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 الرتبية على الدميقراطية 
يف �صياق من االكراهات واملعيقات

محمد الدريج

تقدمي 

من الرشوط األساسية لقيام الدميقراطية، احرتام املساواة يف جميع ميادين الحياة املجتمعية، 
وأن يتحقق أكرب قدر ممكن من العدالة املجتمعية. ويف التعليم تقتيض املساواة وتكافؤ الفرص، 
يف  بعدها  ثم  االنطالق،  منذ  غريه  مع  متكافئة  تعليمية  فرصة  املجتمع  يف  فرد  لكل  يكون  أن 

النجاح واالرتقاء بنفسـه من خالل الخدمات التعليمية.
كام أن تطبيق مبدأ اإلنصاف يف املدرسة يعني أن تهيأ الظروف املالمئة لكل طفل يك يتقدم 
الثقايف  االنتامء  أو  املعتقد  أو  اللغة  أو  للجنس  اعتبارات  دون  ذاته  يحقق  وأن  طاقته  بأقىص 
واملجتمعي…أو غري ذلك من مظاهر التمييز مبعناه السلبي غري املرشوع ... فام هي الوضعية 
حتى  عليها  بالتغلب  البدء  ينبغي  التي  االكراهات  هي  وما  التعليمية  منظومتنا  ويف  بالدنا  يف 

نتمكن من الحديث عن الدميقراطية يف املدرسة ويف الرتبية عموما؟

ال دميقراطية مع اجلهل و االأمية :

تبني الدراسات أنه وعىل الرغم من املساعي التي تبذلها الدول العربية يف مكافحة األمية 
وتعليم الكبار، فام زالت نسبة األمية عالية، وهذا مام يشجع القيادات السياسية باالدعاء بأن 
عىل  يحصل  وأن  الحرية  ميارس  أن  يستطيع  وال  الكفاية  فيه  مبا  ناضجا  ليس  العريب  املواطن 
حقوقه، مام قد «يربر» غياب املامرسة الدميقراطية والخضوع لحكم فرد أو قلة ، و«يربر» غياب 
الوعي واالرادة السياسية وتنفيذ ارادة الحاكم ورغباته. و من نتائج ذلك بقاء معظم تلك الدول 
إن مل نقل كلها ،بسبب ضعف الوعي السيايس واالجتامعي يف وضعية املحافظة وهيمنة األقلية 

عىل االمتيازات، االمر الذي يغدو من أهم معوقات االنتقال الدميقراطي فيها.
ويف املغرب ،تبني آخر إحصائيات الوكالة الوطنية ملحاربة األمية، وهي مؤسسة رسمية تعنى 
مبدئيا وترشيعيا عىل األقل ، مبحاربة األمية ، أّن عدد األميني يف البالد يبلغ نحو عرشة ماليني 
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أمي، وأن نسبة األمية بني الذين تجاوزوا سن العارشة تصل إىل 28 يف املائة، فيام تبلغ 38 يف 
املائة بني الذين تجاوزوا الخامسة عرشة من عمرهم. 

وخاصة  املبذولة  بالجهود  اعرتافه  من  الرغم  وعىل  بالرباط  اليونسكو  مكتب  يؤكد  حني  يف 
من طرف الجمعيات، أن قضية محو األمية جد معقدة لدرجة أنها تتطلب عمال جديا وشامال 
و تتطلب تضافر جهود جميع الجهات املعنية (الحكومة، واملجتمع املدين، والقطاع الخاص...)، 
خصوصا أن 32 يف املائة من سكان املغرب ال يزالون يعانون من األمية، وفقا لإلحصاء العام 

للسكان والسكنى لعام2014 .
  معطيات تجعلنا نتساءل عن كيف ميكن ترسيخ قيم ومبادئ الدميقراطية يف التعليم ويف 
املجتمع عموما وكيف ستساهم املدرسة يف ذلك بالنظر إىل هذه التحديات التي يطرحها تفيش 

آفة األمية ؟.
وكجواب عن هذا السؤال يؤكد محمد بوبكري ، «ان املعرفة عامل من العوامل الهامة يف 
ازالة الفوارق بني الفئات والطبقات االجتامعية ويف استمتاع املواطنني مبصادر الثقافة واملعرفة 
والفن ...ويعد استفحال االمية يف بالدنا عامال من عوامل العبث بالحياة الدميوقراطية وحقوق 
االنسان، اذ قد يسهل عىل اعداء الدميقراطية إحكام السيطرة عىل املجتمع من خالل تجريد 

االنسان من اسلحة كثرية من بينها املعرفة.» 
فعال، ال ميكن الجمع بني االقتناع بالدميقراطية وبني الرغبة يف تضييق التعليم وحرصه يف فئة 
محدودة فقط. وهذا يجعلنا من جديد نواجه تحدي آخر ، «فال دميقراطية مع الجهل والغفلة، 
ألنها ال ميكن أن توجد سوى مع افراد متعلمني يعرفون حقوقهم ويرصون عىل االستفادة منها، 
ويعرفون ما عليهم من واجبات فينهضون بها ويؤدونها.» يف حني أن األمي ليس وحده عرضة 

الن يكون ضحية لالستبداد بسبب جهله ، بل قد يكون هو ذاته مستبدا بالقوة.
وما يزيد الطني بلة، النقص املريع يف املعرفة واالطالع بني املتعلمني أنفسهم، أي ما يسمى 
باألمية الثقافية وبضعف الوعي السيايس ،كام يعرب عن ذلك تقرير األمم املتحدة ( ٢٠٠٣ ) عن 
«التنمية البرشية يف العامل العريب. وهذه املشكلة متثل يف نظرنا ،عقبة جديدة أمام الدميقراطية 
و الدميقراطية يف املدرسة عىل وجه الخصوص. فالدميقراطية ال تعني االنتخابات فحسب، بل 
وحرية االطالع والتعبري والتفكري والتنظيم والتظاهر وحق االختالف، ووعي املواطن بحقوقه 
عىل الدولة، وواجباته إزاءها، واحرتامه للقوانني ،إنها مسألة عقلية وثقافة وتربية قبل أن تكون 
رشيحة  ميكن أن يستغل أعداء الدميقراطية تفيش األمية والجهل بني  صناديق. لذلك،  مسألة 
االنتقال  ضد  وتوجيههم  مصالحهم  ضد  وتضليلهم  بينهم،  اإلشاعات  لبث  الناس،  من  واسعة 

الدميقراطي وضد املطالبة بالعدالة واملساواة.
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ومن هنا تبدأ معامل الدوامة والحلقة املفرغة تنجيل من جديد أمام الحاملني بالرتبية عىل 
الدميقراطية ، ذلك أننا يف الوقت الذي نعرتف فيه بأن أساس نجاح الدميقراطية يف أي مجتمع 
هو إشاعة التعليم ومحاربة األمية ، نكون مضطرين لالعرتاف يف نفس اآلن، بأن األمية ليست 
وحدها وراء أزمة االنتقال الدميقراطي، بل هناك اسباب أخرى تتضافر وتتكالب، وخاصة تلك 
املتمثلة يف تقاطع مصالح االفراد واملجتمعات وتضاربها مع مصالح أعداء الدميقراطية ،فضال عن 
الجشع املايل والفساد والرشوة واملحسوبية وضعف املراقبة وعدم ربط املسؤولية باملحاسبة، 
كام قد تكون وراء ذلك ويف بعض الحاالت ، النزعات الطائفية والنعرات الحزبية والتي قد تتخذ 

أشكاال جد ملتوية.
 لذلك فمن املجحف وضع األمية واألميني وحدهم يف دائرة االتهام كلام تحدثنا عن معيقات 
بل  أنفسهم،  املتعلمني  لدى  حتى  مغيبة  أو  غائبة  تكون  ما  كثريا  والتي  الدميوقراطية  تطبيق 

وحتى لدى بعض خريجي الجامعات. 
كذلك البد من االعرتاف، حسب عبد الخالق حسني، بأن درجة تقدم وتخلف الشعوب ال 
تعتمد عىل املستوى الدرايس و الثقايف فحسب، بل وعىل نوعية الثقافة كذلك. ففي العديد من 
البالد اإلسالمية وغري اإلسالمية، نجد نسبة املثقفني عالية جداً، ولكن ثقافتهم يف معظمها ثقافة 
والفلسفية  العلمية  املعارف  حساب  عىل  تنشط  ثقافة  تكفريية،  رمبا  و  بل  ومتعصبة  منغلقة 
و الفنون... وعىل حساب نرش قيم التسامح والحوار وتقبل اآلخر املختلف. يف مقابل ازدياد 
القنوات  انتشار  بفضل  الراهن،  وقتنا  يف  أنفسهم  واألميني  املتعلمني  غري  و»ثقافة»  «وعي» 

التلفزية والهواتف الذكية ...
بطبيعة الحال هذا ال يعني أبدا عدم االعرتافبمخاطر انتشار األمية يف بلدنا وهزالة برامج 
محاربتها ونتائجها الكارثية، إنها من املشاكل غري املستعصية لو تتوفر اإلرادة السياسية ،و يجب 
وتوفري  كافة  املواطنني  بني  التعليمية  الفرص  تكافؤ  ضامن  أجل  من  برسعة  حلها  عىل  العمل 

املناخ/السياق الحقيقي لالنتقال الدميقراطي املنشود.

الرتبية االأ�صرية تربية الدميقراطية:

نقيضة/مفارقة أخرى تواجهنا بالرضورة كلام حاولنا تناول موضوع «الرتبية والدميوقراطية» 
يحدثها  التي  الكبرية  الرتبوية  االثار  يف  أبدا  نشك  ال   : ييل  كام  عنها  نعرب  والتحليل،  بالدرس 
التعليم يف شخصية الطفل و يف تنشئته االجتامعية ، األمر الذي يجعلنا نطمع يف املدرسة يك 
تقوم برتبيته عىل السلوك الدميوقراطي وأن تحل لنا بالتايل إشكالية تعرث الدميقراطية أصال يف 
املجتمع. لكن ال ينبغي أن تحجب عنا هذه الحقيقة ، أن اول ما يتأثر به الطفل، ورمبا أعمق 
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و أخطر، هي األرسة ببنيتها وأساليبها يف التنشئة ونوعية العالقات السائدة داخلها ... فإذا كان 
معدل عدد الساعات التي يقضيها التلميذ املغريب سنويا يف املدرسة االبتدائية حوايل ٩٧٥ ساعة 
أويف  األرسة  يف  املدرسة  خارج  يقيض  حني  يف  السنة.  ساعات  عدد  وهو  أصل 8760  من  فقط 
الشارع ويف غريهام من املؤسسات والفضاءات ،حوايل ٧٧٨٥ أي أن ما يقضيه خارج املدرسة 
من وقته هو أزيد من ٩٠ يف املائة ، يتعرض فيها لتأثريات مبارشة وغري مبارشة، كثرية ومتنوعة 
تشكل بالرضورة شخصيته منذ طفولته األوىل . فيكون بالتايل، ما سيكتسبه من معلومات و 
سلوكات وقيم، مبا فيها مبادئ وقيم الدميقراطية أو الالدميقراطية، خارج املدرسة أكرب وأقوى 
وأشد تأثريا خاصة تلك التي يتعرض لها يف سن مبكرة يف أحضان أرسته.و السؤال اآلن هو ما 
طبيعة التأثريات األرسية واملجتمعية عموما وما وقعها عىل األطفال وهل ستساعد املدرسة يف 

سعيها لرتبيتهم عىل قيم ومبادئ الدميقراطية أم بالعكس ستشكل عائقا يحول دون ذلك ؟
تعد األرسة يف املجتمعات العربية مبا فيها املغربية، وكام تثبته العديد من الدراسات الحديثة، 
من أهم مصادر سيادة السلطوية والتسلط والتي تعمل كأداة لتخليد الهيمنة االجتامعية، من 
خالل تنشئة األطفال عىل الصمت والخضوع والتبعية، وتربيتهم بأساليب قمعية وتعسفية .»إن 
ويستمد  شخصيته  ويشكل  ثقافته  ويكتسب  وينمو  الفرد  فيه  ينبت  الذي  الرحم  هي  األرسة 
سلوكاته وكثريا ما يكون الفرد مثل عائلته التي غالبا ما تكون هي بدورها مثل مجتمعها ألنها 

تشكل مجتمعا مصّغرا «
ومن مظاهر التسلط األرسي حسب نتائج الدراسات، شيوع قيم القهر والعنف يف النسق 
الرتبوي لألرسة واستخدام أساليب التهديد والوعيد والعقاب من الكبار ضد الصغار ومن الرجال 
الرضب  أسلوب  عىل  عقابهم  يف  يعتمدون  واألمهات  اآلباء  من  كثريا  أن  تبني  .كام  النساء  ضد 
املبارش لألطفال والتأنيب املستمر واألحكام السلبية، واللجوء إىل نوع من التخويف والرتهيب 
كام يف الحكايات الخرافية التي يحكيها الكبار للصغار والتي كام يعلم الجميع ،تحمل يف طياتها 
والغلبة  التحكم  قيم  الغالب  يف  هي  القيم  وهذه  يستبطنها  و  الطفل  يتعلمها  ومبادئ  قيام 

والتبعية والخضوع ..
وكخالصة ألهم النتائج السلبية لهذا النمط السائد من الرتبية األرسية عىل األبناء، والتي لن 

تساهم أبدا يف تربيتهم عىل الدميقراطية، نذكر :
الصورة  ،اختالل  ،العزلة  ،الخجل  بالذنب  ،الشعور  ،االكتئاب  الدرايس  التحصيل  انخفاض 
يصبح  وقد  بالعدوان.  الشعور  الرتكيز،  ،ضعف  النوم  اضطراب  بالنفس،  الثقة  وضعف  الذاتية 
إىل  يقوده  قد  مام  ضده،  وعنفها  له  رفضها  من  األرسة  فتزيد  واملجتمع  لألرسة  مضادا  الطفل 
.كام تؤدي هذه التنشئة التسلطية إىل ضعف تحقيق الطفل  اإلدمان، أو اإلجرام أو االنتحار 
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السلطة  تخىش  مرتعبة  ضعيفة  شخصيته  فتتشكل  بنفسه،  يحسها  كام  حاجاته  وإشباع  لذاته 
وتعتمد عىل غريها لحل مشاكلها، عدوانية تعتدي عىل ممتلكات اآلخرين... وما املشاهد التي 
اصبحنا نالحظها مؤخرا من اعتداءات عىل االشخاص واملمتلكات وحاالت االغتصاب يف واضحة 
النهار ...سوى تشخيص لتلك النتائج .ويحق لنا أن نتساءل معها :كيف ميكن أن تصحح املدرسة 
مثل هذه النقائض واالختالالت ، وهل بإمكانها ويف نيتها ذلك أصال ، علام أن املدرسة ذاتها 
تعاين الكثري من املشاكل التي تعجز عن حلها، لذا فالوضعية ينطبق عليها املثل السائر «متسك 

غريق بغريق»؟
إىل  وينتقل  أظافره  نعومة  منذ  أرسته  يف  الدميقراطي  السلوك  عىل  الطفل  يتعود  أن  فبدل 
أحضان  إىل  ينتقل  ريثام  والتفاؤل،  واألمل  والسعادة  بالحرية  مفعم  جو  يف  املدرسة  أحضان 
املجتمع ليندمج بسالسة ويطبق ما ترشبه من قيم دميقراطية عادلة متثال و سلوكا ، فإن العكس 

متاما هو ما نالحظه.
التحوالت   يف  تتجىل  أخرى  حقائق   عنا  تحجب  أن  ينبغي  ال  الحقائق  هذه  الحال  بطبيعة 
األرسة  فيها  مبا  العربية  األرسة  داخل  السلطة  وأساليب  عالقات  عىل  تطرأ  بدأت  التي  الكربى 
املغربية ، وتجعلنا مرة أخرى أمام مفارقة/نقيضة جديدة . فإذا كانت هذه السلطة متمركزة يف 
يد األب (أو الجد أو من له شخصية قوية داخل العائلة) فإنه يف الوقت الحارض أصبحت سلطة 
األب يف منافسة قوية ملؤسسات أخرى ومنها وسائل اإلعالم املسموع و املريئ والعامل الرقمي 
(االنرتنيت وااللعاب ومواقع التواصل االجتامعي ...) والتعليم واملسجد والجمعيات وفضاءات 
بعض األوساط  يف  عىل األقل  هناك،  يعد  مل  ...، فاليوم  الرياضية  واملباريات  واأللعاب  الشباب 
تدبري  عىل  القدرة  ميتلك  والذي  املتحكم  األب  هذا  املتوسطة...  ما  حد  وإىل  والغنية  املتعلمة 
شؤون األرسة بشكل مطلق، مل يعد يلعب نفس الدور، كام أن حضوره مل يعد مكثفا كام كان 
يف السابق، بالنظر إيل انشغاالته أو هجرته...، وبالنظر إىل الدور املتزايد لألم بخروجها للعمل 
ترتبط  تعد  مل  األرسة  داخل  سلطته  فإن  وبالتايل  األرسة  مليزانية  املايل  التدبري  يف  ومساهمتها 
بذلك الرأسامل الرمزي، أي األب باعتباره منوذج االحرتام والطاعة، يستمد رشعيته من القاعدة 
االجتامعية ومن املرجعية الدينية، لكن و يف ضوء التطورات الراهنة مل تعد هذه املرجعيات 
وحدها امللهمة، بل أصبحت هناك مرجعيات أخرى وخاصة االقتصادية، مبعنى أن من ميتلك 

نفوذا ماليا داخل األرسة ميكن أن يصبح ذا سلطة.
عىل أن تراجع سلطة األب قد يتحول إىل سالح ذي حدين ،ألن هذا الرتاجع الذي سقناه 
عمل  تسهل  لن  والتي  والقهر  التسلط  سلوكات  من  يخفف  باعتباره  االيجايب  جانبه  يف  أساسا 
أنه  ذلك  املعاكس.  االتجاه  يف  يؤثر  قد  لكنه  الدميقراطية،  عىل  الرتبية  تروم  قد  التي  املدرسة 
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يف ضوء التغريات والتحديات التي تواجه األرسة املغربية ومن خاللها املجتمع، حسب محمد 
تعاطي  بالخصوص  ومنها  خطري،  بشكل  تتفىش  الشاذة  الظواهر  من  العديد  بدأت   ، مومن 
املخدرات التي تعد من أهم املشكالت التي تسبب خطرا كبريا يهدد أمن املجتمع ملا يرتتب 
السلطة  وفقدان  البيت  دور  فيها  يغيب  التي  فاألرسة  الجميع.  تصيب  بالغة  أرضار  من  عنها 
األبوية بفقدان األبوين أو أحدهام باملوت أو السجن أو املرض أو الطالق أو انحصار دورهام 
وتخليهام  عن مسؤوليات تربية األبناء، كثريا ما تؤدي إيل نتائج سيئة تهيء لالنحراف واإلدمان 
والترشد (حالة: أطفال الفقر، أطفال الشوارع، خادمات البيوت، أطفال جانحني، أطفال عاملني).

الدميقراطية و�صلطوية املناهج :

إال بتحرير املناهج وما تقدمه من معرفة للمتعلمني،  ال ميكن أن يكون التعليم دميقراطياً 
عىل تأدية دور تنويري  نسبيا  ، وبذلك ُيصبح التعليم قادراً  اجتامعياً  تحريرها بوصفها منتجاً 
وللتواصل  للمعرفة  جديدة  تكنولوجيا  و  وسائل  ،وانتشار  الدميقراطية  الروح  سيادة  سياق  يف 

واالطالع عىل األخبار. 
محافظتها  و  املعرفة  أحادية  عىل  اعتامده  من  يأيت  التعليمي  نظامنا  يف  الكامن  الخطر  إن 
يف  جهد  من  بذلنا  ومهام  والرقمي،  األنرتنيت  عرص  يف  املدريس  والكتاب  املدرس  سلطة  وعىل 
تطوير املناهج والرقي بالحياة املدرسية  فإن ذلك لن يكون مجدياً إال إذا تم يف سياق مغاير 
متاماً ملا نالحظه اآلن، سياق سيادة  الروح الدميقراطية بدءاً برتسيخ قيمة نسبية املعرفة، ومروراً 
قبل أن يكون املصدر الوحيد للمعرفة،  ومرشداً  بالتخفيف من سلطة املدرس واعتباره موجهاً 
وانتهاء بسيادة املامرسات الدميقراطية داخل املدرسة وخارجها، باعتبار املدرسة مجتمعاً صغرياً 
تنعكس فيه العالقات االجتامعية والسياسية التي تتم خارجها .عىل أن هذه املامرسات ينبغي 
أن تعمل يف نفس اآلن ،عىل تحرير املدرسني القامئني عىل املعرفة أنفسهم ،من كل أشكال القهر 

والتسلط ، سواء أكان قهراً معنوياً أو مادياً.
واملنغلقة.  الجامدة  التقليدية  واملامرسات  االساليب  من  التدريس  طرق  تحرير  عن  فضال 
ذلك أن سيادة طرق التلقني والحفظ ورفض املناقشة والحوار وإبداء الرأي ، من شانه تعميق 
املربني  هيمنة  ويفرض  لدى التالميذ،  ،مام يقوي اإلذعان والخضوع  التسلط وغرس االستبداد 
وسلطتهم ،األمر الذي يزيك يف نفوسهم الهشة اآلثار السلبية، كاعتامدهم عىل الحفظ والرتديد 
،فيصبحون  اعرتاض  دون  القبول  إىل  يقود  مام  والرتكيب،  والتحليل  والفهم  السؤال  وغياب  و 

عاجزين عن االجتهاد واالبداع.
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وهكذا ال تقترص السلطوية عىل املناهج الدراسية بل تتعداها إىل الطرق والوسائل ومنها 
االتكال شبه املطلق عىل الكتاب املدريس املقرر بصفته املصدر الوحيد للمعرفة. وكام هو معلوم 
فقد أجريت العديد من الدراسات عىل الكتب املدرسية يف بلداننا، واستنتجت أن تلك الكتب 
عموما، ال تحاول أن تقدم يف تفسري األحداث، وجهات نظر متعارضة أو عىل االقل مختلفة، 
ليلم التلميذ بجميع الجوانب ومختلف وجهات النظر، بل عىل العكس، تعود التلميذ التفسري 
الواحد والرأي الوحيد والذي هو سمة سلطوية بارزة من سامت عدد من املقررات والكتب 
املتعلم  شخصية  تنمية  إىل  يؤدي  أن  ميكن  مام  تخلوا  والتي  املغربية  ومنها  العربية  املدرسية 

بشكل متوازن ومبدع.
اتجاه  يف  تعمل  أنها   ، والرتبوية  التعليمية  مؤسساتنا  لحال  املالحظ  سيتبني  ذلك  عن  فضال 
والعدالة  والدميقراطية  الوطنية  وقيم  مبادئ  من  العرض،  بداية  يف  عنه  تحدثنا  ملا  معاكس 
واملساواة، ألن هذه املؤسسات تحولت إىل استعامل القوة والعنف املعنوي والرمزي ،من خالل 

محتويات املناهج واملقررات ناهيك عن العقوبات الزجرية سواء أكانت لفظية أم بدنية.
مبناهجها  اآلن  حد  إىل  املغربية  املدرسة  تستطع  مل  الخطيبي(2014)،  حسن  يالحظ  وكام 
(االنرتنيت  االتصال  تكنلوجيا  تشهده  الذي  الهائل  التطور  من  الرغم  وكتبها...وعىل  وطرائقها 
، الهاتف الذيك...) وازدياد اعتامدها من طرف الكبار والصغار، نقول ،مل تستطع االنعتاق من 
النقل التقليدي للمعرفة بشكل جامد، وعرب طرق تلقينية منغلقة عىل نفسها، ومل تعد تويل كبري 

عناية لعنارص تنمية الشخصية القوية والواثقة يف نفسها.
 كام يالحظ عىل مناهجنا ،أنها «ال تهدف إىل تحقيق املساواة بني املتعلمني وإمنا تهدف إىل 
تعميق الالمساواة بينهم... ويتساءل بالكثري من الحرسة،هل يعقل أن نعلم الدميوقراطية بطرق 

ديكتاتورية ؟»
وبسبب هذا الواقع املختل والعليل الذي يفرخ منوذجا تربويا سلطويا محافظا يتمنع عىل 
محاوالت الدمقرطة، نظام يستند إىل لغة التأديب والزجر واستخدام العنف املادي والرمزي 
ضد األطفال ؛ مام قد يولد يف نفوس العديد منهم اتجاهات سلبية ومشاعر الكراهية والخوف 
والعزلة وعدم الثقة يف النفس و الغش وضعف املراقبة الذاتية والضمري. بل يولد ما يسميه 
عبد الواحد الرايض «بالضمري الخارجي» الذي يعتمد الخوف من العقاب بدل الضمري الداخيل 
الذي يحركه االقتناع وتحفزه املراقبة الذاتية .كام قد يولد يف نفوسهم ضعف ملكات االجتهاد 
واالبتكار واإلبداع نظرا لضعف أساليب الحوار واالقناع والنعدام الحرية والدميقراطية الحقيقية 

واملساواة االجتامعية. 
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املدر�صة املقاوالتية
جميل حمداوي

املقدمة

جزئية  أو  كلية  وثيقة  عالقة  الخصوصية  أو  العمومية  الرتبوية  للمدرسة  أن  املعلوم  من 
باملقاولة، أو املرشوع، أو املؤسسة اإلنتاجية واالقتصادية واالجتامعية. وقد متثل املغرب املدرسة 
املقاوالتية منذ سنوات الثامنني من القرن املايض بغية تجاوز مدرسة األزمة والنكوص والرتاجع، 
وقد كان ذلك متوافقا مع تبنيه فلسفة األهداف لعقلنة العملية التعليمية- التعلمية، والتحكم 
والنجاعة  والتتبع  واملراقبة  التقويم  ملعايري  وإخضاعه  الديدكتييك،  الدرس  دواليب  يف  الجيد 
والتغذية  واملخرجات،   ، بالعمليات  الرتبوية  املدخالت  وربط  والسلوكية،  والتقنية  العلمية 

الراجعة (الفيدباك).
إذاً، فام املقصود باملقاولة؟ وكيف ميكن ربط املدرسة باملقاولة اإلنتاجية؟ وإىل أي حد ميكن 
الحديث عن مدرسة املقاولة أو املدرسة املقاوالتية؟ هذا ما سوف نتعرف إليه يف املباحث التالية:

املبحث االأول: مفهوم املدر�صة املقاوالتية

عرف املغرب مجموعة من املدارس منذ القديم إىل يومنا هذا من بينها: املدرسة العتيقة، 
ومدرسة  اإلصالح،  ومدرسة  األزمة،  ومدرسة  الوطني،  البديل  ومدرسة  االستعامرية،  واملدرسة 
املقاوالتية.  واملدرسة  واإلنصاف،  املساواة  ومدرسة  النجاح،  ومدرسة  التميز،  ومدرسة  الجودة، 
الذكاءات  ومدرسة  املستقبل،  ومدرسة  امللكات،  مدرسة  هي  جديدة  مدارس  إىل  باإلضافة 

املتعددة، واملدرسة اإلبداعية...
وما يهمنا يف هذا املقام هو التوقف عند املدرسة املقاوالتية (Ecole entreprise) التي تهدف 
إىل تحويل املدرسة الوطنية، أو املؤسسة الرتبوية التعليمية، إىل مقاولة، أو مرشوع، أو مؤسسة 
إنتاجية واقتصادية واجتامعية معقلنة. والهدف من ذلك هو القضاء عىل الفوىض، والتسيب، 
ذاتيا، وتنظيم املدرسة  لتسيري املؤسسة  والعشوائية، واالنعزالية، وتوفري اإلمكانيات الرضورية 
تنظيام عقالنيا هادفا وكفائيا ، واالحتكام إىل املنطق االقتصادي يف مجال التدبري والتسيري، أو 

إدارة املدرسة العمومية أو الخصوصية.


