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  . صفحة من القطع  الكبري 244عدد صفحات الكتاب 

شكلت ظاهرة العنف وما زالت تشكل الظل األسود الذي يالزم اإلنسانية           
ـ        . ويقض مضاجعها    ى الـدور   وعلى الرغم من اآلمال اليت علقتها اإلنسانية عل

املتعاظم  للتقدم اإلنساين جبوانبه املختلفة يف قهر هذه الظاهرة وتبديدها ، وعلى             
الرغم من تعاظم القيم اإلنسانية اجلديدة اليت تؤكد الـسالم واألمـن واإلخـاء              
والعدالة والدميقراطية ما زال العنف يطرح نفسه بظله الثقيل ليبدد كل اآلمـال             

فالتاريخ احلديث يسجل   .   املساملة واألمن واإلخاء     البشرية يف حياة تسودها قيم    
بأن العنف اإلنساين ظاهرة تأخذ مداها املتعاظم يف خمتلـف جمـاالت الوجـود              
االجتماعي ، وتضرب وجودها بإحكام يف خمتلف التنوع اجلغرايف،  يف الـشمال             
ويف اجلنوب ، وتترك بصماا املأساوية على خمتلف انطباعات احليـاة يف هـذا              

  . العصر وال سيما يف العقود األخرية من القرن العشرين



وإزاء التحدي الذي تفرضه هذه الظاهرة على اإلنسانية بدأ العقل اإلنساين           
حماوالته منذ القدم لتفسري أبعاد هذه الظاهرة ومكوناا وخلفياـا االجتماعيـة            

مت يف هـذا    ومع قدم التجارب وأصالة األعمال اليت قـد       . والنفسية والتارخيية   
اال ما تزال ظاهرة العنف بتجلياا تتحدى العقل العلمي وتـستلهم جهـود             
املفكرين وتستنفر طاقام يف البحث عن املاهية اليت حتكم تقاليد هذه الظـاهرة             

  .وهذه اليت توجد يف أصل تشكلها ويف أسباب وجودها 
لقة األكثر أمهية   وقد بدا جليا أمام املفكرين والباحثني بأن التربية هي احل         

ومن هذا املنطلق بدأت اجلهود تتقاطب واألعمـال        . قي دورة العنف وجتلياته   
تتنامى يف سبيل بناء نظرية تربوية تنتظم فيها طبيعة العنـف وتتـضح معهـا               

   . خلفيات وجوده
ويف نسق هذه اجلهود العلمية اليت تنتظم بأصالتها وتتألق جبدا يطالعنا آالن            

  العنـف والتربيـة   بدراسـته الفائقـة   Alain Guillott    كويلـوت 
Violence et Education     اليت متثل حماولة إبداعيـة جديـدة وأصـيلة

  . لدراسة ظاهرة العنف يف ميدان التربية وعلم والنفس 
يتناول الكاتب مسألة العنف يف التربية ويف خمتلف املؤسسات التربوية بدءا           

وهو يف هذا السياق يعلن بأن العنف       . امعية  باملدرسة  ووصوال إىل املؤسسات اجل     
. التربوي قد أصبح حقيقة سوسيولوجية تفرض نفسها يف مدار احلياة االجتماعية            

واملدرسة ال تعمل اليوم على إخفاء ما جيري يف داخلها أو التستر على وجـود               
 هذه الظاهرة كما كان هو احلال يف مراحل سابقة ، وتأيت هذه احلقيقة حتت تأثري              
وسائل اإلعالم املتقدمة اليت ترصد عن كثب خمتلف مظاهر احلياة التربوية الـيت             

  .تدخل يف صميم املؤسسات التربوية وال سيما املدرسية منها 
-Jeunويف هذا املسار يعلن مقدم الكتاب األستاذ جان ميشيل الكـروا              

Michel lacroix    رة األستاذ يف جامعة الصوربون باستغراب تنامي ظاه



العنف وال سيما يف العقود األخرية من القرن العشرين حيث بدأت تشمل خمتلف             
وهو تأسيسا على هذه الرؤية يشري      . جوانب احلياة ومستويات الوجود اإلنساين      

إىل اإلحصائيات الكبرية ملظاهر اجلرمية واالحنراف النامجة عن تعـاظم ظـاهرة            
  . ة عامة العنف يف املؤسسات املدرسية والتربوية بصور

هذا ويعلن مقدم الكتاب أن املدرسة تواجه مظاهر متجددة للعنف وتؤدي           
. إىل انتشار مشاعر اخلوف والقلق والذعر من قبل األهايل واملـربني واتمـع              

ويضاف إىل ذلك أن احلياة يف املؤسسات املدرسية أصبحت مأسـاوية بالنـسبة             
هذا الواقع الذي يضج مبشاعر  وقد شكل   . لعدد كبري من ضحايا العنف املدرسي       

وعلى هذا األساس تأيت حماولة     . القلق االجتماعي مثار اهتمام الباحثني واملفكرين       
  .كويلوت يف الكشف عن طبيعة هذه الظاهرة 

ومن جهة أخرى يشري الربوفسور الكروا إىل أن عمل كويلـوت يـشكل             
. تحليل النفـسي    رؤية علمية تربوية تستند إىل معطيات علم النفس وعطاءات ال         

وهو حياول يف إطار هذه الرؤية العلمية أن يهتك األسباب اخلفبة هلذه الظـاهرة              
وأن حيدد جوهر العنف التربوي وطبيعته ومن مث اكتشاف الشيفرة العلمية وتبديد            

  .الغموض الذي يلف ظاهرة العنف
فالعنف يف التربية وخارجها يشكل رسالة خفية موشاة بكل معاين الغموض           

  .عرب عن قهر اإلنسان ومعاناته الوجودية ت
فالعنف ليس ظاهرة أحادية اجلانب بل هي ظاهرة مركبة معقدة متعـددة            

فدعوة املعلم إىل النظام وتسلطه يهدفان إىل استئصال ظاهرة العنف          . االجتاهات  
ويف مقابل ذلك يشكل عنـف التلميـذ أو         . وإمخاد جذوا يف نفوس الطالب      

وكل منهما حيـارب سـلوك      . هر التسلط الذي ميارسه املعلم      الطالب حماولة لق  
وهذا ما يدعو إىل التصادم وإىل . اآلخر وينظر إليه بوصفه سلوكا مشبعا باحلماقة     

  . استحالة الفعل التربوي أو ما يسميه كوليوت استحالة مهنة املريب 



لقد شارك كويلوت يف عدد كبري من املهام العلمية املخربيـة يف جامعـة              
بيزنسون وهو متخصص يف علم نفس العائلة والعالقة التربوية وقد شارك بصورة            
واسعة يف املمارسات التربوية للمعلمني واملدرسني يف مدارسهم ومتحورت مهامه          
يف مساعدم  على إدارة الصراع  وتوجيه العالقات التربوية داخـل قاعـات              

ا مـن التجربـة العلميـة       وهذه املمارسات والفعاليات تؤكد له نوع     . التدريس  
والتربوية الواسعة املخصبة اليت تعطيه إمكانيات منهجية واسعة يف متكنه من رصد            

  . الظاهرة املدروسة والكشف عن أبعادها اإلشكالية 
هذه املمارسات واخلربات تتكشف عن منهج علمي ينضح بالصالة واجلدة          

  .عن الكاتب 
لذي يعتمده الكاتب يف التوغـل      وتتضح هذه اجلدة يف هذا املنهج األصيل ا       

فاملنهج يأيت  . إىل عمق هذه الظاهرة يف مستوياا النفسية واالجتماعية والتربوية          
على صورة حتد علمي إذ يضع الباحث أمام عينية هاجس الوصول إىل صـميم              
هذه الظاهرة والكشف عن جذورها وحتديد مساا بطريقة علمية تأخذ يف أحيان            

سيا يتجلى يف تدفق الرسوم واملعاين الرياضية البسيطة أحيانا اليت          كثرية طابعا هند  
فاملنـهج  . يقدمها الكاتب يف صورة جتعل القراءة ممتعة والعقل متشوقا للمتابعة           

املعتمد منهج إكلينيكي أي أنه يتابع الظاهرة عن كثب يف أبعادها املخربيـة ويف              
  .أنساقها التربوية ويف جتلياا املعرفية 

 هذا املنهج استطاع الكاتب أن يقدم رؤية علمية تربوية متقدمة  هلذه             وعرب
الظاهرة على الرغم من التواضع الكبري واحلرص العلمي املتنامي الـذي يظهـره             
الكاتب إذ يؤكد بدون انقطاع بأن رؤاه ونتائجه صورة ممكنة عن احلقيقـة وأن              

  . بدحقيقة هذه الظاهرة ال ميكن أن تعطى مرة واحدة وإىل األ
يتضمن القسم األول    . ينتظم هذا العمل يف ثالثة أقسام ويف مثانية فصول        

 Donner un sens a laيف معـىن العنـف   : الـذي حيمـل عنـوان    



violence  ؛ أما القسم الثاين الذي وسم بعنوان حتليل مـداخل            أربعة فصول 
.  فقد تضمن فصلني  Analyse de l’accès de violence العنف  
 Educateur    املريب مهنة مستحيلة: سم الثالث الذي حيمل عنوان ويف الق

un métier impossible فيتضمن الفصلني األخريين  .  

  يباشر  الكاتب يف الفصل األول 

مفهوم العنف ويضعه أمام العقل النقدي سعيا إىل حتديد اجتاهـات هـذا             
ق ذلك حياول أن    وهو يف سيا  . املفهوم ومضامينه بصورة علمية تتسم بالوضوح       

يفصل بني هذا املفهوم واملفاهيم اليت تتخمه وجتاوره وتتداخل معـه وال سـيما              
ويوضح الكاتب عرب   . السادية والتسلط والصراع والعدوانية والسلطة      : مفاهيم  

منهجيات التعريف أن املفهوم ميتلك خاصة التنوع اليت تتجلى مع تنوع ااالت            
فهناك تعريفات للعنف من وجهات     . ماعية أيضا   واالختصاصات العلمية واالجت  

وهناك تعريفـات   . نظر سيكولوجية واجتماعية وانتروبولوجية وسياسية وتربوية       
العنف املدرسي والعنف العـائلي والعنـف       : تنسب إىل اال االجتماعي مثل      

وإزاء هذا التنوع يف حتديد ماهية العنف حيـدد لنـا           . السياسي والعنف الطائفي    
حث األسس املوضوعية اليت يعتمدها الباحثون واملفكرون يف تقدميهم ملفهـوم           البا

وهنا ميكن لنا القول دون تكلف ويف سياق هـذه          . العنف ويف حتديدهم ملاهيته     
املنهجية أن الباحث استطاع أن يكشف عن جوانب داخلية هامة يف بنية املفهوم             

  .وذلك عرب إضاءات منهجية بالغة العمق والشمول 

  يف الفصل الثاين يبحث و

الكاتب يف ماهية العنف عند الناشئة والشباب وحياول أن حيدد مالمح هذا            
فالعنف الشبايب كما يقدمه الباحث يشكل اليوم قضية        . العنف بصوره املختلفة    

وهـو يف هـذا     . اجتماعية سوسيولوجية تواجه اتمعات اإلنسانية ودد أمنها        



ف العوامل واخللفيات السيكولوجية واالجتماعية اليت      السياق حياول أن حيدد خمتل    
  . توجد يف اصل العنف الشبايب يف اتمعات املعاصرة 

يذكر الباحث يف هذا املستوى من البحث جمموعتني من األسـباب الـيت             
حيث تشتمل اموعة األوىل أسباب تعـود إىل        : تكمن يف اصل العنف الشبايب      
فالعنف يف هـذا    . لتفاعل يف سياق احلياة اتمعية      طبيعة االتصال االجتماعي وا   

أما . املستوى قد ينجم عن سوء تكيف يف طبيعة االتصال االجتماعي بني األفراد             
اموعة الثانية من العوامل فتعود إىل خلفيات سيكولوجية تتصل بطبيعة اإلنسان           

 طبيعـة  وتكويناته الفطرية كما يعتقد فرويد الذي يرى أن العنـف متأصـل يف    
اإلنسان أو كما يرى الفيلسوف اإلجنليزي هوبس يف القرن السابع عشر الـذي             

وهذه الفكرة جتد صـداها يف بعـض        . يرى بأن الشر أصيل يف طبيعة اإلنسان        
األعمال السيكولوجية املعاصرة اليت ترى أن الطبيعة اإلنسانية تنطوي على مراحل           

 طبيعة احملن والصعوبات واخلربات     حرجة يف نسق تطورها ومنائها واليت تتمثل يف       
القاسية اليت متر ا الشخصية واليت تلعب دورا كبريا يف توليد العنـف ومظـاهر            

  .العدوان يف السلوك اإلنساين 
والباحث يف سياق رؤيته هذه اليت يستعرض فيها عددا كبريا من وجهـات             

          تمعية والتربوية  النظر حول أصل العنف يركز اهتمامه على منظومة من العوامل ا
األصل االجتمـاعي للفـرد وتـاريخ التطـور         : اليت تكمن فيأصل العنف مثل      

  . السيكولوجي للفرد وجتاربه االجتماعية والتربوية 

  يف الفصل الثالث  يتناول 

  املظهر الثاين للعنف والذي يتمثل يف يف طبيعة االتصال والعالقات            الباحث
ويف هذا املستوى يتجـاوز الباحـث حـدود         . اليت تقوم بني األفراد يف اتمع       

التصورات التقليدية املعروفة لطبيعة العالقة بـني األفـراد أو نـسق العالقـات              



تمثل يف العمق الـداخلي     االجتماعية القائمة يف اتمع حيث يقدم رؤية جديدة ت        
لإلنسان الذي ميتلك يف داخله منوذجا لشخصيات سيكولوجية متنوعة متـارس           
نوعا من االتصال والعالقات اجلدلية بني العمق الداخلي لإلنسان اليت تتمثـل يف             
اجلوانب الداخلية للشخصية مثل اهلو واألنا واألنا األعلى وهي ثالثـة حلظـات             

  . ية الفرد الداخلية سيكولوجية متفاعلة يف بن
وهنا ومن جانب آخر ينحين الكاتب ليبحث يف طبيعة العالقة بـني الـبىن              
الداخلية للشخصية وبني البىن اخلارجية اليت تتمثل يف طبيعة التفاعالت االجتماعية           
يف خمتلف مستوياا وجتلياا بدءا بالقيم السائدة ومرورا باالجتاهـات القائمـة            

فالباحث يف هـذا    .  الواقعية واحلياتية اجلارية يف نسق اتمع        وانتهاء باملمارسات 
اال يؤكد أمهية التاثري املتبادل بني األشخاص املتفاعلني وال سيما فيما يتعلـق             
بالبنية الذاتية للفرد واليت ميكنها أن تشكل اهلوية الشخصية للفرد أو الشخـصية             

  . األساسية يف اتمع 
لتفاعل تتضمن يف سياق حركتـها هـذه العالقـة          وهنا يتضح أن عملية ا    

التفاعلية والدينامية ما بني العمق السيكولوجي واخلارجي أي أا يف الوقت نفسه            
  . تأخذ طابعا داخليا وخارجيا يف اآلن الواحد 

وبعد أن يستفيض الباحث يف حتديد التفاصيل السيكولوجية واالجتماعيـة          
ا أن العنف يتدخل يف نسق هذه العالقات وينبع         هلذه العالقة يصل إىل نتيجة قوامه     

من داخلها وبالتايل فهو يشكل طاقة حيوية يف توجيه هذه العالقـات وحتديـد              
  . هويتها 

ويف سياق هذه الرؤية أيضا يلح الكاتب على أمهية البنية الالشعورية لألفراد            
 قـد   فـالعنف . وذلك ألن العنف قد يأخذ يف أغلب األحيان طابعا ال شعوريا            

وباختصار يركز هنـا    . يشكل حلظة من حلظات الدورة االنفعالية عند اإلنسان         
الباحث على هذه اللحظة اليت تتأجج فيها العالقة احليوية بني الوسط الـداخلي             



للشخصية والوسط اخلارجي الذي حيتضنها يف تفسري بعـض مظـاهر العنـف             
ة القائمـة بـني الـداخل       وهذا يعين بالضرورة أن اهتزاز هذه العالق      . وجتلياته  

  .واخلارج قد تؤدي إىل والدة العنف بأشكاله املختلفة وجتلياته املتنوعة 
ومن أجل توضيح هذا السياق التفاعلي يوضح الكاتب يف كثري من املقاطع            
األساسية يف الكتاب أن العنف ينجم غالبا عن تـراكم الـشحنات االنفعاليـة              

 إىل نوع من التفريـغ لتحقيـق التـوازن          الضاغطة يف أعماق الفرد واليت حتتاج     
فاإلنـسان الـذي    . وبالطبع فإن حالة التفريغ تتم غرب قنوات العنف والعدوانية          

تتراكم يف داخله شحنات انفعالية ضاغطة تؤدي إىل اختناق سيكولوجي وانفعايل           
ال حيتمل وبالتايل فإنه يفرض على الفرض نوعا من االنفجار الذي جيسد ظاهرة             

   .العنف 

  يف الفصل الرابع  يتصدى 

الباحث لقضية السلطة والتسلط عن الراشـدين ودور ظـاهرة التـسلط            
الراشدي يف توليد ظاهرة العنف وإمكانية حتليل معطيات هذا التـسلط لتفـسري             

  .بعض من جوانب العنف كظاهرة تربوية واجتماعية 
خـر مبـا    فالسلطة هي عالقة بني طرفني يقوم أحدمها بالتأثري يف سلوك اآل          

وهنا حياول الباحث أن يوضح معىن السلطة وأن        . ميتلكه من قوة معنوية أو مادية       
يسلط الضوء على حدودها يف نسق عالقاا العمودية مع مفهوم العنف والتسلط            

  . والعدوان 
فالسلطة كما يرى الباحث ضرورة ملمارسة الفعل التربـوي وال ـدف            

ولكن هذه  .  إذا كانت هذه السلطة شرعية       السلطة إىل حماصرة اآلخر وال سيما     
السلطة عندما خترج عن مدارها وحدودها الشرعية فإا تتحول إىل حالـة مـن              

  . التسلط وهذا التسلط يؤدي إىل والدة العنف واإلكراه واالحنراف 



ويف هذا املسار يعاجل الباحث اجتاهات السلطة والتسلط وضـرورة حتقيـق        
ي توجه احلياة التربوية واالجتماعية مبا ميكن أن يؤدي         التوازن الداخلي للسلطة ك   

وبـالطبع  . إىل حماصرة العنف والتسلط وبناء احلياة الداخلية املتكاملة للشخصية          
يواجه الباحث خمتلف اإلشكاليات الفلسفية واالجتماعية والتربوية إزاء الـسلطة          

  .تصورات ومظاهر التسلط ونسق العالقات املمكنة بني هذه املفاهيم وال

  : ويف الفصل اخلامس 

يتناول الكاتب السياق االجتماعي للعنف يف هذا الفصل حيـث يتجـاوز            
بني مهاجم وضحية   : دراسة حدود العنف يف مستوى العالقة القائمة بني طرفني          

إىل دراسة العنف بوصفه منظومة اجتماعية سيكولوجية وتارخيية مكونـة مـن            
 وهنا تتم دراسة طبيعة العالقات اجلدلية بـني         .جمموعة عناصر اجتماعية متنوعة     

  .هذه املكونات املؤدية إىل ظاهرة العنف 
فالباحث يفكك البنية االجتماعية للعنف ويعاود بناءها بطريقة تتضح فيها          

وعلى هذا األساس يقدم لنا رؤية      . املعامل وتتحدد فيها مؤثرات الفعل ودينامياته       
  .هرة العنف ورصد فعالياا املختلفة جديدة ومنهجا جديدا يف حتليل ظا

ويتقرر يف هذا  املستوى أمهية العوامل التربوية ودورها يف توليد العنـف أو              
فالفعاليات التربوية املختلفة كما يقرر الكاتب نوجـد يف أصـل           . كبح مجاحه   

فاملدرسة والعائلة  . العنف وتوجه مساره على النحو االجتماعي الذي يتبدى فيه          
غرس القيم وبناء االجتاهات وتشكيل عقلية األفراد ويف نسق هذه القيم ويف         معنية ب 

بنية هذه االجتاهات ويف عمق هذه العقليات ميكن للعنف أن يأخـذ جمـراه وأن               
  . يستلهم مساره وأن يتحدد بوصفه ظاهرة اجتماعية مؤسسة على حنو تربوي 



  : ويتضمن الفصل السادس 

لعنف ومـدى حـضوره يف حياتنـا        تساؤالت منهجية وجوهرية حول ا    
وهنا يباشر الباحث منهجية أخرى تقـوم علـى مبـدأ الرصـد             . االجتماعية  

وهنـا  . اإلكلينيكي املباشر هلذه الظاهرة يف نسق وجودها التربوي واالجتماعي          
يسجل البحث نقلة نوعية يتجاوز فيها الباحث حدود الكـشف عـن طبيعـة              

     وهنا ومـن جديـد     . ا وبصورة علمية    الظاهرة إىل حدود الكشف عن ديناميا
يعتمد الباحث منهجا أمبرييقا للكشف عن النظام الـداخلي للعنـف وتبديـد             

ومن العوامل اليت يظهرها العمل يف هـذا        . الغموض الذي يلف جوانبه املختلفة      
املستوى ميكن اإلشارة إىل ثالثة جمموعات من العوامل التارخيية اليت توجد يف بنية             

العوامل األسطورية ، والعوامل الطقوسية ، ومن مث العوامل الـيت           : العنف وهي   
تأخذ طابعا علميا وتلك هي العوامل اليت يركز الباحث على حتليلها ودراسته يف             

  . هذا املستوى 

  :ويف الفصل السابع  

يتقدم الكاتب حنو غايته األساسية اليت تتمثل يف دراسة العالقة بني التربيـة             
هنا ميتلك الباحث ناصية القدرة     .  علمي يتميز بالشمولية والعمق    والعنف على حنو  

على حتليل العنف يف سياقه التربوي على أساس من اخلالصات العلمية اليت أسس             
وإذا كانت الفصول السابقة قد أوضحت ماهية العقـف         . هلا يف الفصول السابقة   

ه ومكوناته من   واستجلت معامله وحركته ودينامياته وتبصرت يف عوامله ودوافع       
خمتلف اجلوانب  فإن الوقت قد حان لتحديد معامل هذه الظاهرة جبالء يف اـال               

  . التربوي 
وهنا ومن جديد يؤكد الباحث اعترافه العلمي بأن العنف ظاهرة مركبـة            
ومتداخلة ، وأنه يستحيل منهجيا أن ُتدرس هذه الظاهرة على أسـاس شـبكة              



ومع أن الباحث يعاجل الظاهرة يف هذا املستوى        . متواصلة من األسباب والنتائج     
جبوانبها التربوية إال أنه ال يستطيع أن ينسى للحظة واحدة األبعاد االجتماعيـة             

  .هلذه الظاهرة على منوال البعد االجتماعية للظاهرة التربوية 
يف هذا الفصل يعاجل املؤلف العنف يف املدرسة والعنـف بـني املعلمـني              

 اإلدارة والطالب ، والعالقات بني األسرة واملدرسة ، وحيلـل           واملتعلمني ، وبني  
نظام القيم واألسس التربوية القيمية املؤسسة للعنف ، وخيرج من هذه الدوامة إىل             
تقدمي رؤى منهجية تكشف لنما وبصورة علمية عن خمارج تربوية ممكنة لتجاوز            

ل يف التعاون والسالم    ظاهرة العنف املدرسي والتربوي حنو قيم جديدة خالقة تتمث        
واألمن واحترام اآلخر كمنظومة قيمية جيدة ميكن أن تبىن على أسـاس رؤيـة              

  .منهجية ملدى اخلطر الذي متثله النتائج السلبية للعنف والعدوانية يف املدرسية 
يؤكد الباحث أن حتليل العنف املدرسي ال يأيت رد اعتبـارات تربويـة             

ية إن قضية اجتماعية كربى بل هي قضية سياسية         والقضية ليست جمرد قضية تربو    
ومن يستلهم القوى احليوية للقدرات الـسياسية يف جمـال          . يف مبتدئها وخربها    

  . تنظيم العنف وميش الدور الذي ميكن أن يلعبه يف الساحة االجتماعية 
إا دعوة مفتوحة عطشى للفعل املنظم الذي ميكن للسياسيني والتربـويني           

  . ني أن يفعلوه يف مواجهة العنف على أساس علمي واإلعالمي

  :ويف الفصل الثامن واألخري 

فالعنف يف املدرسة هو ظـاهرة      . يهتدي الباحث إىل أمهية األمن املدرسي       
ومع ذلـك   . جزئية لظاهرة نظمية متتد لتشمل خمتلف جوانب احلياة االجتماعية          

ىل والدة العنف أو تدمري األسس      فالتربية هي احللقة األكثر أمهية ألا قد تؤدي إ        
  . اليت يقوم عليها 



 - وبعيدا عن كل الصيغ العلميـة        –والقضية اجلوهرية هنا هي أن املدرسة       
فاألطفال يقضون جلّ حيـام يف      . حلياة األطفال والناشئة    : هي منوذج للحياة    

مني وهذا يعين أنه جيب على اتمع أن يوفر لألطفال واملـتعل          . مقاعد الدراسة   
فما معىن حياة   . حياة آمنة اليت توجد يف أسباب بناء اإلنسان وتكامله وازدهاره           

تسودها املخاوف الوجودية من العنف والعدوان ؟  وهنا ومن جديـد يطـرح              
ويؤكد . الباحث إشكالية األمن وضرورته السيكولوجية واالجتماعية واإلنسانية        

  . آلمنة من اخلوف والقلق والتوتر بالتايل على أمهية توفري احلياة املدرسية ا
ومن أجل بناء األمن ومحاية الناشئة من القلق الوجودي يقتـرح الباحـث             
إعادة النظر يف املناهج وأساليب العمل والتصورات والقيم واملبادئ التربوية ومن           
مث بناء هذه املناهج وهذه القيم والتصورات على أساس جديد ميكن أن يوظـف              

ومحاية املدرسة من آثار العنف والعدوان كمقدمـة موضـوعية          يف توفري األمن    
  . أساسية حلماية اتمع وضمان أمنه واستقراره 

وبعبارة أخرية ميكن القول أن معطيات هذا العمل متثل كشفا جديدا يف            
جمال احلياة التربوية واالجتماعية وهذا الكشف يعرب عن احلاجات االجتماعية          

   .  العنف مبختلف جتلياته وال سيما يف اال التربوياملتنامية ملواجهة حتدي
  
  

  علي أسعد وطفة  . د
  
  

  
  
  
   

 


