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والروائي  ال�شاعر  العربي  بالأدب  تاأثروا  الذين  ال�شعراء  من 
الأمريكي جورج بار�شونز لثروب )1851-1898(. كان �شحفياً اأي�شاً 
ويف عام 1883 اأ�ش�س رابطة حقوق الن�شر الأمريكية، والتي اأ�شهمت 

يف تاأمني قانون حقوق الن�شر الدويل.
ال�شعرية  مو�شوعاته  تنوعت  �شنة.   46 وعمره  مبكراً  لثروب  رحل 
 Dreams والأيام  »الأحالم  ديوانه  ت�شمن  والطبيعة.  الدين  بني 
)ال�شيف  بعنوان  حكائية  ق�شيدة   1892 عام  ال�شادر   »and Days
العربي  ال�شاعر  ( تدور حول   THE SWORD DHAM الظامي 
�شيف  باأنَّه  العربي  الرتاث  يف  معروف  والظامي  �شداد.  بن  عنرتة 
عنرتة، وله حكاية �شعبية يف كتاب األف ليلة وليلة حول ح�شوله على 
هذا ال�شيف، ولكنها تختلف مبنى ومعنى عن احلكاية التي ي�شردها 
جورج بار�شون لثروب يف هذه الق�شيدة. ل �شك عندي اأنَّ لثروب 
قراأ كتاب الليايل العربية الذي ترجم اإىل الإجنليزية لأول مرة �شنة 
الن�س على  اأقام  ب�شكل ُمتلف؛ حيث  ولكنه وظف احلكاية   ،1706
الظامي،  ال�شيف  له  �شنع  الذي  واحَلّداد  عنرتة  ال�شاعر  بني  حوار 
نكران  فكرة  تاأكيد  اأنَّ مق�شده هو  اأي�شاً  الن�س  وا�شح من  اأنَّه  كما 

اجلميل التي لها حكايات م�شابهة يف ُمتلف ثقافات العامل.
 ال�سيف الظامي

يت�شاءُل  الَبَدويُّ -ُيْدعى عنرتا- ** »اأّنى ُتكّرُم �شانًعا وُمدبِّرا ؟«
ْدًقا للُهدى ** اأو يكت�شي بالّنْجِم ِفْكًرا نّيا َمْن يفتُح الأبواَب �شِ

وَي�شوغ من اإبداِعه وفنوِنه ** �َشْيًفا فريدا ِمْثلَه لن ُنْب�شرا
وُيعلِّم الريَح الغ�شوَب ق�شيدًة ** هامْت بها الأزماُن يف ُكلِّ الَوَرى
»هل غَي بغ�شاٍء وِحْقٍد يجتني ** من جاحٍد اأو كارٍه قد اأ�شمرا؟«
رى »ل«، قالها احَلّداُد، َثّمَة ُمبدٌع ** وَيودُّ خدمَة َعْنرَتٍ لْيِث ال�شَّ

را َك اإْن َتطاَول ُق�شِّ َك ل َيخيُب رجاوؤُه * وكذا َعدوُّ ا، َوليُّ حقًّ
يا فار�ًشا َملََك القلوَب، و�شاعًرا * مالأ الزماَن، و�شيُته لن َيْفرُتا!«
را ًبا * فاأجابه احلّداُد: ُروحَي �ُشخِّ »انطْق، تكّلْم« قال َعْنرَتُ ُمْغ�شَ

را ٍل * الِغلُّ جانَب قلَبه املُتطهِّ واأودُّ َخْدمَة �شاعٍر  ُمتف�شِّ
ال كال�شواعِق اأنورا؟ ف�شنعُت �شيًفا ل َيفلُّ حديُده * اأراأيَت َن�شْ

ًجا بدمائه * املوُت اإْن لقى واإْن هو اأدبرا«. َيَذُر العدوَّ ُم�شرَّ
را فبكى لذلَك عنرٌت، ودموُعه *  كالغيِث يهطُل، �شاكرا وُمقدِّ

وطوى على احَلّداِد اأرفَق �شاعٍد * وعالقُة املعروِف من اأقوى الُعرى
د �شكَره وثناَءه * لكّنما احلّداُد اأْرَدف ُمْذَعرا: وم�شى ُيوؤكِّ

ُدنا معا *  وعالقُة الأ�شياِف اأعظُم َمْفَخرا« »هذا هو »الظامي« ُيوحِّ
ه متحّيا »ماذا اإَذْن؟« َرّد ال�ّشجاُع مالعًبا * حدَّ احُل�شاِم بكفِّ

ه اإرداُة �شارٍب« * اأف�شى بها احَلّداُد َيْغِمز عنرتا »ال�شيُف َتنق�شُ
را؟ را * اأراأْيَت ِمْثلي �شاِرًبا وُم�َشمِّ فاغتاظ عنرُت ثائًرا وُمَزْمِ
ْم�شاِم طّي راأ�َشه * ورماه للّن�شياِن ياأكُله الّثَى  ْربِة ال�شَّ وب�شَ
»هاّل عرفَت الآَن َمْن هو �شاحُب »الظامي« الذي لن ُيْقَهرا؟
لكّن َعْنرَت رغم َن�ْشوِة ن�شِره * اآ�شاه اأْن َقَتل ال�شديَق الأْمَهرا 

اأنا �شاعُر الأقداِر يا ُدنيا ا�شمعي: * »ال�شيُف قد ُيهدي ل�شانِعه الُذرى!» 

hilalalhajri@hotmail.com
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العلم والتنوير.. معضلتان شديدتان يف التعلم
نيكالس ماكسويل

ِة«، من عقالنية �سيقة وعلموية خمتِزلة وحداثة بولي�سية؛ بله  لت ال�سنوات التي رافقت احلربني العامليتني �سنوات الت�سكيك يف »التنوير« ونقد ثمراته »املُرَّ َلِئْن هي �سكَّ
ونزعة ا�ستعمارية جاحمة؛ وذلك على النحو الذي عك�سه »جدل الأنوار« )1944( عند الفيل�سوفني الأملانيني هوركهامير واأدورنو، مثال، يف تاأكيدهما على جنوح »التنوير« 
اإىل تدمري الطبيعة وحتطيم العقل نف�سه؛ فاإنَّ بع�ض الفال�سفة، يف العقدين الأخريين، واأمام تف�سي »الظالمية اجلديدة«؛ بله »القرون الو�سطى امل�ستاأنفة«، عادوا اإىل رفع 
�سعار: »الأوبة اإىل التنوير« اأو »الدفاع عن التنوير«. وقد عرب عن هذا املطلب خري تعبري املفكر الكندي �ستيفن بينكر )1954-      (  يف اآخر كتبه: »التنوير الآن: دفاعًا 

عن العقل والعلم والإن�سانية والتقدم« )2018(. 

حركة التنوير وخ�سومها اليوم
على اأن �شاحب كتابنا لهذا ال�شهر، واإِْن كان يدافع بدوره 
ت��رك��ي��زه على  بينكر يف  ي��واف��ق  ���ه ل  ف���اإنِّ »ال��ت��ن��وي��ر«،  ع��ن 
�شاأن  اأن  م��ن  ت�����ش��وره،  وذل���ك لأن، يف  »ال��ع��ل��م«و»ال��ع��ق��ل«؛ 
هذا  اأن  تبني  اأن  بعد  و»ال��ع��ق��ل«،  »ال��ع��ل��م«  على  القت�شار 
الت�شور  ذاك  واأن  به  القبول  عاد ميكن  ما  للعلم  الت�شور 
األ��وان  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ذات��ه؛  للعقل ت�شور غي عقالين يف 
اإىل يعتربه  اأي  اأهدافها امل�شطورة؛  من »زيغ الأن��وار« عن 
التقليدية.  التنوير  حركة  »�شاللت«  ماك�شويل  نيكال�س 
بل يرى املوؤلف اأن بينكر األف كتابه ذاك وقد جتاهل فيه 
الأخ����ية على  الأرب��ع��ني �شنة  اأوردت يف  ال��ت��ي  ال��ن��ق��ود  ك��ل 
كانت  الأن��وار  اأنَّ هذه  وتبيانها كيف  التقليدية«،  »الأن��وار 

م�شرة باحل�شارة الب�شرية. 
من العلم اإىل احلكمة

موجز م�سار فيل�سوف علم وتعلم وتعليم
على مدار اأزيد من اأربعة عقود من الزمان، كر�س فيل�شوف 
ن��ي��ك��ال���س ماك�شويل  املُ��ع��ا���ش��ر  امل��ف��ك��ر الإجن��ل��ي��زي  ال��ع��ل��م 
اإليه  يدعو  داأب  مل��ا  بحوثه  م��ن  عظيماً  ق�شماً   )   -1937(
»العامل اجلامعي«؛ مبا  »ث��ورة« يف ما ي�شميه  اإح��داث  من 
ول  »حكمة«  م�شاألة  والتدري�س  التعلم  م�شاألة  من  يجعل 
يبقيها ُمرد م�شاألة »معرفة«؛ وذلك بدءا من اأحد اأوائل 
ثورة  احلكمة:  اإىل  املعرفة  »من  امل�شمار:  هذا  يف  اأعماله 
يف اأغرا�س العلم وطرائقه« )1984(، ثم كتابه: »من العلم 
الإن�شانية«  وال��ع��ل��وم  العلم  اأج���ل  م��ن  ث���ورة  احل��ك��م��ة:  اإىل 
)2007(، فكتابه: »احلكمة يف اجلامعة« )2008(، وكتابه: 
اأك��ث  ع��امل  خلق  على  ت�شاعد  اأن  للجامعات  ميكن  »كيف 
 ،)2014( اأك��ادمي��ة«  ث��ورة  اإىل  احل��اج��ة  م�شي�س  يف  حكمة: 
وكتابه: »مع�شلتان �شديدتان يف التعلم: العلم واحل�شارة« 
»ال��ع��ل��م  ك��ت��اب:  � وه����و   اأ����ش���دره  ك��ت��اب  اآخ����ر  اإىل   ،)2016(

والتنوير. مع�شلتان �شديدتان يف التعلم« )2019(. 

برج�شون  هرني  الفرن�شي  الفيل�شوف  زعمه  ما  �شح  واإذا 
من اأن من �شاأن الفيل�شوف، يف كل ما يكتبه، اأن يعربِّ عن 
»ا�شتب�شار« واحد ووحيد، ي�شوغه اأول ما ي�شوغه اإ�شارة؛ 
بدءا  العبارات،  بله  العبارة،  فيه  ع  ينوِّ يفتاأ  ما  ثم  فعبارة، 
وا�شتئنافا وقب�شا وب�شطا وطيا ون�شرا وتلميحا وت�شريحا، 
طيلة م�شار فكره؛ فاإنه ي�شح بهذا اأن فيل�شوفنا نيكال�س 
يف  ُي����ردد،  ظ��ل  الفكرية  م�شيته  وط���وال  ه��ذا  ماك�شويل 
اإليها  اهتدى  واح��دة  فكرة  التعليمية،  املع�شلة  يخ�س  ما 
القطب  منزلة  والتعليم  التعلم  يف  فل�شفته  من  وتنزلت 
من الرحى، وذلك مبختلف ال�شبل؛ وهي الفكرة التالية: 
يف  ذهنية  ب��ث��ورة  القيام  اإىل  الب�شر،  مع�شر  ن��ح��ن،  نحتاج 
نحو  التقدم  من  خطوات  حتقيق  حقاً  رمنا  اإِْن  جامعاتنا 
ع��امل � ع���ادة م��ا ي�شفه ب��اأو���ش��اف م��رتادف��ة ث��الث��ة: عامل 
اأف�شل، وعامل اأكث حكمة، وعامل اأ�شد تنورا � بحيث ميكن 
للب�شرية  املهددة  »الكارثة«  ي�شميه  ما  تفادي  �شمان  معه 

جمعاء.  
من الإن�سان العارف اإىل الإن�سان ال�سالك

�شنة من  اأربعني  يتوج  اأيدينا  ال��ذي بني  الكتاب  اأنَّ  احل��ال 
��َيى )ال���الزم���ة( التي  امل��ن��اف��ح��ة ع��ن ه���ذه ال��ف��ك��رة ال��ِه��جِّ
كتاب  اأو�شح  وقلبه. وهو  الفيل�شوف  اأخذت مبجامع عقل 
يف ما كتبه يعرب عن تلك الفكرة املحورية التعبي املجمل 
احلاجة  على  حجته  فيه  يب�شط  حيث  اخت�شارا؛  والأ���ش��د 
من  ق��رون  ثالثة  اإرث  يف  »منعطف«  لإح���داث  امل�شتعجلة 
توجيها  الإرث  هذا  وتوجيه  حقيقي،  تنوير  بال  التنوير، 

�شليما، واإثماره اإثمارا حكيما. 
يدافع �شاحب الكتاب يف كتابه هذا عن اأطروحة جوهرية 
اإع�شالني كالهما  اليوم  تواجه  باتت  الب�شرية  اأن  مفادها 
الأول؛  الإع�شال  فاأما  والتعليم.  التعلم  م�شاألة  على  دائر 
فيتمثل يف كيف ميكن للب�شرية اأن تتعلم ال�شيء املزيد عن 
الكون وعن ذواتنا وعن اأ�شكال احلياة الأخرى التي ت�شكل 

جزءا من هذا الكون. واأما الإ�شكال الثاين؛ فيقوم يف كيف 
ميكن للب�شرية اأن تن�شئ ما ي�شميه املوؤلف »عاملا ح�شاريا 
م لها اأن حّلت الإع�شال  اأ�شيال«. وهو يرى اأن الب�شرية تقدَّ
الأول  يف القرن ال�شابع ع�شر امليالدي ملّا اأن�شاأت هي العلم 
احلديث؛ فكان اأن اأقامت اأمنوذج »الإن�شان العارف« وبواأته 
الدرجة العليا.  لكنها مل حتل اأبدا الإع�شال الثاين � اإن�شاء 
عامل ح�شاري اأ�شيل � واملتعلق ل باأمر »الإن�شان العارف«، 
واإمن����ا ب�����ش��اأن »الإن�����ش��ان ال�����ش��ال��ك«. واحل���ق اأن غ��ي��اب ه��ذا 
ال��ذي اأجل��اأ الب�شرية اإىل مواجهة خطر غي  الإجن��از هو 
م�شبوق. ذلك اأن الب�شرية احلديثة اإذ �شعت اإىل حل املع�شلة 
الأوىل، باإن�شاء العلم والتكنولوجيا احلديثني، فاإنها عززت 
مقدرتها على الفعل و�شطوتها يف الت�شرف، وقد ا�شتعملت 
تلك املقدرة وهذه ال�شطوة لتحقيق الرفاهية لبني الب�شر 
وال�شناعة  والنظافة،  الطب  تطوير  منها  ال�شبل؛  ب�شتى 
من  َعِلْمناها  تلك  وك��ل  والت�����ش��الت؛  والنقل  والفالحة، 
ال�شديدة  للمع�شلة  ح��ل  غ��ي��اب  يف  ل��ك��ن،  احل���داث���ة.  ِم����َنِ 
الثانية، تظل هذه النجاحات الناجمة عن تعظيم مقدرات 
ال�شيادة والتحكم،  الب�شرية على الفعل والت�شرف وب�شط 
على الأغلب، تقود اإىل اإحلاق ال�شرر واإذاقة املوت للكثي 
من الب�شر.  ذلك اأنها تاأدت اإىل تكاثر الب�شر التكاثر، واإىل 
الإ�شرار البالغ بالبيئة، واإىل انقرا�س العديد من الأنواع، 
الطابع  واإىل  الب�شر،  بني  بني  ال�شديدة  التفاوتات  واإىل 
التهديد  واإىل  احل��دي��ث��ة،  احل���رب  اكت�شته  ال���ذي  امل��م��ي��ت 
النووي، واإىل تلويث الرب والبحر واجلو؛ وفوق هذا وذاك 
انتهت اإىل تهديد التغي املناخي ...ولهذه احليثية، يرى 
املوؤلف اأنه بات من م�شي�س احلاجة العاجلة اكت�شاف كيف 
نحل املع�شلة التعليمية العظمى الثانية؛ اإذ َلِئْن نحن مل 
حت�شرا،  اأك��ث  ع��امل  نحو  تقدما  نحقق  كيف  الآن  نتعلم 

فاإننا �شوف ننتهي اإىل الإلقاء باأيدينا اإىل التهلكة. 
ويعلن املوؤلف املرار العدة، وعلى طول �شفحات هذا الكتاب، 

د الشيخ *  ُمحمَّ
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اأن كتابه هذا اإمنا يدور على طرح اقرتاحات حلل املع�شلة 
الثانية؛ ل مع�شلة »الإن�شان العارف« يف هذا الكون، واإمنا 
مع�شلة »الإن�شان ال�شالك« يف هذه احلياة. ويبداأ بالإقرار 
ال��ت��ايل:  ال��ط��رح  الإع�����ش��ال��ني تعالقا ي�شوغه يف  ب��ني  ب���اأن 
اأو  متيز  دون  كافة  ماأخوذين  الب�شر  مع�شر   � علينا  يتعني 
العظمى  الأوىل  التعلم  ملع�شلة  نتعلم من حلنا  اأن   � حتيز 
كيف ن�شلك اإىل حل مع�شلة التعلم الثانية الكربى. ويقر 
املوؤلف باأن هذه الفكرة ما كانت بدعا من الأفكار الرائجة؛ 
التنوير  امليالدي )ع�شر  الثامن ع�شر  القرن  اإىل  تعود  اإذ 
اأن الفكرة اجلوهرية يف ذاك الع�شر، ل  التقليدي(. ذلك 
�شيما يف الأنوار الفرن�شية، كانت هي اأن نتعلم من التطور 
العلمي كيف نحقق التقدم الجتماعي نحو عامل متنور. 
التقليدية  ل���الأن���وار  ن��ق��ده  يف  يتمثل  امل��وؤل��ف  ج��دي��د  ل��ك��ن 
ي�شميهم  م��ن  على  يعيب  فهو  نف�شها:  الأن���وار  روح  با�شم 
فال�شفة  اخل�شو�س  وجه  على  بهم  قا�شدا   � »الفال�شفة« 
وكوندور�شيه  ودي����درو  فولتي  الأن���واري���ني:  م��ن  فرن�شا 
»���ش��اللت مرعبة«.  ي�شميه  م��ا  ارت��ك��ب��وا  اأن��ه��م   � واآخ��ري��ن 
ويح�شي عليهم األوانا من الف�شل عدة: ف�شلوا هم يف درك 
حتقق تقدم طرائق العلم اإدراكا منا�شبا. ومن ثمة ف�شلوا 
يف تعميم هذه الطرائق التعميم املالئم لتي�شي التقدم يف 
مالت ال�شلوك الب�شري الذي ينبغي اأن ي�شي يف مواكبة 
الك�شف العلمي. واأخيا � وهذا هو الأمر الأ�شد كارثية يف 
نظره � ف�شل هوؤلء يف تطبيق الطرائق احلديثة، امل�شتمدة 
الجتماعي«؛  »ال��ع��امل  با�شم  ي�شميه  م��ا  على  العلم،  م��ن 
التقدم يف  النهو�س مبهمة حتقيق  ف�شوا هم يف  وبالتايل 

»عامل متنور« تنورا حقا واأ�شيال.  
اأكث من هذا، ما ف�شلوا هم يف ال�شياغة املنا�شبة لطرائق 
العلوم، وقد ُعممت بدءا من العلم الطبيعي، واإثمارها يف 
ما يتعلق ب�شلوك بني الب�شر، واإمنا الأنكى من ذلك اأنه ما 
دار بخلدهم اأبدا حتى ت�شور هذه املهمة ت�شورا منهجيا. 
وبالبدل من ذلك، ح�شبوا اأن املهمة تكمن يف تطور العلوم 
الجتماعية جنبا اإىل جنب مع العلوم الطبيعية. على هذا 
النحو ت�شور فال�شفة الأنوار تطوير العلوم الجتماعية: 
الق��ت�����ش��اد وع��ل��م النف�س وع��ل��م الج��ت��م��اع وع��ل��م الإن�����ش��ان 
والبقية. وبالبدل من ال�شعي اإىل اإنفاذ العقل، وقد ا�شتنبط 
مل  متنور،  ع��امل  نحو  تقدم  حتقيق  مهمة  يف  العلم،  م��ن 
ي�شع فال�شفة الأنوار اللهم اإل اإىل حتقيق تقدم يف املعرفة 
املعرفة  اأن مثل هذه  بالعامل الجتماعي، �شانني  املتعلقة 
يلزم اأن تكت�شب بو�شفها متهيدا يثمر من تلقاء ذاته مهمة 

حتقيق تقدم اجتماعي نحو الأنوار اأو احل�شارة. 
الأ�شلية  الفكرة  م��ن  ال�شوهاء  الن�شخة  ه��ذه  اأن  واحل���ال 
ال��ع��م��ي��ق��ة ال��ت��ي ج����اءت ب��ه��ا الأن������وار ه��ي م��ا ط����وره خ��الل 
ال��ق��رن ال��ت��ا���ش��ع ع�شر ك��ل م��ن ج���ون ���ش��ت��وارت ِم���ْل وك���ارل 

مارك�س وماك�س فيرب وغيهم. وهو ما تاأتت عنه معرفة 
اأكادميية يف م�شتهل القرن الع�شرين مع اإن�شاء اأكادمييات 
العلوم الجتماعية. والنتيجة اأن العلم والبحث اجلامعي 
احلديثني ل زال ير�شخان هذه »ال�شاللة« القدمية �شليلة 
الثامن ع�شر. فالبحث الأكادميي واجلامعي، على  القرن 
النحو الذي بات ينه�س عليه اليوم، اإمنا هو ثمرة تطبيق 
فكرة الأن��وار العميقة واجلوهرية � فكرة التعلم من حلنا 
لأول اأعظم مع�شلة يف حل املع�شلة الكربى الثانية. لكن 
�شعي مرجتل.  الأ���ش��ف،  ال�شعي، مع  ه��ذا  اأن  يعلن  امل��وؤل��ف 
تعمل،  ل  اليوم  واجلامعية  الأكادميية  التعليمة  فاملبادرة 
كما ينبغي لها، على ال�شعي اإىل م�شاعدة الب�شرية يف حل 
التي تت�شمن م�شائل �شمولية والتي  العي�س هذه  م�شاكل 
اإىل  الب�شرية جمعاء  �شعت  ما هي  اإذا  حُت��ل  اأن  اإىل  حتتاج 
التقدم نحو عامل اأف�شل واأكث حكمة واأ�شد روية وحت�شرا 
وت��ن��ورا. وبالبدل من ذل��ك، ل زال��ت ه��ذه الأو���ش��اط تنذر 
نف�شها لك��ت�����ش��اب امل��ع��رف��ة وامل���زي���د م��ن امل��ع��رف��ة يف ���ش��ورة 
امل��ع��رف��ة � امل��ع��رف��ة ب��ال��ع��امل ال��ط��ب��ي��ع��ي وامل��ع��رف��ة ب��ال��ع��امل 
امل�شعى،  تقومي هذا  اإىل  ما نحن عمدنا  واإذا  الجتماعي. 
عامل  خلق  على  الب�شرية  م�شاعدته  م��دى  نظر  جهة  من 
ال��ذي يكر�س  والأك��ادمي��ي،  البحث اجلامعي  اأف�شل، يبدو 
كل جهده ل�شتق�شاء املعرفة بال مزيد، فاقدا للعقالنية 
افتقاد  اأن  واحل��ال  الأ�شيلة.  الأن���وار  حركة  ن�شدتها  التي 
اإىل  وثيقة  ب�شلة  ميت  للعقالنية  التعليمية  موؤ�ش�شاتنا 

الو�شع اخلطي الذي األفينا جند اأنف�شنا عليه اليوم. 
بدائل تعلمية ممكنة

كيف  تعلم  يف  ف�شلنا  ل��ق��د  ال��ق��ول:  اإىل  ال��ب��اح��ث  يخل�س 
موؤ�ش�شات  لأن  وذل���ك  اأف�����ش��ل؛  ع��امل  نحو  ال��ت��ق��دم  نحقق 

وجتاهلت  الأوىل  ال��ع��ظ��م��ى  باملع�شلة  ان�شغلت  تعليمنا 
الداهية الثانية الكربى؛ مبا جعلها باتت تعاين من خلل 
اإذ هي ورثت من حركة الأن��وار »�شاللتها«.  الت�شور؛  يف 
مب��ب��ادرة  القيام  يف  امل��وؤل��ف  يرت�شيه  ال���ذي  احل��ل  ويتمثل 
العون  يد  مد  اإىل  منذورة  وفعال  حقا  عقالنية  اأكادميية 
اإىل ال��ب�����ش��ري��ة ب��غ��اي��ة حت��ق��ي��ق ال��ت��ق��دم ن��ح��و ع���امل اأف�����ش��ل 
واأروى واأب�شر واأنور واأحكم. وما من �شبيل اإىل ذلك �شوى 
بعامة،  الأك��ادمي��ي  البحث  ويف  العلم،  يف  ب��ث��ورة  النهو�س 
اأن تظل مرد م�شاألة  الأ�شا�شية عن  املهام  بحيث تتوقف 
م�شاألة  ب���الأوىل،  مت�شي،  لكي  وتخ�ش�س،  ومعرفة  خ��ربة 
م�شاعدة للب�شرية كي تتعلم كيف تتقدم نحو عامل اأف�شل. 
باخلطوط  بتذكينا  كتابه  امل��وؤل��ف  يختم  عليه،  تاأ�شي�شا 
العري�شة التالية: اأول؛ من اأجل خلق عامل اأف�شل، نحتاج 
اأن  علينا  يتعني  اأن��ه  اأي  اإن�شاء؛  نن�شئه  كيف  نتعلم  اأن  اإىل 
تاآزريا  حال  و�شراعاته  العي�س  ن��زاع��ات  نحل  كيف  نتعلم 
بغية حتقيق ذلك،  ثانيا؛  اليوم.  نفعل  اأكث مما  عقالنيا 
اإذ يف عاملنا  نحتاج اإىل تقاليد وموؤ�ش�شات تعليم عقالنية. 
بالنزاع  يعج  ال���ذي  ال�����ش��ائ��ل،  امل��ت��ن��وع  املعقد  ال�شا�شع  ه��ذا 
نحل  كيف  نكت�شف  اأن  يف  قليل  اأم��ل  ثمة  بالظلم،  وي�شج 
ثالثا؛  وتعاونيا.  وع��ادل  �شلميا  حال  وم�شكالتنا  نزاعاتنا 
لن يحدث هذا املراد اللهم اإل اإن نحن متكنا من تاأ�شي�س 
تقاليد وموؤ�ش�شات بحث معولة مل�شاعدتنا على تعلم كيف 
اإمن��ا هو  اليوم من موؤ�ش�شات  ذل��ك. فما نتوفر عليه  ناأتي 
بدريئة  الت�شلح  واإىل  املعرفة  تق�شي  اإىل  بالكلية  منذور 
فظيع  نحو  على  عقالين  غي  ال�شلوكني  وك��ال  التقنية؛ 
وم�شر. رابعا؛ نحن اأحوج ما نكون اإىل تقاليد وموؤ�ش�شات 
تعطي  العقلية،  احلكمة  ترويج  اإىل  منذورة  وتعلم  تعليم 
امل�شرتك،  العي�س  مع�شالت  ب�شط  اإىل  املهام  يف  الأول��وي��ة 
املعرفية  امل�شائل  اإليها  وت�شتتبع  تعاونية،  حلول  وتقرتح 
اأخ��يا؛ لن يتحقق  والتقنية وم��ا ك��ان الأم��ر على ال�شد. 
هذا الأمر اإل باإحداث تغيي جذري يف موؤ�ش�شات التعليم 
واأكادميياته. وبعد هذا وذاك نحتاج اإىل اإحداث تغيي يف 
بحيث  الإن�شانية  العلوم  يف  والبحث  الجتماعي  البحث 
العامل  العقالين يف  التعاون  الت�شجيع على  تغدو مهمتنا 

الجتماعي. 
-----------------------------------------------
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تحرير املدرسة
ماركو كامبيونه وإيمانويلي كونتو

النظام  توا�سل  عليها  يقوم  التي  الأ�سا�سات  من  هو  والتكوين  والرتبية  التعليم  على  التعويل  لأّن  جوهرية،  م�سوؤولية  حكومة  اأّي  لدى  اجلديدة  الأجيال  تكوين  ُي�سّكل 
الدميقراطي وتطّوره، جنب متانة النظام القت�سادي ال�سناعي. ففي اإيطاليا واإىل غاية فرتة قريبة كانت املهّمة التعليمية تهدف بالأ�سا�ض اإىل »نقل« املعارف ال�سحيحة، 
ولكن تطّورات العلوم احلديثة اأملت �سرورة ترافق نقل املعرفة مع اكت�سابها، من خالل توظيف الذكاء النقدي، والبحث، والتعّمق، �سمن عملية متزج اخلطة املعرفية 

باخلطة التطبيقية.

اأع��ّده كّل  ب� »حترير املدر�شة«، الذي  يف هذا الكتاب املو�شوم 
من ماركو كامبيونه واإميانويلي كونتو، حيث يعمل الثنائي 
خبيين يف ال�شيا�شات التعليمية العامة، كما با�شرا العمل يف 
�شلك التدري�س، و�شبق اأن �شاهما يف �شياغة م�شاريع قوانني 
لإ�شالح التعليم. يحاول اخلبيان طرح جملة من الروؤى 
�شل�شلة  التعليمية وحتريرها من  املوؤ�ش�شة  بغر�س تخلي�س 
�ُس  يخ�شّ وفاعليتها.  تطّورها  من  حتّد  التي  املُعوقات  من 
املوؤّلفان الق�شَم الأوَل من الكتاب اإىل ق�شايا عاجلة يرتئي 
كالهما �شرورة اأن تتخّل�س منها املدر�شة. ياأتي يف ُمقّدمتها 
يف  راَج  فقد  التعليمي(:  )الإق�����ش��اء  املدر�شي  ال��رف��ت  اإل��غ��اء 
النتقاء  اع��ت��م��اد مقايي�س  ع��ن  ح��دي��ٌث  الأخ����ية  ال�����ش��ن��وات 
م�شاحة  قّل�س  مب��ا  امل��در���ش��ة،  يف  وال�شتحقاق  والأف�شلية 
اأزاح عددا وفيا من  الت�شاوي والحت�شان، اأي مبعنى، مبا 
التعليمية. حيث  املوؤ�ش�شات  الدار�شني جانباً، ودفعهم خارج 
املدر�شة بو�شفها حاوية  انتقادات لذلك النتقاء يف  تتوّجه 
الإيطالية  املدر�شة  تزيح  الأمر  واقع  للجميع. ويف  و�شاملة 
عدًدا ل باأ�س به من التالميذ، ل�شيما يف ال�شنتني الأوليني 
من التعليم الثانوي، وهذا هو اأحد الأ�شباب الرئي�شة لرتفاع 
الن�شبة ما يناهز  التعليمي، حيث تبلغ تلك  الت�شّتت  معّدل 
14 باملئة. الأمر الذي دفع اإىل تقدمي حلول عاجلة تتمّثل يف 
اإلغاء الرفت، وجْعل الأق�شام اآمنة، ب�شكل يقي التلميذ الذي 
يتعّث يف مادة درا�شية من اإعادة العام الدرا�شي، وما ينجّر 
املقرتح  وه��ذا  ال��درا���ش��ة.  وزم��الء  املدرِّ�شني  تغيي  عنه من 
احلازم من ِقبل بع�س البيداغوجيني ي�شي جنًبا اإىل جنب 
مع ما ُيعرف باإلغاء عالمات التقييم. ولكن موؤلِّفْي الكتاب 
يقّلالن من خطورة ذلك ُمقارنة بالطرد املدر�شّي التع�شفي، 

الذي يتهّدد كثيا من التالميذ.
ولكن يف خ�شّم تلك املعايي التقييمية املعتَمدة، اأكان للنجاح 
والرتقي، اأو لتكرار العام الدرا�شي، اأو للرفت النهائي، لبّد 
اأن نعَي اأّن التقييَم العددّي ملن َيْدُر�س عادة ما يغدو العالقَة 
الوحيدة الرابطة بني املدرِّ�س والتلميذ وعن�شَر العرتاف 
الوحيد بني الطرفني. فالتقييم الفعلي وال�شامل للطالب 

اليوم غي معتَمد �شوى من طرف قّلة من املدرِّ�شني، واأّما 
تتعاىل  ول��ذل��ك  ال���ع���ددّي.  التقييم  تعتمد  ف��ه��ي  الغالبية 
اأ�شوات تنادي مُبراجعة التقييم العددي، املعتمد على اإ�شداء 
العالمات، وحماولة ال�شتعا�شة عنه بتقييم ُمغاير �شامل. 
يف هذا ال�شياق عادة ما ُيطَرح منوذج املدر�شة الفنلندية التي 
الثالثة  �شّن  غاية  اإىل  والأع��داد  العالمات  تقييم  تعتمد  ل 
ع�����ش��رة. ويف اإي��ط��ال��ي��ا ج��رت اأي�����ش��اً جت���ارب مُم��اِث��ل��ة مل��دار���س 
لوبي�س«  كيارا  »مدر�شة  �شاأن  هو  كما  العالمات،  تعتمد  ل 
اّتفاٍق  التجربة عرب  اإج��راء تلك  مّت  بيزارو. وقد  يف مدينة 
م�شَبق وحتاوٍر بني املُدرِّ�شني واأولياء التالميذ، وقد اأعطت 
للتالميذ.  والتعليمي  النف�شي  امل�شتوى  على  ُمعترَبة  نتائج 
وحم��ف��وف��ة  �شعبة  ال��ع��الم��ات  اإل���غ���اء  عملية  ب���دت  �شحيح 
اأّن تطويَر ح�ّس امل�شوؤولية لدى  باملخاطر، لكن تبنّي لحقاً 

التلميذ كان اأحد الأ�شباب يف جناح العملية.
يف الق�شم الثاين من الكتاب، ودعًما لذلك التم�ّشي من اأجل 
الكتاب  موؤلِّفا  اق��رتح  تطّورها،  يعوق  مّم��ا  املدر�شة  حترير 
نقا�ٌس  ي��دور  حيث  ودعمها،  اخلا�شة  املدار�س  متويل  اإلغاء 
حول الوظائف واخلدمات التي ُيقّدمها التعليم اخلا�س يف 
اإيطاليا، والت�شاوؤل عن اإمكانية التخلي عنه، �شواء بتقلي�س 
دعمه اأو باإلغائه نهائًيا. يت�شاءل موؤلِّفا الكتاب: هل املدار�س 
اأّن  واحل��ال  للدولة  فعلية  تعليمية  خدمات  تقّدُم  اخلا�شة 
غي  العمومّي  للتعليم  الدولة  تر�شدها  التي  العتمادات 
كافية؟ كما اأّن هناك �شوؤال يتوّجه اإىل املدار�س اخلا�شة: هل 
ت�شمن بحّق حرية التعليم بناًء على ما ي�شّرح به الف�شل 33 
من الد�شتور الإيطايل؟ ل �شك اأّن التعليم اخلا�س موجود 
اإىل  اأنحاء العامل: ولكن ن�شبه متلفة من دولة  يف جميع 
اأخرى، ففي ال�شني وفنلندا حيث ح�شور الدولة يف التعليم 
باملئة، يف حني يف  ب��ارز وح��ازم، فهو ل يتعّدى ن�شبة ثالثة 
اإيطاليا فهو يبلغ ن�شبة ع�شرين باملئة. لكن تلك املدار�س يف 
املتاح  الت�شاوي  با�شم  فقط،  عمومياً  متويال  تتلّقى  فنلندا 

اأمام اجلميع.
ال�شطر  الإي��ط��ايل، يف  الد�شتور  33 من  امل��ادة  اأّن  اإىل  ن�شي 

ت�شييد  حّق  لها  اخلا�شة  »املوؤ�ّش�شات  اأّن  على  توؤّكد  الثالث، 
امل����دار�����س وامل���ع���اه���د ال���رتب���وي���ة، دون دع����م ال����دول����ة«. لكن 
اخلا�شة من  املدر�شة  الن�ّس، يجري متويل  ذلك  وبخالف 
تفريطا  املوؤّلفان  ذل��ك يالحظ  وع��الوة على  ال��دول��ة.  ِقبل 
اخل�شخ�شة  توّجِه  ج��ّراء  للخوا�س،  العمومية  املدر�شة  يف 
ويرّبر  الأخ��ية.  العقود  خالل  والعامل  اإيطاليا  يف  املتقّدم 
التناق�س احلا�شل  القائمون على النظام الرتبوّي احلايل 
ب�����ش��اأن ���ش��ري��ح ال��د���ش��ت��ور، وواق����ع ت��ل��ّق��ي امل���دار����س اخلا�شة 
املدار�س  تلك  اأّن  الإيطالية،  ال��دول��ة  من  ال��داع��م  التمويل 
التعليم  ال��دول��ة يف م��ال  عاتق  امللقى على  ال��ع��بَء  تخّفُف 
وال��رتب��ي��ة وال��ت��ك��وي��ن. ح��ي��ث ي��رت��اد تلميٌذ م��ن ب��ني ع�شرة 
ة: ويتجّمُع الق�شم الأكرب  تالميذ اإيطاليني املدار�س اخلا�شّ
منهم يف ريا�س الأطفال، وتقريبا ع�شرين باملئة يف املدار�س 
واأحد ع�شر  املتو�ّشطة،  املدار�س  باملئة يف  و�شبعة  البتدائية، 

باملئة يف املعاهد الثانوية.
وعلى ما يذكر املوؤّلفان، مّت تخ�شي�س 500 مليون يورو دعًما 
بامليزانية  املتعّلق  الأخ���ي  القانون  يف  اخلا�شة،  للمدار�س 
العائد اإىل العام 2018، اإمياًنا باأّن املدر�شة العمومية ترعى 
لني، يف حني ترعى  ثمانية ماليني ون�شف املليون من امل�شجَّ
املدر�شة اخلا�شة مليون م�شّجل. ولو افرت�شنا غلق املدار�س 
اخلا�شة اأبوابها ب�شكل فجائي، ف�شتواجه الدولة عبَء �شرف 
الأط��ف��ال  لكافة  التمدر�س  ل�شمان  �شنويا  امل��ل��ي��ارات  عديد 
ْبية. ودعًما خليار املدار�س اخلا�شة جرى اإقرار منحة  وال�شِّ
�شت للمدر�شة، يف منطقة لومبارديا  خا�شة للعائالت ُخ�شّ
يف عهد حكومة الوزير بو�شيتي خالل العام 2000، مبا �شمح 
لالأولياء الختيار بني املدر�شة العمومية واملدر�شة اخلا�شة، 
ت�شهد  ع��اّم  وبوجه  املوؤ�ّش�شتني.  بني  التناف�س  تعزيز  بق�شد 
املدار�س اخلا�شة يف اإيطاليا تناق�شا، حيث ترتاجع الأعداد، 
ومقارنة بدول اأخرى تاأتي املدار�س العمومية متقّدمة على 

املدار�س اخلا�شة ب�شكل وا�شح.
ق�شية اأخرى اأ�شا�شية اأثارها الكتاب يف الق�شم الثالث، تتعّلق 
امل�شتمّر  التكوين  ويف  التعليمي  املنهج  يف  التفكي  ب��اإع��ادة 

عزالدين عناية * 
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للمدرِّ�شني. فخالل العام 1951، �شدر كتاٌب يوؤّرخ للمدر�شة 
الإيطايل لمبيتو بورغي  الكاتب  تاأليف  الإيطالية من 
اإي��ط��ال��ي��ا خ��الل احلقبة  وال�شلطة يف  »ال��رتب��ي��ة  ب��ع��ن��وان: 
احلديثة«. طرح فيه �شاحبه م�شاألة ال�شتمرار والتوا�شل 
يف النظام التعليمي، منذ فرتة النه�شة واإىل غاية الفرتة 
وال�شيا�شة  املدر�شة  باإيديولوجيا  يتعّلق  م��ا  يف  الفا�شية، 
تعليمية  وخ��ط��ة  م��ت��ج��ّذرة،  �شلطوية  فهناك  التعليمية: 
قائمة على �شلطة املدّر�س بدل املقاَربة التعاونية. ل يزال 
ذلك الكتاب، رغم مرور �شبعة عقود على �شدوره، يخاطب 
الراهنة. فمنذ  يعالج ق�شايانا  وكاأنه  الرتبوية،  اأو�شاعنا 
العام 1951 تغّيت اأ�شياء كثية، لكّن تكويَن املدرِّ�شني بقي 
يدّر�شون  الإيطاليني  ���ش��ني  امل��درِّ اآلف  هناك  ح��ال��ه.  على 
اليوم يف املدر�شة الإيطالية دون تلّقي التكوين املنا�شب من 

ناحية بيداغوجية وتعليمية.
بدت املناداة ب�شرورة اإعطاء اأولوية لتكوين املدرِّ�شني َقبل 
ال�شروع يف اأي اإ�شالح تعليمي حا�شمة وملّحة. حيث غالبا 
يف  التقنية  املعرفة  اأ�شا�س  على  مدرِّ�شني  ان��ت��داب  يتّم  ما 
جلانب  ت��اّم  غياب  يف  املطلوب،  �س  والتخ�شّ املدرَّ�شة  امل��ادة 
التقييم النف�شي، وهو عن�شر اأ�شا�شي يف القدرة التوا�شلية 
للمدرِّ�س مع التلميذ ومع املحيط التعليمي. حاول الكتاب 
ال�شلة باجلانب  ال�شياق �شرب عديد الأمثلة ذات  يف هذا 
اإجن����اح العملية  ال��ن��ف�����ش��ي، واإب������راز دوره����ا يف  ال��ت��وا���ش��ل��ي 

التعليمية.
اإن�شاء  ولغر�س  التعليم،  اإ�شالح  مقرتحات  �شمن  ودائماً 
مدر�شة حّرة وطليقة، تخّللت الكتاب دعوة ملراجعة املهّمة 
اأّن تقييم  التعليمية للمدرِّ�شني. حيث جرى التاأكيد على 
وبالو�شع  العمر  بتقّدم  يرتبط  اأّل  ينبغي  املهنّي  املدّر�س 
الكفاءة  اإىل  اأن يخ�شَع  ال�شروري  بل من  البيوقراطي، 
املهنية. واأّن النتداب ال�شائد يف اأو�شاط املدرِّ�شني، القائم 
اإجحاف  م�شدر  هو  بل  منا�شب،  غي  هو  الرتاتبية،  على 
للمدّر�شني  امل�شتمّر  التكوين  ل��زم  ول���ذا  اأح��ي��ان��ا.  وح��ي��ف 
بو�شفه دعامة من دعائم خْلِق تعليم اإيجابّي و�شندا ملهّمة 
املعّلم والأ���ش��ت��اذ. فقد ب��ات م��ن ال�����ش��روري يف ع��امل اليوم 
الرقمي  العامل  مت�ينة من  تربوية  ب��ق��درات  امل��دّر���س  دْع��م 
والتقني. ولي�شت اإعادة تاأهيل املدّر�س ت�شكيًكا يف قدراته اأو 
تدّخال يف نظام �شي عمله، بل هي عملية جتديد حتى ل 

لتكون قدراته عر�شة للتقادم.
املوؤّلفان مب�شاألة حتديث  ان�شغل  الكتاب  يف ق�شم رابع من 
بق�شد  التحويرات،  من  جملة  باقرتاح  ال��رتب��وّي  النظام 
مواكبة التحولت العاملية، اإمياًنا باأّن النظام الرتبوّي هو 
الجتماعي  التطّور  من  م�شتويات  لبلوغ  املثلى  الو�شيلة 

والثقايف والقت�شادي، ومن بني تلك املقرتحات:
ال��ع��م��ل ع��ل��ى رف����ع امل�����ش��ت��وى ال���ث���ق���ايف وحت�����ش��ني امل��ن��ظ��ور 
العلمي، اأكان بني املدرِّ�شني اأو التالميذ، مع التاأكيد على 

اأهمية  الت�شامح، وتثمني الختالف، وبيان  تر�شيخ ثقافة 
التعددية، وتر�شيخ قيمة احلرية.

مفهوم  وتفعيل  ال��دمي��ق��راط��ّي  احل�����ّس  تطوير  على  العمل 
املواَطنة ال�شاملة والواعية.

الب��ت��دائ��ّي  امل���در����ش���ّي،  للتعليم  ال��ث��الث��ي  التق�شيم  جت����اوز 
جّل  تخّطت  فقد  ثنائي.  تق�شيم  اإىل  وال��ث��ان��وّي  واملتو�ّشط 
الدول الأوروبية تقريبا التق�شيم الأّول واعتمدت التق�شيم 
وفنلندا  الدمنارك  غرار  على  البلدان،  بع�س  ففي  الثاين. 
والربتغال واإ�شبانيا و�شوي�شرا، يوجد م�شتوى تعليمّي اأّويل 
اإىل ت�شع، وه��و م��ا ي�شمل  ���ش��ن��وات  اأ���ش��ا���ش��ي مي��ت��ّد م��ن �شبع 
بلدان  ويف  وامل��ت��و���ّش��ط��ة.  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  القدميتني  املرحلتني 
اإىل  الرت��ق��اء  ي��ت��ّم  واأمل��ان��ي��ا،  والنم�شا  بلجيكا  مثل  اأخ����رى، 

املدر�شة الثانوية بعد املدر�شة البتدائية مبا�شرة.
ح الكتاب اأنها تاريخيا مل تن�شاأ  وب�شاأن املرحلة الثانوية يو�شّ
متلف  اإىل  امل��وؤّدي��ة  القناة  مبثابة  ولكن  للتعليم  كمدر�شة 
الغر�س،  يف  دب��ل��وم��ات  على  مبا�شرة  باحل�شول  اإّم���ا  امل��ه��ن، 
للجامعة،  والتاأهيل  الإع��داد  اأو بطريقة غي مبا�شرة عرب 
جميع  يف  ة  امل�����ش��يِّ الطبقة  لتح�شي  كو�شيلة  وب��ال��ن��ه��اي��ة 
القطاعات احليوّية. ويف اإيطاليا، وكما هو احلال يف فرن�شا 
للدرا�شة  الإع���داد  وظيفة  الثانوية  املعاهد  لعبت  واأمل��ان��ي��ا، 
»املهن  ُيطلَق عليها  التي  املهن  ملمار�شة  والتاأهيل  اجلامعية 
احل��ّرة«. ولكن بعد الإ�شالحات الكربى املعتَمدة يف الدول 
ال�شناعية، ل �شيما بعد احلرب العاملية الثانية، مّت هجران 
اأملانيا والنم�شا فقط.  املقاَربة وبقي احلفاظ عليها يف  تلك 
الأ�شا�شية،  التعليمية  العملية  اإطالة  نحو  توّجٌه  �شاد  حيث 
خالل  العليا  املرحلة  اإىل  الأم���ر  وتفوي�س  املهنية،  ولي�س 
ال�����ش��ن��وات الأوىل م��ن ال��درا���ش��ة اجل��ام��ع��ي��ة. وق���د ب��ل��غ ه��ذا 
التوجه اأعلى تطوراته يف النُّظم التعليمية الأنغلو�شك�شونية 

-يف اإجنلرتا والوليات املتحدة-، حيث ل تختلف ال�شنوات 
اجلامعية الأوىل عن التكوين يف املعاهد الثانوية الإيطالية 

كثًيا.
امل�شّمى  والتكوين  الثقايف  امل�شّمى  التكوين  بني  فالن�شجام 
امل��ه��ن��ي ال��ي��وم، ه��و م�����ش��األ��ة ت��ه��ّم ك���ّل م�شتوى ت��ك��وي��ن��ّي، من 
روؤي��ة  �شمن  اجلامعية،  املوؤ�ش�شة  اإىل  الب��ت��دائ��ي��ة  امل��در���ش��ة 
اأّل وج��ود  مل�����ش��األ��ة  اع��ت��ب��اًرا  ت���ويل  دائ��م��ة للرتبية وال��ت��ع��ّل��م، 
مدى  يعمل  ث��م  اأوىل  مرحلة  يف  امل���رء  فيه  ي��در���س  ملجتمع 
احل��ي��اة، ورمب��ا يف امل��ك��ان نف�شه. وم��ن امل��ق��رَتح��ات يف ال�شاأن 
البطالة  اأّن  نظرة  ثمة  لأن  وال�شغل.  املدر�شة  بني  املراَوحة 
لي�شت ناجتة عن الأزمة، ولكن عن فقدان ال�شلة الرابطة 

بني املدر�شة وال�شغل.
يف ق�شم اأخي من الكتاب يويل ماركو كامبيونه واإميانويلي 
اأهمية كربى لأجل خلق  والت�شغيل  النتداب  كونتو ق�شيَة 
الإيطالية  املدر�شة  ت�شكو  حيث  املدر�شة.  يف  اإيجابي  حت��ّرر 
التدري�شّي،  الإط���ار  ���ش��ني وجت��دي��د  امل��درِّ ان��ت��داب  م��ن نق�س 
األ��ف مدّر�س  و�شتني  املئة  قرابة  فيه  ت�شّم  ال��ذي  الوقت  يف 
موؤّقت ي�شتغلون يف املدار�س طيلة املو�شم الدرا�شي املرتاوح 
الإيطالية،  املدر�شة  واإن كانت  �شبتمرب ويونيو،  �شهرْي  بني 
عن  يزيد  مبا  ر  ُيقدَّ �شغور  من  ت�شكو  واقعي،  م�شتوى  على 
اخلم�شني األف مدرِّ�س. يرتافق ذلك املطلب الإ�شالحّي مع 
�شعي حثيث لتقلي�س اأعداد التالميذ يف الأق�شام الدرا�شية 
التي يرتاوح فيها العدد بني 29 و 30 تلميذا. حيث ل تتوفر 
�شروط ال�شالمة يف مقرات التدري�س يف حال ح�شول كوارث 
اأو  انهيار،  اأو ح�شول  اأو ح��دوث حريق،  ك��ال��زلزل،  طبيعية 

غيها من الأحوال الطارئة.
ي��ب��دو حت��ري��ر امل��در���ش��ة ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال���ذي ���ش��اغ��ه امل��وؤل��ف��ان 
للموؤ�ش�شة  واإميانويلي كونتو هو تخلي�س  ماركو كامبيونه 
ا�شتطاع  فقد  تقّدمها.  تعوق  التي  الأع��ب��اء  م��ن  ال��رتب��وي��ة 
املدر�شة  تواجه  التي  التحديات  من  جملة  ح�شر  املوؤلفان 
مع  اأوجهها  من  بع�س  يف  تلتقي  حتديات  وه��ي  الإيطالية، 

حتديات املدر�شة عامة اأكان داخل اإيطاليا اأم خارجها.
-----------------------------------------------
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تعليم الريادة بين روح املقاولة وإيديولوجيا الليبرالية الجديدة

أوليفيا شامبار

منذ العقد الأول من القرن احلادي والع�سرين، ازداد الوعي بـ »ريادة الأعمال« واأنظمة التدريب على مهاراتها يف م�ستويات التعليم العايل جميعها. من اأين اأتت هذه 
هي  ما  اجلامعي؟  وللعمل  القت�سادي  العامل  اإىل  التعليمي  املنهج  هذا  ي�سيفها  التي  امل�سافة  القيمة  هي  ما  املقاولة«؟  »روح  على  ال�سباب  لتثقيف  املُتزايدة  التعليمات 
الرهانات ال�سيا�سية والقت�سادية وراء �سناعة مهن الريادة؟ وهل لليربالية اجلديدة مطامح اإيديولوجية وراء تدويل هذا املنهاج التعليمي ودعمه بلوجي�ستيك من 

املوارد والوظائف؟

البحث  من  �شنوات  ا�شتغرقت  ا�شتق�شائية  درا�شة  على  بناًء 
امل��ق��اب��الت وامل��الح��ظ��ات والأر���ش��ي��ف، يتتبع كتاب  جتمع ب��ني 
وفل�شفته  التعليمي  امل�����ش��روع  ه���ذا  ن�����ش��اأة  ���ش��ام��ب��ار  اأول��ي��ف��ي��ا 
 - الكربى  الفرن�شية  واملدار�س  اجلامعات  ن�شره يف  وطرائق 
النظرية ل�شالح  املعرفة  ل �شيما من خالل تخفي�س قيمة 
»الدراية التقنية« و»املهارات ال�شخ�شية« التي من املفرت�س 
ن��ظ��راً  الق��ت�����ش��ادي،  ال��ع��امل  امل���ردودي���ة يف  �شريعة  ت��ك��ون  اأن 
لعتمادها معايي جودة العمل والإنتاجية يف املوؤ�ش�شات ذات 

الطابع املقاولتي.
الأعمال«  »ري��ادة  �شعار  حتت  الرتبوي  امل�شروع  ين�شر  وهكذا 
وي�شاهم يف ن�شر الأيديولوجية النيوليربالية. واإذا كان هذا 
فاإنِّه  به،  القيام  باأنَّ اجلميع ميكنه  التعليم يوهم  النوع من 
يهيئ اأوًل الفئات الأقل موهبة من ال�شباب املتخرجني ل�شغل 
منا�شب حمفوفة باملخاطر على هام�س نظام الأجر )ريادة 
لل�شباب  ي�شمح  بينما  املثال(  �شبيل  على  ال�شغية،  الأعمال 
)يف  وم��زي��ة  م�شتحدثة  وظ��ائ��ف  اإىل  للو�شول  املحظوظ  

عامل ال�شركات النا�شئة على وجه اخل�شو�س(.
وهكذا ُيفهم التعليم العايل على اأنَّه يقوم بدور غي م�شبوق 
ك��م��خ��ت��رب ل��الأي��دي��ول��وج��ي��ات ال��راأ���ش��م��ال��ي��ة - ع��ن��دم��ا ك��ان��ت 
اجلامعة، على الأقل منذ عام 1968، مكاًنا للنقد الجتماعي 
التكوينية  التعليمية  النماذج  ا »هدفا« لتحقيق  اأي�شً - ولكن 
ج��زئ��ًي��ا  ت��خ��رب��ت  اخ��رتاق��ه��ا،  خ���الل  م��ن  ال��ت��ي،  والتثقيفية 
طرائق  �شامبار  اأول��ي��ف��ي��ا  ت��در���س  عملها.  واأمن����اط  اأه��داف��ه��ا 
الفرن�شي،  العايل  التعليم  الأعمال يف  ريادة  تعليم  ا�شتخدام 
الذي بداأ منهاجه يف نهاية العقد الأول من القرن احلادي 
الجتماعية  للتن�شئة  كربنامج  ُي��ق��دم  وبحيث  والع�شرين، 
التي  ال��ري��ادة«،  على  واملناف�شة  املقاولة  »روح  على  للطالب 
يركز   .)288 )���س  املعا�شر  للعامل  ج��دي��دة  ك���روح  تاأ�ش�شت 
الكتاب على حتليل تقاطع العلوم ال�شيا�شية وعلم الجتماع 
ال��رتب��وي وع��ل��م الج��ت��م��اع الق��ت�����ش��ادي، وب�شكل اأك���ث دق��ة 
على  والتدريب  للتوعية  اأنظمة  ثمانية  وت�شغيل  ن�شاأة  على 
)ثالث  نظام  على  تعتمد  التي  اجلامعة،  يف  الأع��م��ال  ري��ادة 

وح����دات منتظمة، وث���الث دب��ل��وم��ات  وم��ا���ش��رت يف الأع��م��ال 
التطبيقية املوجهة، ك�شكل من اأ�شكال التدري�س الذي يجعل 
النظرية  ال��دورات  اأثناء  املكت�شبة  املعرفة  املمكن تطبيق  من 
اأو تقدمي مفاهيم جديدة . يعمل الطالب ب�شكل فردي على 
متارين التطبيق اأو الكت�شاف، بح�شور املدر�س، الذي يتدخل 
يف  تنجز الدرو�س  كما  وت�شحيحها،  التمارين  يف  للم�شاعدة 
ي�شاعد  اأن  للمدر�س  ميكن  بحيث  �شغية،  مموعة  اإط��ار 
الطالب ب�شكل اأكث �شهولة مكيفا تدخالته على ال�شعوبات 

التي يواجهونها(. 
اأجن��ز ما  يقدم هذا الكتاب نتيجة م�شح نوعي طويل الأم��د 
اإىل مواد جتريبية كثيفة  وي�شتند  بني عامي 2009 و2017. 
)اأر�شيفات، مقابالت، مالحظات، ا�شتبيانات( وعلى مموعة 
من املعارف العلمية البارزة. بحيث يهتم الف�شل الأول بن�شاأة 
التعليم م��ن اأج���ل ري���ادة الأع��م��ال وت���رى امل��وؤل��ف��ة اأن���ه يعترب 
لهذا  تاريخياً،  حديثة  �شيا�شية  ق�شية  �شيء  كل  وقبل  اأوًل 
ي�شمح لنا التاريخ الجتماعي بروؤيته على اأنه نتاج »م�شروع 
يتحقق  مل  لكنه  اجل��ام��ع��ي��ة،  النخب  م�شتوى  على  منت�شر 
تعميمه اإل بقدر ي�شي« )�س 71( بقيادة حتالف متنوع من 
التكنوقراط ورجال الأعمال والأ�شاتذة اجلامعيني. وبذلك 
لربجوازية  التاريخي  امل�شروع  الأع��م��ال  ري��ادة  تعليم  مي��دد 
الأع��م��ال و�شوق  ع��امل  اإىل متطلبات  اأق���رب  الأع��م��ال جلعله 
ال�شغل. ه��ذه امل��ي��ولت الإ���ش��الح��ي��ة امل��ت��ذب��ذب��ة، ال��ت��ي ميكن 
انعطافة  ���ش��ه��دت  ال���ق���دمي،  ال��ن��ظ��ام  يف  ب��ال��ف��ع��ل  مالحظتها 
جديدة يف ال�شبعينيات. بعد اأن دافعت عن مفهوم »مالئم ما 
الذي  العايل  التعليم  يف   )42 )�س  واملمار�شة«  الدرا�شة  بني 
القوى  الحتياجات  تلبية  على  ق��درة  لديه  يكون  اأن  يجب 
اإىل  العمل  اأرب��اب  ن�شاط  يتحول  وبذلك  لل�شركات،  العاملة 
للركود  عالجية  كو�شفة  يقدم  وال��ذي  امل��ب��ادرة،  روح  تعزيز 
املتعاقبة.  الإقت�شادية  ال�شدمات  من  امل���وروث  القت�شادي 
التعليمي« )�س  »التاأطي  الثمانينيات هذا  اعتمد منذ  لقد 
التعاون  )منظمة  الدولية  املنظمات  قبل  من  تدريجًيا   )50
يف  واملدر�شني  الأوروب��ي��ة(  واملفو�شية  والتنمية  القت�شادي 

الباهر  ال�شعود  من  امل�شتوحاة  الباري�شية،  الأع��م��ال  كليات 
ل��ل��درا���ش��ات ح��ول ري���ادة الأع��م��ال ال��ق��ادم��ة م��ن وراء املُحيط 
اأخًيا العقد الأول من القرن احلادي  الأطل�شي. وقد �شهد 
والع�شرين اأخياً هيمنة الإدارة الفرن�شية على م�شروع تعليم 
ريادة الأعمال من خالل وزارتي القت�شاد واملالية من جهة 

والتعليم العايل والبحث العلمي من جهة اأخرى.
يبحث الف�شل الثاين يف تعليم ريادة الأعمال من منظور علم 
الجتماع ال�شيا�شات العمومية، وتتعلق درا�شته اأكث حتديًدا 
مبخطط طالب رواد الأعمال، الذي عرف انطالقته يف عام 
2009 وتعزز يف عام 2012 من قبل الأغلبية اجلديدة، وكان 
وقد  الأعمال.  رواد  اأقطاب  اإن�شاء  هو  لها  الرئي�شي  املقيا�س 
كان ملف تعليم ريادة الأعمال حتى ذلك احلني من م�شوؤولية 
يف  لكنه  وال�شناعة،  البحث  عن  امل�شوؤولة  ال��وزاري��ة  الدوائر 
النهاية اأ�شبح من م�شوؤولية التعليم العايل، كجزء من مهمة 
وامل��ق��اولت  الأع��م��ال  للريادة يف  ال��ط��الب الطاحمني  اإذم���اج 
وب���ذل���ك ت��ت��م��ك��ن م��وؤ���ش�����ش��ات ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن »اإع������ادة ال��ت��اأه��ي��ل 
الرتبوي ل�شيا�شة ت�شجيع روح املبادرة« )�س 75( ُيعد تعليم 
ا اأحد الأمثلة على »ال�شيا�شات ال�شغية«  ريادة الأعمال اأي�شً
)�س 94(، التي ُتعاين من �شعف التمويل والإ�شراف من قبل 
ا�شتقاللية  الإداري  التجديد  يوفر  وق��د  ال��وزاري��ة.  املكاتب 
معينة لالأطر الو�شيطة امل�شوؤولة عن امللف، وكذلك اجلهات 
الفاعلة خارج الدولة التي يعتمد عليها )مديرو املوؤ�ش�شات، 
هذه  تقوم  اإل����خ..(.  العمل،  اأرب���اب  وممثلو  الإدارة،  ومعلمو 
املُناف�شة  عرب  الإك���راه،  ولي�س  احلافز  اأ�شا�س  على  ال�شيا�شة 
بني املوؤ�ش�شات من خالل عرو�س امل�شاريع. وبهذه الطريقة، 
فهي تدين بجزء من جناحها اإىل النق�س املزمن يف متويل 
على  املناف�شة  لعبة  مُمار�شة  على  يجربها  مم��ا  اجل��ام��ع��ات، 

الرغم من انخفا�س م�شتوى املُ�شاعدة.
اإن البيداغوجيا اخلا�شة لريادة الأعمال هي مو�شوع الف�شل 
الثالث الذي يدر�س على وجه اخل�شو�س »التوتر بني الهدم 
للنموذج املدر�شي والتكيف معه« )�س 16( كُممار�شة تعليمية، 
ب��ّي��ن��ة م��ن التعليم  جت��ع��ل م��ن ري����ادة الأع���م���ال ع��ل��ى م�شافة 
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الأكادميي. يعتمد العتماد املمنوح لالأطر التعليمية، �شواء 
من جانبهم اأو من قبل طالبهم، اإىل حد كبي على »�شرعية 
تنظيم امل�شاريع املقاولتية« )�س 135(، اأي على خربتهم يف 
ا لدى طالبهم  اإن�شاء �شركة اأو مقاولة. ير�شخ املعلمون اأي�شً
حتديد  خ��الل  من  الأكادميية  للمناهج  املعادية  الرتتيبات 
التعامل  اأه��داف تدريبهم )مما يعطي مكانة كبية ملهارات 
مع الآخرين(، اأو تن�شيق الأعمال املطلوبة )يف مموعات ويف 
حالت الطوارئ( اأو منطق التقييم )غلبة اخلطاب ال�شفوي 
على املكتوب، والتحري�س على »احليل«، ومعايي الت�شجيل 
ال�شمنية، وغي ذلك(. وبا�شتخدام كلمات ماك�س ويرب، ترى 
للعودة  البيداغوجي  التقرير  تكييف  اإع��ادة  �شامبار  اأوليفيا 
وذل��ك  واجل���ذاب���ة،  امل���وؤث���رة  ال�شرعية  اأ���ش��ك��ال  م��ن  �شكل  اإىل 
على ح�شاب ال�شرعية القانونية العقالنية التي يقوم عليها 
اإىل  ف��اإنَّ دخول ري��ادة الأعمال  النموذج املدر�شي. ومع ذلك، 
اجلامعة ل مُيكن اأن يتاأتى اإل على ح�شاب »تعليم اأكادميي« 
اأو »تعليم مدر�شي« معني )�س 194(. لقد بني التدبي كفرع 
ا فرعًيا م�شتقاًل  من فروع الإدارة تدريجياً باعتباره تخ�ش�شً
من خالل تكوين هيئة من املعلمني والباحثني املتخ�ش�شني 
امل��ع��رف��ة املتوقعة من  اأخ���رى حت��دي��د  م��ن ج��ه��ة، وم��ن جهة 
املتناق�س  فاإن و�شعها  نقلها. لذلك،  الطالب وكذلك طرق 
ريادة  تعليم  الذي مينح  الأكادميي هو  للتوجه  كنظام معاٍد 

الأعمال اإمكاناته املهدمة.
وامتالك  ا�شتخدامات  تعدد  في�شتك�شف  الرابع  الف�شل  اأم��ا 
تعليم ريادة الأعمال من طرف الأفراد الذين ينظمون انت�شار 
منوذجه البيداغوجي. وُتوؤكد املوؤلفة على الغمو�س ال�شيا�شي 
لهذا الربنامج التعليمي، كما ت�شتنتج اأنَّ قدراته على املرونة 
ل��ي�����ش��ت ك��ام��ل��ة. ت�����ش��رتك ب��ع�����س ا���ش��ت��خ��دام��ات��ه يف ال��ت��ق��ارب 
»ال�شتخدام  اأن�����ش��ار  اإن  اجل��دي��دة.  الليربالية  م��ع  ال��وا���ش��ح 
الطابع  باإ�شفاء  يقومون  امل��ث��ال،  �شبيل  على  الق��ت�����ش��ادي«، 
الجتماعي على الطالب اأو ما يطلق عليه »الجتاه امل�شرتك 
لليربالية اجلديدة« )�س 211(، اأي تدريبهم على مموعة 
مع  الختياري  بالتقارب  ت�شمح  التي  واملعتقدات  القيم  من 
)�س  ال��داخ��ل��ي«  »ال�شتخدام  ي�شي  املعا�شرة.  الراأ�شمالية 
231( اإىل حماولة بع�س اجلهات الفاعلة يف ا�شتخدام ريادة 
للجامعة.  واملوؤ�ش�شي  الرتبوي  الإ�شالح  خدمة  يف  الأعمال 
ا من معار�شي  اأحياًنا دعًما خا�شً اأك�شبهم هذا اللتزام  وقد 
مما   ،)234 )���س  باجلامعة  التقليدي«  ال��رتب��وي  »الجت����اه 
�شاهم يف زيادة غمو�س هذا املنهاج البيداغوجي. وعلى نف�س 
بال�شتخدام  امل��رت��ب��ط  اخل��ط��اب  ف���اإنَّ  التناق�س،  م��ن  ال��ق��در 
»الرتبوي الجتماعي« )�س 222( ي�شتمل على عنا�شر معينة 
من   كل  معامله  حدد  ال��ذي  للراأ�شمالية،  التقني«  »النقد  من 
لوك بولتان�شكي واإيف �شيابيلو، اللذان اأبرزا عدم ا�شتقاللية 
ال��ع��م��ل امل����اأج����ور. مي��ك��ن ب��ع��د ذل���ك ت��ق��دمي ري�����ادة الأع���م���ال 
كطريقة لتحرير الذات من العمل املاأجور عن طريق اتخاذ 
يف  النجاح  م��وؤه��الت  واكت�شاب  ال��ف��ردي  ن�شاطها  ب�شاأن  ق��رار 

�شوق العمل. اأخًيا، قد تظهر ال�شتخدامات »املحبطة« )�س 
239(، مثل العديد من الفاعلني الذين ي�شتجيبون لدعوات 
اأخالقية حم��ددة. ومع  ال��وزارة للم�شاريع دون ربطها بقيم 
الأعمال،  املتعددة لريادة  التخ�شي�شات  ذلك، وبخالف هذه 
ت�شر اأوليفيا �شامبارد على اآليات »ا�شتعادة القوة« )�س 256( 
التي ميار�شها هذا امل�شروع التعليمي على الوكالء، الذين ل 
�شمن  اإل  توكيالتهم(  )اأو  ا�شتقالليتهم  ا�شتخدام  ميكنهم 
والدللت  امل�شطلحات  بوا�شطة  �شلفاً  ُو�شعت  معينة  حدود 

املرتبطة به.
املخ�ش�س  والأخ�����ي،  اخل��ام�����س  الف�شل  ي��و���ش��ح  اخل��ت��م  ويف 
التعليمية  امل�شارات  يف  الأعمال  ري��ادة  على  التدريبات  ملكانة 
الأعمال مرد  »ري��ادة  اأن  اإىل  املوؤلفة  للطالب، كما تخل�س 
كلمة« )�س 281(، مربزة من خالل مقارنة امل�شارات املهنية 
هذا  اأن  الأع��م��ال  ري���ادة  على  امل��ت��درب��ني  ال�شابقني  للطالب 
التدري�س ي�شاهم يف نهاية املطاف يف تعزيز الت�شل�شل الهرمي 
امللتحقني  القليل من  للعدد  نظًرا  للراأ�شمالية؛  الجتماعي 
بهذه الدورات التدريبية، ونخبويته اجلامعية. كما اأن اإن�شاء 
�شركة غالباً ما يقدم على اأنه طريقة لتجنب العمل املاأجور. 
اعتماًدا على ما اإذا كان الأمر يتعلق برغبة حقيقية اأم مرد 
هروب؛ فاإن فر�س جناح ال�شركة غي متكافئة، لأنها تعتمد 
ب��ه الأف����راد م��ن راأ����س م��ال اقت�شادي  ��ا على م��ا يتمتع  اأي�����شً
اأغلبهم   وثقايف واجتماعي. بالن�شبة للطالب الآخرين، فاإنَّ 
ينظر اإىل التدريب على ريادة الأعمال على اأنه و�شيلة متيز 
ي�شبح  وبالتايل  تقديرها،  العمل  لأ�شحاب  مُيكن  اجتماعي 
عمل  اإىل  الو�شول  يف  ينح�شر  والطموح  وامل��ه��ارات  التعليم 
طموحات  لتحقيق  ه��دف��اً  ولي�س  م��زي��ة،  ب�شروط  م��اأج��ور 

�شناعية واقت�شادية.
يقدم هذا الكتاب الفريد يف منهجه ومو�شوعه روؤية نقدية 

لتجربة التعليم اجلامعي يف ريادة الأعمال. من خالل ن�شج 
حوار مع العديد من املُفكرين يف ال�شاأن التعليمي، من ماك�س 
بولتان�شكي،  ولوك  بورديو  بيي  اإىل  دوركهامي  واإميل  ويرب 
اإب����راز هيمنة  لي�س  ذل��ك  م��ن  �شامبار  اأول��ي��ف��ي��ا  ه��دف  وك���ان 
الأجهزة التعليمية اجلديدة التي ت�شعى اإىل بناء بيداغوجيا 
ا يف طرائق  الريادية ون�شر روح جديدة للراأ�شمالية، ولكن اأي�شً
هدم النظام التعليم املعريف عامة. يف الواقع يفتح هذا الكتاب 
اجلاد وجهات نظر بحثية مثية لالهتمام من خالل درا�شة 
اإح�شائية للم�شارات الجتماعية املهنية للمعلمني والطالب 
يف ريادة الأعمال، على �شبيل املثال، ميكن اأن متتد مالحظات 
اأوليفيا �شامبار على منطق الختيار امل�شبق والتوجيه املهني 
الالحق اإىل ما تنتجه فل�شفة التعليم املعا�شر من توجهات 
خ��ل��ق متعلمني  اإىل  ت����روم  وم��ق��اولت��ي��ة  و���ش��ن��اع��ي��ة  ت��ق��ن��ي��ة 
يتوافقون مع �شوق ال�شغل ومططات الليربالية اجلديدة. 
لهذا ينبه الكتاب اإىل اأن اجلامعة اأ�شحت تدريجيا »متربا 
يتمتع  ال��ذي  اجل��دي��دة«  الليربالية  لالأيديولوجية  جديدا 
ثقافتها  تنح�شر  تقنية  ع��م��ال��ة  لإن��ت��اج  وامل��ت��اب��ع��ة،  ب��ال��دع��م 
ه��ذه  اأن  ومب���ا  ت��ت��ج��اوزه،  ول  تخ�ش�شها  اإط����ار  يف  ووع��ي��ه��ا 
التعليم،  ال�شدارة يف  امتالك  اإىل  املقاولتية تروم  الفل�شفة 
تبدو  اجلمالة  والفنون  الإن�شانية  العلوم  تخ�ش�شات  ف��اإن 
وبذلك،  عليها.  عفا  ق��د  ال��زم��ن  وك���اأنَّ  التعليمية  مناهجها 
تظهر هذه الفل�شفة التعليمية ب�شورة راديكالية، واإق�شائية، 
اأن تطور  ي��ج��ب  ب��ل  ع��ن ج���ذوره���ا وه��وي��ت��ه��ا  لأن��ه��ا تنف�شل 
التعليم  ظاهرة  واأغ��را���س  واأ�شباب  اأ�ش�س  ح��ول  دائًما  �شوؤال 
يكون  بحيث  الطالب-املتعلم،  تكوين  اإىل  تهدف  التي  عامة 
املعارف  متلف  على  منفتحة  مرجعية  اكت�شاب  على  ق��ادًرا 
امل�شكالت  حلل  واملهارية  املعرفية  الو�شائل  من  متكينه  ثم 
املتعلقة مبهنته من خالل تفعيل معرفته يف الإنتاج التقني 
اأن ن��وج��ه املتعلمني يف اجت���اه واح��د  وال��ف��ك��ري وال��ي��دوي، ل 
الراأ�شمالية اجلديدة وبرامها التوجيهية  كقطيع خلدمة 
الإنتاج وال�شتثمار  التي تزيد من  التقنية  العمالة  ل�شناعة 
ومنو الأعمال التجارية يف القت�شاد العاملي وحتقيق الأرباح 

املتزايدة.
-----------------------------------------------

الكتاب: األعمال النموذجية : الجامعة، 	 
مختبر جديد إليديولوجيا ريادة األعمال.

المؤلف: أوليفيا شامبار	 

الناشر: دار الديكوفيرت. فرنسا	 

سنة النشر: 2020	 

عدد الصفحات: 360 ص	 
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التعليم يف املستقبل،،،

أسطورة الجامعة وهيكل التعليم يف القرن الحادي والعشرين

جيورجي  ليوبارسكي

ياأتي �سدور كتاب العامل الرو�سي جيورجي ليوبار�سكي يف فرتة �سعبة ُيواجهها التعليم العام الرو�سي بوجهيه العام والعايل، حيث اأ�سبح ُيعاين حالة حرجة ل�سيما خالل 
انت�سار جائحة الفريو�ض التاجي اجلديد الذي اجتاح العامل موؤخًرا. بيد اأن علينا العرتاف اأنه، وحتى قبل انت�سار الوباء، كان ال�ستياء العام من الطريقة التي يتم بها 
تنفيذ املناهج الدرا�سية عاليًا يف رو�سيا وذلك تزامنا مع �سل�سلة من التغيريات والإ�سالحات التي ت�سري اإىل اأن نظام التعليم يتجه اإىل طريق م�سدود وباأنه �سي�سطدم ل 

حمالة مبنعطف حاد. ياأتي هذا الكتاب لي�سكل بحثا اأ�سا�سيا و�سموليا لالإجابة عن الأ�سئلة امللحة يف ق�سايا التعليم الراهنة.

�شفحة   500 على  ي��رب��و  م��ا  ي�شم  ال���ذي  ال��ك��ت��اب  ينق�شم 
نظريا  عر�شا  يحتوي  الأول  اجل��زء  اأج���زاء:  ثالثة  اإىل 
للموؤ�ش�شات الجتماعية التي توفر التعليم، كما يتعر�س 
التي  ودواف���ع���ه  التعليم  اأه����داف  يف  الأخ����ية  ل��ل��ت��غ��يات 
توؤدي اإىل اتخاذ قرارات ب�شاأن التعليم واإن�شاء موؤ�ش�شات 
التعليم  لعملية  ال�شابط  اخليط  اأم��ا  ج��دي��دة.  تعليمية 
التي يعتربها مدمكا  بالثقافة  الكاتب  برمتها فيجملها 
اأ�شا�شيا ل حمي�س للعملية التعليمية عن الوقوف عليه، 
لي�س هذا وح�شب، فغياب الثقافة عن اللحمة التعليمية 
العدالة،  م��ن  وخ��ل��وا  فا�شدا  ق�شائيا  نظاما  لنا  �شينتج 

ناهيك عن اإحالل نظام تعليمي غي فّعال.
تاريخية، الطرق  اأخ��ذ �شمة  ال��ذي  الثاين  يتناول اجل��زء 
التي تطورت بها فكرة التعليم العايل يف اأوروبا ب�شكل عام، 
فيتحدث عن مركز احلياة الفكرية للمجتمع، وحتولته 
احلالية، كما يحكي عن ظهور اأ�شكال اجتماعية جديدة 
يف م���ال ال��ت��ع��ل��ي��م، وك��ي��ف��ي��ة ان��ب��ث��اق م��ا مي��ك��ن ت�شميته 
باملعجزة الجتماعية يف مال التعليم، اإىل جانب حديثه 

عن الهيئة التعليمية احلديثة.
يقدم اجلزء الثالث الذي جاء حتت عنوان »زيُّ غوتنربج 
ا�شتطالعات  من  العديد  ر�شدها  لآراء  �شورة  اجلديد« 
يعك�س  الجتماعي.  التوا�شل  �شبكات  وحتليالت  ال��راأي 
كل  فقبل  م�شتقبلنا.  ت�شنع  ال��ت��ي  الأح���الم  اجل���زء  ه��ذا 
عندها  احللم،  بلورة  على  باملقدرة  نتمتع  اأن  علينا  �شيء 
والو�شائل  والقوى  وامل�شاريع  اخلطط  تقدمي  يتم  فقط 
امل��ج��ت��م��ع يف  ب��ه  ال����ذي ي��ح��ل��م  لتنفيذها وحت��ق��ي��ق��ه��ا. م��ا 
وه��ل  ي�شنعها؟  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  املُ��ث��ل  ه��ي  وم���ا  ع�شرنا 

للمجتمع القوة الكافية لأجنازها؟

ع�شرنا  يف  للتعليم  م�شكلة  اأك���رب  ف���اإنَّ  للموؤلف  ووف��ق��اً 
عامة  ���ش��ورة  تكوين  يف  ي�شاهم  ل  ال��ي��وم  تعليم  اأن  ه��ي 
م�شرتكة للعامل لدى اأفراد املجتمع، ول مينع باأي �شكل 
املجتمع  داخ��ل  الجتماعية  التفرقة  اإزال��ة  الأ�شكال  من 
العامة  املفاهيم  اإن�شاء  »يتم  الباحث:  يت�شاءل  ال��واح��د. 
عامل  يف  املدر�شة.  �شنوات  يف  للعامل  امل�شرتكة  وال�شورة 
�شنوات  ع�شر  لدينا  يقول:  اأن  للمرء  املدر�شة هذا ميكن 
على  ون��ظ��ل  مت�شابهون،  فيها  كلنا  م�شرتكة،  مدر�شية 
ح��ال��ة م��ن ال��ت��م��اث��ل ح��ت��ى م�����ش��ت��وى ال��درا���ش��ة ال��ث��ان��وي��ة، 
بعدها، اأي يف مراحل الدرا�شة اجلامعية، يبداأ الختالف 
وينبثق عدم الفهم بني املتعلمني. اإن م�شاألة التخ�ش�س، 
وم�شارات احلياة التعليمية املختلفة جتعلنا غي قادرين 
ُمت�شابهني  ُكنا  اأن  بعد  وذل��ك  البع�س،  بع�شنا  فهم  على 
ون��ح��ن يف ال�����ش��ف ال��ع��ا���ش��ر، ول��دي��ن��ا ذاك�����رة م�����ش��رتك��ة، 
ومعرفة م�شرتكة، وحياة م�شرتكة. لقد كان مبقدورنا، 
بطريقة  بيننا  فيما  نتفاو�س  اأن  ببعيد،  لي�س  وقت  منذ 
ف��ّع��ال��ة. ف��م��ا ال����ذي ي��ح��دث ب��ع��د ���ش��ن��وات امل��در���ش��ة؟ اأي��ن 
للم�شتقبل؟  الواحدة  ونظرتنا  امل�شرتكة  كلماتنا  ت�شيع 
يف  جتمعنا  التي  امل�شرتكة  احلقائق  بالتايل،  ه��ي،  واأي��ن 
حياتنا اليومية؟ اأين هي اجلذور اللغوية امل�شرتكة بني 
اجلميع؟ ومن اأين لنا، بعد هذا، �شورة م�شرتكة للعامل 

يفهمها اجلميع؟ )�س: 18(
مبجرد  يتم  ل  الجتماعي  التوا�شل  اأنَّ  املوؤلف  يالحظ 
اأننا نعي�س بجوار بع�س. ويرى اأن احلياة امل�شرتكة التي 
عاملنا  يف  وجودها  يف  م�شكوك  التفاهم  اأ�شا�س  على  تقوم 
امل��ع��ا���ش��ر. اإن ال��ع��امل الج��ت��م��اع��ي ي��ن��ه��ار، وال��ن��ا���س اليوم 
اأن  كما  وبيوتا،  �شققا  ي�شمونها  �شناديق  يف  حمبو�شون 

طرق احل�شول على املعلومات متلفة فيما بيننا. لي�س 
العامل الذي  اأن يعي�س ج��ارك يف نف�س  هناك ما ي�شمن 
تعي�س فيه اأنت. لذلك، فاإنَّ حقيقة اجلوار التي �شمنت 
�شمانة  ل  الجتماعي،  للعامل  امل�شرتكة  القوا�شم  �شابًقا 
يكون  اأن  البتة  امل�شتغرب  من  يعد  ومل  عملياً،  اليوم  لها 
يفاجئ  واأن  وج���اره،  اجل���ار  ب��ني  ال�شائد  ه��و  الفهم  ع��دم 

اأحدهما الآخر بت�شرفات غي ُمتوقعة.
ب��اع��ت��ب��اره��ا م��ال  امل��در���ش��ة  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث  وي��خ��ل�����س 
م�شرتكا للجميع ت�شهد تناق�شا م�شتمرا، عالوة على اأنها 
م�شطردة.  ب�شورة  الإع���الم  و�شائل  اأم��ام  موقعها  تفقد 
تتنقل  للعامل  �شورة  تكوين  وظيفة  »اإن  الكاتب:  يقول 
ببطء بني متلف املوؤ�ش�شات الجتماعية. كانت الأولوية 
التلفزيون  ث��م  ال�شحف  اإل��ي��ه��ا  اأ���ش��ي��ف��ت  ث��م  ل��ل��م��دار���س 
كان  ال�شابق  يف  ج��دي��دة.  لأ�شكال  امل��ج��ال  ينف�شح  وال��ي��وم 
ولكنها  للعامل  الفقية  ال�شورة  من  نوًعا  يقدم  التعليم 
العامل هو  املهيمن ل�شورة  امل�شدر  كانت حقيقية. والآن 
املوثوقة  احلقائق  لنقل  لي�شت  ال�شورة  وه��ذه  الإع���الم. 
غي  عامل  يف  الثقة  وخللق  والطماأنينة  للتخدير  ولكن 
���ش��ورة  اإن  ي��ق��ال  ب��امل��خ��اط��ر. واحل���ق  م�شتقر وحم��ف��وف 
ب�شكل متلف  الإع��الم مبنية  تبثها و�شائل  التي  العامل 
التعليمية.  امل��وؤ���ش�����ش��ات  تنقلها  ال��ت��ي  ال�����ش��ور  ع��ن  مت��اًم��ا 
امل�شكلة لي�شت اأن الكثي من احلقائق التي تبثُّ خاطئة، 
بل الأهم من ذلك اأن يتم تقدميها على هياأة فو�شى من 
اأو حزمة من احلقائق الع�شوائية. هناك تنا�شق  الأخبار 
الت�شاق  ه��ذا  م��ن  الغر�س  لكن  الإع��الم��ي��ة  الر�شائل  يف 
هذا  تقدمي  واإمن��ا  للعامل،  حقيقية  �شورة  تكوين  لي�س 
ال��ت��وق��ع، بحيث ل  الت�����ش��اق ع��ن ط��ري��ق ال�شدفة وع���دم 

فيكتوريا زاريتوفسكايا * 
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متلقي  ف��اإن  لذلك،  نتيجة  الت�شاق.  ه��ذا  امل�شاهد  يلمح 
ال�شورة الإعالمية للعامل حمكوم عليهم بالت�شرذم، واإن 
املرء  اأمرا طبيعيا ومعتادا يتعر�س له  الت�شرذم  بدا هذا 
اإن النا�س، وبكل ب�شاطة، ل يتلقون  منذ نعومة اأظفاره. 
تعليًما عادًيا و�شورة منظمة وواعية للعامل، مما ي�شمح 
ل��ه��م بالبحث ع��ن ال��ث��غ��رات والأخ���ط���اء وع���دم ال��رتاب��ط 

وتعلم اأ�شياء جديدة«. 
ال��ذي  ل��الأط��ف��ال  املبكر  التخ�ش�س  ليوبار�شكي  وينتقد 
ال�شنوات  يف  �شعبية  اكت�شب  وال��ذي  موؤخرا  حياتنا  دخ��ل 
الأخ���ية يف رو���ش��ي��ا. يتعلم الأط��ف��ال ال��ربم��ة م��ن �شن 
الرابعة اأو ينخرطون يف وقت مبكر جًدا يف دورات خا�شة 
يف الريا�شيات! الراأي ال�شائد هو اأن عامل الوقت حا�شم 
يف �شوق التخ�ش�س واملناف�شة فيه على اأ�شدها ول ميكن 
الدخول اإل بامتالك خربة م�شبقة، واحلال كذلك، فكل 
التطبيقية  املمار�شة  يف  ف���ورا  ال��ب��دء  ه��و  فعله  ميكن  م��ا 
واإتقانها،  امل�شتقبلية  للمهنة  ال�شتعداد  اأج��ل  من  وذل��ك 
يتمتع  ون�شًجا  خربة  اأك��ث  متخ�ش�ٌس  النتيجة:  فتكون 
اأ�شئلة  ليوبار�شكي  يطرح  ذل��ك  م��ع   ... تناف�شية  مبيزة 
جتربنا على التفكي: هل نحن على الطريق ال�شحيح؟ 
ما هو هذا التخ�ش�س الذي ينبني على انتقا�س جوهر 
املدر�شة؟ ما الذي �شيحل حمل املعرفة العامة؟ ويو�شح 
قائال: »يكون التعليم ممكًنا عندما ميتلك املُعلم ت�شورا 
وا���ش��ح��ا ل��ل��ق��ّي��م ال��ع��ام��ة وي�����ش��ع��ى ل��ت��ط��وي��ره��ا، وم���ا هي 
العوائق التي تقف يف طريقه. اإن التعليم اخلا�س املبكر 
اإّل اإغالق الباب اأمام العديد من الفر�س  ل يفعل �شيئا 
التي  الكئيبة  املتاهة  هذه  ويف   )...( والرتبوية  العلمية 
وبع�س  الرتبية  وعلم  الطفل  نف�س  علم  فيها  ينخرط 
العامة لج��رتاح  الطرق  نعرف حتى  الأخ��رى ل  العلوم 
التعليم  مدر�شة  اإن  ال�شائبة.  ال��ق��رارات  واتخاذ  احللول 
للف�شول  اجلديدة  التعليمية  خططها  تبني  اليوم  العام 
عينيها  اأن ع�شبت  بعد  والثانوية  والعدادية  البتدائية 
عن الوظائف احلقة للمدر�شة، اأما النتيجة فاأجيال من 
حياتية  اأم��ور  مع  التعامل  ي�شتطيعون  ل  الذين  الطلبة 
ب�شيطة ول مقدرة لهم على اتخاذ قرارات هامة« )�س: 

)84
 ي���ت���ح���دث امل����وؤل����ف ع����ن اجل���ام���ع���ة يف ال����ق����رن ال��ت��ا���ش��ع 
العلمية  ب���روح  يتمتع  نخبويا  �شرحا  باعتبارها  ع�شر 
الع�شرين  القرن  اأواخ���ر  جامعة  تت�شم  بينما  اخلال�شة، 
والتعليم  والت�شويقي  اجلماهيي  بالطابع  راأي��ه  ح�شب 
اجلماعي عن بعد، اأما جامعة القرن احلادي والع�شرين 
الجتماعية  والطبقية  التفرقة  مثل  بكلمات  في�شفها 
وال�شتقاللية التجارية والتعليم الفردي عن بعد والذي 

اإىل  �شخ�س  من  وطرقه  وم�شتوياته  بربامه  يختلف 
اآخر. 

   يخل�س املوؤلف اإىل اأن الطبيعة اجلماعية للتعليم العايل 
انخفا�س  ب�شبب  جودته  تنخف�س  اليوم  تلقيه  و�شهولة 
اإىل  اجلماعي  ال��ع��ايل  التعليم  يتجه  كما  ال�شوق.  طلب 
م��اورا  اجلامعة  موقع  يكون  حيث  الإقليمي،  النطاق 
العايل  التعليم  اأخرى، ي�شهد  ل�شوق العمل. ومن ناحية 
اجل��دي��د ت��ط��ورا غ��ي ت��ق��ل��ي��دي، ح��ي��ث ي��ت��م اإع����داد نخبة 
متنقلة مف�شولة بحواجز عن املجتمعات الإقليمية. ومع 
و�شعية  اإىل  اجلامعات  تنتقل  التجاري  الت�شويق  تطور 
م�شتقلة  موؤ�ش�شة  اجل��ام��ع��ة  وت�شبح  امل��ال��ي��ة،  املوؤ�ش�شات 
ا من ال�شلع. وت�شاوقا مع هذا  اقت�شاديا، تبيع نوًعا خا�شً
نوعية  بعد نقالت  الفردي عن  التعليم  �شي�شهد  التطور 
معينة  تعليمية  بيئة  كل طالب  �شيكت�شب  متواترة حيث 

يقوم بت�شكيلها وفقا لرغباته.
وي��ط��رح امل��وؤل��ف ت��اأم��الت��ه اخل��ا���ش��ة مل��ا ي�شميه »اأم��ث��ول��ة 
اجلامعة الرو�شية« ويقول: »ل وجود لأمثولة اإيجابية 
بها  تتمتع  التي  تلك  ت�شبه  الرو�شية  اجلامعة  تخ�س 
اجلامعة الأملانية اأو الأمريكية. ول يجد الرو�س حاجة 
مل��ث��ل ه���ذه الأم���ث���ول���ة، ول��ذل��ك ف��ه��م ي��ف��وت��ون الفر�شة 
رو�شيا  �شورة  ف��اإن  وبالتايل  اخلا�شة،  اأمثولتهم  خللق 
اجلامعية مهولة حتى ال�شاعة، اإذ ل ميكن لأي ثقافة 
اأخرى اأن تدرك هذه الأمثولة، مهما كانت اإيجابية، ما 
مل يتم اإن�شاوؤها من الداخل بق�شد اإبرازها لالآخرين«. 

)�س: 245(
   اأم���ا يف واق���ع احل���ال ف���اإن اأم��ث��ول��ة اجل��ام��ع��ة الرو�شية 

اأخذنا عن�شر  متتلك طابًعا وقيمة خا�شة فيها. فاإذا ما 
امل�شاواة مثال، وهو عن�شر يختلف من ثقافة اإىل اأخرى، 
امل�شاواة  واأخ��رى يف  الفر�س  تكافوؤ  ثقافة جتده يف  فرب 
اجلامعة  يف  امل�����ش��اواة  اأن  �شنجد  اإل����خ،  ال��ق��ان��ون...  اأم����ام 
هذا  م��ن  ان��ط��الق��ا  امل��ع��رف��ة.  باكت�شاب  ترتبط  الرو�شية 
اإننا  املُعادلة كالتايل:  امل�شاواة، وتكون  املعرفة تخلق  فاإن 
جميعا منتلك احلق يف اكت�شاب مقدار واحد من التعليم، 
وبالتايل فاملعرفة التي نح�شل عليها ت�شمن لنا امل�شاواة 
يف املجتمع. من جهة اأخرى فاإن اجلميع مت�شاوون اأمام 
العلم، الأمر الذي طبع �شفات العامل الرو�شي بالتوا�شع 
امل�شاواة  جانب  واإىل  ب�شيطة.  ظ��روف  يف  العمل  وقبوله 
عاملنا  كبية يف  قيمة  يكت�شب  ال��ذي  الأم��ن  ياأتي عن�شر 
باختالف  العن�شر  ه��ذا  اأخ��رى، يختلف  وم��رة  احلديث. 
احتمالية  يتعامل مع  والثقافات. فهناك من  املجتمعات 
وجود املخاطر تعامله مع اخلطر نف�شه ويعمل با�شتمرار 
لإبعاد م�شببات وقوعها. اأما يف اجلامعة الرو�شية فتكمن 
قيمة الأمن يف التحرر من اخلوف. وهكذا، ولأن الزيادة 
ترف�س  ب��اخل��وف،  ال�شعور  تفاقم  الأم��ن��ي��ة  ال��ت��داب��ي  يف 
اجل��ام��ع��ات ال��رو���ش��ي��ة زي�����ادة ت��ل��ك ال���ت���داب���ي، ول ت��ري��د 
ت�شهده  م��ا  مقابل  ويف  غائلتها.  حت��ت  تقع  اأن  لنف�شها 
اأمنية ت�شل حد  العامل من تدابي  الكثي من جامعات 
املبالغة، وذلك للتقليل من احتمالية وقوع املخاطر، جند 
اجلامعات الرو�شية باقية على نهجها يف حماربة املخاطر 
ذكرنا  فكما  منها.  اخل��وف  مابهة  مع  جنب  اإىل  جنبا 
فاإن غياب اخلوف هو لبُّ املفهوم الأمني لديها وتتقدم 

اأهميته على غياب اخلطر. 
   اأخ�������يا ت��ط��ب��ق اجل���ام���ع���ة ال���رو����ش���ي���ة ���ش��ي��ا���ش��ة ت��ب��دو 
فيها،  والت�شجيل  ب��ال��ق��ب��ول  يتعلق  فيما  دمي��وق��راط��ي��ة 
ثمة  ولكن  انت�شابه،  ب����اأوراق  التقدم  يف  احل��ق  فللجميع 
اجتياز  وه��ي  األ  اج��ت��ي��ازه��ا،  اجلميع  ي�شتطيع  ل  عقبة 
لختيار  م�شممة  تكون  ما  ع��ادة  التي  القبول  امتحانات 

النخبة.
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األسواق والعقول واملال: ملاذا تقود أمريكا العالم يف البحث الجامعي

ميغيل أوركيوال

ل�سنوات عديدة، احتلت اجلامعات واملوؤ�س�سات الأكادميية الأمريكية املراتب الأوىل �سمن الت�سنيفات العاملية مقابل الدول املتقدمة الأخرى مثل اأملانيا وفرن�سا. بل نرى 
اأن الفائزين بجائزة نوبل املُنتمني للجامعات الأمريكية اأكرث من تلك الدول الت�سع والع�سرين التي تليها يف القائمة ُمتمعة. ولكن ملاذا تقود اأمريكا العامل يف الأبحاث 
اجلامعية وما هو ال�سر يف ذلك؟. يف كتاب »لأ�سواق والعقول واملال«، يجادل اخلبري القت�سادي ميغيل اأوركيول باأن امل�سدر الرئي�سي لهذا ال�ستحواذ يتمثل يف نهج ال�سوق 

احلرة للتعليم العايل.

التطورات الكبية يف الأبحاث اجلامعية ت�شاهم يف النمو 
اأدى  امل��ث��ال،  الق��ت�����ش��ادي ورف��اه��ي��ة الإن�����ش��ان. على �شبيل 
ب�شكل ُمبا�شر اإىل اأدوات طبية مثل الأ�شعة ال�شينية والدقة 
امل�شادات  ا�شتخدام  زي��ادة  يف  اأي�شاً  و�شاعد  املغناطي�شية، 
من  امل�شتخدمة  التقنيات  وراء  تقف  اأنها  كما  احليوية. 
ال�شركات مثل بوينج وجوجل وغيها.  العديد من  قبل 
وهذا قد ي�شاعدنا ب�شكل ن�شبي يف تف�شي �شبب ا�شتمرار 
القت�شادات  اأك��ث  من  لواحد  املتحدة  الوليات  امتالك 

ديناميكية.
حتى اأواخر القرن التا�شع ع�شر، كان مال البحث العلمي 
يف اجل��ام��ع��ات الأم��ري��ك��ي��ة ف��ك��رة م��ت��اأخ��رة اإىل ح��د كبي، 
وُيعاين من نف�س ال�شبب الذي جعله يزدهر الآن؛ فال�شوق 
احلرة ت�شمح بالإدارة الذاتية للموؤ�ش�شات. ولذلك ا�شتغلت 
معظم اجلامعات هذه املرونة لتوفي ما تريده العائالت 
املي�شورة والكني�شة. مل تكن هذه املدار�س مثل اجلامعات 
الأملانية التي قادت العامل يف البحث والتدريب املتقدم. مل 
يبداأ النظام الأمريكي يف التحول اإل عندما اأدركت بع�س 
اأعمالها،  من���وذج  تغيي  بحرية  تتمتع  ال��ت��ي  اجل��ام��ع��ات، 
ملواكبة  ا�شتثنائية  مواهب  ك�شب  الطالب  على  يجب  اأن��ه 
التطور القت�شادي. ومن هنا قادت جامعات مثل كورنيل، 
وكولومبيا،  ه��ارف��ارد،  تالهما  الطريق،  هوبكنز  وجونز 
العملي.  البحث  مراكز  لتاأ�شي�س  اجلامعات  من  وغيها 
الوليات  كانت  املا�شي،  القرن  من  الع�شرينيات  بحلول 

املتحدة يف طريقها لتكون يف ُمقدمة ال�شباق.
م���وؤل���ف ال��ك��ت��اب ه���و م��ي��غ��ي��ل اأورك����ي����ول وي�����ش��غ��ل من�شب 
كولومبيا،  بجامعة  الدولية  وال�����ش��وؤون  القت�شاد  اأ�شتاذ 
يعمل  نف�شها.  باجلامعة  القت�شاد  ق�شم  ي��راأ���س  اأن��ه  كما 
للبحوث  الوطني  املكتب  يف  م�شاركاً  باحثاً  اأي�شاً  ميغيل 

القت�شادية، والبنك الدويل. 
ملاذا  اأب��رزه��ا:  الأ�شئلة  العديد من  الكتاب يف   يبحث هذا 

اأ���ش��ف��ل القائمة حتى  ك��ان ن��ظ��ام اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف 
وكيف  امل��ت��ق��دم��ة؟  ب��ال��دول  ُم��ق��ارن��ة  ع�شر  التا�شع  ال��ق��رن 
يف  ت�شتمر  مل��اذا  القمة؟  اإىل  الو�شول  م��ن  لح��ًق��ا  متكنت 
كانت  التي  الأوروب��ي��ة  الأك��ادمي��ي��ة  الأنظمة  على  التفوق 
اأن  حقيقة  على  الكتاب  اإجابة  تركز  �شابًقا؟  نهجها  تتبع 
ال�شوق  نهج  اتباع  يف  نوعها  من  فريدة  املتحدة  الوليات 

احلرة للتعليم بني الدول الغنية. 
يتمحور الكتاب حول ثمانية ف�شول مق�شمة على جزاأين. 
ت��رك��ز على  ف�����ش��ول،  ع��ل��ى خم�شة  ي��ح��ت��وي  الأول  اجل���زء 
الف�شل  الأمريكية.  اجلامعات  يف  البحوث  اأداء  م�شتوى 
تطور  �شر  عن  ميغيل  فيه  يت�شاءل  اللغز،  بعنوان  الأول 
يناق�س  ال�شباق.  مقدمة  يف  لتكون  الأمريكية  اجلامعات 
الأمريكية  الكليات  يف  التدري�س  خدمات  الثاين  الف�شل 
قبل احلرب الأهلية. اأما الف�شل الثالث فكيف بداأ اإ�شالح 
التدري�س يف الرتكيز على املواهب، بينما يناق�س الف�شل 
الرابع كيف اأدى ت�شنيف الفرز اإىل نف�س ال�شيء بالن�شبة 
لي�شتعر�س  اخلام�س  الف�شل  يف  الكتاب  مي�شي  للموارد. 
اجلوانب التي ت�شمن ا�شتخدام هذه املدخالت على �شكل 
»الإدارة  بعنوان:  ياأتي  الكاتب  من  الثاين  اجل��زء  منتج. 
ال��ذات��ي��ة، وال���دخ���ول وال��ن��ط��اق احل����ر«. ي�����ش��رح الف�شالن 
ال�شاد�س وال�شابع �شبب انت�شار اأو ركود نهج ال�شوق احلرة 
يف الوليات املتحدة واأوروبا. اأما الف�شل الثامن والأخي 

فينظر يف م�شتقبل اأداء البحوث اجلامعية الأمريكية.
يف حماولته لالإجابة على �شوؤال »كيف ارتقت اجلامعات 
ال�شدارة؟« وكجزء من منهجية  اإىل  الأمريكية  البحثية 
الفائزين بجائزة  قائمة  با�شتخدام  قام  اأوركيول،  ميغيل 
للجامعات  البحثية  الإنتاجية  ملراقبة  التاريخ  نوبل عرب 
ال��دول املتقدمة الكربى. على الرغم من منح جوائز  يف 
نوبل لأول مرة يف عام 1901، فقد ا�شتخدم ال�شي الذاتية 
اجلديرة  البحثية  اأن�شطتهم  لتقدير  الأوائ���ل  للمتلقني 

حتى  ع�شر  ال��ت��ا���ش��ع  ال��ق��رن  خم�شينيات  م��ن  ب��امل��الح��ظ��ة 
يتتبع تطور  البيانات،  وبا�شتخدام هذه  الوقت احلا�شر. 
البحوث،  نطاق  يف  اأي�شاً  وتطورها  الأمريكية  اجلامعات 
م��ن��ذ ب��داي��ات��ه��ا امل��ت��وا���ش��ع��ة يف ال��ق��رن ال�����ش��اب��ع ع�����ش��ر اإىل 

مكانتها احلالية.
ي�شي املوؤلف اإىل اأنَّ تطور املوؤ�ش�شات الأمريكية كان مقارًبا 
اخ��ت��الف��ات  ث��الث��ة  ه��ن��اك  اأن  اإل  الأوروب���ي���ة،  لنظياتها 
مهمة يف تنظيم ومنو اجلامعات الأمريكية. تتمثل هذه 
والدخول  الذاتية،  والإدارة  ال�شوق،  قوى  يف  الختالفات 
احلر، والنطاق احلر. ل يهدف املوؤلف اإىل ا�شتبعاد تاأثي 
الثانية، والذي �شيبدو يف الواقع �شعوبة  العاملية  احلرب 
ذل����ك، ين�شب  ب��دون��ه��ا. وم���ع  الأمل�����اين  ال���رتاج���ع  تف�شي 
تركيز هذا الكتاب على �شرح ال�شعود الأمريكي، والنقطة 
على  فقط  الع��ت��م��اد  عر�س  ميكن  ل  اأن��ه  ه��ي  الرئي�شية 
الأحداث يف اأوروبا. على وجه اخل�شو�س، يجب اأن يتناول 
القرن  قبل  الأمريكية  للجامعات  البحثي  الأداء  ح�شاب 

الع�شرين. 
اأو متيل  ك��ان��ت ط��ائ��ف��ي��ة  امل��ب��ك��رة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  لأنَّ  ن���ظ���ًرا 
حيث  مُم��ك��ًن��ا.  امل��ج��اين  ال��دخ��ول  ك��ان  ُمعينة،  ملجموعات 
ميكن لكل طائفة اإن�شاء مدر�شتها اخلا�شة، مما اأدى اإىل 
املوؤ�ش�شات اجلديدة يف حقبة ما قبل احلرب.  زي��ادة عدد 
ا  ومن ثم اأ�شبح التعليم مهًما للغاية، ورغب ال�شكان اأي�شً
يف وجود كليات قريبة منهم. ح�شلت الكليات الأمريكية 
ا�شتعماري  وييل، على دعم حكومي  املبكرة مثل هارفارد 
الوقت،  م��رور  م��ع  وال��دول��ة.  الكني�شة  �شيطرة  م��ع  اأويل 
وتغييات  ال��دي��ن،  جتان�س  ع��دم  زي���ادة  ب�شبب  ه��ذا  تغي 

احلوكمة، وم�شادر التمويل. 
ال�شروري  من  اأ�شبح  ال��وق��ت،  ذل��ك  يف  كموؤ�ش�شة  للبقاء 
يعّرف  للطالب.  والتخ�ش�شات  اخل��دم��ة  خ��ي��ارات  زي���ادة 
اجلامعة  اأنَّ  على  احل��ر«  »النطاق  مب�شطلح  ذلك  ميغيل 

محمد الساملي * 
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حرة يف تنويع منتجاتها اإذا رغبت يف ذلك. يذكر نوعني 
من اخلدمات للطالب يتمثل يف التدري�س والفرز. ومن 
هذا املنطلق اأ�شبحت اإ�شالحات التدري�س جزًءا ل يتجزاأ 
من تطوير التعليم العايل الأمريكي بعد احلرب الأهلية. 
ُي�شي ميغيل اإىل الفرز على اأنه جتربة الطالب مع الدوائر 
املختلفة داخل الكلية. كان اإ�شالح الفرز عاماًل حا�شماً يف 
الأولية  الإ�شالحات  البحثية. ت�شمنت  ظهور اجلامعات 
القبول النتقائي على م�شتوى البكالوريو�س والدرا�شات 
يف  الأك���رب  والتحكم  الإق���ام���ة،  يف  وال���ش��ت��ث��م��ارات  العليا، 
امل��ت��زاي��دة يف  ت���وؤدي ه��ذه النتقائية  اخل���ربة اجل��ام��ع��ي��ة. 
التدري�س  هيئة  اأع�شاء  يف  النتقائية  زي��ادة  اإىل  القبول 
البحثية  ت�شعى جميع اجلامعات  وحتديد مدة اخلدمة. 
الكربى اإىل احل�شول على اأف�شل اأع�شاء هيئة التدري�س 
اأف�شل  اأعطت  العنا�شر  هذه  كل  الطالب.  اأف�شل  جلذب 
اجلامعات الأمريكية ميزة تناف�شية، والتي مثلت حاجًزا 

لحقاً لدخول مناف�شني يف ال�شوق الأكادميي.
بالإ�شافة اإىل ذلك، التناف�س يف اإنتاجية البحوث خلق عدم 
العاملية  اأن احلروب  الإ�شارة  التمويل. وجتدر  امل�شاواة يف 
اإن�شاء  مت  اإذ  �شرورة؛  الفيدرالية  البحوث  متويل  جعلت 
وم�شروع   )OSRD( والتطوير  العلمي  البحث  مكتب 
متويل  ا�شتمر  الثانية.  العاملية  احل��رب  خ��الل  مانهاتن 
اأبحاث ما بعد احلرب من خالل وك��الت متويل حمددة 
الوطني  وامل��رك��ز  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��دف��اع  ووزارة  ن��ا���ش��ا  م��ث��ل 
لل�شحة وغيها. يو�شح ميغيل اأنه منذ عام 1968 ذهب 
غالبية متويل الأبحاث الفيدرالية اإىل جامعات الأبحاث 
من الدرجة الأوىل. يولد الناجت البحثي تدفقات كبية 
من الدولرات. وهناك اأ�شباب جناح نظام جامعة الأبحاث 
لتحديد  ومقايي�س  اآليات  وت�شمل  املتحدة؛  ال��ولي��ات  يف 
امل��واه��ب، وال��ق��درة على ج��ذب امل��واه��ب وم���وارد التمويل 
امل��خ��ت��ل��ف��ة. ب��الإ���ش��اف��ة اإىل وج���ود »م�����ش��رتي��ن« حم��ددي��ن 
خدماتهم  حتديد  ميكنهم  الفيدرالية(  ال��وك��الت  )مثل 
وا�شتخدامها. جميع هذه العوامل ت�شهب يف هذه البحوث 

لتكون عالية اجلودة وذات اأهمية كبية.
ال�����ش��وؤال الأع��م��ق ه��و: مل���اذا تخلفت ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة يف 
اإن�شاء مثل هذه اجلامعات، وكيف  اأوروب��ا يف  البداية عن 
ت��غ��ي ذل����ك؟. ت��رك��ز اإج��اب��ة ه���ذا ال��ك��ت��اب ع��ل��ى حقيقة اأن 
التعليم.  احل���ر يف  ال�����ش��وق  ن��ه��ج  تتبع  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
لنكون دقيقني، �شنقول اإن نظام اجلامعة يعمل ك�شوق حر 
عندما يكون له ثالث �شمات: احلكم الذاتي. يتميز نظام 
ب��الإدارة الذاتية وكذلك عندما تكون مدار�شها  اجلامعة 
الذاتي  اأن يوجد احلكم  حرة يف حتديد اجتاهها. ميكن 
اأنها تتيح لها  ال��دول اجلامعات، طاملا  حتى عندما متول 

ماًل وا�شًعا من العمل. زيادة على ذلك، يعر�س النظام 
الدخول احلر وذلك عندما يكون من ال�شهل ن�شبًيا فتح 
جامعة جديدة. بالإ�شافة اإىل ذلك، يتميز نظام اجلامعة 
مموعة  بتقدمي  للموؤ�ش�شات  ُي�شمح  عندما  حر  بنطاق 
متنوعة من اخلدمات. يظهر نظام اجلامعات الأمريكية 
معظم  يف  امل��وج��ودة  تلك  م��ن  بكثي  اأك���ث  ال�شمات  ه��ذه 
البلدان الغنية. اأوًل، موؤ�ش�شاتها اخلا�شة م�شتقلة اإىل حد 
كبي، وتتمتع معظم جامعتها العامة با�شتقاللية كبية. 
ثانًيا، ميكن للدول واملوؤ�ش�شات وال�شركات الربحية اإن�شاء 
قيوًدا  اجلامعات  تواجه  ثالًثا،  ب�شهولة.  جامعات جديدة 
قليلة على اأن�شطتها. على �شبيل املثال، يقدم العديد منها 
مموعة كبية ومتنوعة من الدرجات العلمية يف نف�س 
امل�شت�شفيات، ويعني عزو ال�شعف  الوقت الذي تدير فيه 
هذه  اإىل  الالحقة  وقوتها  الأمريكية  للجامعات  الأويل 

ال�شمات اأنه يف التعليم. 
الوقت  يف  مو�شوعات  ميغيل  يتناول  الأخ��ي،  الف�شل  يف 
اجل��ام��ع��ي��ة  ال���ب���ح���وث  اأداء  م�����ش��ت��ق��ب��ل  وك���ذل���ك  احل�����ايل 
الأمريكية. ي�شي ميغيل اإىل اأربعة حتديات رئي�شية يجب 
اأن تكون اجلامعات على دراية بها يف امل�شتقبل. اأوًل، تعطيل 
النطاق. نظًرا لأن البحث مدعوم من خالل التدري�س يف 
للتهديد  القوى، فقد تتعر�س  واألعاب  املرحلة اجلامعية 
الإنرتنت  عرب  التعليم  �شكل  يف  التكنولوجيا  خ��الل  من 
ميكن  مناف�شة  الإنرتنت  عرب  التعليم  يوفر  بعد(.  )عن 
للمبادرات  اأق��ل  وتوفر  باجلامعة  اللتحاق  من  تقلل  اأن 
املوؤ�ش�شية،  الهوية  يف  يتمثل  ال��ث��اين،  التحدي  البحثية. 
لي�شمل مموعات  ال�شنني  مر  على  تو�شيع هذا  وقد مت 
م��ن ال��ن�����ش��اء والأق��ل��ي��ات ال��ع��رق��ي��ة وغ��يه��ا مم��ن مل يتم 

متثيلهم يف كل من وظائف هيئة التدري�س والإدارة. تقوم 
املجال يف  تفعل يف هذا  اأن  ويجب  املزيد  بعمل  املوؤ�ش�شات 
الوقت الراهن. �شيتطلب ذلك طرًقا جديدة لزيادة القوة 
املواهب  اأثناء حتديد  التنوع  وا�شتخال�شها من  املتجددة 
املتعلقة  ال�شيا�شية  املخاطر  ثالثاً،  وتوظيفها.  البحثية 
نظام  اأنَّ  املوؤلف  ُيوؤكد  والهجرة.  والتمويل  امل�شاواة  بعدم 
ال�شنني من عدم  ا�شتفاد على مر  اجلامعات البحثية قد 
قدراتها  من  كبي  ب�شكل  يزيد  مما  التمويل،  يف  امل�شاواة 
ال�شيا�شية  التغييات  ت��وؤث��ر  اأن  ميكن  ل��ذل��ك،  البحثية. 
تنبع  اأن  التمويل حيث ميكن  وا�شتخدامات  على م�شادر 
اإىل  بالإ�شافة  اليمني.  اأو  الي�شار  ال�شيا�شية من  املخاطر 
ذلك، كانت الهجرة مورًدا مهًما للمواهب البحثية. ميكن 
اأن يكون احلد من الهجرة �شيًفا ذا حدين قد ُيوؤثر على 
واأخ��ًيا،  العاملية.  وكذلك  الأمريكية  البحثية  اجلامعات 
التكاليف اخلارجة عن ال�شيطرة. ي�شبح هذا اجلزء مثًيا 
التكاليف  ارت��ف��اع  تربير  ميغيل  ي��ح��اول  حيث  لالهتمام 
با�شتخدام »تاأثي بومول« ، والذي يتعار�س مع النظرية 
القت�شادية الكال�شيكية لزيادة الرواتب املرتبطة بزيادة 
عايل  التعليم  اأن  اإىل  ي�شي   ، بب�شاطة  العمل.  اإنتاجية 
اجلودة ياأتي ب�شعر اأعلى. نظًرا لأن العديد من اجلامعات 
البحثية الُعليا فيها مبتكرون تقنيون، فقد كانت مهمة يف 
تطوير املنتجات واخلدمات والعمليات التي توفر فوائد 

مت�شقة للمجتمع. 
ق��راءة مُمتعة حول  وامل��ال يقدم  والعقول  الأ���ش��واق  كتاب 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  ال��ع��ايل  التعليم  نظام  تطور  كيفية 
وك��ي��ف اأ���ش��ب��ح يف م��وق��ع ف��ري��د ل��ق��ي��ادة ال��ع��امل يف م��ال 
النظرية القت�شادية  الكتاب برباعة بني  البحث. يجمع 
ج��اءت  كيف  مقنع  ب�شكل  ل��ُي��ج��ادل  التاريخي  والتحليل 
م��رت��ب��ة غ��ي متكافئة يف قمة  الأم��ري��ك��ي��ة يف  اجل��ام��ع��ات 

العامل، واإىل اأين قد ياأخذنا امل�شتقبل. 
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مربو األمس واليوم- أنطونيو بانفي: فلسفة التربية 
كتابات مختارة ... ماسسيمو بالداتشي

خالل ما يقرب من اأربعني عاًما »من بداية هذا القرن اإىل احلرب العاملية الثانية« من الهيمنة املثالية يف املجال الفل�سفي، ظهرت مواقف فكرية اأخرى يف اإيطاليا ون�سجت 
بع�ض البدائل النظرية املرتبطة مبجموعات ومدار�ض من اأ�سول خُمتلفة. من بني هذه التوجهات غري املثالية، حتتل العقالنية النقدية لأنطونيو بانفي مكانة مركزية 

لت�ساع اأفقها الثقايف والتخميني وثمار تطوراتها.

ودر���س  »م��ي��الن��و«  فيميكاتي  يف   1886 ع��ام  بانفي  ول��د 
يف م��ي��الن��و حت��ت اإ����ش���راف ال��ف��ي��ل�����ش��وف ال��ك��ان��ط��ي بييو 
ل�شيميل  ن���دوات  تابع   1911  -1910 ع��ام  ويف  مارتينيتي 
وهو�شرل يف اأملانيا. عمل مدر�شاً لعدة �شنوات يف املدار�س 
اأ�شتاذا يف جامعة ميالنو من عام 1939  الثانوية، وعمل 
الفل�شفة  الرئي�شية  اأعماله  من   .1957 ع��ام  وفاته  حتى 
 1926 العقل  نظرية  وم��ب��ادئ   ،1923 ال��روح��ي��ة  واحل��ي��اة 
اأُِعيَد ن�شر كتاباته الرتبوية  والرجل الكوبرنيكي 1950. 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة مب���ا يف ذل���ك ال���ت���ي���ارات ال��رتب��وي��ة الأمل��ان��ي��ة 
املعا�شرة وم�شكلة النظرية الفل�شفية للتعليم عام 1925 

حتت عنوان »علم اأ�شول التدري�س وفل�شفة التعليم«. 
الذين  الأوائ��ل  بني  من  بانفي  اأنطونيو  الفيل�شوف  كان 
قدموا التيارات الفكرية الرئي�شية القادمة من الفل�شفة 
يف  والع�شرين  ع�شر  التا�شع  القرنني  مطلع  يف  الأملانية 
اإيطاليا، من الظاهراتية لهو�شرل و�شيميل و�شيلر ومن 
القادم من فكر  ثم اقرتب من فكر مارك�س. قام بانفي، 
املثالية املتعالية ملارتينيتي املتاأثر بكانط بتطوير فل�شفة 
اإذ يقرتح  ع��ق��الن��ي��ة م��ع��ار���ش��ة ل��ف��ك��رة ال��ع��ق��ل امل��ت��زم��ت، 
الفيل�شوف عقالنية معادية لالأ�شولية املتزمتة مطلوب 
منها القيام مبهمة عاملية نقدية يف مال املعرفة لي�شل 
اأنطونيو بانفي اإىل مرحلة الن�شج يف فكره الرتبوي يف 
نهاية اإعداد دقيق لتاأمله يف علم اأ�شول التدري�س الأملاين 
امل��ع��ا���ش��ر وال��َت��َح��ُق��ق م��ن اإم��ك��ان��ي��ة تطبيق ال��ظ��اه��رات��ي��ة 
العملي  والتعليم  الرتبية  فل�شفة  والتمييز بني  املتعالية 
التي يعتربها �شرورية لنقاء ودقة النظرية واإىل مرونة 
املمار�شة. يركز بانفي على موؤلفني متوافقني متاًما مع 
�شيميل  وهما  للتعليم  الإ�شكالية  الطبيعة  ملفهوم  راأي��ه 
للنظام  الثقافة  ع��امل  يف  التمايز  يف  لبحثهما  وك��اب��وين 
ورد  الت�����ش��ال  خ��الل  م��ن  اخل��ا���ش��ة  وم�شاكله  التعليمي 
اإىل  وام��ت��داده��ا  الأخ���رى  الثقافية  اجل��وان��ب  م��ع  الفعل 

جميع اأ�شكال احلياة. 

ا بالن�شبة لبانفي والتي  جتربة املقاومة كانت مهمة اأي�شً
�شاعدت على تعزيز التحول يف املعنى املارك�شي لعقالنيته 
ال��ن��ق��دي��ة ودف��ع��ت��ه يف ف���رتة م��ا ب��ع��د احل���رب ع��ل��ى طريق 
التزام �شيا�شي قوي اأدى اإىل تاأكيد بانفي على �شالحية 
للتجديد  وكمبداأ  الجتماعية  للثورة  املارك�شية كنظرية 
الأخالقي والثقايف يف فرتة احلرب واأزمة ما بعد احلرب. 
والواقع اأن املارك�شية يف راأيه تعزز »املوقف النقدي للفكر« 
وت�شبح اأغنى اأ�شكال الوعي التاريخي والن�شاط الفكري. 
لين�شج التوجه املارك�شي يف بانفي لي�س فقط فيما يتعلق 
ا فيما يتعلق ببع�س  بدرا�شات وقراءات معينة، ولكن اأي�شً

التجارب ال�شخ�شية وال�شيا�شية. 
الفل�شفي  و�شعه  بانفي  نظم  و1943   1922 ع��ام��ي  ب��ني 
اإىل جانب  و���ش��وح��اً  اأك���ث  ب�شكل  ال��ع��ق��ائ��دي  الإط����ار  يف 
نف�شه«  بانفي  قبل  م��ن  »التعبي  الأخ��الق��ي��ة  العقالنية 
التي تدمج اخلربة والعقل يف منظور غي متزمت حيث 
حلظات:  ث��الث  خ��الل  م��ن  مهمته  العقل  منطق  ينفذ 
»اجلدلية« التي يطور فيها العنا�شر البديهية للمعرفة 
م���ن خ���الل ال��ل��غ��ة وي��رف��ع��ه��ا اإىل م�����ش��ت��وى ال��ع��ق��الن��ي��ة؛ 
باعتبارها  املختلفة  الأف��ك��ار  حت��دد  التي  »ال���ش��ت��دللت« 
التي  »الظاهراتية«  اخل���ربة؛  وتطوير  لتنظيم  ق��وان��ني 
واملعرفة  اخل��ربة  وم���الت  الفكرة  ب��ني  العالقة  حت��دد 

املختلفة.
الفخري يف علم  الأ���ش��ت��اذ  ب��يت��ني  م��اري��ا  ك��ان جوفانني 
اأ�شول التدري�س يف جامعة بولونيا الإيطالية، هو الذي 
طور ون�شر وتعمق يف الإ�شكالية الرتبوية واأع��اد اقرتاح 
وفل�شفة  ال��ت��دري�����س  اأ���ش��ول  علم  ب��ني  التمييز  يف  بانفي 
الكرامة  اإع��ط��اء  على  ال��ق��ادر  الوحيد  باعتباره  التعليم 
التعريف  جتنب  عن  ف�شاًل  لكليهما،  املنا�شبة  الثقافية 
العام جًدا لفل�شفة التعليم مع الفل�شفة باأكملها يف عمله 
ا بالأبعاد الأخالقية واجلمالية  الرئي�شي الذي اهتم اأي�شً

والدينية وهو »تعليم العقل« عام 1968. 

حيث يقول اإنِّه من ال�شروري البدء من ظاهرة التعليم 
مبعنى التحليل النظري للعر�س التاريخي الثقايف الذي 
تتحقق فيه املُُثل الرتبوية. بالن�شبة لهيجل، فاإنَّ درا�شة 
ظاهرة َتعاُقب ال�شخ�شيات التاريخية والثقافية التي من 
اجلدلية  العالقة  لُيعزز  الذاتي  الوعي  يتحقق  خاللها 
لهيجل بني العقل والواقع واحلاجة اإىل التفكي املنهجي 
املُهمة  اأنها  اإليها على  ُينظر  التي  التجربة  الوحدوي يف 
الأ�شا�شية للفل�شفة، واملفهوم الديناميكي احليوي العملي 
لهذه التجربة نف�شها. وفًقا ل�شهادة بانفي اخلا�شة: كان 
هيجل »اأول ال�شادة العظماء« الذين اأر�شدوين على طريق 

التفكي التاأملي. 
ا�شتعادة معاين  اإىل  وبالن�شبة لهو�شرل: ي�شي امل�شطلح 
ال��وع��ي لأن��ه  اأهمية وو���ش��وًح��ا كظاهرية  ال��واق��ع الأك���ث 
نف�شه بني  العامل  ال�شروري و�شع وجود  اأنه من  يعتقد 
قو�شني ك�شيء م�شتقل عن عالقته بالوعي. يف هذا امل�شار 
ي�شل بانفي اإىل متييز اأ�شا�شي بني علم اأ�شول التدري�س 

وفل�شفة التعليم:
ِثل بالتايل وجود التعليم لأن التعليم  اإن فكرة التعليم ل مُتَ
واملو�شوعية  الذاتية  الظاهراتية  من��اذج  م��ن  مموعة 
الإيجابية وال�شلبية وهو يف توترها وعدم اختزالها يف حد 
ذاتها، التوتر وعدم الختزال الذي يتجلى عاملًيا يف الوعي 
مثل العالقة بني املثالية والواقع والتي مل تنجح اأبًدا يف 
املجال التعليمي. حتى يف الفل�شفة احلالية لتعليم اللغة 
الإجنليزية والفرن�شية، هناك اهتمام كبي بالظاهراتية 
خ��ا���ش��ة م��ن ج��ان��ب ت��ل��ك الأ���ش��ال��ي��ب ال��رتب��وي��ة امللتزمة 
�شيا�شياً بالنقد الأ�شويل للمعرفة الرتبوية والتجريبية 
امل�شرتك بني كل هذه  القا�شم  فاإن  املنهجية. ومع ذلك، 
اخلطوط من التف�شي الفل�شفي للتجربة التعليمية هو 

عدم اختزال الأخية يف مموعة من احلقائق.
اإن م���ب���ادئ ن��ظ��ري��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ب��ان��ف��ي ه���ي يف 
توليفة  ب��اع��ت��ب��اره  التعليم  مفهوم  حت��دي��د  على  ال��ق��درة 

فاتنة نوفل * 
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الفردية  امل��رك��زي��ة  للوحدة  متعار�شتني  »حلظتني  ب��ني 
يجب  الرتبوية  العملية  اأن  حيث  العاملية«؛  والعالقات 
اأن تكون م�شحوبة بالتطور النف�شي لل�شخ�س من خالل 
الإميان القوي باأن التعليم مرغوب فيه كو�شيلة موؤكدة 

ل غنى عنها لإ�شفاء الروحانية على احلياة الب�شرية.
امل�شاهمة  ال��ق��وي��ة ه��ي  ال��رتب��وي��ة وال��ع��ق��الن��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة ل��ل��م��وؤل��ف يف ال��ت��ف��ك��ي يف ال��ت��ع��ل��ي��م امل��ع��ا���ش��ر، 
ال��ع��ق��الين؛  ال��رج��ل  �شخ�شية  تثقيف  ال�����ش��روري  ف��م��ن 
العامل  وحت��دي��ات  التناق�شات  يعي�س  ال��ذي  الرجل  لإن��ه 
يف  يعمل  نف�شه  ي��ج��د  وال����ذي  وال�����ش��ن��اع��ي  التكنولوجي 
ي�شع  ول��ذل��ك  ويت�شكل،  وينمو  فيه  ول��د  ال��ذي  املجتمع 
الإن�شانية  الأزم���ة  على  والتغلب  العبور  نظريات  بانفي 

التي تكاد تكون برناًما جديًدا للتنوير. 
اأما ِعلم اأ�شول التدري�س فاإنِّه يت�شكل كنظام نا�شج وكامل 
اإىل  املجردة  العملية  املبادئ  م�شتوى  من  ينتقل  عندما 
اإىل  اأخ��ًيا  للو�شول  املعياري  النظري  التفكي  م�شتوى 
»التفكي املثايل« الذي يحدد »الهدف املثايل للتعليم يف 

نقائه وعامليته« ويف د�شتور كامل ومتناغم لالإن�شان.
يف  البانتيانية  التدري�س  اأ���ش��ول  م��ن  اآخ��ر  جانب  يوجد 
الأخالقية  الأزم��ة  اإنعكا�س  يف  املدر�شي  للنموذج  ت�شوره 
الج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى امل��در���ش��ة ك��رف�����س ال��ق��ب��ول م��ن ِق��َب��ل 
التقني العلمي للح�شارة احلديثة ويف  املدر�شة لالجتاه 
جميع  بني  امل�شاواة  اأن��ك��رت  اأنها  الربجوازية  اإىل  النظر 
املواطنني يف حق التعليم، ووافق بانفي من ناحية اأخرى 
على مدر�شة التكافوؤ ب�شروط معينة بينما عار�س املدر�شة 
نقدية  بروح  للتعليم  �شروري  فقط  فاحلوار  الطائفية. 
مو�شوعية  معرفة  يت�شمن  تعليًما  ا  اأي�شً يتطلب  ولكنه 
ملمار�شة  ملمو�شا  وت��وج��ه��ا  وال��ت��اري��خ��ي  العلمي  ل��ل��واق��ع 
العمل.  على  القائمة  الدميقراطية  الجتماعية  احلياة 
مت بناء علم اأ�شول التدري�س يف �شياق الفل�شفة املتعالية 
العاملية  املوؤ�ش�شات  ربط  خالل  من  �شواء  تطوره  وُيَوَجه 
باملوؤ�ش�شات الفردية واملحددة، ومن خالل جتاوز الأبعاد 
بالتحولت  الإح�����ش��ا���س  وا�شتيعاب  وال��ف��ردي��ة  امللمو�شة 
املحددة للفرد ومن خالل البحث عن ا�شتقاللية التعليم 

يف جميع املجالت دون اأن يحدد نظرية معينة مطلًقا.

يف مال الأخالق، يتعمق بانفي قبل كل �شيء يف العالقة 
بني الروح والفرد، فعندما تدخل عادة جماعية معينة يف 
جتديد  يف  املتمثل  الإن�شان  مو�شوع  م�شكلة  ت��ربز  اأزم��ة، 
فكرة ال�شخ�س و�شورة املجتمع واإعادة ربطهما على اأ�ش�س 
التقليدية  العامة  القيم  بني  توتر  ين�شاأ  وهكذا  جديدة، 
واملطالب الِقَيِمَية اجلديدة التي تف�شل ظهور الأخالق 

جديد  نظام  هناك  �شخ�شي.  لتحول  وخيار  كم�شوؤولية 
التناق�س  القائمة؛ يف هذا  ال��روح  يتعار�س مع  للمبادئ 
يتم تاأكيد املبداأ الأ�شا�شي للحرية حتى من خالل امل�شاكل 
الفرد لي�شل  الوقت نف�شه من خالل عمل  العميقة ويف 

ا اإىل مرحلة الن�شج. م�شتوى الروح اأي�شً
اأن الأخالق عند بانفي مرتبطة مبنظور �شخ�شي  يبدو 
جلميع  احلميمة  الإ���ش��ك��ال��ي��ة  بالطبيعة  تتميز  للغاية 
التجربة  ف��اإن  بانفي،  وبح�شب  للفرد.  املمكنة  اخل��ي��ارات 
الدينية ُتبنى من خالل جدلية غنية ومعقدة تن�شاأ بني 
اللحظة العقائدية لتاأكيد الإميان باهلل وحلظة ال�شمي 
بالعالقة  املرتبطة  امل�شاكل  داخلًيا  يعي�س  ال��ذي  الديني 

بني الإن�شان واهلل )اخلطيئة، اخلال�س والنعمة(.
الفل�شفة  ق��راءة  اإع��ادة  بانفي  اق��رتح  من خالل درا�شاته، 
الأوروب��ي��ة التي وج��دت حلظاتها املركزية يف التفكي يف 
التاريخية  الأزم���ة  تف�شي  ويف  والثقافة  اخل��ربة  اأ�شكال 
للح�شارة احلديثة ويف احلاجة اإىل اإعادة تاأ�شي�س الِفِكر 
امل��ن��اه�����ش��ة لالأ�شولية  ال��ع��ق��الن��ي��ة  ن��ظ��ر  ل��وج��ه��ات  وف��ًق��ا 
تدريجًيا  لبانفي  اجلامعي  التدري�س  اأن��ت��ج  والتعددية. 
»م��در���ش��ة« حقيقية ت��ط��ورت مب��ا ي��ت��ج��اوز م��واق��ف املعلم 
بعقالنيته  يتعلق  ف��ي��م��ا  ُم��ت��ل��ف��ة  اجت���اه���ات  يف  ��ا  واأي�����شً
ال��ن��ق��دي��ة ل��ت��غ��ذي ال��ن��ق��ا���س ال��ف��ل�����ش��ف��ي الإي����ط����ايل حتى 
وجوليو  با�شي  واإن�شو  كانتوين  رمي��و  ك��ان  ال�شبعينيات. 
اأفكاره  الذين عّمقوا  املدر�شة،  اأهم دعاة هذه  بريتي من 

حول الفن واجلماليات. 
اأن��ه معرفة  على  يف�شره  بانفي  ف��اإنَّ  للعلم،  بالن�شبة  اأم��ا 
نقدية تتكون من النظرية والتطبيق والتفكي املنطقي 
واملنهجي والتطور التقني. من ال�شروري اأن ُيدِرك العلم 

باملعنى  اأكث �شرامة  واأن ي�شبح  ُمنا�شب  ب�شكل  »فكرته« 
النقدي املنهجي وينظم منوذًجا ل� »العقل العلمي« يربر 
التعقيد والتنوع و»املرونة« من هذه الأ�شكال من املعرفة 
وي�شمح بتقييم النتائج بنف�س الطريقة. وبهذا املعنى فاإنَّ 
اإليها  العلم م�شتقل عن الفل�شفة ولكنه يعود بال�شرورة 
باعتبارها �شمانة خا�شة له حيث ي�شعى اإىل دمج عاملية 

قوانينه واأنظمته الفئوية.
تاأليف  يف  ب���ارًزا  دوًرا  للفل�شفة  اأنَّ  يفرت�س  بانفي،  ِفْكر 
اإ���ش��ك��ال��ي��ة ال��ط��ب��ي��ع��ة يف ال��ت��ج��رب��ة وال��ت��ع��ب��ي م���ن خ��الل 
العقالنية املتعالية التي يتم تغييها يف متلف مالت 

املعرفة.
ت�شي الإ�شكالية والظواهر اإىل العقالنية النقدية التي 
املعرفة والعمل وتف�شيها لي�س  التحقيق يف  اإىل  تهدف 
يف اجتاه د�شتور ميتافيزيقي اأو علم ما وراء الطبيعة، بل 
على  ُتْفَهم  ومت�شامية  وتخطيطية  عملية  معرفة  نحو 
�شديدة  ذل��ك يف معار�شة  وب��ح��ث، وه��ي تفعل  اأن��ه��ا من��و 
لإدعاء املنهجية؛ ويبدو اأنَّ هذا هو الجتاه الذي يتخذه 
ل  ال��ت��اأوي��ل.  اإىل  التف�شي  م��ن  املعا�شر  الفكر  م��ن  ج��زء 
اأو قيم عاملية م��ردة  م��ب��ادئ  م��ن  ال��ن��م��اذج  ه��ذه  تتكون 
وتتخذ  وتاريخي ملمو�س  اإن�شاين  واقع  تعمل يف  ولكنها 
اأم��ا  وامل��ع��اين،  ك��ب��ية ومتنوعة م��ن اجل��وان��ب  مموعة 
الفل�شفة فهي ُتفَهم يف املقام الأول على اأنها وعٌي عقالين 
للعالقة املعقدة بني التجربة املعا�شة والأ�شكال الروحية، 
تتمثل وظيفتها الأ�شا�شية يف ا�شتيعاب وحتليل ما يتعلق 
مبختلف مالت الثقافة يف كل من افرتا�شاتها امل�شبقة 
مفهوم  حتى  ال��ثي��ة،  وظواهرها  التاأ�شي�شية  وهياكلها 
اجلمال هو »نتاج غي م�شتقر جلدلية متجددة با�شتمرار 
واحلكم  ال��ذوق  ومنظومة  املجردة  املثالية  القاعدة  بني 
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وسائط التعلم الرقمية: النظريات والعمليات والحلول
فلورنس مارتن وأنتوني كارل بيتروس

ف�سر الفيل�سوف واملفكر الإجنليزي »اأرنولد توينبي«  ن�سوء احل�سارات بنظرية التحدي وال�ستجابة، التي ا�ستلهمها من علم النف�ض ال�سلوكي، وموؤداها» اأن الفرد عندما 
ال�سدمة  اإيجابية وهي تقبل  اأو  املا�سي، في�سبح انطوائيًا،  اإىل  �سلبية بالنكو�ض  اإما  يتعر�ض ل�سدمة ما، يفقد توازنه لفرتة، ثم قد ي�ستجيب بنوعني من ال�ستجابة، 

والعرتاف بها وحماولة التغلب عليها فيكون انب�ساطيا«.

الأمم  ت�شتثي  التي  هي  ال�شعبة  الظروف  اأن  توينبي»  ي��رى   
وهي  منها  اخلارقة  التحديات  اإقامة احل�شارات، خا�شة  على 
حتديات  العامل  واج��ه  وال�شتثمار«.  الإب���داع  على  حتفز  التي 
كربى بعد جائحة »كورونا « اأهمها حتدي »م�شتقبل التعليم«، 
فبعد تعليق الدرا�شة باجلامعات واملدار�س، ظل ت�شاوؤل يطرح 
اأع��وام  بعد  الطالب  م�شتقبل  وم��ا  التعليم؟  م�شي  ما  نف�شه، 
ال��ذي فر�شته ال�شرورة،  ال��درا���ش��ة؟  وك��ان احل��ل  طويلة م��ن 
بعد،  ع��ن  التعليمية  العملية  ا�شتمرار  امل�شتقبل،  وح�شابات 
الأنظمة  �شي�شكل  املجال  هذا  اأن  والأب��ح��اث  الدرا�شات  واأك��دت 
التعليمية يف امل�شتقبل، ومبا اأن امل�شتقبل يبداأ الآن فقد بداأت 
الكثي من الدول يف التوجه نحو التعليم الإلكرتوين والتو�شع 
يف ا�شتخدامه، وزيادة ال�شتثمار فيه. ومما يعزز هذا التوجه اأن 
هناك العديد من اجلامعات العريقة يف العامل مثل »هارفارد، 
وج��ام��ع��ة ل���ن���دن، و���ش��ي��دين، وج���ون���ز ه��وب��ك��ن��ز، وم��ان�����ش�����ش��رت«، 
وغيها بداأت ت�شتثمر يف التعليم الإلكرتوين وحتول العديد 
من مناهجها ومقرراتها الدرا�شية عرب التعليم الإلكرتوين. 
اإىل  عاملية  اأك��ادمي��ي��ة  �شمعة  ذات  ومعاهد  جامعات  دخ��ول  اإن 
بتن�شيط  التوقعات  يعزز  الكامل  الإل��ك��رتوين  التعليم  م��ال 
وتطوير �شناعة التعليم الرقمية بجانب ال�شركات، وال�شراكات 
العاملية ب�شكل اأ�شرع مما قدر اخلرباء، حني توقعوا هذه النقلة 

النوعية يف مرحلة ما بعد عام 2030.
اأنظمة  م��ن  الكثي  حت��رك  اإىل  ك��ورون��ا  ف��يو���س  تف�شي  اأدى 
التعليم يف العامل لتخاذ العديد من اخلطوات ال�شريعة جتاه 
مما  عليه،  والإن��ف��اق  الإل��ك��رتوين  التعليم  وتوظيف  ا�شتخدام 
من  الكثي  واإزال���ة  ا�شتخدامه،  و�شرعة  تب�شيطه،  اإىل  ي���وؤدي 
اأمامه، حيث خ�ش�شت مبالغ  التي تقف  التحديات، والعقبات 
كبية للبحث العلمي، والعمل امليداين حلل تلك الإ�شكاليات، 
الإل��ك��رتوين  التعليم  اأم���ام  القائمة  ال�شعوبات  ك��ل  وت��ذل��ي��ل 
وتوظيفه  انت�شاره،  �شرعة  ل�شمان  وذل��ك  بعد،  ع��ن  والتعلم 
ب��ف��اع��ل��ي��ة يف ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م  وال��ت��ع��ل��م. ف��ق��د امل���ك���ان ����ش���وؤدده 
ن�شاهده  اأي��دي��ن��ا  م��ت��ن��اول  م��ت��اح��ا، يف  البعيد  واأ���ش��ب��ح  ال��ق��دمي 
املعلومات  ب���ه، وح����ررت تقنية  ون��ت��اأث��ر  ف��ي��ه  ون��وؤث��ر  ون���ح���اوره 
الإن�����ش��ان م��ن ق��ي��ود ال���زم���ان، وامل��ك��ان وو���ش��ع��ت دائ����رة وج���وده. 

الرتبويني يف حتقق  اأح��الم  الهائلة  التقنية  الإمكانات  جعلت 
التعليم والتعلم زمانا، ومكانا قريبة  مفاهيم الالمركزية يف 
اإذا ما متَّ ا�شتثمارها بفاعلية، وكفاءة يف حتويل منوذج  املنال، 
التعليم التقليدي املغلق اإىل بيئة مرنة، يتبادل فيها الالعبون 
يف امل�شرح الرتبوي )طالب ومعلمون(الأدوار، من اأجل عملية 

تعلم ت�شتمر مدى احلياة.
حتتوي  حديثة،  ات�شال  و�شائل  الرقمية  الإع��الم  و�شائل  تعد 
تو�شيع  اأج��ل  وعمليات، من  واإج���راءات  واأف��ك��ار،  على مفاهيم، 
خالل  م��ن  تعليم،  اأف�����ش��ل  لتوفي  امل��رب��ني  م��ه��ارات  وحت�شني 
والتدريب  الرقمية  الإع���الم  و�شائط  ت�شميم  كيفية  معرفة 
الهامة  املهارات  واكت�شاب  وج��ه،  اأف�شل  على  ا�شتخدامها  على 
يف ال�شياق املهني احلديث، وتعليم الطالب بال ا�شتثناء ب�شكل 
اإىل مموعة وا�شعة من  الو�شول  متطور، وم�شاعدتهم على 
وتعتمد  انتباههم.  ج��ذب  على  تتناف�س  ال��ت��ي  التعلم  و�شائل 
فاعلية العملية التعليمية على القرارات التي يتخذها اأ�شحاب 
القرار حول الو�شائل التي يتم اختيارها، وت�شنيعها وتو�شيلها 

للطالب.
للو�شائط  ك��م��رادف  ال��رق��م��ي��ة  ال��و���ش��ائ��ط  م�شطلح  ي�شتخدم 
مموعة  ي�شمل  الذي  الرقمي  »املحتوى  بها  ونعني  املتعددة، 
م��ت��ن��وع��ة م���ن ال��ع��ن��ا���ش��ر م��ث��ل « ال��ن�����ش��و���س، وال�����ش��وت��ي��ات، 
والفيديوهات، والر�شوم املتحركة، وميكن تقدميها من خالل 
والبيئات  الإنرتنت  عرب  واألعاب،  واأ�شطوانات،  متلفة،  �شور 
ت�شنيف  ومي��ك��ن  ال��رق��م��ي��ة.  ك��امل��ن�����ش��ات  اجل���دي���دة  التعليمية 
من  ملتقطة  كانت  �شواء  اأ�شلها  اأ�شا�س  على  الإع��الم  و�شائط 
ووقتها  احلا�شوب،  بوا�شطة  توليفها  مت  اأو  احلقيقي،  العامل 
اأو  يتم تقدميها فيها مت�شلة  التي  الزمنية  الفرتة  من حيث 

منف�شلة.
التمثيل  من  بناء  »باأنه  الو�شائط  املتعدد  التعلم  ماير  يعرف 
الذهني لدى الطالب عندما تقدم لهم مموعة من الكلمات 
وال�شور، وي�شمل عنا�شر �شمعية وب�شرية ور�شوما متحركة«. 
ويعرف املكتب الوطني للف�شاء، الو�شائط املتعددة باأنها »مزيج 
وال�شور  الن�س  مثل  الرقمية،  الو�شائط  اأن���واع  متلف  م��ن 
وال�شوت والفيديو، يف تطبيق اأو عر�س تفاعلي متكامل متعدد 

احلوا�س لنقل ر�شالة اأو معلومات اإىل جمهور«.
�شاهمت الو�شائط الرقمية يف اإثراء اخلربات يف مال التعليم، 
املتعلمني  ح��اج��ات  وتقييم  وال��ت��ط��وي��ر  الت�شميم  خ���الل  م��ن 
التكنوجليني  كفاءة  تثبت  متطورة،  و�شائط  اإن�شاء  اأج��ل  من 
فقد تطور  التعلم،  الرقمية يف  الو�شائط  اإدم��اج  وامل��درب��ني يف 
اإىل  ثابتة،  �شور  اإليه  ت�شاف  ال��ذي  املكتوب  الن�س  الأم��ر من 
ال�شور املتحركة كاأداة متلفة من اأدوات التعلم، ثم تطور اإىل 
انت�شار  بعد  خا�شة  �شعبيته  ازدادت  التعليمي«الذي  »الفيديو 
ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي اأ���ش��ب��ح��ت يف اأي����دي اجل��م��ي��ع، وت�شبب 
امل�����ش��در، وال��ن��وع��ي��ة، وطريقة  ت��ن��وع �شديد م��ن حيث  ذل��ك يف 
التوا�شل، و�شرعة انت�شار الفيديو، وزيادة جودته، كما ظهرت 
تكون  اأن  والتي ميكن  ال�شن،  بالألعاب خا�شة ل�شغار  املحاكاة 
التعليم  واأو���ش��اط  املهنية،  البيئات  يف  ج��دا  قوية  تعلم  اأدوات 
التعليمية. و�شتقوم  اإذا كانت متوافقة مع الأه��داف  الر�شمي، 
تخلق  اأن  مي��ك��ن  ك��م��ا  خ��ا���س،  ب�شكل  التحفيز  يف  ج��ي��د  بعمل 
حالة من التعاطف بني املتعلمني. اأ�شبح التعليم الإلكرتوين 
قاعدة ولي�س ا�شتثناء، ل �شيما مع زيادة الدورات الإلكرتونية 
املتاحة يف القطاع اجلامعي، ومال ال�شناعة وبرامج تدريب 
املوظفني، مبا ي�شمح به من مرونة يقدمها للمتعلمني، ففي 
اأك��ث، وت�شميم  اأو  ال��دورات الإلكرتونية ميكن توفي م��درب 

دورات تفاعلية تدمج بني متلف من و�شائط املعلومات .
وا�شتخدامها،  املحمولة  الأج��ه��زة  زي���ادة  املا�شي  العقد  �شهد 
واأ�شبح من املمكن تقدمي حمتوى رقمي ميكن الو�شول اإليه 
من خالل الأقرا�س الرقمية والتطبيقات والبيانات املتواجدة 
الهواتف  ع��رب  التنقل  بخا�شية  تتمتع  التي  الن��رتن��ت،  على 
الأخ��رى.  الرقمية  والو�شائط  اللوحية،  واحلوا�شيب  الذكية، 
اأتاحت تقنيات التعلم النا�شئة لنا اأن نتعلم يف اأماكن متلفة 
واأوقات متعددة؛ فقد �شهل الذكاء ال�شطناعي القابل للتكيف 
احلا�شوبية  امل���ه���ارات  ت��رتك��ز  ل��دي��ن��ا.  التعلم  اح��ت��ي��اج��ات  ف��ه��م 
ال��ق��اب��ل��ة للتعميم،  امل��ت��ع��ددة  ال��و���ش��ائ��ط  الأ���ش��ا���ش��ي��ة يف م��ع��رف��ة 
على  تعتمد  وال��ت��ي  املتعلمني،  م��ن  ق��در  اأك���رب  اإىل  وال��و���ش��ول 
قدر كبي من التفاعل، وميكن حتديث املعلومات من خاللها 
ب�شهولة، وتكون متاحة من حيث التكلفة، وميكن تداولها على 

فينان نبيل * 
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نحو فردي.
تعتمد النظرية املعرفية للتعلم املتعدد الو�شائط،على قناتني 
)ال�شمعية،والب�شرية(  املعلومات  معاجلة  نظرية  منف�شلتني، 
ونظرية الرتميز املزدوج التي تعتمد على اإدخال املعلومات اإىل 
الآذان والعني،  ال�شور عرب  اأو  بالكلمات  اإما  الذاكرة احل�شية، 
وتو�شيلها  واإدم��اج��ه��ا  وتنظيمها  املعلومات  اخ��ت��ي��ار  وعملية 
اأن يكون هدف التعليم هو  امل��دى. ويجب  اإىل الذاكرة طويلة 
املر�شد يف اختيار املحتوى املنا�شب للمتعلم. ت�شتخدم الو�شائط 
املتاحة  امل��واد  واإدارة  الأداء،  وحت�شني  التعلم  لتي�شي  الرقمية 
بطريقة اإبداعية، وتخلق بيئات مرحة على م�شتوى النظرية، 
واملمار�شة، والتقييم. ويقدم مبادئ اإثرائية تعتمد على التكرار، 
والتدريب، والتوا�شل، والتفرد. يتم التهجني بني العديد من 
الو�شائط، والكلمات، وال�شور، للو�شول لأف�شل نتائج التعلم. 
للو�شول  للقيا�س  قابلة  الأه���داف  الإل��ك��رتوين  التعلم  ي�شع 
ال�شتخدام  �شهلة  واجهات  وت�شميم  للتعلم،   وا�شحة  لنتائج 
مما يعزز نقل املعرفة، ويوفر جتربة تعلم ثرية . اعتمد »ماير« 
يف نظريته املعرفية للو�شائط املتعددة على الدمج بني اأف�شل 
مبادئ ثالثة،  بني  وربط  التعلم،  تي�شر  التي  ال�شرتاتيجيات 
بنظرية  والدم���اج  والتنظيم،  املعريف،  الت�شميم  اختيار  مبداأ 

معاجلة املعلومات.
وهيكلة  وتنظيم  جل��م��ع،  اإط����ارا  ت��وف��ر  متلفة  من���اذج  ت��وج��د 
و�شائط  وتقدمي  تطوير  اأج��ل  من  منهجية  ب�شورة  املعلومات 
املتعلمني. وقد مت و�شع  التعليمية وتلبية احتياجات  الإعالم 
الهند�شة،  م��الت  يف  ل�شتخدامها  الأط���ر  ه��ذه  م��ن  العديد 
وع���ل���وم احل���ا����ش���وب، وت�����ش��م��ي��م ال���ربم���ي���ات ل��ل��ح�����ش��ول على 
عمل  بيئة  احتياجات  ولتلبية  العمالء،  م��ن  ف��وري��ة  تعليقات 
دينامية، وتناف�شية على ال�شعيد العاملي، ووجد امل�شممون اأن 
ا�شتخدام منهج يتكيف ب�شكل مالئم مع قيود  من ال�شروري 
لقوى  ب�شرعة  ال�شتجابة  م��رون��ة  ويتيح  وامل��ي��زان��ي��ة،  ال��وق��ت 
قابلة  متلفة  من��اذج  وا�شتخدام  با�شتمرار،  املتغية  ال�شوق 
للتطبيق على مموعة متنوعة من اأنواع امل�شاريع التي تقوم 
املتعلمني،وحتليل  وحتليل  الح��ت��ي��اج��ات   حتليل  اإج���راء  على 
على  املتعلمني  مل�شاعدة  الذاتي  التقييم  ا�شتخدام  ثم  ال�شياق، 
يف  للتو�شع  والعمليات  والإج����راءات  واملفاهيم،  الأف��ك��ار،  فهم 
للو�شائط  واإن���ت���اج  ت�شميم  اأف�����ش��ل  ل��ت��وف��ي  الت�����ش��ال  م���ال 

الرقمية. 
ت��ت��ف��اوت و���ش��ائ��ل الإع������الم م���ا ب���ني الأ����ش���ي���اء ال�����ش��غ��ية ال��ت��ي 
ال�شمعية والب�شرية  نتقا�شمها مع الأ�شدقاء والأ�شرة، واملواد 
ذات اجلودة املهنية العالية التي تبث حول العامل. اأ�شبح لدى 
اإنتاجية،  اأدوات  اإىل  الو�شول  على  القدرة  العظمى  الأغلبية 
اأن  الأمر الذي ي�شمح باإنتاج و�شائط متعددة، والتي ي�شتطيع 
الأدوات  ه��ذه  كانت  واإن  لوحيا.  هاتفا  ميلك  من  كل  ينتجها 
متنحنا بع�س ال�شلطة على و�شائل الإعالم،اإل اأنَّ هذه الأدوات 
التعليم؛  اأن تتخذ ق��رارات ا�شرتاتيجية يف مال  ل ت�شتطيع 

لإنتاج  ب��ارع��ة  وت�شميمية  اإداري���ة  م��ه��ارات  اإىل  بحاجة  فنحن 
الت�شميم  ذات  وامل��ت��ط��ورة  الفعالة  الإع����الم  و���ش��ائ��ط  م��ن  ن��وع 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي،ال��ت��ي ت�����ش��ه��م يف اإن���ت���اج ث����روة ك��ب��ية م���ن امل��ع��رف��ة، 
واخلربة يتم الختيار فيما بينها. مل يعد التعليم اللكرتوين 
يف وقتنا احلايل ا�شتثناء؛ فالطالب الآن متطورون م�شتهلكون 
انتباههم،  ج��ذب  على  الإع��الم  و�شائل  تتناف�س  للتكنولوجيا، 
وتعتمد فعاليتنا التعليمية على القرارات التي نتخذها ب�شاأن 
يوجد  ونت�شاركها.  ونبتكرها  نخرتعها،  التي  الإع��الم  و�شائل 
ل��دى م��وؤل��ف��ي ال��ك��ت��اب ث���روة معرفية ك��ب��ية وخ���ربة يف اإن��ت��اج 
�شرحا  وقدما  التعليمي،  والت�شميم  الرقمية  الإع��الم  و�شائل 

منظما وم�شتفي�شا لالإنتاج الإعالمي التعليمي.
التي  العاجلة  التحديات  بع�س  الإل��ك��رتوين  التعلم  ي��واج��ه   
والأب��ح��اث  ال��درا���ش��ات  م��ن خ��الل  اإىل معاجلة علمية  حت��ت��اج 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��دق��ي��ق��ة ل��ت��ج��اوزه��ا م��ن��ه��ا: و����ش���ع واإق�������رار روؤي����ة 
التعلم  ل�شتخدام  تنظيمية  ول��وائ��ح  و�شيا�شات  ا�شرتاتيجية 
وانعكا�شاتها  معاملها،  ور���ش��م  بعد  ع��ن  والتعليم  الإل��ك��رتوين 
امل�شتقبلية، وال�شروع يف بناء من�شات تعليمية ل�شتيعاب الطلب 
املرتفع داخل الدول نف�شها على التعليم الإلكرتوين والتعليم 
اإع���ادة  اإىل  للتعليم  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  ي�شتلزم  ب��ع��د،ك��م��ا  ع��ن 
وبرامها  مناهجها  تعك�س  بحيث  الرتبية  كليات  يف  �شياغة 
ميار�شون  الذين  املعلمني  تاأهيل  امل�شتقبلية،واإعادة  التغيات 
باأهمية  الوعي  وتعميق  تاأكيد  مع  بالفعل،  الرتبوية  العملية 
املجتمع،  اأف����راد  لكل  بعد  ع��ن  والتعلم  الإل���ك���رتوين  التعليم 
الطرق،  باأف�شل  وتوظيفه  وا�شتخدامه  معه  التعامل  وط��رق 
والعمل على تاأكيد جودة التعليم الإلكرتوين والتعلم عن بعد 
املفقودة اليوم لدى العديد من الأنظمة التعليمية؛ ليتم بناء 
التي ت�شمن جودته واعرتاف  العاملية  املوا�شفات  العديد من 
دول العامل به ومبخرجاته؛ اإذ ل يزال الكثي من دول العامل 

مرتددا يف العرتاف مبا ينتج عن هذا النوع من التعليم.
يوؤكد العديد من خرباء التعليم الإلكرتوين اأن مما �شي�شاعد 
من  العديد  وح��ل  عليه  العتماد  وزي���ادة  انت�شاره  �شرعة  على 
اجليل  تكنولوجيا  وانت�شار  ظهور  هو  اأمامه  القائمة  امل�شاكل 
املتقدمة،  ال��دول  من  العديد  يف  حاليا  ظهرت  التي  اخلام�س 
الأدوات  وتوظيف  تطوير  يف  كبية  ب��درج��ة  �شي�شرع  م��ا  وه��و 
والو�شائل والتطبيقات التكنولوجية التعليمية احلديثة داخل 
ال�شف الدرا�شي، وتفعيل الواقع الفرتا�شي يف التعليم ب�شورة 
الل��ك��رتوين  التعليم  عملية  ت�شبح  بحيث  و���ش��ري��ع��ة  ك��ب��ية 
طرائق  ت��وف��ر  مفتوحة  درا���ش��ي��ة  كف�شول  وم��دم��ة  مقبولة 
تعليمية  بيئة  اىل  الو�شول  على  �شي�شاعد  ما  للتعلم؛  جديدة 
تعلمية رقمية اأكث فاعلية وتفاعلية يف التعليم والتعلم. وهذا 
و�شهولة  ي�شر  بكل  التعليمية  الأه��داف  �شي�شهم يف حتقيق  ما 
وكل  ا�شتخدامها.  زي��ادة  على  والرتبويني  املعلمني  وت�شجيع 
امل�شتقبل  يف  الإل��ك��رتوين  التعليم  انت�شار  تعزيز  ي��وؤك��د  ذل��ك 

وحتى بعد انتهاء جائحة كورونا.
ول يعني ذلك اأن العتماد �شيكون فقط على التعلم الإلكرتوين 
من  معاً  الثنان  �شي�شي  بل  كال  التقليدي؛  التعليم  واإه��م��ال 
خ���الل التعليم امل���دم���ج، ح��ي��ث ي���رى ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى ك��ل من 
�شركات �شي�شكو، وزووم، وميكرو�شوفت وغيها من ال�شركات 
التكنولوجية الرئي�شة التي قدمت حلوًل رقمية للتعليم، باأنه 
�شيكون من املحتم على الكثي من اأنظمة وموؤ�ش�شات التعليم 
عن بعد القيام بتو�شيع من�شات التعليم الإلكرتوين، واللجوء 
ب��ني الحتياجات  ي���وازن  اأك���ث مب��ا  امل��دم��ج  التعليم  ن��ظ��ام  اإىل 
وبرامها  التعليمية،   الأنظمة  ك��ل  تنا�شب  التي  التعليمية 
والتعلمية  التعليمية  الأه��داف  ولتحقيق  املتعددة؛  التعليمية 
املتنوعة، خا�شة تلك التي ت�شعى لتنمية املهارات التي ي�شعب 
حتقيقها من خالل التعلم الإلكرتوين فقط. اإن الجتاه نحو 
اجلائحة  هذه  بعد  وخا�شة  اليوم،  ي�شي  الإلكرتوين  التعليم 
املبالغ  ا���ش��ت��خ��دام��ه و���ش��رف  وال��ت��و���ش��ع يف  ن��ح��و متكينه  ب��ق��وة 
الطائلة لال�شتثمار فيه، ويف تثبيته ون�شره وحل كل م�شكالته 
واإ�شكالياته ليتناف�س بجدارة مع التعليم التقليدي، وعلى كل 
من اأراد املناف�شة يف م�شتقبل التعليم اأن يهتم بتطوير التعليم 

الإلكرتوين والتعلم عن بعد وي�شتثمر يف البحث فيه.
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خطوط عريضة للتعليم الديني
 لـبروفوسور كيه محمد أيرور

اإعداد املناهج الدرا�سية ومقررات الدرا�سة وتدريب املعلمني،  املوؤلف الذي ح�سل على البكالوريو�ض واملاج�ستري يف الأدب العربي والرتبية له خربات طويلة يف مال 
وكان رئي�ض الق�سم العربي يف مركز الرتبية والبحوث لتدريب املدر�سني بولية كريال. خالل فرتة عمله هناك تراأ�ض جلنة لإعداد منهج يخت�ض بالف�سول من املرحلة 
البتدائية اإىل الثانوية العليا كما كان رئي�سا يف تاأليف الكتب الدرا�سية وتدريب املعلمني. اأي�سًا كان له دور مذكور يف اإعداد منهج درا�سي جديد موحد للغات العربية 

والأردية والهندية بعد القيام بتعديالت يف منهج كان يتبعه مركز تدريب مدر�سي اللغات.

للتدريب.  الأن�شار  لكلية  عميدا  كان   2016  -  2009 فرتة  ويف 
وق���د ���ش��ب��ق ل��ه ك��ت��اب اآخ����ر حت��ت ع��ن��وان »ال���روؤي���ة الإ���ش��الم��ي��ة 
للتعليم«. ويف الكتاب الذي ُيعر�س هنا ينتقد ب�شدة الطريقة 
بدون  ك��يال  يف  الدينية  املدار�س  بها  تت�شبث  التي  التقليدية 
امل��وج��ودة.  العلمية  والتقنيات  اجل��دي��دة  ال��و���ش��ائ��ل  ا���ش��ت��خ��دام 
خلفية  على  كتبه  اإمن��ا  امل��وؤل��ف  اأن  الكتاب  مدخل  من  ويت�شح 
التهمة املن�شوبة للمدار�س الدينية بعد حادثة 11 �شبتمرب باأنها 
ماكينات لتفريخ الإره��اب. هذه التهمة ال�شائعة على م�شتوى 
اأي�شاً  الهند  يف  الفا�شية  العنا�شر  منها  ا�شتفادت  ق��د  ال��ع��امل 
يقول  املوؤ�ش�شات،  ه��ذه  زم��ام  مي�شك  من  ولكن  امل�شلمني.  �شد 
املوؤلف، غي واعني مبا ي�شتفحل حولهم من اخلطر من قبل 
الأفاعي التي تنفث هذا ال�شم. ما هي حالة املدار�س واجلامعات 
الإ�شالمية يف كيال والوليات الأخرى يف الهند؟ وما الفرق 
بني كل منها؟ وما هي ن�شاطاتها؟ كيف يتم تاأ�شي�شها وما هي 
وما هي عملية  الدرا�شية؟  موادها  وما هي  املالية؟  م�شادرها 
نوع  اأي  فيها؟  يْدر�شون  طالب  اأي  فيها؟  والتدري�س  الدرو�س 
من املواطنني يتخرج منها؟ ومن املوؤ�شف، ح�شب قول املوؤلف، 
اأنَّ امل�شوؤولني ل يلقون باًل لتلك الأ�شئلة التي تطرحها جهات 
م��ع��ادي��ة ل��الإ���ش��الم م��ن ح��ني لآخ����ر. ويف نف�س ال��وق��ت، ي�شي 
الكاتب اإىل اأن الو�شائل الإعالمية على نطاق وا�شع حتاول اأن 
تثبت اأن ن�شاأة املدار�س ذاتها كانت من رحم التطرف والإرهاب، 

واإمنا ا�شتنه�شت حركة الطابان من تلك املدار�س.
اإن املدار�س الدينية واجلامعات الإ�شالمية يف الهند لها جذور 
جامعة  مثل  اجلامعات  اإن  م��دي��دة.  �شنني  اإىل  تعود  تاريخية 
لكهنو وجامعة  العلماء يف  ندوة  فارانا�شي وجامعة  ديوبند يف 
امل�شلمني يف عليكرا وجامعة دار ال�شالم يف عمر اآباد واجلامعة 
البالد،  ا�شتقالل  قبل  تاأ�ش�شت  كلها  دلهي  الإ�شالمية يف  امللية 
وق���د اأجن��ب��ت ت��ل��ك اجل��ام��ع��ات ك��ث��ياً م��ن ال��ع��ل��م��اء. وجلامعة 
بتاأ�شي�شها دور بارز  التي قامت  العلماء  ديوبند وقيادة جمعية 
التطرف  اأحد تهمة  ُيوّجه لها  الهند. ومل  ا�شتقالل  يف ن�شال 
والأعمال الإرهابية اإل بعد حادثة الهجوم على املركز التجاري 
العاملي يف اأمريكا. ي�شتغرب املوؤلف من ف�شل م�شوؤويل املدار�س 
واجلامعات يف الدفاع عن معاهدهم بتقدمي �شورتها احلقيقية 

ما  لأن  الهند.  يف  امل���دين  املجتمع  لأو���ش��اط  املطلوب  بالوجه 
تطوير  اأنَّ  كما  ي�شغلهم،  ل  امل��ب��اين  تلك  ج���دران  وراء  يجري 
اإنه  اأب��داً. يقول  ال��الزم ع�شرياً ل يعنيهم  الدرا�شية  مناهجها 
ي�شتهدف بهذا الكتاب اأن يجعل هذه احلالة املاأ�شوية مو�شوعا 

ملناق�شة جادة و�شط من يديرون هذه املوؤ�ش�شات.
على  ال�����ش��وء  بت�شليط  ال��ك��ات��ب  ي��ق��وم  الأوىل  ال��ف�����ش��ول  ويف   
مو�شوعات مثل مبادئ التعليم واأهدافه التي يقدمها الإ�شالم، 
وت��اري��خ امل���دار����س واجل��ام��ع��ات الإ���ش��الم��ي��ة يف ال��ه��ن��د وخا�شة 
امل��دار���س  تواجهها  ال��ت��ي  وامل�شكال  الن�شاء  وتعليم  ك���يال،  يف 
التطبيقية  اجلوانب  يتناول  الأخ��ية  الف�شول  ويف  الدينية. 
وطرقه  الإ���ش��الم��ي  التعليم  منهج  م��ن  ال��دي��ن��ي  التعليم  م��ن 
تتخذ  اأن  التي يجب  التقييم  له ومقاي�س  ال��الزم  والتخطيط 
فيه، واأخيا يقّدم مقرتحات ينبغي اأن ُتتَّبع يف مال التعليم 
يف  التعليم  اأهمية  الكاتب  ح  ُيَو�شّ الأول  الف�شل  ويف  الديني. 
الإ�شالم. مير عليه مبعلومات حتتويها بع�س الآيات القراآنية 
والأحاديث النبوية. وحني يلتفت اإىل تاريخ التعليم الإ�شالمي 
يف بالد العرب يك�شف عن احلالت يف العهد اجلاهلي ويف العهد 
الإ�شالمي. يقول اإن ال�شبب الرئي�شي يف تخلف جزيرة العرب 
والفر�س،  ال��روم  اإىل عزلتها عن  يعود  الإ�شالم  قبل  التعليمي 
الدولتني العظيمتني يف ذاك العهد. واأول من عّرف اأهل مكة 
اأب��ي �شفيان.  اأم��ي��ة وال��د  على ال��ق��راءة والكتابة ك��ان ح��رب ب��ن 
اأول من اتخذ  اأن  نقال عن فتوح البلدان للبالدري ي�شي اإىل 
تعليم القراءة والكتابة مهنة يف العهد اجلاهلي كان رجال من 
وادي القرى. يف �شكل ما كانت توجد يف مكة ودوم��ة اجلندل 
والأنبار مدار�س قبل الإ�شالم. واأول مدر�شة يف الإ�شالم كانت 
للر�شول �شلى اهلل  الأرق��م  ال�شحابي  اأهداها  التي  الأرق��م  دار 
النبوي  امل�شجد  كان  املنورة  املدينة  عام 614م. ويف  و�شلم  عليه 
من  ك��ث��ي  ك���ان  امل�شلمني.  اأولد  لتعليم  الرئي�شي  امل��رك��ز  ه��و 
قرون  ويف  الغر�س.  لهذا  امل�شجد  هذا  على  يعتمدون  القبائل 
و»ال�شفة«  التعليم،  مراكز  هي  امل�شاجد  كانت  الأوىل  الإ�شالم 
امللحقة بامل�شجد النبوي خي دليل على ذلك. العالمة الهندي 
يف  �شكنية  جامعة  اأّول  »ال�����ش��ف��ة«  ي�شف  اهلل  حميد  ال��دك��ت��ور 
الإ�شالم كما ي�شف معاذ بن جبل الذي بعثه النبي اإىل اليمن 

التعليم يف  البداية كانت ممار�شة  العام للتعليم«. يف  »باملفت�س 
عهد النبي �شفويا، ثم تطورت تدريجيا اإىل القراءة والكتابة. 
لتلك  ���ش��ورا متطورة  ال��ت��اري��خ  الالحقة جن��د يف  ال��ق��رون  ويف 
اجلامعات يف جامعات مثل جامعة القيوان وجامعة الزيتونة 
املدار�س  �شاكلة  على  اأول مدر�شة  القرويني وغيها.  وجامعة 
الدينية احلالية هي املدر�شة التي تاأ�ش�شت يف م�شجد القروية 
التفا�شيل عن  ذك��ر  الف�شل  ه��ذا  َي��رد يف  ع��ام 859م.  املغرب  يف 
بتاأ�شي�شها  قامت  التي  فهر  مدر�شة  مثل  التاريخية  امل��دار���س 
وامل��دار���س  الفهر  حممد  بنت  فاطمة  امل�شري  ال�شناعي  بنت 
النظامية يف العهد العبا�شي وجامعة الأزهر وغيها. و ُتذكر 
وجامعة  ديوبند  جامعة  مثل  الهند  يف  الدينية  املعاهد  اأي�شا 
باأعظم كر وجامعة ال�شاحلات للبنات يف رام بور ودار  الفالح 
العلوم ندوة العلماء يف لكهنو. وللجنة التعليم الديني يف اأوتارا 
الهند.  �شمال  يف  الدينية  امل��دار���س  اإدارة  يف  ب��ارز  دور  برادي�س 
اأف�شل ح�شني اأمني  وهنا يجدر ذكر م�شاهمة الأ�شتاذ الراحل 
الدرا�شية  الكتب  اإع��داد  يف  ال�شابق  الإ�شالمية  للجماعة  ال�شر 

الع�شرية بالتوافق التام مع مبادئ الإ�شالم.            
اأّما تعليم الن�شاء فقد اهتم به الإ�شالم يف ن�شاأته الأوىل. كان 
النبي يخ�ش�س يوم اخلمي�س لتعليم الن�شاء. كان يو�شيهن اأن 
البالذري،  عن  نقاًل  واحلياكة.  اخلياطة  مثل  اأ�شغال  يتعلمن 
يذكر الكاتب اأنَّ ال�شفا بنت عبد اهلل العدوية واأم كلثم وعا�شة 
بنت �شعد وكرمية بنت املقداد واأم املوؤمنني حف�شة بنت عمر كن 
معّلمات تبّواأن مكانة بارزة يف عهد النبي �شلى اهلل عليه و�شلم.

امل��دار���س الدينية يف  ال��ك��ت��اب ف�شل خ��ا���س حل��رك��ة  وي��وج��د يف 
كيال. قبل قرنني مل تكن يف كيال مدار�س دينية يف �شورتها 
بامل�شاجد.  ُملحقة  ُكّتاب  كانت  ��ا  اإمنِّ خا�شة،  مبان  يف  املوجودة 
ال�شبورات والطبا�شي كانت غي معروفة يف تلك الفرتة. حتى 
ال��وج��ود ك��ان بع�س العلماء  اإىل حيز  امل��دار���س  اأت��ت تلك  ح��ني 
ال�شبورات  على  القراآنية  الآي���ات  كتابة  يجتنبون  املحافظون 
حروف  بها  ُتكتب  التي  الطبا�شي  ذرات  �شقوط  من  اح���رتازا 
القراآن على الأر�س. ويف ذاك العهد كان الأطفال يدر�شون فن 
الكتابة وهم يكتبون احلروف على الرمال. وكذلك كان حراما 
مقت�شرا  الفرتة  تلك  يف  التعليم  ك��ان  الكتابة.  البنات  تعليم 
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يدر�شون  الذين  الدينية.  الفرائ�س  القراآن  ق��راءة  تعلُّم  على 
حمدودين  كانوا  والعقائد  الإ�شالمي  والفقه  العربية  اللغة 
تعلم  يبتعدون عن  كانوا  امل�شلمني  الكاثرة من  والكثة  ج��دا. 
لغتهم الأم ماليالم قراءة وكتابة. اكتفوا بتعلم كتابة لغتهم 
مُتّثل  جديدة  حروفا  اإليها  م�شيفني  العربية  باحلروف  الأم 
اأ�شاًل.  العربية  اللغة  يف  املوجودة  غي  املاليالمية  احل��روف 
ك��يال  امل�شلحني يف  ال��دي��ن��ي��ة  امل���دار����س  ك���ان م��ن رواد ح��رك��ة 
 -1856( علوي  �شيد  والأ�شتاذ  م��اك��ت��ي)1912-1847(  ال�شريف 
1912( ومولنا احلاج ت�شاليالكاتو كونهي اأحمد)1919-1866( 
واملولوي فاكام عبد القادر)1873- 1932( وغيهم. والطريف 
يف الأمر اأن الذين خالفوا هوؤلء امل�شلحني تقدموا فيما بعد 
التعليم  هيئة  ت�شمى  خا�شة  هيئة  حتت  مدار�شهم   بتاأ�شي�س 
الديني لعموم كيال. والآن هناك اأكث من �شتة اآلف َمدر�شة 
وخم�شني األف ُمَدّر�س ومليون طالب حتت هذه الهيئة. ف�شاًل 
عن هذا، فقد اأ�ش�شوا الكليات العامة مبناهج الدرا�شة العلمانية 
التعليم  م��ال  يف  ج��ذري��ة  باإ�شالحات  ق��ام��وا  كما  احلكومية 

واملناهج الدرا�شية،  يرد  ذكرها تف�شياًل يف الف�شول التالية.
التطبيقية  الكاتب على اجلوانب  الأخ��ية يركز  الف�شول  ويف 
اأ�شا�س  املدر�شني على  الديني مثل تدريب  التعليم  يف مُمار�شة 
يف  الالزمة  والتعديالت  الع�شرية،  والأ�شول  الإ�شالم  مبادئ 
مناهج الدرا�شة احلالية، وو�شائل التدري�س واأ�شاليبها. وُينا�شد 
العاملني يف هذا املجال اأن تكون عملية التعليم ُمتمركزة على 
يراعي  كان  النبي  لأنَّ  النبوي؛  الرتبوي  باملنهج  اأ�شوة  الطفل 
وينقل  تعليماته.  اإل��ي��ه  ُي��ل��ق��ي  ع��ن��دم��ا  �شخ�س  ك��ل  خ�شائ�س 
من  لكل  التعليمية  النظريات  يف  ال���واردة  النقاط  هنا  الكاتب 
اب���ن خ��ل��دون وال���غ���زايل وال��ف��اراب��ي وامل�����اوردي م��ن الفال�شفة 
ُيهتّم  اأن  يجب  نطاقات  ثالثة  هناك  اأن  اإىل  وي�شي  القدماء. 
امل��ع��ريف،  اأو  الإدراك����ي  ال��ن��ط��اق  اأول��ه��ا  التعليم.  عمليات  يف  بها 
النف�شي  احلركي  النطاق  وثالثها  ال�شلوكي  النطاق  وثانيها 
الأول  ال��ن��ط��اق   ،)Psychomotor Domain(
مو�شوع  يف  بتعمق  والتفكر  والتفكي  والفهم  باملعرفة  يتعلق 
امل��ه��ارات يف  ال��رتب��وي بالرتكيز على ه��ذه  النظام  وي��ق��وم  م��ا. 
ولكل  منها.  الدنيا  امل�شتويات  وبخا�شة  التعليمية،  العمليات 
�شنف  قد  املثال  �شبيل  على  خا�شة.  م�شتويات  النطاقات  هذه 
م�شتويات  �شتة  ب��ل��وم  بنجامني  ال��رتب��وي  النف�س  ع��ل��م  ع���امل 
للنطاق الأول، وهي بالرتتيب من امل�شتوى الأدنى اإىل امل�شتوى 
الأع��ل��ى كما ي��ل��ي: 1( امل��ع��رف��ة: ه��ي اإظ��ه��ار امل��ق��درة على تذكر 
ُدر�شت من قبل. وهذا ي�شمل ا�شرتجاع  واإع��ادة �شرد معلومات 
ت�شمل  ب�شيطة. وه���ي  واإج���اب���ات  ح��ق��ائ��ق وم���ف���ردات وم��ف��اه��ي��م 
معرفة  ب���:  امل�شطلحات.  مثل  املعلومات  تفا�شيل  معرفة  اأ: 
اإدراك املفاهيم مثل ماهية املتعارف  التعامل بالتفا�شيل وهي 
واملعايي  والتبويب  والت�شنيف  والتتابعات  والجتاهات  عليه 
وامل��ن��ه��ج��ي��ات. ج����: م��ع��رف��ة ال�����ش��م��ول��ي��ات وال��ت��ج��ري��د يف م��ال 
واملبادئ  والعموميات  النظريات  مثل  مفاهيم  معرفة  حم��دد، 
 :)Comprehension( ال��ف��ه��م    )2 وال���رتاك���ي���ب. 

اإظهار فهم للحقائق والأفكار والقدرة على التنظيم واملقارنة 
 )3 وال�شتخال�س.  وال�شرد  والتو�شيف  والتف�شي  والرتجمة 
م�شاكل  وح��ّل  جديدة،  ومعرفة  معلومات  ا�شتعمال  التطبيق: 
وم�شائل جديدة بتطبيق املعرفة واحلقائق والتقنيات املكت�شبة 
بطرق متلفة لُتالئم الو�شع اجلديد. 4 ( التحليل: متحي�س 
والدوافع.  الأ�شباب  وحتديد  اأجزائها  اإىل  وتفكيكها  املعلومات 
ال��ق��ي��ام ب��ا���ش��ت��ن��ت��اج��ات ودم��غ��ه��ا ب��ح��ق��ائ��ق ل��دع��م ع��م��وم��ي��ات��ه��ا. 
بينها.  فما  التنظيمية  وامل��ب��ادئ  وال��ع��الق��ات  العنا�شر  حتليل 
بطرق  عنا�شرها  برتكيب  املعلومات  جتميع  ال��رتك��ي��ب:   )  5
توا�شل  طرق  طرح  بديلة.  حلول  وط��رح  متلفة  وت�شل�شالت 
عالقات  وا�شتخال�س  متلفة  وعمليات  خطط  طرح  فريدة. 
وال��دف��اع عنها، الجتهاد  الأف��ك��ار  تقييم: ط��رح   )  6 جتريدية. 
بناء على اأدلة داخلية ومعايي خارجية. ويلي هذه »امل�شتويات« 

امل�شتويات اخلا�شة بالنطاقات الأخرى املذكورة اأعاله.
الهند،  يف  احلديث  التعليم  نظام  رائ��د  هو  ميكول  األ���ورد  ك��ان 
اإن��ت��اج موظفي امل��ك��ات��ب ك��ي ت�شتفيد  ك��ان ه��دف��ه ب��ه��ذا ال��ن��ظ��ام 
ب��ات  ال��ب��الد  ا���ش��ت��ق��الل  ال��ك��ول��ون��ي��ال��ي��ة. وب��ع��د  م��ن��ه��م ال�شلطة 
املبادئ  على  مبنياً  التعليمية  املعاهد  جلميع  الدرا�شي  املنهج 
لتعليم  الدينية  املدار�س  للم�شلمني من  فكان لبد  العلمانية. 
�شليم.  منهج  على  وتربيتهم  الإ���ش��الم  مبادئ  النا�شئ  جيلهم 
ال�شاأن. يف وقت جد  النظر يف هذا  بُبْعد  يتمتعون  اآباوؤهم  كان 
اإ�شالمية متوازية  دينية وجامعات  كانت توجد مدار�س  مبكر 
مل��ع��اه��د ال��ت��ع��ل��ي��م احل��ك��وم��ي��ة يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال��ب��الد بف�شل 
هذه  زم���ان.  قبل  املح�شنون  وقفها  ال��ت��ي  الوقفية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
تت�شلمها  زهيدة  بُر�شومات  ُت��دار  ت��زال  ل  واجلامعات  امل��دار���س 
اللجان اخلا�شة بتلك املعاهد من �شكان كل منطقة، بالإ�شافة 
اإىل تربعات �شهرية اأو �شنوية تاأتي اإليهم من جلان يف الدول 
هي  ه���ذه  منطقتهم.  يف  املحلية  للجانهم  ت��اب��ع��ة  اخلليجية 
واجلامعات.  امل��دار���س  تلك  لإدارة  الرئي�شية  املالية  م�شادرها 

�شبيل  على  الأهلية.  امل��دار���س  ه��ذه  تواجه  م�شاكل  ع��دة  ة  وثمَّ
امل��ث��ال ك��ان��ت امل��دار���س الب��ت��دائ��ي��ة وال��ث��ان��وي��ة تعمل حتى عهد 
امل��دار���س  ب���داأت بع�س  ملّ��ا  ال��ف��رتة ال�شباحية. ول��ك��ن  ق��ري��ب يف 
الدينية  املدار�س  ا�شطرت  الباكر  ال�شباح  يف  تعمل  احلكومية 
اإىل اأن ُتغّي �شاعات عملها لتكون يف فرتة م�شائية اأو يف يومني 
يف الأ�شبوع املوافقني بعطلة املدار�س احلكومية. ومن امل�شاكل 
الطالب  لأنَّ  املعاهد احلكومية.  الدرا�شية يف  باملواد  يتعلق  ما 
الجتماعية  »العدالة  كتابه  يف  قطب  �شيد  يقول  كما  امل�شلم، 
كالكيمياء  البحته،  العلوم  يتلقى  اأن  يف  باأ�س  ل  الإ���ش��الم«،  يف 
والزراعة وغيها من  وال�شناعة  والفلك  والأحياء  والطبيعة 
اأي مواد درا�شية اأو اأي ُمدّر�س، م�شلما كان اأو غي م�شلم. لأنها 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  قول  يف  الداخلية  ال�شوؤون  من 
»واأنتم اأعلم باأمور دنياكم«. واأما ما يتعلق بتكوين ت�شور امل�شلم 
عن احلياة والكون والإن�شان وغاية وجوده وتاريخه، وبخالق 
الوجود كله، مثل العلوم الجتماعية والقت�شادية وال�شيا�شية 
ودرا�شات النف�س الإن�شانية ونظرية الرتقاء ف�شاأنها لي�س �شاأن 
العلوم البحتة. الطالب امل�شلم الذي تلقى العلوم الب�شيطة يف 
اجلامعات  يف  العلوم  تلك  يدر�س  يبداأ  حني  الدينية  امل��دار���س 
من الطبيعي اأن ُت�شّكل التوتر وال�شكوك يف نف�شه. فالبد من 
اأ�شلمة تلك  اإ�شالمي مما ي�شتوجب م�شروع  مقاربتها مبنظور 

العلوم .
امل�شروع  ذاك  تبنى  الذي  بوا�شنطون  الإ�شالمي  الفكر  وملعهد   
اإجنازات قيمة بهذا ال�شدد. من �شعب املنال حل هذه امل�شكلة 
ُتْعقد للطالب يف  التي  ال�شيفية  املخّيمات  الهند.  بلد مثل  يف 
اإجازاتهم ال�شنوية ت�شاعد قدرا ما لإيجاد حل هذه الأزمة يف 
اأحدهما  الدرا�شية،  املناهج  من  نوعان  »هناك  الديني.  الوعي 
املُدّر�س  املُ��دّر���س.  ذه��ن  ما يف  وثانيهما  الدرا�شية  الكتب  ما يف 
من  ميكنه  »جيتا«  املقد�س  الهندو�شي  «الكتاب  ُي��دّر���س  ال��ذي 
ماهرا يف  كان  اإن  اأي�شا  القراآن  ُيدّر�س  اأن  اإي��اه  تدري�شه  خالل 
فن التدري�س». هكذا اقرتح مفكر الإ�شالم اأبو الأعلى املودودي 
كلية  يف  الإجنليزية  اللغة  مدر�شة  كانت  التي  حمياء  لبنته 
كّليتها  يف  الدرا�شية  الكتب  من  له  ا�شتكت  حني  بجدة  البنات 

التي قام باإعدادها الرتبويون الغربيون.
-----------------------------------------------
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عالم من دون عمل
دانيال سوسكند

يروي هذا الكتاب ق�سة عالقة الإن�سان بالعمل. وحتديدًا عالقة الإن�سان بالآلة التي يعمل هو نف�سه على اإنتاجها وتطويرها، والتي يعمل بوا�سطتها لك�سب قوت يومه 
وبناء متمعه وتطويره. وير�سم الكتاب عالمات ا�ستفهام كبرية ومقلقة حول م�ستقبل هذه العالقة، وحول املُ�ستقبل الإن�ساين القائم على اأ�سا�ض العمل بوا�سطة الآلة، 

وذلك من خالل التطورات املتالحقة واملت�سارعة يف الإنتاج الإلكرتوين احلديث. 

اإنَّ هذه التطورات تنعك�س ب�شورة عميقة ومبا�شرة 
فقط.  منهجيته  على  ولي�س  التعليم  فل�شفة  على 
فالتعليم لي�س مرد اأداة معرفية اأو الأداة املعرفية 
ما  وه��و  اأي�شاً.  للحياة-  «اأداة  معي�شية  اأداة  ولكنه 

يلقي هذا الكتاب ال�شوء عليه ب�شكل اأ�شا�شي.
جديدة  عالقة  واحلياة  العلم  بني  العالقة  لي�شت 
ولكنها  الآل��ة.  اإنتاج  بداية  ب��داأت مع  لقد  وطارئة. 
وا�شعة  واإن�����ش��ان��ي��ة  اجتماعية  اأب���ع���اداً  ال��ي��وم  تتخذ 
�شناعة  اأنها  ول��و  الإلكرتونية  الآل��ة  لأنَّ  وعميقة 
اإن�����ش��ان��ي��ة، ف���اإن���ه���ا ب������داأت ت���ت���ج���اوز ح�����دود ال���ذك���اء 
اإن��ه��ا دخ��ل��ت م��رح��ل��ة التطوير  الإن�������ش���اين.. ح��ت��ى 

الذاتي .. والتفّوق املعريف.
ولتقدمي هذا املو�شوع يف العام 2020، جتدر رواية 
الق�شة التالية: يف عام 1589 اخرتع عامِل بريطاين 
اإىل  اآل��ة اخلياطة. وتقدم بطلب  «وليم يل«  يدعى 
الق�شر امللكي للح�شول على براءة الخ��رتاع. كان 
امللكة  در�شت  الأوىل.  اإليزابيث  امللكة  عهد  يف  ذلك 
الطلب وردت مبا يلي ترجمته حرفياً: »ت�شور نتائج 
اأنَّه  هذا الخ��رتاع على رعيتي الفقراء. ل �شك يف 
�شيوؤدي بهم اإىل الهاوية، لأنه �شوف يحرمهم من 
يتوقف،  مل  اخلياطة  ماكينة  اإنتاج  اأن  اإل  العمل«. 
ولكنه وا�شل تطوره مع تقدم العلم وانك�شاف اآفاق 
املعرفة. حتى اأ�شبحت »يورك�شاير« م�شدراً لإنتاج 

الأقم�شة التي غزت اأ�شواق العامل كله.
مع ذلك، ا�شتمرت هذه العقلية حتى القرن التا�شع 
ع�شر. حتى الرئي�س الأمريكي الأ�شبق جون كندي 
ح���ّذر مم��ا ���ش��م��اه »م��اط��ر امل��ك��ن��ن��ة« خ���الل حملته 
النتخابية يف عام 1960. ويف الهند خا�شت الأحزاب 
املكننة«،  »وق��ف  قاعدة  على  النتخابات  ال�شيا�شية 

العقل الإن�شاين  العلمي. مع ذلك فاإنَّ  اأي التطور 
مل يتوقف عن التحدي. ومتثَل ذلك يف مزيد من 

املكننة ويف مزيد من تطويرها والتم�شك بها.
الواحد  القرن  وبداية  الع�شرين  القرن  نهاية  ويف 
والع�شرين، انتقلت الثقافة التحذيرية والتخويفية 
ال�شطناعي  الذكاء  اأجهزة  اإىل  العادية  الآل��ة  من 
التي يخ�شى اأن حتل تدريجياً حتى حمل الطبيب 
يف غرف العمليات اجلراحية.. وحتى حمل املحامي 
يف اإعداد اأطروحات الدفاع عن الق�شايا احلقوقية 
اأمام املحاكم. وين�شر الكتاب درا�شة اإح�شائية تقول 
اأن  اليوم  يعتقدون  الأمريكيني  من  باملائة   30 اإن 
الآل��ة -الإل��ك��رتون��ي��ة- �شوف حتل حملهم وخالل 

فرتة حياتهم.
�شو�شكند  ل��ل��م��وؤل��ف  الأول  ه��و  ال��ك��ت��اب  ه���ذا  لي�س 
ال����ذي ي��ع��ال��ج ف��ي��ه ه����ذا امل���و����ش���وع. ف��ق��د ���ش��ب��ق اأن 
���ش��در ل��ه ب��ال���ش��رتاك م��ع وال���ده »ري��ت�����ش��ارد« كتاب 
 The Future of املهن«  بعنوان »م�شتقبل 
-الأب  املوؤلفان  رك��ز  وفيه   .Proffessions
اإنتاج  تطور  ي�شكلها  التي  الأخ��ط��ار  على  والب���ن- 
اأجهزة الذكاء ال�شطناعي على مهن فكرية راقية 
التدري�س  وحتى  والهند�شة،  واملُحاماة  الطب  مثل 
ب�شدده  نحن  الذي  الكتاب اجلديد  اأما  اجلامعي. 
هنا، فاإنه يركز على بْعد اآخر، وهو التاأثي العميق 

واملبا�شر على احلياة الجتماعية والقت�شادية.
ي��ق��ول امل���وؤل���ف اإن ال��ع��الق��ة ب���ني الإن�������ش���ان والآل����ة 
العامل  اأ���ش��ا���ش��ي��ني؛  عاملني  ح��ول  تتمحور  ك��ان��ت 
بالعامل  الآل��ة  ا�شتبدال  اأي  ال�شتبدال.  هو  الأول 
وظائف  خ�شارة  اإىل  اأدى  ال���ذي  الأم���ر  الإن�����ش��اين، 
وتالياً اإىل تغيي اأ�شلوب احلياة الفردية والعائلية 

التكامل،  فهو  ال��ث��اين  العامل  اأم��ا  والجتماعية؛ 
اأقل  اأكث بوقت  الإنتاج  العامل من  مبعنى متكني 

وبنوعية اأف�شل.
اإن العامل  اإن��ذار يقول فيه  هنا يدق املوؤلف جر�س 
الأول -اأي ال�شتبدال- هو املر�شح اأكث لأنه ي�شود 
الآل��ة حمل العمل  اأن حت��ّل  ذات��ه. مبعنى  ويفر�س 
الإن�شاين، مما يوؤدي حتماً اإىل ارتفاع حاد يف ن�شبة 

البطالة، وب�شورة خا�شة يف املجتمعات املتقدمة.
ويرى املوؤلف اأن �شرعة وا�شتمرارية تطور الآلة يف 
الإنتاج الأف�شل نوعاً والأكث كمية،  تتوا�شل ب�شكل 
يتعذر معه على الإن�شان اللحاق بها بعقله وبيده. 
�شحية  ي�شبح  لأن  معّر�س  الإن�شان  ف��اإنَّ  وبالتايل 
!!.. ويرى  اأي �شحية نف�شه   .. اأنتجها  التي  الآل��ة 
اجتماعية  طبقة  �شتقوم  لذلك  نتيجة  اأن��ه  املوؤلف 
املتطورة  الآلت  ه��ذه  ينتجون  الذين  من  جديدة 
وي�شيونها، والذين �شوف يحظون بعوائد مرتفعة 
جداً تدفعهم اإىل قمة هرم الأثرياء يف دولهم ويف 
اأنه  واحدة . ويرى  العامل الذي يكاد ي�شبح �شوقاً 
�شتقوم باملقابل طبقة اأخرى وا�شعة جداً من الذين 
حّلت الآلة حملهم والذين �شيتدحرجون اإىل اأ�شفل 
من  ال��دخ��ل.  حيث  من  الجتماعي  ال�شلم  درج��ات 
هنا اأهمية اإعادة النظر يف التعليم، فل�شفًة ومنهجاً.
اأن  قبل  امل�شتقبل  ج��رح  على  اإ�شبعه  امل��وؤل��ف  ي�شع 
-ال��ذي  ال�شيناريو  ه��ذا  اإن  فيقول  بالنزيف.  يبداأ 
ي���ب���دو ح��ت��م��ي��اً ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل����ه- ي��ت��ط��ل��ب ت��غ��ي��ياً يف 
ال��ت��ف��ك��ي ال�����ش��ي��ا���ش��ي وم��ق��ارب��ة م��ت��ل��ف��ة لح��ت��واء 
اأن ترتتب على ذلك  النتائج والعواقب التي ل بد 
اأدن���ى من  . فيقرتح م��ث��اًل اأن ت��وؤّم��ن ال��دول��ة ح���داً 
الدخل للذين ا�شتولت الآلة على اأعمالهم كلياً، اأو 

محمد السماك * 
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جزئياً . على اأن يتم توفي هذا الدخل الإ�شايف من 
فائ�س العائدات ال�شخمة التي �شتكون من ن�شيب 
منتجي ومالكي الآلت احلديثة . مبعنى اأن ترفع 
واأن  املرتفع،  الدخل  على  ال�شريبة  ن�شبة  الدولة 
الإع��ف��اء-  -حتى  املنخف�س  الدخل  على  تخف�شها 
. ومن  للتوازن ولال�شتقرار الجتماعيني  حتقيقاً 
�شرائب  جتبي  التي  الدولة  تتوىل  اأن  اأي�شاً  ذل��ك 
املرتفع ج��داً، تقدمي  الدخل  اأ�شحاب  مرتفعة من 
اخل���دم���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال�����ش��ح��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 
للفئات العاجزة نتيجة التحّول من الآلة اليدوية 

اإىل الآلة اللكرتونية !!..
وي���ع���ال���ج ال���ك���ت���اب زاوي������ة اأخ������رى ����ش���وف ت��واج��ه��ه��ا 
امل��ج��ت��م��ع��ات امل���ت���ط���ورة يف ال���ع���امل، وه����ي ال���ف���راغ . 
م��زي��داً من  ي��وف��ر  الآل���ة احل��دي��ث��ة  فالعتماد على 
ال��وق��ت احل���ّر . و���ش��ي��ك��ون م��ن ال��ع��ب��ث اإ���ش��اع��ة ه��ذا 
واللهو  العبثيات  يف  امل��وؤل��ف-  ي��ق��ول  -ك��م��ا  ال��وق��ت 
اأمام �شا�شات التلفزة، اأو حتى اأمام الأجهزة الذكية 
اإعداد برامج للعمل يف ميادين  للتوا�شل. ويقرتح 
وهذا   . الإن�شانية  الجتماعية  واخل��دم��ة  التعليم 
يحتم  واإن�����ش��ان��ي��ة  اجتماعية  اأب��ع��اد  ل��ه  اآخ���ر  �شبب 
وكذلك  التعليم،  فل�شفة  يف  النظر  اإع���ادة  ���ش��رورة 

اإعادة النظر يف الأولوليات التي يقوم عليها .
الجتماع  ع��امِل  نظرية  مع  النظرية  ه��ذه  تتباين 
»روجر بوتل« Roger Bootle  ؛ ففي كتاب 
له �شدر يف عام 2019 عنوانه :» اقت�شاديات : الذكاء 
ال�شطناعي : العمل، الثوة، والطمئنان يف ع�شر 
 The  Economy : " الآلة اللكرتونية
 Work, Wealth, and welfare
ال��ذك��اء  اإن   «: ب��ول  ق��ال   ،in Robot Age
يطوران  �شوف  اللكرتونية  والآلت  ال�شطناعي 
الإنتاج والنمو القت�شاديني، واإنهما �شوف يحرران 

الإن�شان من القيام باأعمال مملة ومتكررة .
ف��اإن هذه  الإن�����ش��ان،  ي��د  اإىل  للحاجة  بالن�شبة  اأم��ا 
و�شتبقى قائمة وم�شتمرة  اأب��داً،  ت��زول  احلاجة لن 

ب�شرف النظر عن مدى التطور الإلكرتوين «.
وي��ق��ول اأي�����ش��اً : »ك��م��ا اأن ه��ن��اك ح��اج��ة اإىل الآل���ة 
اأوًل  اإىل قطع، هناك حاجة  لتق�شيم رغيف اخلبز 

اإىل اليد لإنتاج الرغيف !«.

من هنا ال�شوؤال: اأي النظريتني على حق ؟ واأيهما 
على خطاأ ؟

اإن امل�شتقبل كفيل بالإجابة. وامل�شتقبل يقف خلف 
الباب.

وبالفعل فاإنَّ البطالة يف املجتمعات املتقدمة خا�شة 
يف اأوروب����ا وال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، وك��ذل��ك يف اليابان 
وكوريا اجلنوبية وال�شني، مل ترتفع ن�شبتها نتيجة 
اأو  �شعوداً  البطالة  ف��اأرق��ام   . التكنولوجي  للتقدم 
على  بالعتماد  بال�شرورة  مرتبطة  لي�شت  هبوطاً 
اإن  ثم   . الآل��ة  على  اأو  ال�شطناعي  الذكاء  اأجهزة 
اإىل املزيد من  ي��وؤِد  اأن��ه مل  اأثبت  املزيد من الإنتاج 
ال�شعادة اأو حتى اإىل املزيد من ال�شعور بالكتفاء . 
فالق�شايا متداخلة اإن�شانياً واآلياً، فردياً واجتماعياً 
. من اأجل ذلك يعرتف املوؤلف اأن امل�شكلة تكمن يف 
طي �شفحات امل�شتقبل . وهذه ال�شفحات لن تك�شف 
عن ذاتها، اأو لن ينك�شف ذاتها اإل يف املدى البعيد . 
غي اأن على الإن�شان، وخا�شة على علماء الجتماع 
هذا  على  الأ���ش��واء  يلقوا  اأن  امل�شتقبليات  وعلماء 
الأمر واأن يعّدوا املجتمعات الإن�شانية للتعامل معه 
وملواجهة نتائجه بكل ما قد يكون فيه من �شلبية 
اأو اإيجابية، واأن ل يرتكوا الأمر حتى ي�شبح واقعاً، 

فياأخذ الإن�شانية على حني غرة .
وب��ال��ف��ع��ل ف��ال��ت��ط��ور الإل���ك���رتوين ي��ت�����ش��ارع اخلطى 
لي�شمل م��راف��ق احل��ي��اة ك��اف��ة، وع��ل��م��اء الج��ت��م��اع 

حتى  املت�شارعة.  وتداعياته  نتائجه  وراء  يلهثون 
النظر  يعاد  ما  �شرعان  ي�شيغونها  التي  النظريات 
تكون  اأن  بعد  تتعر�س لالنتقاد  ما  و�شرعان  فيها، 
قد ا�شُتقبلت بالرتحيب احلار والت�شفيق ال�شديد، 
موؤلف  اأطلقها  التي  النظرية  م��ع  الأم���ر  ك��ان  كما 
الكتاب الذي نحن ب�شدده »دانيال �شو�شكند« حول 

عامل من دون عمل.
فاإذا ما اأعدنا قراءة رّد فعل امللكة اليزابيت الأوىل يف 
عام 1589 على اخرتاع اآلة اخلياطة يف �شوء تطور 
احلديثة،  اخلياطة  اآلت  اإىل  الإن�شانية  احلاجات 
الخ���رتاع من  لي�شت يف  الإن�����ش��ان  اأن م�شكلة  جن��د 
�شوء  ويف  الخ��رتاع  ا�شتغالل  يف  ولكن  املبداأ  حيث 

توظيفه .
ويف احل�شابات الأخ��ية ف��اإنَّ كتاب »ع��امل من دون 
ع��م��ل«، ك��غ��يه م��ن ال��ك��ت��ب ال��ع��دي��دة ال��ت��ي ي�شكل 
على  حت��ّث  ذاتها  بحد  اجتماعية  ظاهرة  تكاثرها 
ق�����راءة يف  ال��ت��ع��ل��ي��م، ه���و  ال��ن��ظ��ر يف فل�شفة  اإع�����ادة 
امل�شتقبل؛  يحمله  قد  ملا  تنجيماً  ولي�س  امل�شتقبل 
ف��امل��ت��غ��يات ت��ت�����ش��ارع م��ع ت�����ش��ارع ح��رك��ة الخ���رتاع 
ال��ع��ل��م��ي وال���ش��ت��ي��ع��اب الإن�������ش���اين ل���ه وك���ذل���ك مع 
احلاجات  حتقيق  يف  توظيفه  على  العلمية  قدرته 
الكرة  �شكان  ع��دد  ت��زاي��د  م��ع  املُ��ت��زاي��دة  واملتطلبات 

الأر�شية.
واأقل ما مُيكن اأن ُيقال يف هذا الكتاب واأمثاله، اأنه 
يفتح نافذة لروؤية امل�شتقبل ب�شورة اأف�شل .. ولي�س 
بال�شرورة ل�شناعة امل�شتقبل ب�شكل اأف�شل. فالذين 
ال�شناعة  .. والذين ي�شفون هذه  واد  ي�شنعون يف 

يف وادٍ اآخر.
-----------------------------------------------
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الفلسفة والسينما
جان- بيير زارادي

هل ميكن لل�سينما اأن تكون فكرًا فل�سفيًا؟ هل ميكن للفل�سفة اأن تكون اإبداعًا �سينمائيًا؟ هل ميكن لل�سينما اأن تن�سر اأفكارًا فل�سفية؟ هل الفيل�سوف رجل �سينما؟ هذه هي 
الأ�سئلة التي طرحها الباحث »جان-بيري زارادير« يف كتابه »الفل�سفة وال�سينما«.

ال��دول  بعد   ،2000 �شنة  مند  الفرن�شيون  اهتم       
بال�شينما.  الفل�شفة  بعالقة  الإجنليزية،  الناطقة 
وكان امتداد ال�شينما اإىل حقول اأخرى ُير�شم على 
التحليل  درا���ش��ات  انعطافة  بعد  وا���ش��ح��ة:  خ��ارط��ة 
يف  ال��ت��اري��خ  وان��ف��ج��ار   ،1970  -1960 ب��ني  النف�شي 
ال�شينما يف ال�شنوات 1980- 1990، عرفت الدرا�شات 
فل�شفية،  انعطافة  �شنة 2000  من  بدءاً  ال�شينمائية 
دول��وز،  جيل  الفرن�شي  الفيل�شوف  رواده��ا  من  كان 
وال��ك��ات��ب وال��ف��ي��ل�����ش��وف الأم���يك���ي ���ش��ت��ان��ل��ي ك��اف��ل 
�شاحب كتاب »فل�شفة القاعات املظلمة«الدي ترجم 
هذه  اإن  احلقيقة،  يف   .2011 �شنة  الفرن�شية  اإىل 
»حتليلية«  فل�شلفة  ب��ظ��ه��ور  م��رت��ب��ط��ة  الن��ع��ط��اف��ة 
مفاهيمية  اأ���ش��ئ��ل��ة  ع���ن  اجل�����واب  اأرادت  لل�شينما 
ك��ال���ش��ي��ك��ي��ة، ك���ان ف��ال���ش��ف��ة ال�����ش��ي��ن��م��ا ي��ط��رح��ون��ه��ا 
م��ن��ذ ظ��ه��ور ال�����ش��ي��ن��م��ا، مب�����ش��اع��دة م���ن امل��رج��ع��ي��ات 

والقتبا�شات ال�شائدة من العلوم الطبيعية.
ط��ري��ق��ت��ان معا�شرتان  الأق����ل  ع��ل��ى  اإذن،  ه��ن��اك،     
التحليلية  ال��ف��ل�����ش��ف��ة  ف��ل�����ش��ف��ي��اً:  ال�����ش��ي��ن��م��ا  مل��ق��ارب��ة 
لل�شينما، التي تروم تناول الق�شايا املفاهيمية التي 
اأو  الفل�شفية لالأفالم،  والقراءة  ال�شينما،  تطرحها 
اللقاء  اأن  ترى  التي  ال�شينما،  خالل  من  الفل�شفة 
يكون  اأن  وي��ج��ب،  مي��ك��ن،  وال�شينما  الفل�شفة  ب��ني 
م�����ش��اراً، غاية  ت��ع��ت��ربه  م��ا  ل��ط��رح  لل�شينما  ف��ر���ش��ة 
جت��ارب  ت��ق��دم  اأن  ميكنها  الأف���الم  اإن  وم�شداقية. 
وتطور اأفكاراً ل ميكنها اإل اأن توؤدي بالفل�شفة اإىل 
الت�شاوؤل عن هويتها، والفال�شفة الذين ينخرطون 
يف هدا امل�شار الثاين يدافعون عن املقاربة الفل�شفية 
نظرية  اأو  منهج  وج��ود  �شرورة  �شرتف�س  لل�شينما 
اجلمالية  التجربة  واأن  فيلم،  عن  للكتابة  خا�شة 
اأ�شا�س فل�شفي، لكنها تتهياأ،  التي نكونها هي بدون 

اإمكانية البحث عن طرق  بالعك�س من ذلك، داخل 
ثراء  و�شف  اأج��ل  من  والكتابة  التفكي  يف  جديدة 

وحقيقة التجربة ال�شينمائية.

بالفل�شفة  ال�شينما  عالقة  مو�شوع  يف  املهم  لي�س 
حتليل مموعة من الأفالم فقط، ولو اأن التحليل 
يرتكز اأحياناً على وجه من اأوجه اللغة ال�شينمائية 
اأن  ب��اك..(، لكن يبقى  )بانورامية، �شوتية، فال�س 
ال�شيء اجلوهري يف الق�شية يوجد خارج دلك. وهذا 
اأن يحملها  التي ميكن  الروؤية  اجلوهري يوجد يف 
اإىل عامل ال�شينمائي. فهذا احلوار بني  الفيل�شوف 
ال�شورة واملفهوم ل ي�شمح فقط باإ�شاءة املعاين التي 
اأي�شاً  ي�شمح  ب��ل  الأب���د،  اإىل  الفني  العمل  يحملها 
التجريد اخلال�س  نف�شها من  باأن حتمي  للفل�شفة 
املوؤلف »جان- الذي ظلت دائماً حتذره. باخت�شار، 

بيي زارادير«، يقرتح يف كتابه »الفل�شفة وال�شينما«، 
ي��وؤك��د بخ�شو�س  وه��و  الكهف،  اإىل  دخ���وًل ج��دي��داً 
لدياليكتيك  خيانة  »لي�س  الأم��ر  اأن  ال��دخ��ول  ه��ذا 
اأفالطون، ول لأفكار بليز با�شكال، ول ملنطق هيغل، 
مفاتيح  على  الكهف  داخ��ل  العثور  حم��اول��ة  ملجرد 

لفك �شفرات هذا العمل ال�شينمائي اأو ذاك.«
       يوؤكد املوؤلف اأن مهود التاأويل لن يكون هنا، 
وهذا من نافلة الأمور، مبثابة ا�شت�شالم لإح�شا�س 
الإح�شا�س،  هذا  اإن  داخلنا.  يوجد  الفني  العمل  اأن 
هذه املتعة اخلال�شة، هو ما يقرر كل �شيء. غي اأن 
املعنى،  ا�شتخراج  مهامه  ال��ذي من  التحليل،  ع��ودة 

قد يكون يف حد ذاته م�شدراً للمتعة.
     يف عامل ال�شينما، رمبا اأكث من اأي عامل اآخر، 
يحدث اأحياناً اأن يحجب امل�شمون ال�شيا�شي الوا�شح 
يف عمل ما بعده الفل�شفي. تلك هي حالة، من بني 

ال�شينمائي للمخرج والكاتب  العمل  اأخرى،  حالت 
الفرن�شي بيتراند تافارنيي )1941(. كيفما كانت 
اإي�شالها،  امل��خ��رج  ي��روم  التي  ال�شيا�شية،  الر�شالة 
فنحن ل ميكن اأن نبقى حمايدين اأمام الإ�شكالية 
ولتقدمي هذه  العمل.  التي تخرتق هذا  الفل�شفية 
زارادي«  بيي  »ج��ان-  الكاتب   خ�ش�س  الأط��روح��ة 
وتافينيي«،  هيغل   « ع��ن��وان  يحمل  ك��ام��اًل  ف�شاًل 
ال��ط��اب��ع الفل�شفي،  ت��ب��ي��ان ه���ذا  ال���ه���دف م��ن��ه  ك���ان 
التي يفر منها  املبت�شرة  القراءة  وحماولة تبخي�س 
املعنى اجلوهري، من خالل تناول ثالثة اأفالم من 
اإخراج تافارين هي:  �شاعاتي �شانت-بول، والقا�شي 
الثالثة ميكن  وامل��وت مبا�شرة. والأف���الم  وامل��ج��رم، 
م�شاهدتها بكونها ملفوظاً لنظام �شو�شيو- �شيا�شي 
الفيلمني  يف  ال��ب��ورج��وازي��ة  ن��ق��د  اإي��دي��ول��وج��ي:  اأو 
الأخ���ي.  الفيلم  يف  »الإع�����الم«  ومتمع  الأول����ني، 
ما  ف��اإن  الأ���ش��ك��ال،  املتعدد  امللفوظ  ه��ذا  عن  وبعيداً 
بعينها. فكل فيلم من  بنية  ذل��ك، هي  يظهر، رغ��م 
اأفالم هذا املخرج يدعو اإىل حتول ما، لكنه ل يظهر 
اإل مقابل متزق ينتظم داخله كل م�شار اأ�شيل. فلن 
الوحيدة  ال�شخ�شيات  اأن  اإذن،  املفاجئ،  من  يكون 
»ال�����ش��ائ��ع��ة« يف اأع���م���ال ت��اف��ين��ي��ي ه��ي ت��ل��ك ال��ت��ي، 
التمزق:  ه��ذا  ترف�س  معينة،  اإيديولوجية  با�شم 
مثل  هيغل.  عند  العقل  بفينومولوجيا  ال�شبيهة 
النفتاح  ن��داء  اأم��ام  �شماء  تبقى  ال�شخ�شيات  ه��ذه 
على الآخر الذي ي�شرتط كل حرية حقيقية. اإنه يف 
للقراءة  امل�شتوى وحده، ميكن  امل�شتوى، وهذا  هذا 
تظهر  اأن  تافينيي  بيتراند  لأع��م��ال  ال�شيا�شية 

�شيئاً اآخر غي القراءة ال�شطحية املختزلة.
ت��اف��ين��ي��ي«،  ل����»ب���يت���ران���د  الأول  ال��ف��ي��ل��م  ي���ب���داأ     
اإح��دى  عن  املقتب�س   ،)1974( �شانت-بول  �شاعاتي 

محمود عبد الغني * 
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ب�شهرة بني مموعة من  �شيمنون،  رواي��ات ج��ورج 
الذي ميار�س  الأ�شدقاء، بينهم مي�شيل دي�شكومب 
�شانت- ح��ي  يف  ال�شاعات  اإ���ش��الح  تقليدية:  مهنة 

القناعات  نف�س  يحملون  ال�شهرة  يف  م��ن  ك��ل  ب��ول. 
ال�شيا�شية، ويخو�شون يف نقا�شات حول النتخابات، 
على  ي�شوتون  م��ازال��وا  ال��ذي��ن  الفرن�شيني  حماقة 
الإع�����دام. كان  اإىل رف�����س عقوبة  اإ���ش��اف��ة  ال��ي��م��ني. 
وال�شر  اخلي  فيه  يتباعد  هادئاً،  �شغياً  اجتماعاً 
ب��و���ش��وح، م��ث��ل ت��ب��اع��د ال��ي��م��ني وال��ي�����ش��ار. ل��ك��ن، ما 
يكونها  التي  الوحدة  هذه  هو  عليه  التاأكيد  ينبغي 
هوؤلء الأفراد الذين يتفقون على اأ�شياء جوهرية. 
واأول موؤ�شر على  م��ه��ددة،  ال��وح��دة كانت  لكن ه��ذه 
ه���ذا ال��ت��ه��دي��د ه���و اخل���م���ر، وه���و ح��ا���ش��ر ه��ن��ا كما 
الأ���ش��ح  اأو على  ال��ث��ورة،  اأن ه��ذه  اإىل  ل��الإ���ش��ارة  ل��و 
ه��ذا الح��ت��ج��اج ال��روت��ي��ن��ي، حتمل داخ��ل��ه��ا �شدها: 
القبول بالواقع، اخل�شوع والعار. بعد ذلك ترتاكم 
موؤ�شرات الف�شل والتمزق: يعلم مي�شيل دي�شكومب 
بقتل  متهم  »ب��ين��ار«  اب��ن��ه  اأن  ال�شركة  ط��رف  م��ن 
حار�س  املعمل الذي ت�شتغل فيه �شديقته. مل يعد 
مي�شيل ي��ع��رف اب��ن��ه ال��ق��ري��ب م��ن��ه ج����داً. ك��ل ه��ذه 
العنا�شر تعلن عن التمزق. وبذلك ميكن القول اإن 
فيلم »�شاعاتي �شانت-بول« ُيفتح على التمزق، على 
القطيعة بني اأب _ رمز للتفكي الي�شاري اجليد(، 
�شراً  ارتكب  ال��ذي  املهم�س(  اأو  )املتيا�شر  ابنه  وبني 
الفيلم  وي�شتمر  التمزق.  اأ�شل هذا  كان هو  مطلقاً 
البن  ارتكب  كيف  لفهم  حماولة  باعتباره  بكامله 
واح��داً:  معنى  هنا  للتمزق  اإن  ال�شنيع.  الفعل  ه��ذا 
و/اأو  الطبيعية  والعالقة  ا�شتمرارية،  هناك  لي�س 
اإع��الن  �شوى  لي�شت  والأب  الب��ن  بني  البيولوجية 
ع��ن ع��الق��ة اأخ���رى اأع��م��ق، واأك���ث ح��ري��ة، لكنها يف 
الن�شقاق. هنا حت�شر مو�شوعة »اخلطيئة  مظهر 
ال�شعيدة« التي تفتح الباب على احلقيقة »ال�شعيدة« 
كما  الأ�شياء  نتعرف على حقيقة  التي من خاللها 
هي: كائنان يلتقيان من جديد، ويفهمان بع�شهما 
ُبعداً  للفيلم  اأعطى  ما  وه��ذا  خ��الل اجلرمية.  من 

فل�شفياً.
      يحيل املوؤلف على هيغل ال�شاب الذي كان احلب 
اأو  يف م��وؤل��ف��ات��ه امل��ب��ك��رة ه��و م��ا ينجح يف ا���ش��ت��ع��ادة، 
الوالد  بني  اأ�شيلة  اإن�شاء، عالقة  يف  اأف�شل  بتعبي 
ثقيلة  متثيلية  بلغة  هيغل  ي��ق��ول  كما  اأو  وال��ول��د. 

املرتق  ت��اأم��ل��ي:»اجل��ورب  م�شمون  لها  م��ا  ح��د  اإىل 
اأف�شل من اجلورب املمزق؛ الأمر ل يتعلق بالوعي 
ال���ذات���ي«. ف��ب��دون ه��ذا ال��ت��م��زق، ب���دون ه��ذا اخلطاأ 
املرتكب من طرف البن، ل ميكن اأبداً معرفة ذلك 
التالحم احلميمي الذي ت�شهده نهاية الفيلم. هنا 
ميكن العودة اإىل هايدغر:» هل ميكن احلديث عن 

الوحدة قبل التمزق؟« 
  ي��رى ج���ان- ب��ي��ار زارادي����ر يف امل��خ��رج الأرجنتيني 
»ه���ي���غ���و ������ش�����ان�����ت�����ي�����اغ�����و«)1939-2018( ف��ي��ل�����ش��وف 
ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ني،ب��ال��رغ��م م���ن ك����ون م��م��وع��ة من 
ال��ف��ال���ش��ف��ة ي��ج��ه��ل��ون ا���ش��م��ه. ه��و تلميذ خل��ورخ��ي 
لروبي  م�شاعداً  م��رج��اً  عمل  بورخي�س.  لوي�س 
ب��رو���ش��ون. اأجن����ز ال��ع��دي��د م��ن الأف�����الم ال��ط��وي��ل��ة، 
» الآخ��رون«ع��ن �شيناريو من كتابة  من بينها فيلم 
وهيغو  كازاري�س  بيو  اأدولفو  بورخي�س،  خخ.لوي�س 
�شانتياغو، و»اأر�شفة زحل«، �شيناريو: خوان خو�شي 
�شاير، خورخي �شامربان وهيغو �شانتياغو، و»خرافة 
اأب��ارغ��ي�����س.  ب��ت��ع��اون م��ع املو�شيقي ج���ورج  ال���ق���ارات« 
لي�شت اأفالم ه. �شانتياغو اأفالماً عادية، ول ت�شدر 
من  فيلم  فكل  ك��ان��ت.  كيفما  فل�شفية  مقاربة  ع��ن 
اأفالمه هو يف حد ذاته تاأمل فل�شفي طويل ميزج بني 
ال�شور، احلوارات والأ�شوات. لكن، حدث ملجموعة 
من النقاد اأن طرحوا هذا ال�شوؤال: هل جنح هيغو 
�شانتياغو فعاًل، واإىل اأي مدى، يف التفكي بال�شور؟ 
كيف اأمكنه اأن يكون دائماً �شينمائياً وفل�شفياً. �شيء 

اإنه  ال��ذي قيل عنه»  ه��ذا ال�شتفهام  م��وؤك��د:  واح��د 
يحمل نف�س التو�شع الذي للن�شية، وهو من ي�شمن 
وح���دة ال��ن�����س، وي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��اأك��ي��د م��ع��ن��اه« ح�شب 
الأدب��ي فران�شي�س جاك )1934-...(،  الناقد  تعبي 
عدد  طريق  عن  ال�شينمائي،  العمل  قلب  يف  يوحد 
من الأ�شئلة: ما هي الأنا والهوية ال�شخ�شية؟ كما 
يف فيلم »الآخرون«، ما املنفى؟ كما يف فيلم »اأر�شفة 
زح��ل«، ما احل��وار بني احل�شارات؟ كما يف »خرافة 
�شوى  ي��ط��رح  ل  �شانتياغو  هيغو  رمب���ا  ال���ق���ارات«. 

ال�شوؤال ذاته: ما هي ال�شينما؟
كتاب  بها  اه��ت��م  اأخ���رى  عاملية  �شينمائية  جت��رب��ة    
الفرن�شي  ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي  امل���خ���رج  زارادي�������ر«:  »ج.ب. 
الذي  ال�شوؤال   .)2004-1933( بروكا«  دي  »فيليب 
ماذا  املخرج:  هذا  اأعمال  بخ�شو�س  املوؤلف  طرحه 
يفعل بطل فيليب دي بروكا حني ل يحلم؟ ي�شطاد 
ب��ال�����ش��ن��ارة )خ���رط���و����س(، ي��ل��ع��ب ال��ك��رة احل��دي��دي��ة 
)العجيب(، ينظف بيته بدقة )الدجاجة اللطيفة(. 
وهناك اأبطال اآخرون، يف اأفالم اأخرى، يعانون من 
امللل والفراغ الوجودي. لذلك جتدهم يلجوؤون اإىل 
احللم دون تردد، ودون ت�شجيل وقت ميت على هذا 
اإذن، ممتلئ باخليال والتخييل  امل�شتوى. كل �شيء، 
اأفالمه الرائعة. وهي  الفني. من هنا تنبع حيوية 
اأو  ت��ب��داأ  ال���ذي  ال��ف��راغ ال��وج��ودي  م��ن يق�شي على 

تنتهي به اأفالمه.
 يجعل كتاب  جان-بيي زارادير القارئ يقتنع بقوة 
انتماء ال�شينما اإىل الفل�شفة، وبقوة انتماء الفل�شفة 
من  اخل�شو�س،  على  والفل�شفة  عموماً  الفن  اإىل 
خ��الل درا���ش��ة، وت��ق��دمي، م��دون��ة غنية م��ن الأف��الم 
تقدم  الفل�شفة  جعلت  ال��ت��ي  وال��ع��امل��ي��ة  الفرن�شية 

نف�شها خارج مالها التقليدي.
-----------------------------------------------

عنوان الكتاب: الفلسفة والسينما	 

المؤلف: جان- بيير زارادي	 

Ellipses poche الناشر: 	 

اللغة: الفرنسية	 

سنة النشر: 2019 	 

عدد الصفحات: 128   	 

* ناقد وأكاديمي مغربي
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آخر اإلصدارات حول قضايا التعليم من الفرنسية )سعيد بوكرامي(

إصدارات عاملية جديدة

اأثناء احلجر ال�سحي؟ هل هو  ما نوع ال�ستقراء الذي مُيكننا احل�سول عليه مما حدث 
حادث اأم نتيجة �سيا�سة ُمعينة؟ حلظة ا�ستثنائية اأو ت�سريع ل�سيا�سات ُمعدة �سلفًا؟ يقدم 
بواتييه(  جري�سكو،  )جامعة  دوات  واإتيان  اإ�سكول(   - باري�ض  )جامعة  بونريي  �ستيفان 
قــراءة  ل  اأوَّ وهــو  الــنــزاع(  كــورونــا،  فريو�ض  زمــن  يف  )التعليم  الأهمية  يف  غاية  كتاًبا 
اجتماعية ملا �سهدته املدر�سة منذ مار�ض 2020. ين�سف الكتاب املدر�سني الذين حافظوا 
الكتاب  ي�سرح  كما  الطويلة.  الأ�سهر  هذه  خالل  العائالت  مع  التعليمي  التوا�سل  على 
كيفية تفاعل املجتمع مع الفريو�ض يف اإطار اإكراهات وخيارات متمعية اأحدثت زيادة 
اأجل ردمها وحتقيق  اليوم من  اأن تكافح  التي يجب على املدر�سة  التفاوتات املعرفية  يف 

امل�ساواة يف التعليم والتح�سيل املعريف. 
ماذا �سيفعل املعلمون والطالب والأ�سر يف الأ�سابيع التالية يف خ�سم حالة الطوارئ وعدم 
ال�ستعداد، واحلجر؟ ماذا ك�سفت هذه »الأزمة« من خلل يف و�سع النظام التعليمي؟ كيف 
�ست�ساهم الأزمة على ت�سريع الإ�سالحات احلكومية اجلارية؟ هذه اأ�سئلة �سمن اإ�سكالت 
ا يف التعليم وعلوم الرتبية،  وطروحات عديدة تعاون على �سياغتها ثالثة ع�سر خمت�س�سً
بدءا من رو�سة الأطفال اإىل اجلامعة، وهم يحاولون الإجابة على هذه الأ�سئلة والبدء 

يف امل�ساريع البحثية التي يفر�سها هذا ال�سياق وامل�سار غري امل�سبوق.

هذا اأول كتاب يقدم مراجعة نقدية لتدويل التعليم العايل من خالل معاجلة اجلوانب ال�سيا�سية والقت�سادية واملوؤ�س�سية والتعليمية.
اأ�سبح التعليم العايل دولًيا ب�سكل متزايد يف ال�سنوات الأخرية. يف جميع البلدان الأكرث تقدًما اقت�سادًيا، ت�سعى اجلامعات اإىل جذب جمهور من الطالب الأجانب، واإر�سال طالبهم اإىل 
اخلارج وتوظيف مدر�سني باحثني اأجانب. هناك العديد من الغايات املخ�س�سة، مبا يف ذلك اإعداد الطالب ب�سكل اأف�سل للعمل يف عامل متعدد الثقافات وذي طابع معومل، واحل�سول على 

روؤية دولية اأف�سل من خالل حتقيق اإن�ساء اجلامعات العاملية«، ويتجلى ذلك من بني اأمور اأخرى يف الرتتيب العاملي الذي مينح للجامعات والذي يحت�سب مكانتها وبرامها واإجنازاتها.
املفاهيم  العديد من  ال�سيا�سية والقت�سادية واملوؤ�س�سية والرتبوية مع تو�سيح  العايل من خالل درا�سة اجلوانب  التعليم  الكتاب هو اقرتاح حتليل عاملي لعملية تدويل  اإنَّ هدف هذا 
امل�ستخدمة يف هذا املجال مثل العوملة والتعليم عرب الوطني واملواطنة ال�ساملة والكفاءة بني الثقافات والتنقل الدويل والتدويل يف البلد الأ�سلي من خالل العمل عن بعد. كما يطور 

الكتاب �سيناريوهات خمتلفة لتطوير تدويل التعليم العايل ويطرح مقرتحات جلعله اأكرث اإن�ساًفا واجتماعيا اأكرث.

يتحدث هذا الكتاب املهم عن طرائق النجاح يف اأي وظيفة والتميز فيها لكن ذلك يحتاج 
اإىل مهارات، منها املهارات التقنية واملهارات ال�سخ�سية ويكون م�سدرهما يف الغالب نظام 
تعليمي ناجح. ميلك اجلميع خربة مدر�سية مبا�سرة. ومع ذلك، مهما كانت قوتها، فاإنَّ هذه 
التجربة غري كافية لتقدير الق�سايا املعقدة التي تهز هذه املوؤ�س�سة، من اخليارات ال�سيا�سية 
اإىل اخليارات التعليمية، مبا يف ذلك املناق�سات الإعالمية اأو احلياة اليومية. من املهنيني 
الرتبويني اإىل املواطنني العاديني. يهدف الكتاب اإىل و�سع املدر�سة يف منظورها ال�سحيح 
احلديثة  البحثية  امل�ساهمات  عرب  اإليه  الو�سول  ميكن  ُموجز  ملخ�ض  تقدمي  خالل  من 
حول الق�سايا التعليمية. لهذا يجدر بالنظام التعليمي اأن ميكن املتعلم من املهارات التقنية 
الالزمة لأداء العمل بنجاح. مثاًل بالن�سبة للطبيب فهي ت�سمل القدرة على قراءة التاريخ 
مل�سمم  وبالن�سبة  العالجات،  ومعرفة  لت�سخي�ض  والو�سول  بالفح�ض  والدراية  املر�سي 
املختلفة.  الت�سميم  وبرامج  ال�ست�سافة  ومواقع  الربمة  بلغات  معرفته  فهي  املواقع 
الربامج  الذي تركز عليه معظم  املهارات، واجلزء  للقيا�ض من  القابل  اأي�سًا اجلزء  وهي 
الدرا�سية واملقررات. ثم ينتقل الكتاب اإىل احلديث عن املهارات ال�سخ�سية التي تختلف، 
 يف كونها غري مرتبطة مبهام الوظيفة نف�سها بقدر ما هي مرتبطة بالتعامل مع الآخرين. 
تتحقق هذه املهارات بالتوا�سل الإيجابي، والقدرة اللغوية الأجنبية، وال�سعور بالإبداع، 
والذكاء  الفريق،  وروح  الأعمال،  وريادة  امل�ساريع،  واإدارة  والقيادة،  الن�سط،  وال�ستماع 
يف  ماتزال  ال�سخ�سية،  املهارات  الآن  ت�سمى  التي  الأ�سا�سية،  املهارات  وهذه  العاطفي. 
التكوين الرتبوي باملغرب متعرثة. يلقي هذا البحث اجلماعي �سوًءا جديًدا على م�سكلة 
دمج املهارات ال�سخ�سية يف نظام التعليم املغربي: ما هي املزايا ؟ وما هي القيود ؟ وما هي 

التحديات والتو�سيات التي يجب تطبيقها لتعزيز اإمكانية توظيف اخلريجني ال�سباب؟

الكتاب: التعليم يف زمن فيروس كورونا

املؤلف: ستيفان بونيري وإتيان دوات

الناشر: دار الديسبوت. باريس.

تاريخ النشر: 2020

عدد الصفحات: 160 صفحة

اللغة الفرنسية

الكتاب: تدويل التعليم العالي

أفضل ما يف العالم؟

املؤلف: يان فوريستير

الناشر: منشورات دوبويك. فرنسا.

تاريخ النشر: 2020

عدد الصفحات: 224 صفحة

اللغة الفرنسية

الكتاب: تدريس املهارات الشخصية 

بالجامعة املغربية

املؤلف: سعاد التهامي

الناشر: الرمتان. باريس

تاريخ النشر: 2020

عدد الصفحات: 236 صفحة

اللغة الفرنسية
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آخر اإلصدارات يف مجال فلسفة التربية والتعليم باللغة اإلنجليزية )محمد الشيخ(

إصدارات عاملية جديدة

املُفكرين  اأبــرز  اأحــد   )1923-1985( هولت  كالدويل  جون  الأمريكي  والكاتب  املربي  يعد 
الرتبويني املدافعني عن فكرة »التمدر�ض يف البيت« اأو »الالمتدر�ض يف املدر�سة«، كما يعترب اأحد 
اإىل  الأطفال  �سبيل  بيان  اإىل  موؤلفاته  من  العديد  كر�ض  وقد  الطفل.  حقوق  عن  الدفاع  رواد 
التعلم حقيقة ل زعًما، وكيف اأنَّ التعلم املدر�سي قد يت�سبب لهم يف عوائق نف�سية عديدة وم�ساكل 
تربوية كثرية. وهذا الكتاب اأول كتاب ي�سم بني دفتيه جوامع اأفكار هولت يف هذا امل�سمار. اإذ 
يدور ـ وقد اتخذ لنف�سه منهج التحليل والنقد ـ على اأهم الق�سايا الرتبوية التي عاجلها هذا 
املفكر: رف�ض هولت لإجبارية التعليم، وتاأكيده على التعالق املتني بني التعلم واحلرية، وبني 
الذكاء وال�سجية، وبني الزدهار والعفوية. ويخل�ض الكتاب اإىل فكرة جوهرية مفادها اأن عمل 
هولت يت�سمن نقدا فل�سفيا عميقا لفكرة تو�سل الرتبية وتو�سيلها )جعل الرتبية و�سيلة يف يد 

الدولة(؛ وذلك مبا ي�سكل حتديًا ملجمل الأنظار املدافعة عن الرتبية املدر�سية اليوم. 

يف لغة ماليالم تندر الكتب التي تتناول التقنيات املتطورة واآثارها املوجبة وال�سالبة يف حياة الإن�سان، وهذا الكتاب ميالأ هذه الفجوة حيث يلقي ال�سوء على عدد من 
اإجنازات التكنولوجيا احلديثة مثل الذكاء ال�سطناعي والروبوتات وبلوك ت�سني اأو �سل�سلة الكتل وطباعة ثالثية الأبعاد واحللول احل�سابية - الغوريثم - والهجرة اإىل 
 IoT- Internet(واإنرتنيت الأ�سياء  )Lab Meat(الف�ساء وو�سائل التعرف على الهوية مثل ب�سمة ال�سوت وب�سمة الوجه وعمالت م�سفرة مثل بيتكوين وحلوم املخترب
of Things(  والبيوت الذكية وحترير اجلينوم والخرتاق البيولوجي وحتليالت البيانات وغريها. يق�سم الكتاب 19 ف�ساًل ويذهب فيها املوؤلف اإىل تفا�سيل هذه التقنيات 

والتغريات الهائلة التي تاأتي بها يف حياة الإن�سان يف امل�ستقبل القريب.

 يتناول هذا الكتاب م�ساألة ال�سلة بني الرتبية الدميقراطية والوجدان. وذلك على عك�ض تركيز الكثري من كتب فل�سفات الرتبية احلديثة على ال�سلة القائمة بني الرتبية 
الدميقراطية واحلجاج واملنطق والعقل بعامة. اأكرث من هذا، ل مُييز هذا الكتاب يف م�ساألة الرتبية على الدميقراطية بني العقل، من جهة، والوجدان، من جهة اأخرى، 
وذلك بزعم اعتبارهما كيانني مف�سولني، واإمنا يعدهما كيانني مو�سولني. اإذ ل كيان لرتبية دميقراطية من دون عقل، وباملثل ل قيام لرتبية دميقراطية من غري عاطفة. 
ومن هنا تاأكيد موؤلفي الكتاب على الإ�سهام الذي ميكن اأن يقدمه الفكر الإ�سالمي على هذا ال�سعيد. وبناء عليه ي�سرب املوؤلفان بيديهما اإىل متون املفكرين الإ�سالميني 
اإقبال ومفهوم  القدامى ذات البعد الرتبوي )ابن �سيناء ومفهوم الب�سرية، ابن عربي ومفهوم الإن�سان الكامل...( كما اإىل متون املفكرين الإ�سالميني املحدثني )حممد 

الجتهاد، ف�سل الرحمان ومفهوم ال�سورى ... ( لتقدمي �سورة �سافية عن كيف ميكن اأن تقوم ثمة تربية دميقراطية بروح م�سلمة.

لدى اجلمهور الوا�سع، ُتعترب العالقة بني الفيل�سوف الأملاين ال�سهري مارتن هايدجر والفيل�سوفة اليهودية 
الأملانية الأمريكية حنة اآرندت من اأ�سهر ق�س�ض الع�سق بني فال�سفة القرن الع�سرين. وما من كتاب ي�سدر 
يثري  اأن  و�ساأنه  اإل  بينهما،  الوجداين  اجلانب  ل  الفكري  اجلانب  يتناول  كان  واإِْن  حتى  عالقتهما،  عن 
ا. وما كان الكتاب الذي بني اأيدينا بدعا من هذا الأمر. ومداره على العالقة بني الفل�سفة  اهتمامًا خا�سً
والرتبية عند الفيل�سوف والفيل�سوفة. اإذ حتلل �ساحبة الكتاب اأطروحة حنة اأرندت عن اخليط املنك�سر 
اإىل  معه  الأمر  يحتاج  مبا  الغربي؛  الفكري  »الرتاث«  اأو  و»التقليد«  ال�سيا�سية  »ال�سمولية«  ظاهرة  بني 
املوؤلفة الكتاب يف �سياق وا�سع هو �سياق  الع�سرين، وت�سع  ا�سطناع لغة جديدة لو�سف ما وقع يف القرن 
والتعليم  والتفكري  الفل�سفة  بني  املت�سابكة  العالقة  م�ساألة  على  وتعرج  والرتبية.  الفل�سفة  بني  ال�سلة 
ـ  اجلامعي يف زمن عرف بال�سلة بالرتاث من جهة وبالقطيعة التي اأحدثتها ظاهرة الأنظمة ال�سمولية 

ريات« فكر حنة اأرندت ولوازمه التي ما تفتاأ توؤوب اإليها الأوبة ـ من جهة اأخرى. اإحدى »ِهجِّ

الكتاب: : جون هولت )فلسفة 

االمتناع عن التمدرس(

اسم املؤلف: آدم ديكرسون

دار النشر: سبرينجر

سنة النشر: 2019

عنوان الكتاب: عشاق سامنتا

املؤلف: عمر عبد السالم

اللغة: ماالياالم

عدد الصفحات : 208

سنة النشر: 2019

الناشر: دي سي للكتب، كوتايام، كيراال

الكتاب: : التربية الديمقراطية والفلسفة اإلسالمية 

)امُلقابلة بين الفكر اإلسالمي والفكر الجمعي(

اسم املؤلفين: ناران ديفدس ويوسف وغيد

دار النشر: بالغريف ماكميالن

سنة النشر: 2019

الكتاب: : حنة أرندت ومارتن هايدجر 

)الفلسفة والحداثة والتربية(

اسم املؤلفة: باولينا سوسنوفسكا

دار النشر: ليكسينجتون بوكس

سنة النشر: 2019

آخر اإلصدارات يف لغة مالاليالم )فيالبورو عبد الكبير(
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تصّفح النسخة الرقمية ... مجلة التفاهم

المحــاور

الرؤية القرآنية لصالح اإلنسان والعالم .. أحمد الزعبي	 

مفهوم » العصر المحوري« عند كارل ياسبرز ..محمد الشيخ	 

الرؤى اإلغريقية للصالح اإلنساني .. مصطفى النشار	 

أوربا العصور الوسطى: القانون الطبيعي والكنيسة واإلقطاع .. حاتم الطحاوي	 

الحرُب والدولُة القومية وتكّون .. فتحي المسكيني	 

ميثاق اأُلمم المتحدة وإعالن حقوق اإلنسان ونظام العالم المعاصر.. عبدالناصر السيد محمد الجهاني	 

النظام الدولي الجديد من منظور الفلسفة االجتماعية .. الزواوي بغوره	 

التّضامن اإلنساني في األزمات والبدائل الضرورية للبقاء..  محمد بالّراشد	 

هويّات مشقوقة : عن مسارات القيم في العالم المعاصر..  عادل حدجامي	 

إصالح النظام العالمي : استراتيجيات القوة واستراتيجية المؤتلف اإلنساني.. رضوان السيد	 

المؤتلف اإلنساني وتجديد نظام العالم .. عز الدين عناية	 

آفــــاق
العلوم االجتماعّية والقرٓان .. ديل إيكلمان	 
مداخالت ٔاولّية حول الكتابات المؤرخة للتفسير باللغة العربّية: مقاربة مبنية على علم تاريخ الكتاب .. وليد صالح 	 

اإلسالم والعالم
عالم العرب والعرب في العالم .. إعداد: رضوان السيد	 

دراســات

التعليم واألخالق  في االسالم - سيباستيان غونتر	 

المقاربات القانونية الغربية المعاصرة: بين الشرع اإلسالمي والقانون الدولي - محمد الشيخ	 

مركزية اإلخالق في المنظومة اإلسالمّيةانطالًقامن السنة النبوية - عبدهللا الجباري	 

وجهات نظر 

صالح وتجديد الخطا الّديني - سعيد عبيدي	 
ٕ
علم الكالم الجديد كآلية من ٓاليات ا

األقليات المسلمة في الغرب وشروط االندماج - محمد الدرداري	 

عنوان العدد: الوضع العالمي والرؤية األخالقية
عبدالرحمن السالمي
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