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 *ثورة التونسية واالستحقاقات الرتبويةال

 

 1حممد بالراشد. د

 

 مقدمة:

حيسب للمدرسة التونسية أنها كانت عامال رئيسيا من عوامل التغري االجتماعي الكبري الذي 

تاريخ أول إصالح تربوي  1958نوفمرب  4عرفه اجملتمع التونسي منذ االستقالل وحتديدا منذ 

مبشاركة عوامل أخرى مثل  -اعيا أعطى عرفته البالد التونسية املستقلة والذي أمثر حراكا اجتم

 العوامل السياسية، القانونية...اخل لتونس طابعها احلداثي. 

وحيسب للثورة التونسية أنها أتاحت لنا فرصة التفكري يف خمتلف املنظومات اليت بنى عليها 

لتفكري اجملتمع توازنه الظاهر خالل فرتة ال يستهان بها ومنا بطبيعة احلال مؤسسة الرتبية. وا

هذه املرة أملته استحقاقات الثورة على املؤسسات املختلفة اإلعالمية واألمنية والعدلية والرتبوية. 

فمما الشك فيه أن هذه املنظومة األخرية اليت كان هلا دور ما يف الثورة يف حاجة اليوم إىل 

ة وما بعدها. البحث يف التحديات املطروحة عليها واليت برزت بشكل جلي وواضح خالل الثور

ومن املؤكد أيضا أن البحث يف هذه االستحقاقات والكالم عنها وفيها أمران عصيان اعتبارا لكون 

املسألة الرتبوية مسألة معقدة، ال ميكن النظر إليها إال من زوايا خمتلفة وهو أمر قد ال يكون 

كون األمر مقتصرا على ما اجملال على ما هو عليه اآلن مناسبا لذلك وكافيا لإلملام به. وعليه سي

ميكن أن نسميه بعالقة الثورة باملدرسة، أو بعالقة املدرسة بالثورة. ليكون ذلك هو مدار البحث 
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ففي تلك العالقة تكمن بعض التحديات املطروحة على املؤسسة الرتبوية التونسية يف هذه 

 املرحلة. وعلى هذا األساس سيتم التطرق إىل االستحقاقات الرتبوية.

 :: يف عالقة املدرسة بالثورة 1

يتبادر إىل الذهن عند الكالم عن عالقة الثورة باملدرسة أن هذه األخرية كانت هي حمرك 

الثورة أو هي اليت أشعلت نار الثورة، وهذا املعنى على نسبيته فإنه حيمل يف طياته نوعا من 

ختذت طابعا غري مباشر وطابعا الوجاهة باعتبار أن للمدرسة عالقة بالثورة وأن هذه العالقة ا

مباشرا. أما اجلانب الالمباشر يف هذه العالقة فيختزل يف خمرجات املؤسسة الرتبوية اليت بقدر 

ما ازداد عددها بقدر ما صارت أكثر عرضة للتهميش. لقد وجد آالف من خرجيي املدرسة 

قيم تقوم على  أنفسهم عاطلني عن العمل وخاضعني لقيم غري تلك اكتسبوها يف املدرسة

فكان احتجاجهم من هذه الناحية  ،احملسوبية والرشوة والزبونية بدال عن اجلدارة والكفاءة

رفضا ألمرين ، أوهلما واقع البطالة بسلبياته الكثرية واملعروفة ) هامشية، فقر، حرمان ،فقدان 

ومهيمنة ويف مقدمتها الثقة يف النفس،...( وثانيهما قيم حوهلا الواقع االجتماعي إىل قيم مسيطرة 

تهميش اجلدارة والكفاءة وتغليب الزبونية واملصلحية على كل ما له صلة باإلنصاف. إن للمدرسة 

 من هذه الزاوية عالقة بالثورة وإن بطريقة غري مباشرة.

بل من  -وال تنفرد به املؤسسة الرتبوية التونسية  -أما البعد املباشر لعالقة املدرسة بالثورة  

ان تؤديه كل املنظومات الرتبوية فيتمثل يف منظومة القيم واحلقوق وطرق التفكري اليت  املفرتض

عملت املؤسسة الرتبوية على إكسابها للناشئة. فعلى الرغم من كل ما آلت إليه املنظومة الرتبوية 

نتيجة الزج بها يف توجهات ال عالقة هلا باملرة بغائيات املنظومة الرتبوية إال أنها ظلت 

افظة على بعض خصائصها وهي تزويد الناشئة مبباد  الفكر احلقوقي اليت كثريا ما نظر حم

إليها من قبل األولياء على أنها تكرس مترد األطفال والشباب على قيم العائلة واملدرسة. فمن 

خالل العمل على متكني التالميذ من معرفة حقوقهم عملت املدرسة على تزويدهم مبنطق تنسيب 
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فلم يعد كل ما يقوم به املعلم منزها ومسلما به وكذلك الشأن بالنسبة لتصرفات األولياء األمور 

جتاه أبنائهم واألمر ينطبق على رؤية الشباب ملمارسات أهل السلطة السياسية. لقد لعب منطق 

النقد هذا ذو اخللفية احلقوقية دورا يف الثورة. لقد نزع عن قمة هرم السلطة السياسية قداسة 

ب أو املعلم اليت كثريا ما احتمى بها احلكام العرب وقد عرب عن ذلك بوضوح عبد الوهاب األ

بوحديبة بقوله " إن عالقة التسلط ترتسخ يف جذور جمتمعنا التقليدي، وهي اليت تربط األولياء 

[. إن الفكر 1باألبناء واملعلمني باملتعلمني وأرباب العمل بالعمال واحلاكمني باحملكومني"]

 لنقدي ذا اخللفية احلقوقية أسهم ولو إىل حد يف الثورة.ا

ودون إطالة يف عالقة املدرسة بالثورة نقول كذلك إن للمدرسة مساهمة أخرى ال تقل أهمية عن 

األوىل وهي دورها يف نشر ثقافة التكنولوجيات احلديثة. إن أغلبية الشباب الذي أكمل دراسته 

ان به التكنولوجيات احلديثة األمر الذي جعلها إحدى أو مل يكملها متتع بتكوين ال يسته

الوسائل الناجعة يف الثورة. طبعا ال تدعي املدرسة احتكار الثقافة احلقوقية وال التكنولوجيا 

احلديثة ولكنها أسهمت بطريقة أو بأخرى يف الثورة من خالل متكينها الناشئة من زاد قيمي 

سي واليت حولته إىل فضاء لتحقيق املصاحل الشخصية مضاد للقيم اليت اكتسحت اجملتمع التون

على حساب املصلحة العامة. وكذلك عرب متكني الشباب من االستفادة من التكنولوجيات 

احلديثة يف نشر قيمه، وخاصة يف كسر الطوق املضروب عنه والذي حال ملدة غري قصرية دون 

ميكن النظر إىل انتظارات اجملتمع  نشر ثقافة االحتجاج الشبابية. ومن منطلق هذه املساهمة

التونسي من املدرسة، وميكن كذلك النظر إىل االستحقاقات الرتبوية على ضوء ما جاءت به 

الثورة. فلكل ثورة تأثريها على النظام الرتبوي واستتباعاته على النظام القادم الذي يؤمل دائما 

بتجاوز النقائص والعيوب اليت  أن يدعم مكاسب السابق ولكن وهو األهم أن يقدم ما يسمح

 شابته.
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 التشغيل بني قوة الذاكرة اجلماعية وتغري عامل الشغل:

مما الشك فيه أن التحدي األول الذي ستواجهه العملية الرتبوية بكل مكوناتها هو ترميم 

عالقتها بسوق الشغل، فاهلوة بني االثنني ما فتئت تزداد اتساعا واحلال أن املدرسة احلديثة 

تبطت ومنذ نشأتها يف الغرب بصورة أو بأخرى بسوق الشغل وهو ما ترتب عنه حتول املدرسة ار

إىل مصعد اجتماعي. فمن تدرج أكثر يف مقاعد الدراسة حصل على شغل أفضل وبطريقة أيسر. 

ظل التعليم على عالقة بالشغل وجنحت املدرسة إىل اتباع أساليب تقويم تؤسس لذلك . ومل يكن 

ها مثال جتنب اهلدر )الرسوب / االنقطاع التلقائي أو القانوني...( فهاجس املدرسة مطروحا علي

عندئذ هو التأقلم مع سوق الشغل اليت مل تكن على حراك كبري وهو ما سهل على املدرسة 

االنسجام معها وظل األمر على ذلك النحو لفرتة طويلة نسبيا قائما على معادلة مفادها تعلم 

م لتعمل؛ وهو أمر مشروع. ولكن ذلك التوجه حتم اتباع مقاربة تقييمية ميكن لتعرف تساوي تعل

-1977بني  وصفها باالنتقائية، إذ تسجل بعض الدراسات يف تونس مثال أنه يف الفرتة ما

ألف تلميذ مسجلني بالسنة األوىل ابتدائي يصل إىل السنة األوىل ثانوي  200على كل  1984

 5000باملائة( و 5تلميذ على الباكالوريا ) 10000يتحصل باملائة( و 33) 60000حوالي 

 [.2باملائة(] 2.5على شهادة من التعليم العالي )

مل يستمر هذا التفاعل بني املدرسة وسوق الشغل بعد التحوالت اليت عرفها كل منهما. 

 إضافة إىل La Massification de l'enseignementفاملدرسة عرفت ما يسمى جبمهرة التعليم 

ارتباطها أكثر فأكثر مبنظومة حقوق اإلنسان اليت تلزم الدول ال بتوفري التعليم األساسي وإمنا 

اليت  26جبعله إلزاميا متاشيا مع ما نص عليه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف مادته عدد 

"يكون لكل شخص احلق يف التعليم، وجيب أن يكون التعليم يف مراحله األوىل  تنص على أن

واألساسية على األقل باجملان. وأن يكون التعليم األولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفين 

[ . 3وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم املساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة"]
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يع ال فالقناعة صارت الحقا هي التالية : إن " تعميم التعليم وضمان االلتحاق باملدرسة للجم

ميثل هدفا يف حد ذاته، ذلك أن االلتحاق باملدرسة يفقد كل معانيه ودالالته إن مل يكن مرفوقا 

سنة  16بضمان استمرارية التمدرس إىل حد أدنى على األقل )ضمان التمدرس يف تونس إىل سن 

لى [ . لقد فرضت مجهرة التعليم من ناحية وحقوق الطفل من ناحية ثانية ع4على األقل(..."]

املدرسة أن تشمل أعدادا هائلة من التالميذ ولفرتات طويلة نسبيا )إىل نهاية مرحلة التعليم 

األساسي( حبكم أن منظومة حقوق الطفل جتعل من مغادرة هذا األخري للمدرسة يف مرحلة 

 - التعليم األساسي أمرا استثنائيا. وإذا ما ربطنا هذا بالنقد الذي كثريا ما كانت املدرسة عموما

عرضة له وهو أنها كانت متحيزة دوما إىل " مصلحة  -وليس املدرسة التونسية أو العربية فقط

املهارات الذهنية والتفكري اجملرد على حساب التعليم عن طريق املشافهة والتعليم بالتدريب 

 [ فغلبت عليها نزعة التوظيف األمر الذي5املباشر على املهارات التقليدية من حرف وصنائع"]

جعل "أعدادا من التالميذ ال تذهب إىل املدرسة إال ألجل احلصول على شهادة متكنهم من العمل 

األلوف املؤلفة من التالميذ الذين التحقوا باملدارس كان حيدوهم ليس طلب [ . بل إن " 6"]

العلم فقط وإمنا حلم الرتقي يف السلم االجتماعي عن طريق الوظيفة احلكومية، ولذلك غلبت 

ى خمرجات التعليم فئات تسعى إىل الوصول إىل وظائف معينة كانت إما رمزا للمكانة عل

 [. 7"]االجتماعية األعلى أو مفتاحا للوصول إىل الثروة أو السلطة أو كليهما

حتى أن بعض املفكرين حتدث عن أسطورة الوظيفة العمومية ذات العالقة بانتشار التعليم 

الذكر ال احلصر أن هذه األسطورة بدأت يف تونس مع حيث يرى جون ديفينيو على سبيل 

[. ولعل االمتداد الطبيعي لذلك التوجه "التوظيفي" أمثر رفض الشباب املتعلم 8انتشار التعليم]

للعمل الفالحي مما أفقر اجملال الريفي من اليد العاملة القادرة فعال على العمل باعتبار أنه حتى 

وكأننا باملدرسة تنشئ نوعا من عالقة   .[9ضوا خدمة األرض"]" الذين تعلموا لفرتة قصرية رف

فيقرر هذا الشباب املتعلم إما مغادرة الريف أو  االغرتاب بني املتعلم وحميطه الذي نشأ فيه

" اليت وصف  FEIرفض العمل الفالحي وهو ما يسمح لنا باستعارة عبارة عامل االجتماع الصيين 
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وذلك بسبب مغادرة  facteur d'érosion socialeف اجتماعي" فيها املدرسة بكونها "عامل اجنرا

املتعلمني من أبناء الريف هذا الفضاء دون عودة إليه وكأننا باملدرسة هي املسؤولة عن تلك 

القطيعة أو هي مل تفلح يف شد سكان األرياف إىل قراهم فكانت من بني عوامل الطرد. إنها 

ت الذاكرة اجلماعية صورة للمدرسة اختزلت باألساس مدرسة غري متصاحلة مع احمللي. لقد بن

يف احلصول على وظيفة. فاختزلت أبعاد املدرسة يف تعلم لتعرف وتعلم لتعمل. وغاب البعدان 

[. وستحكم هذه الذاكرة اجلماعية 10اآلخران وهما : تعلم لتكون وتعلم لتشارك اآلخرين]

ء ولد ما " باالعتقاد أنه سيصبح مديرا لبنك املخيال اجلماعي للناشئة حتى أنه إذا ما مت إغرا

إذا ذهب إىل اجلامعة بينما سيكون حفارا للقنوات إذا تسرب من املدرسة، ثم تدفعه الظروف إىل 

أن يشتغل حفارا سيشعر بشيء من االحتقار والكراهية حنو أولئك الذين زينوا له التطلعات 

لشغل نتيجة العوملة ونتيجة التطورات [. ولعل التحوالت اليت عرفها عامل ا11املضللة"]

تدعو إىل ما [ 12التكنولوجية جعلت اخلطة العربية للرتبية املعروفة باسم مدرسة املستقبل]

[ " الذي يعين " أن تتحول النظم التعليمية 13]أمسته بفك االرتباط بني الشهادة والوظيفة"

ن وجدان األفراد من طالب ومسؤولني العربية من اإلطار الضيق الذي ارتبطت به واستقر يف أذها

وأولياء أمور، والذي يربط ما بني التعليم واحلصول على شهادة ومن ثم احلصول على وظيفة 

حكومية إىل مفهوم جديد يقوم على أن التعليم يعد للعمل املنتج اجملزي الذي ميكن أن يكون 

 [.14خارج األجهزة احلكومية..."]

نوعا وكما  -ات فلم يعد قارا وثابتا بل عرف حتوالت عديدة وعامل الشغل بدوره عرف تغري

و ارتبطت أساسا مبتغريات من قبيل التطورات التكنولوجية ومن قبيل التطور االقتصادي  -

وبنية السكان )قاعدة سكانية شابة( فضال عن العوملة، وهي كلها عوامل جعلت من العالقة بني 

فاملدرسة مل تعد هي اليت حتتكر حق الشغل أو مل يعد الذاكرة اجلماعية وعامل الشغل تتصدع 

حق الشغل مير وجوبا باملؤسسة الرتبوية. فنحن أمام حتدي كبري : أال وهو إعادة توطيد العالقة 

 بني خمرجات املنظومة الرتبوية وبني عامل الشغل.
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عليها  إن هذا التحدي ال يواجه املدرسة لوحدها فهو حتدي يتجاوز طاقاتها، ولكنه يفرض

 مساءلة ذاتها:

 إىل أي حد هي تربي على اإلبداع؟ -

إىل أي حد تؤسس شبكة التوجيه املدرسي واجلامعي لشبكة من الكفايات اليت تسمح  -

 خلرجييها بالولوج إىل سوق الشغل؟

 أي خريطة مهنية ميكن أن تربي عليها اليوم؟ -

سنى هلا املصاحلة مع واقع من هم الشركاء الذين ميكن للمدرسة أن تلتجئ إليهم حتى تت -

 الشغل؟

تفرض علينا هذه األسئلة تعميق التفكري فيها ال تقديم أجوبة هلا فمن خالل التفكري املعمق 

فقط ميكن أن نصل إىل طريق للحد من القطيعة الصارخة بني ما تقدمه املؤسسة الرتبوية وعامل 

اف ميكن جتاوز الشعار الذي رفع الشغل. وعن طريق التفكري املعمق واملتعدد الزوايا واألطر

[ 15باملوازاة مع شعار احتلوا وول سرتيت أال وهو شعار احتلوا قاعة القسم ) احتلوا الفصل( ]

 باعتبار أن حل املشاكل اليت يعاني منها اجملتمع األمريكي يبدأ من املدرسة ومن الفصل.

ات املتحدة األمريكية من اآلن لقد أبرزت دراسات أمريكية أن أكثر املهن املطلوبة يف الوالي 

يف  Vendeurويف املرتبة الثانية على القائمة، بائع  Caissierهي صراف  2018حتى سنة 

أما  Conseiller clientèleيف املرتبة الرابعة مرشد )ناصح( زبائن  Serveurاملرتبة الثالثة، نادل 

وعامل  Préparateur alimentaireوحمضر غذائي Infirmierالثالث مهن املوالية فهي ممرض 

وما يالحظ يف خصوص هذه املهن وباستثناء مهنة ممرض Employé de bureau[16 .]مبكتب 

[ أو هي 17]فإن البقية ال تتطلب شهادات جامعية بل تستدعي تكوينا خاصا وأحيانا سريعا

البد أن  حتتاج إىل اختصاصات جديدة. فمنظومة الرتبية لتكون على عالقة وطيدة بعامل الشغل

 تكون أوال:
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، وهو ما ال يتوفر يف شبكة التوجيه احلالية واليت إذا ما قورنت متنوعة مسالك التوجيه -

تبدو حمدودة بالنظر إىل  1958بشبكة التوجيه اليت كانت سائدة لفرتة طويلة يف قانون 

املفضية إىل  االختالف بني أعداد التالميذ وتنوع مالحمهم ففي الشبكة احلالية ال تتعدى الشعب

الباكالوريا سبع شعب هي اآلداب والعلوم التقنية والعلوم التجريبية والرياضيات وعلوم اإلعالمية 

[. و ال توجد أي شهادة ختامية )باستثناء شهادة ختم التعليم 18واالقتصاد والتصرف والرياضة]

التعليم تضمنت  فإن بنية 1958األساسي اليت هي اختيارية وغري إجبارية(. أما يف إصالح 

تتوجيا للتعليم الثانوي إما بالباكالوريا )آداب كالسيكية/آداب عصرية/رياضيات/ علوم/ 

باكالوريا فنية رياضية وباكالوريا فنية اقتصادية( فضال عن ذلك تضمنت هذه البنية شهادات 

ادي واليت ختامية )ترشيح املعلمني / جتارية/ صناعية( هذا دون أن ننسى شهادة التعليم اإلعد

تتضمن )الصناعة والتجارة...اخل(. فاالنتصار إىل خيار التعليم األساسي مثلما ذهب إىل ذلك 

ال جيب أن يتجه إىل الرتاجع عن تنويع املسالك وخاصة إىل إبعاد الشعب  1991إصالح 

 القصرية عن اخلارطة املدرسية ألن هذه الشعب القصرية اليت أبعدت عن التعليم الثانوي سجلت

واليت مل  ISETحضورها بقوة يف التعليم العالي حتت اسم املعاهد العليا للدراسات التكنولوجية 

تؤد إىل توطيد العالقة بني عامل الشغل وخمرجات املدرسة ألسباب عدة منها أنها مل حتظ 

بأعداد  ومنها كذلك حمدودية سوق الشغل ذاتها مقارنة جبذور خاصة بها يف التعليم الثانوي.

 ي تلك املؤسسات.خرجي

 -: يف الواقع ال حيتل التكوين املهين  متكاملة ومرتابطة مع منظومة التكوين املهين -

مكانة هامة يف بالدنا إىل اليوم، ففي حديث ألحد مسؤولي هذا القطاع بث على  -وعلى أهميته 

لم ألفا أما عدد طاليب التكوين ف 36بلغ العرض  2012جانفي  19اإلذاعة الوطنية يوم 

[. فالتكوين املهين البد أن يكون مرتبطا باملنظومة الرتبوية وخاصة 19ألفا] 25يتجاوز 

باملدارس اإلعدادية التقنية، فالتكامل بني اجملالني ضروري. كما أن هذا التكوين جيب أال 

يغيب عنه البعد الرتبوي فحصول املتكون على تكوين حقوقي وقانوني وثقافة عامة وعلى 
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ح له بالتعلم مدى احلياة أصبح اليوم أمرا ال مفر منه. إن تكوينا مهنيا ال يقوم على كفايات تسم

قراءة دقيقة لتحوالت عامل الشغل من ناحية، وعلى خصوصية اجلهات من ناحية ثانية ومواكبة 

العصر من ناحية ثالثة وعلى متكني املتكون من زاد قانوني وحقوقي ومن ثقافة عامة مناسبة ال 

يكون ناجعا. فالتكوين املهين اليوم ال خيتزل يف تعليم املتكون مهنة ما وإمنا هو  ميكن أن

تدريب على ممارسة تلك احلرفة يف إطار جمتمع يعرف حتوالت ويف إطار عالقات اقتصادية 

تقوم على حسن الرتويج وخاصة على حسن التواصل مع احلرفاء. يقتضي التكوين املهين اليوم 

 ة الرتبوية وهو مكمل هلا وليس بديال عنها.تكامال مع املنظوم

: يقتضي األمر قراءة دقيقة للخريطة املهنية، مستجيبة حلراك عامل الشغل قدر املستطاع -

ويقتضي كذلك االنتصار إىل متكني املتعلم من القدرة على التكيف مع تغريات عامل الشغل. فبهذه 

غري. ومتلك املتعلم هلذه القدرات هو رهني القدرات فقط ميكن له أن يتجاوب مع عامل سريع الت

قدرة املؤسسة الرتبوية على تنمية خمتلف ضروب الذكاء لديه. فاملعروف أن املدرسة ويف تركيزها 

على اجلانب النظري ) والذي ارتبط إىل حد ما بالعمل يف الوظيفة العمومية( قد تكون قد 

الرياضي، يف حني أن  -الذكاء املنطقي انتصرت إىل صنفني من الذكاء هما الذكاء اللغوي و 

الذكاء أنواع، واملدرسة كما كل املؤسسات املعنية بالتنشئة مدعوة إىل تنمية خمتلف أمناط الذكاء. 

بلغة مغايرة االستجابة لعامل الشغل املتحرك ال تقتصر على إعداد الشباب ملهن وأعمال معينة، 

ية الشغل من ناحية وال استيعاب األعداد املتزايدة فاملراهنة على ذلك قد ال تستطيع مواكبة حرك

من اخلرجيني، وعليه يبدو من الضروري الرتكيز على نقاط قوة املتعلمني املختلفة واليت تسمح 

هلم الحقا بالتكيف وبالتعلم على مدى احلياة وباإلقبال على التكوين والتكون الذاتي. إن فلسفة 

ا مثلما يتسم عامل الشغل بالتحول والتحرك. وعليه فدور التشغيل جيب أن تتسم باملرونة متام

املؤسسة الرتبوية هو تنمية خمتلف أنواع الذكاء من ناحية وتنمية اإلبداع من ناحية ثانية 

 unique ou nouvelleواملقصود هنا باإلبداع " إنتاج وخلق أو تكوين استجابة جديدة وفريدة 

réponse [. علما وأن "معظم 20ملشكلة معينة تواجه اإلنسان"] استجابة على هذا النحو اجلديد
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التعريفات، ولكن ليس مجيعها، تشرتط أن تكون هذه االستجابة اإلبداعية أو هذا السلوك 

اإلبداعي مقبوال اجتماعيا وأخالقيا ومفيدا من الناحية االجتماعية )...( وبذلك نستبعد من 

[. تسمح الرتبية 21التزييف والعدوان واجلرمية"]جمال اإلبداع أعمال السرقة والغش والتزوير و

على اإلبداع للمتعلم باكتساب ما يطلق عليه "التفكري املتشعب أو املتباعد أو املتنوع أو املوسع أو 

ومؤدى هذا النمط من التفكري إمكان اإلنسان اإلتيان بأكثر من  divergent thinkingالتباعدي 

و لإلجابة على سؤال معني، يستطيع اإلنسان املبدع اإلتيان حل ممكن للمشكلة املعروضة عليه أ

بأكثر من إجابة صائبة على هذا السؤال، ويعد هذا النمط من النشاط الذهين عصب عملية 

اإلبداع. ويقال هذا يف مقابل منط آخر من التفكري غري اإلبداعي يسري يف منط واحد من التفكري 

 [.22ممكنة أو حل للمشكلة املعروضة"] وعلى ذلك يأتي الفرد باستجابة واحدة

إن مهمة املؤسسة الرتبوية يف دعم التفكري اإلبداعي لدى الناشئة كبرية، فعن طريقها فقط 

ميكن هلا تنمية قدراتهم يف إجياد احللول اليت تعرتضهم يف حياتهم اليومية. ألن التفكري 

رتضه من مشاكل، ومما الشك فيه األحادي ال ميكن صاحبه من آليات متعددة جملابهة ما قد يع

 -وطبعا ليس السبب الوحيد -أن من بني عوامل انتشار البطالة لدى أصحاب الشهادات العليا 

 هو غياب اإلبداع.

 املدرسة وتنمية العيش املشرتك:

من املؤكد أن املدرسة "ليست فقط الفضاء الذي نتعلم فيه مواد املدرسة، ولكنها كذلك الفضاء 

[ . وال غرابة أن راهنت النخب السياسية يف 23الذي نعيش فيه معا ونتعلم العيش سويا"]

مطلع االستقالل على تلك املؤسسة يف بناء جمتمع متجانس وهي اليت ورثت شعبا مشتتا وهذا 

[. ولئن متت مقاومة هذا التشتت يف 24يس "جغرافيا واقتصاديا وإمنا ثقافيا أيضا"]التشتت ل

البداية بالتنظيم اإلداري )إلغاء القيادات وإحالل الواليات حملها ( فإن التشتت الثقايف شكل 

مصدر قلق للنخب السياسية ولذلك كان الرهان على املدرسة، األمر الذي فرض على تلك النخبة 

[ فاختارت 25"بني وضع تعليم متأقلم مع خمتلف اجلهات وبني تعليم موحد"] أن ختتار
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الطريقة الثانية، رغم عيبها البيداغوجي ألن ظروف التالميذ ختتلف من منطقة إىل أخرى 

ولكنها كانت تهدف من وراء ذلك إىل "توحيد التونسيني...بعد عشرين سنة جند شبابنا 

[. وعلى هذا األساس 26"]يولوجيا واهليكلة الذهنيةمتمتعا بنفس التكوين وبنفس االيد

"أن نبدأ مبعاجلة مشاكل التعليم ألن كل ميدان اعترب الرئيس احلبيب بورقيبة أنه جيب 

[. ومهما يكن من أمر فإن توحيد التعليم وحتديثه كان غاية النخبة 27"]يتوقف على التعليم

ى الناشئة وعلى اجملتمع وهو وسيلة لتحقيق السياسية ووسيلتها، فهو غاية ملا له من فوائد عل

اهلاجس الذي كان يشغل تلك النخب آنذاك واملتمثل يف توحيد البنى الذهنية لسكان البالد. 

فاملدرسة اليت تقدم درسا واحدا لتالميذ من نفس الفئة العمرية يف ذات القاعة ويف نفس الساعة 

لتونسي. وقد انفردت املؤسسة الرتبوية بهذا كانت تهدف إىل بناء الشخصية األساسية لإلنسان ا

الدور ألنها املؤسسة اليت تعلم "قيما ال جندها يف األسرة أو يف عامل الشغل مثل املساواة، العدل، 

اجلهد، التفكري النقدي...املدرسة تعلم ذلك ألنه يدخل يف صميم وظيفتها الرتبوية بل إن الرتدد 

[. وانطالقا من هذا الدور املهم املوكول 28ية وفكرية"]عليها يشكل يف حد ذاته تربية أخالق

للمؤسسة الرتبوية انتشرت املدارس يف خمتلف جهات البالد، حيث اقتحمت األرياف واملناطق 

 [.29النائية. وقد أصاب أندريه لويس حني حتدث عن ذهاب املدرسة إىل التالميذ ال العكس]

يتجسد يف التأسيس لقواعد العيش  1958وية لسنة لقد كان الدور املوكول إىل املنظومة الرتب

املشرتك يف إطار مشروع جمتمعي حموره مدرسة واحدة ألجل وطن واحد وشعب واحد وثقافة 

واحدة يف إطار نظام سياسي واحد. بلغة مغايرة لقد كانت رؤية النخب السياسية لتحديث البالد 

تأسيس لقواعد خالية من االنتماءات القبلية متر وجوبا عرب إعادة بناء قواعد العيش املشرتك وال

والعروشية واجلهوية. وخالية أيضا من كل تفاوت مهما كان مأتاه وخاصة من كل تفاوت بني 

اجلنسني. وهلذا السبب فان اسرتداد احلكم من الفرنسيني كان يعين لدى النخبة السياسية 

تغيري مالمح اجملتمع مبا يتماشى  التونسية " قبل كل شيء اسرتداد جهاز التعليم لتوظيفه يف

كانت تنشد التأسيس  1958[. فاملدرسة التونسية ومنذ إصالح نوفمرب 30والظروف اجلديدة"]
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للعيش املشرتك. لكن النسيج االجتماعي التونسي وبعد مرور ثالثة ومخسون سنة على صدور 

إعادة بناء قواعد العيش بدا يف حاجة إىل ترميم العقد االجتماعي أو إىل  1958إصالح نوفمرب 

اجلماعي. فالعودة إىل االنتماءات األولية سجلت ظهورها حتت عناوين خمتلفة 

)العرش/اجلهة...( كما أن االلتزام بالفضاء العام كفضاء للجميع بدا صورة مهتزة يف أذهان 

تهم. الفاعلني املختلفني حتى أن حواراتهم ونقاشاتهم مل تتجاوز يف غالب األحيان تبادل ال

فلهذه األسباب وغريها صار من الضروري بالنسبة إىل خمتلف مؤسسات التنشئة االجتماعية 

 والتثقيف من أسرة ومؤسسات إعالم وغريها أن تولي اهتماما كبريا ملسألة العيش اجلماعي.

يكون املطلوب من املدرسة يف الوقت احلالي تفعيل مبدأ تعلم لتشارك اآلخرين فتحوله إىل 

مي وإىل ممارسة عملية. ألن بناء جمتمع دميقراطي يقتضي اكتساب املواقف الدميقراطية واقع يو

واستيعابها وهو "ما ال ميكن أن يكون ثابتا إال من خالل تشجيع التدرب عليه يف املمارسة 

[. إن التحدي املطروح على املنظومة الرتبوية اليوم أساسا هو أن تتحول املدارس إىل 31اليومية"]

اكن يف اجملتمع يلتقي فيها أطفال وشباب من خلفيات خمتلفة. ومن ثم فهي اماكن ينبغي " أم

أن يتم فيها االندماج واملشرتك الثقايف وما يتجاوز الفواصل بني الثقافات. فاملدارس أماكن ينبغي 

وجود أن يتعلم فيها التالميذ التسامح مع املتنوع واالستفادة منه. وعليهم ان يتعلموا فيها علة 

 [.32الدميقراطية وكيف تعمل وكيف ينبغي القبول بها" ]

كأسلوب يف احلياة يقوم على احرتام االختالف ونبذ العنف  -يفرض ترسيخ الدميقراطية 

على املدرسة أن تضع يف صدارة اهتماماتها حتديد  -واالحتكام للقانون واملساهمة يف وضعه 

يبدو يف غاية األهمية. فهي فضاء ملمارسة الدميقراطية مالمح املواطن ، مواطن املستقبل وهو أمر 

ال للحصول على معارف تتصل بالدميقراطية، وهي فضاء لتجسيم املواطنة يف أبعادها املختلفة 

وليس فقط جماال يتلقى فيه التالميذ معارف تتصل باملواطنة تنتهي صالحيتها مبجرد االنتهاء 

. وبتعبري ثان يفرض حتدي االنتقال -مة وال غنى عنها رغم أن تلك املعارف الز -من االمتحان 

الدميقراطي اليوم أكثر من أي وقت مضى على مؤسستنا الرتبوية، أن تولي اهتماما كبريا للعيش 
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اجلماعي ألن "تعلم العيش معا بدءا من الصف املدرسي يشكل ضمانة للمستقبل على حد قول 

 [.33جاك ديلور]

على العيش اجلماعي املؤسس حلياة دميقراطية البد أن تكون  لتكون املدرسة فضاء للتدرب

 جماال للرتبية على التفاهم والرتبية على حقوق اإلنسان.

 الرتبية على التفاهم :

يف حتديده للمعارف السبع الضرورية لرتبية املستقبل والذي قام به املفكر الفرنسي إدغار 

للرتبية والثقافة والعلوم )اليونسكو(، صنف بطلب من منظمة األمم املتحدة  1999موران سنة 

وشدد هذا املفكر الكبري على أن تعليم التفاهم  إدغار موران تعليم التفاهم يف املرتبة السادسة

صار حتديا تربويا بعد أن غدا "الالتفاهم يفتك بعالقات اآلباء بأبنائهم وبعالقات األزواج 

ي يف جسد احلياة اليومية، خملفا الوشايات بزوجاتهم. إنه ينتشر يف كل مكان كسرطان يسر

واالعتداءات والتصفيات النفسية ) التمنيات مبوت الغري(، فحتى عامل املثقفني، الكتاب منهم 

أو اجلامعيون، والذي من املفروض أن يكون عاملا حيقق تفاهما أكثر هو اآلخر جنده أكثر فسادا 

[ . ومبا أن 34ف للتقديس وللمجد..."]بسبب تضخم الذات والذي تنامى بسبب حاجة املثق

"مشكلة التفاهم صارت مشكلة أساسية بالنسبة إىل اإلنسان، فالبد أن يكون هذا املفهوم املشكلة 

 [.35ضمن تربية املستقبل وأهدافها"]

توكل إىل الرتبية إذن مهمة خطرية وهي تنمية التفاهم أو الرتبية على التفاهم اليت تقتضي 

ق التفاهم اليت قسمها إدغار موران إىل عوائق خارجية وأخرى داخلية، أما أوال : كشف عوائ

األوىل فتشمل على سبيل الذكر ال احلصر "اجلهل بطقوس وعادات الغري وخاصة طقوس 

اجملاملة واليت ميكن أن تقود ال شعوريا إما حنو التهجم على الغري أو حنو تبخيس قيمتنا 

م اجتاه القيم اإللزامية املتعلقة بثقافة مغايرة، مثلما هو [. ومنها أيضا عدم الفه36جتاهه"]

الشأن بالنسبة الحرتام الشيوخ والتزام األطفال بالطاعة الالمشروطة واملعتقد الديين يف 
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اجملتمعات التقليدية كما هو الشأن بالنسبة لتقديس الفرد واحرتام احلريات يف اجملتمعات 

أما الثانية )العوائق الداخلية( فريى موران أنها ال تقتصر [...اخل. 37الدميقراطية املعاصرة"]

ونزعة  l'égocentrismeعلى الالمباالة وعدم االكرتاث بل تشمل أيضا "نزعة التمركز حول الذات

وهو  ethnocentrisme et sociocentrismeالتمركز حول العرق ونزعة التمركز حول اجملتمع 

ت الثالث يكمن " يف كونها متوقع ذاتها يف مركز العامل يعترب أن القاسم املوحد بني النزعا

[. وتكمن 38وتعترب كل ما هو غريب أو بعيد شيئا ثانويا ال معنى له أو شيئا معاديا هلا"]

خطورة التمركز حول الذات يف نظره يف أنها " تؤدي إىل الكذب على الذات وبالتالي إىل 

لذاتي وإىل تزكية الذات وامليل حنو جعل الغري خداعها، وهذا ناجم عن اللجوء إىل التربير ا

 [.39مصدر الشرور سواء كان هذا الغري عبارة عن غريب أو قريب لنا"]

تتصل العوامل الداخلية املعيقة للفهم برؤية الذات لنفسها، فتضخيم الذات جيعلها 

مر ال خيلو . ستختزل صورته يف كونه مصدر الشر. واألتتعاىل على الغري وتهمش اآلخر وتقزمه

من خداع ألنه يف حاالت كثرية يكون ناجتا عن عدم فهم الذات لنفسها. و"عدم فهم الذات هو 

مصدر هام جدا لعدم فهم الغري. فنحن خنفي عن ذواتنا عيوبنا ونقاط ضعفنا، الشيء الذي 

[. بلغة مغايرة يعد التمركز حول 40جيعلنا غري متساحمني مع عيوب ونقاط ضعف الغري"]

ت عائقا رئيسيا للتفاهم ناهيك أنه فتك بكل الفئات ومبختلف العالقات. وامللفت لالنتباه أن الذا

هذا العائق ال يقتصر على متركز األفراد حول ذواتهم بل تتجاوز ذلك إىل "نزعة التمركز حول 

[. ويف احلالتني تكون النتيجة أنواع "خمتلفة من كره 41العرق ونزعة التمركز حول اجملتمع"]

لألجانب ومن النزعات العنصرية اليت ميكن أن تصل إىل حدود نزع صفة اإلنسان عن 

[. وهلذا يقدر إدغار موران أن "الصراع احلقيقي ضد النزعات العنصرية من 42األجنيب"]

األفضل أن يتم ضد جذورها املتمركزة حول الذات وحول اجملتمع عوض أن يتم ضد 

احملوري ومثلما عرب عن ذلك بياجيه "كيف نربي على  [. من هنا يكون السؤال43أعراضها"]

[ أي تربية خالية من كل ضروب التعصب والتطرف، ومن 44]patriotisme sainوطنية طاهرة؟
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 la dimension affective de laمثة تنمية ما يعرب عنه بالبعد العاطفي للرتبية على املواطنة 

citoyenneté العيش املشرتك  والذي من أبرز خصائصه الرغبة يفle désir de vivre ensemble 

. وإضافة إىل نزعة التمركز حول الذات هذه le sentiment d'appartenanceوالشعور باالنتماء 

تعيق التفاهم ال بني األفراد فقط وإمنا بني اجلماعات  -كما سبقت اإلشارة إليه -واليت 

الوطنية الطاهرة أي تربية تقاوم نزعات والشعوب واجلهات والطوائف واليت تقتضي تربية على 

التعصب للرأي وللجهة وللدين وللعرق. هناك عائق آخر ال يقل أهمية عن سابقه وهو ما أمساه 

والذي يعتربه مؤديا إىل "نتائج وخيمة يف  l'esprit réducteurإدغار موران بالفكر االختزالي 

لك أن الفكر االختزالي يف نظره يفضي يف [. ذ45اجملال األخالقي أكثر من اجملال الفيزيائي"]

نهاية األمر إىل اختزال شخصية متعددة األبعاد يف بعد واحد وإذا "كانت هذه اخلاصية إجيابية 

فمعنى ذلك أنه سيتم جتاهل اخلاصيات السلبية هلذه الشخصية وإذا كانت سلبية فمعنى هذا 

 [.46أمام عدم الفهم"] سيتم جتاهل خصائصها اإلجيابية ويف كلتا احلالتني حنن

يؤدي التفكري االختزالي إىل عدم الفهم وذلك ألنه ال يسمح بالنظر من أكثر زاوية، وهو يتبنى 

مواقف مطلقة وحقائق نهائية. وعلى خالف يرتكز التفاهم على نسبية احلقيقة وعلى تعدد 

ن زوايا خمتلفة. جوانب اإلنسان وعلى تنوع مكونات الظواهر البشرية. فهو يقوم على النظر م

ولكن النظر من زوايا متعددة ليس باألمر اهلني فهو مسألة قناعة ودربة وهو بالتالي ثقافة ومن 

مثة ال ميكن إال أن يكون حصيلة تربية أي تربية على التفاهم. وبهذه الرتبية على التفاهم فقط 

كونة لشخصية اإلنسان أو ميكن النظر من زوايا خمتلفة واألخذ بعني االعتبار خمتلف األبعاد امل

 خمتلف األبعاد املكونة هلوية شعب ما أو جمتمع ما.

تقتضي الرتبية على التفاهم إذا حتديد عوائق التفاهم والعمل على جتاوزها وهو ما يتم عرب 

 ترسيخ أسس عقلية وأخالقية تشمل :

الذي  : وهي "عبارة عن فن العيش l'éthique de la compréhension أخالق الفهم(1

يتطلب منا أوال أن نكون قادرين على الفهم بشكل نزيه، إنها تتطلب جمهودا كبريا ال ميكننا 
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أن ننتظر من اآلخر أن يعاملنا باملثل، فالشخص املتسامح عندما يكون مهددا باملوت من طرف 

 شخص آخر متعصب يفهم ملاذا يريد املتعصب قتله، مع العلم أن هذا األخري لن يفهمه أبدا.

وأن نفهم املتعصب الذي هو عاجز عن فهمنا يعين فهم جذور وأشكال التعصب اإلنساني، 

[ 47وبالتالي فهم ملاذا؟ وكيف حنقد وحنتقر؟ إن أخالق الفهم تتطلب منا أن نفهم عدم الفهم"]

 . وحتى نتملك فن العيش هذا الذي هو أخالق الفهم البد من :

التفكري الذي "يسمح لنا بفهم الشروط املوضوعية  أي ذلك le bien penserالتفكري احلسن §

والذاتية للسلوك اإلنساني )خداع الذات وكل ما يستحوذ علينا من إميان ومن أنواع اهلذيانات 

 [.48واهلسترييات(]

ويقصد به " املمارسة الذهنية املتجلية يف الفحص الذاتي ألن  l'introspectionاالستبطان §

[. فنحن 49ونواقصنا هو السبيل حنو فهم نقاط ضعف ونواقص الغري"]فهم نقاط ضعفنا اخلاصة 

مدعوون إىل ممارسة التأمل الذاتي أو التأمل يف الذات حبثا عن نواقصنا ومنعا لنزعة التمركز 

حول الذات اليت كثريا ما كانت سدا منيعا بيننا وبني اآلخر. وبهذه املمارسة التأملية فقط " ال 

 [.50كمون على األشياء"]ننصب أنفسنا قضاة حي

وميكننا هذا  la conscience de la complexité humaine الوعي بالطابع املركب لإلنسان( 2

 يالوعي على وجه اخلصوص من تفادي الفكر االختزالي وجتنبه "ففهم الغري يتطلب منا الوع

ينما. وعرب تلك [. وهذا الوعي يتأتى بالرجوع إىل اآلداب والس51بالطابع املركب لإلنسان"]

السبل نكتشف اجلوانب املتعددة لشخصية أي كان متاما مثلما "نكتشف يف أعمال شكسبري 

اجلوانب املتعددة لشخصيات امللوك املتسلطني كما نكتشف اجلوانب املتعددة لشخصيات قطاع 

 [52الطرق الذين حييون حياة امللوك كما تشخصها األفالم السوداء"]

 l'ouverture subjective (sympathique) à autrui)التعاطفي ( على الغري( االنفتاح الذاتي 3
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[. 53غالبا ما نكون منفتحني على املقربني منا ويف املقابل غالبا ما نكون منغلقني اجتاه الغري]

ومرة أخرى نكون يف حاجة إىل ما توفره اآلداب والسينما ألنه " بينما نكون يف حياتنا اليومية 

ني بأنواع البؤس املادي واملعنوي فإننا أثناء قراءة رواية أو مشاهدة فيلم نشعر بالشفقة شبه ال مبال

[. فاالنفتاح على اآلخر والتعاطف معه يعد مكونا رئيسيا للتفاهم ودون هذا 54والعطف"]

االنفتاح يظل حاجز عدم التفاهم قائما بيننا وبينه.هنا يبدو توظيف التكنولوجيات احلديثة 

 تنمية نزعة التفاهم بني البشر. فهذه التكنولوجيات من الضروري أن تكون حمملة ضروريا يف

برسائل إنسانية تسمح باالنفتاح على اآلخر، وتزيل احلواجز بيننا وبينه. مبعنى آخر إن التفاهم 

ومثلما يشدد على ذلك موران هو خاصية بشرية فوحدهم البشر هم الذين ميتلكون هذه اخلاصية. 

يف التكنولوجيات احلديثة والتكنولوجيات الذكية يف تنميته أمر مفيد، يسمح بالتغلب ولكن توظ

على احلواجز اجلغرافية ويسمح بتبادل الرأي ووجهات النظر. لكن هذا التوظيف للتكنولوجيات 

احلديثة ال جيب أن يقطع عالقتنا بالفنون واآلداب. إن ما نالحظه اليوم مثال هو تراجع اإلقبال 

لقراءة و على الكتاب وكأننا إزاء خيارين متناقضني إما التكنولوجيات احلديثة والذكية على ا

وإما الكتاب واملطالعة . ومرة أخرى جند أنفسنا يف حاجة إىل مصاحلة هذه املرة ليست بني 

خمرجات املدرسة وسوق الشغل وإمنا بني الكتاب والتكنولوجيات احلديثة أو بني اإلنسانيات 

جيا والعلوم ويبدو اليوم غريبا أال نرى يف معايري التوجيه إىل شعب جامعية مثل الطب والتكنولو

 أي معيار من اإلنسانيات.

 l'intériorisation de la tolérance( استدخال التسامح 4

يف حتديده ملعنى التسامح يقول إدغار موران " ال يعين التسامح احلقيقي نوعا من الالمباالة 

أو جتاه النزعات الشكية املعمقة، بقدر ما يعين افرتاض وجود قناعة أو إميان أو جتاه األفكار 

اختيار عقالني لدينا، ولكن يعين كذلك أن نقبل يف نفس الوقت بالتعبري عن أفكار وقناعات 

[ . وهلذا السبب يتطلب التسامح "نوعا من 55واختيارات مناقضة لتلك اليت لدينا حنن"]



 
18 

تعبري عن أفكار تبدو لنا سيئة كما يقتضي إرادة يف حتمل مسؤولية هذه املعاناة يف حتمل ال

 [.56املعاناة"]

إن التسامح وفقا هلذه الرؤية هو نوع من ترويض الذات وجماهدتها، هو صرب على حتمل 

اآلخر الذي يعرب عن أفكار تبدو لنا سيئة وهي أفكار مناقضة ألفكارنا وقناعاتنا. فليكون اإلنسان 

 البد أن حيتمل وجهات النظر املختلفة حتى وإن بدت غري مهمة بل وغري منطقية.متساحما 

من هذا املنطلق ، تكون الرتبية على التفاهم تربية على االنفتاح على اآلخر وعلى التسامح 

وعلى نبذ األنانية والتعصب، وهو ما جيعلها حتتاج إىل عنصر مكمل هلا هو الرتبية على حقوق 

 اإلنسان.

 ة على حقوق اإلنسان:الرتبي

لتكون الرتبية مؤسسة للتفاهم بني أفراد اجملتمع الواحد أو بني أفراد وشعوب خمتلفة، يكون 

من الضروري أن تكون تربية على حقوق اإلنسان اليت تعين " كل عمل من شأنه أن يعزز حقوق 

اإلنسان املختلفة يف [ مبعنى تربية جتمع بني معرفة حقوق 57اإلنسان بواسطة الرتبية والتعليم"]

 أجياهلا الثالثة وبني ممارستها يف الفضاء املدرسي.

أن يعرف التلميذ حقوق اإلنسان يف خمتلف أصنافها) املدنية والسياسية / 

االجتماعية/االقتصادية/ الثقافية /حقوق الطفل / حقوق املرأة / حقوق الالجئني / حقوق 

وطنية واإلقليمية والدولية فهذا أمر يف غاية األهمية املهاجرين...( وأن يعرف آليات محايتها ال

ألن أوىل خطوات التمسك باحلقوق هو معرفتها. ولكن األهم من ذلك أن تكون أنشطة التعلم 

وأنشطة احلياة املدرسية )األنشطة الثقافية والرياضية...( فضال عن طريقة إدارة املؤسسة الرتبوية 

ه. فالتنظيم اليومي للمؤسسة الرتبوية شأن مشرتك. ولعل وتسيريها تسمح للطفل مبمارسة حقوق

من عيوب املؤسسة الرتبوية أنها خيطط هلا ويضعها الكهول ليعيش فيها الصغار وقل وندر أن 
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تتاح هلم الفرصة لإلدالء بآرائهم يف ترتيبها وتنظيمها. فالرتبية على حقوق اإلنسان تستدعي 

 ملؤسسته، وبالتالي ممارسة حقوقه وااللتزام بواجباته. إشراك التلميذ يف تدبري الشأن اليومي

تقتضي الرتبية على حقوق اإلنسان، أن يقطع مع أسلوب التلقني أو ما يعرف بأسلوب الصم 

والتلقني فالبد أن يكون املتعلم شريكا يف بناء املعرفة ويف بناء القانون املنظم للحياة بالفضاء 

شاغله وعلى أفكاره مع احرتام بقية أعضاء املؤسسة الرتبوية. املدرسي، قادرا على التعبري على م

مبعنى أنه لتقنيات التنشيط املعتمدة دور حموري يف تكريس املسافة اليت كثريا ما فصلت بني 

عامل املفاهيم احلقوقية وبني املمارسة اليومية. إذ كثريا ما غلب على تدريس املفاهيم احلقوقية 

يف  -ن حقوق اإلنسان وكأنها شأن مؤجل يتم االهتمام به الحقا الطابع التجريدي فنتحدث ع

فعلى التلميذ معرفته اليوم فقط لالستظهار به يف االمتحان فقط. فالنزعة  -فرتات عمرية الحقة 

النفعية اآلنية يف التعامل مع حقوق اإلنسان معيقة ملمارستها الحقا. وال غرابة مثال أال تؤسس 

 ة عل احرتام تلك احلقوق.لعالقات اجتماعية قائم

تبدو مسألة جتاوز الطابع اجملرد والنظري مهمة ألنها تنزع عن حقوق اإلنسان أمرين أوهلما 

النزعة النخبوية فتصبح وكأنها شأن ال يهم إال بعض املعنيني واملختصني. أو هي مسالة ترفية 

واة ...اخل. أما ثانيهما فهو واحلال أنها مكون ضروري للحياة الكرمية القائمة على العدل واملسا

اقتصار دور املدرسة على إعداد التالميذ للحياة واحلال أنها جزء من احلياة ذاتها. ففي احلياة 

املدرسية تعرف احلقوق ومتارس ويتدرب الشباب على تبادل وجهات النظر وميارسون حق 

امح. مبعنى آخر أن االختالف فيبتعدون بذلك عن نزعة التمركز حول الذات ويستبطنون التس

تكون الرتبية سبيال لبناء التفاهم وترسيخه من الضروري أن يستند الفعل الرتبوي يف جممله كما 

العالقات بني الفاعلني الرتبويني داخلها على حمورية حقوق اإلنسان. وهي حمورية تؤسس 

ريب قواعد ملدرسة يكون للتالميذ قدرة على حتمل املسؤولية يف تنظيم شؤونهم اخلاصة وجت

الدميقراطية. وعن طريق ذلك يكتسب املتخرج الكفايات املدنية األساسية للعيش اجلماعي. وعن 

طريقها أيضا يتحول القسم "إىل فضاء مشرتك نبنيه معا)...( ففي هذا العامل املشرتك الذي نعيش 
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 تفرده فيه ونبنيه معا ، يستطيع كل شخص أن يتصرف حبرية ومسؤولية ويكون معرتفا به يف

 [.58وتنوعه ألن هذا التفرد والتنوع ينخرطان يف ممارسة اجملتمع "]

تنبين الرتبية على حقوق اإلنسان على اعرتاف صريح بذات املتعلم وبإمكانياته وعلى شراكة 

حقيقية بني الفاعلني الرتبويني من ناحية وبني املدرسة وحميطها من ناحية أخرى. إن غياب 

ية للمواقع األثرية بأي بلد وملؤسساته املختلفة اإلعالمية والعدلية زيارات ميدانية تربو

واألمنية...اخل جتعل من هذه املؤسسات غريبة عن الناشئة وبعيدة عنهم. إن أهمية الشراكة بني 

املؤسسة الرتبوية وخمتلف مؤسسات اجملتمع ومنظمات اجملتمع املدني أمر حيوي للرتبية على 

ة ترمجة اجملرد إىل واقع ملموس وممارسة يومية. فرتسيخ حقوق اإلنسان اإلنسان باعتباره وسيل

قيما وسلوكيات مسألة أمشل بكثري من تدريس حقوق اإلنسان كمادة مدرسية إنها أسلوب يف 

 العيش يف الفضاء املدرسي وهي طريقة لتوطيد العالقة بني املدرسة وحميطها لتصبح أكثر متانة.

بدأ للتفاهم بني البشر حيتاج إىل تربية أي إىل دربة، إىل ممارسة إن ترسيخ حقوق اإلنسان كم

فعلية مبعنى إىل اجلمع بني املعرفة وتوظيف املعرفة يف احلياة اليومية وهو أمر ليس باهلني يف 

مؤسسة اكتسبت على مر الزمان طرقا وتقاليد يف إدارة شأنها اليومي ومل يتلق أغلب الفاعلني 

ين أساسي يف هذا اجملال، بل إن العديدين منهم يرون يف ذلك انتزاعا الرتبويني بها أي تكو

لسلطة اكتسبوها وتهديدا ملكانة حصلوا عليها. ومهما يكن من أمر يظل حتدي العيش املشرتك 

قائما ما مل تكن الرتبية على حقوق اإلنسان هي جوهر التفاهم بني أفراد القسم الواحد وبني 

ني املدرسة وبقية مؤسسات اجملتمع الواحد...اخل. إن التحدي كبري أطراف املدرسة الواحدة وب

ويتجاوز مسألة أن املدرسة تقدم دروسا ومتتحن تالميذا وتعلن نتائج. نعم إن هذا يف صلب 

مهامها وهو من نقاط قوتها، ولكنه ليس املهمة الوحيدة وال األساسية. فاملدرسة أمامها حتدي 

ومن مثة بناء اجملتمع على النحو الذي يكون فيه اجلميع أحرارا بناء اإلنسان، بناء املواطن 

ومسؤولني نابذين للتعصب وللعنف ومؤمنني بفوائد االختالف والتنوع ومستعدين ملمارسة 

 التعددية السياسية و االجتماعية يف إطار قانون وضع بطريقة دميقراطية.
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 التعليقات  

  

 13:36 25-05-2014نسرين ام طالل  -دراسة هامة  0#

ثورة فتية غضة و طموحة دراسة قيمة تربز عالقة املدرسة بالثورة و انتظاراتهاة هي يف االصل ترمجة لعالقة منظومة تربوية مهرتئة ب

لوطن فقري بال مدخرات و ال ثروات .ارث ثقيل ثقيل لن تنجح اي حكومة يف ختفيفه اال بثورة تربوية عارمة واصالح يوكل اىل اهل 

حتقيق االختصاص من الرتبويني و رجال العلم ليحولوه من التنظري إىل واقع يومي و ممارسة عملية.. و لكن دون مراعاة للفروقات و دون 
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