لألدوار االستالبية اليت ُتمارسها املدرسة العربية يف فضاءاتها املختلفة، “ رأمسالية املدرسة“

بفعل التوظيف املتخلف الذي  وإمنابفعل تدفق تيارات العوملة، وما بعد التصنيع، وما بعد احلداثة،  ليس

 أنتج بدوره ختلفًا يف امليادين كافة.

ا أختم به هذه القراءة اليت ال بد أن ُتختم خريًا من اإلشارة إىل النزعة اإلنسانية وأخريًا ال أجد م 

ينطلق من  تلك النزعة اليت، بوجه خاص“ رأمسالية املدرسة“ الواضحة يف كتابات املؤلف عامة وكتاب

ق الثورات واملستقرئ لكتابات املؤلف قبل انطال ملواجهة ثقافة الصمت لدى املقهورين واحملرومني، اخالهل

العربية املعاصرة وبعدها، يكتشف ذلك التوجه اإلنساني الذي يهدف إىل إيقاظ وعي الطبقات املستلبة، 

ومتكينها من رفض كل أشكال القهر والظلم والطغيان.. لتتجاوز واقعها يف تناقضاته املختلفة .. وصواًل إىل 

منيات الصادقة لرائد املدرسة النقدية يف الرتبية حياة حرة كرمية .. فتحية طيبة وتهنئة خالصة مقرونة بالت

العربية املفكر السوري األستاذ الدكتور علي وطفة الذي أتاح لي فرصة مراجعة كتاب رأمسالية املدرسة يف 

عامل متغري.. وكل الشكر والتقدير جلهوده املبذولة يف هذا الكتاب الثمني الذي يشبه املعشوقة اليت فيها 

معًا..!! فهو كتاب لكاتب كرس حياته للرتبية.. فأنتج لنا تربية من أجل احلياة واألمل  الذكاء واجلمال

واحلرية.. تربية فضحت كل الديكتاتوريات الصغرية منها والكبرية .. تربية أصلت وجذرت منظومة القيم 
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ات الرتبية يف كلي اإلنسانية احلضارية يف مضامني الرتبية العربية.. لكل هذا وأكثر أحث املسؤولني عن

 العامل العربي إىل اعتماد هذا الكتاب مرجعًا تربويًا لكي تعم فائدته مجيع املشتغلني بقضايا الرتبية والتعليم. 

 


