حرري
ورقة حول ال ّتعليم ال ّت ُّ
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بشار الخطٌب

قبل الخوض فً مفهوم ال ّتعلٌم ال ّتحرُّ ري ) (Emancipatory Educationال ب ّد من ال ّتمٌٌز بٌن مفهومً
"الحرٌّة ال ّشخصٌّة" و"ال ّتحرُّ ر ّ
شكل مُمكنٌُ ،قصد بها حرٌّة الفرد فً
الذاتً"؛ فالحرٌّة ال ّشخصٌّة ،وبأبسطِ
ٍ
اختٌار ما ٌتعلّق بنمط حٌاته من ملبسه ومأكله ومكان سكنه وطبٌعة عمله وحركته وتن ُّقله ،إلخ؛ أمّا ال ّتحرُّ ر
ُ
والظلم فً المُجتمعات
الذاتً فهو ال ّنتٌجة المرجوّ ة من ال ّتعلٌم ال ّتحرُّ ري ،وٌرتبط بمواجهة اإلقصاء وال ّتهمٌش
عن طرٌق تقدٌم وجهة نظر مُختلفة فً ال ّتعامُل مع عملٌّتً ال ّتعلٌم وال ّتعلُّم.
نشأ مُصطلح ال ّتعلٌم ال ّتحرُّ رٌعلى ٌد الفٌلسوفوالمُعلِّم البرازٌلً باولو فرٌري بعد نشر كتابه "تعلٌم المقهورٌن"
باللغة البرتغالٌّة سنة  ،1968و ُتر ِجم الكتاب إلى اللغة اإلنجلٌزٌّة سنة ،1970وٌُع ُّد الكتاب أحد أهم المراجع
األساسٌّة فً مجال "التعلٌم ال ّنقدي" أٌيا ًا.لقد ت ّم العمل على تطوٌر مفهوم ال ّتعلٌم ال ّتحرُّ رٌأٌيا ًا من قبل العدٌد
من الباحثٌن األكادٌمٌٌن ،وفالسفة ومُطوِّ ري نظرٌّة ال ّتعلُّم والعدٌد من المؤسّسات منذ ذلك الوقت.
ُ
اصطلح على أ ّنهم من أتمّوا ّ
الثامنة عشر من العمر ،وال
ٌستهدف ال ّتعلٌم ال ّتحرُّ ري الكبار فقط ،وهم من
ٌستهدف األطفال ُ
وطالّب المدارسٌ .تمحور ال ّتعلٌم ال ّتحرُّ ِري حول كٌفٌّة تأثٌر ال ّتعلٌم والمعرفة على حٌاة
ُّ
والظلم االقتصادي
األفراد والجماعات من خالل مُساعدتهم على مواجهة ال ّتهمٌش االجتماعً وال ّتمٌٌز
والسٌّاسٌللعمل على إحداث ال ّتغٌٌر االجتماعً.
ٌجب أٌيا ًا ال ّتمٌٌز بٌن ال ّتعلٌم ال ّتحرُّ ري وال ّتعلٌم الحر ) ،(Liberal Educationفبالرّ غم من أنّ ال ّتعلٌم الحر
ٌ ّتفق مع ال ّتعلٌم ال ّتحرُّ ري فً بعض األدوات المُستخدمة ،كالفنون مثالًا ،إالّ أ ّنه ٌختلف جذر ٌّا ًا فً ما تب ّقى من
حٌث ٌستهدف ال ّتعلٌم الحر جمٌع الفئات العمرٌّة ،من يمنها ُ
ُ
طالّب المدارس؛ لكنّ االختالف
ال ّتفاصٌل،
األكبر هو أنّ ال ّتعلٌم الحر ٌقع يمن قالب ال ّتعلٌم ال ّتقلٌدي ،وفً الكثٌر من األحٌان ٌكون جزءاًا منه ،وهو
ٌستهدف الفئات المُهمّشة بال ّدرجة األولى ،وخصوصا ًا فً ال ُّدول المُتق ِّدمة اقتصاد ٌّاًا؛ بٌنما ٌستهدف ال ّتعلٌم
ال ّتحرُّ ري المقموعٌن (مُخرجات ال ّتعلٌم ال ّتقلٌدي) بغضّ النظر عن فئتهم االجتماعٌّة وخارج إطار ال ّتعلٌم
ال ّتقلٌدي.
 1تتيمّن هذه الورقة شرحا ًا مُبسّطا ًا ج ّداًا لمفهوم "ال ّتعلٌم ال ّتحرُّ ري" ،وهً موجّهة لفئة ال ّ
شباب.

ُ
بحٌث
ٌقوم باولو فرٌري من خالل كتابه بتحلٌل العالقة بٌن "القاهِر" و"المقهور" أو "القامِع" و"المقموع"،
ٌَعتبر أنّ ال ّتعلٌم التقلٌدي ،وهو ما أسماه "ال ّتعلٌم البنكً"ٌ ،تعامل مع المُتعلِّم على أ ّنه وعا ٌء فارغ جاهز لٌت ّم
ملؤه بالمعرفة (إٌداع المعلومات) ،بال ّتالً فهو قائم على نقل المعلومات؛ بٌنما فً ال ّتعلٌم ال ّتحرُّ ري ٌجب
ال ّتعامُل مع المُتعلِّم على أ ّنه شرٌك فً عملٌّة إنتاج المعرفة ،وبال ّتالً فالمُتعلِّم شرٌك فً ال ّتغٌٌر االجتماعً
الذاتً .مثالًاٌ ،حصُل ّ
وال ّتحرُّ ر ّ
الطالب الجامعً داخل المؤسّسة ال ّتعلٌمٌّة على معلومات مُع ّدة مُسبقا ًا وحسب
ّ
خطة دراسٌّة مُح ّددة حول الموايٌع المعرفٌّة فً مجال االختصاص وٌتعامل مع هذه المعلومات على أ ّنها
مُسلّمات وسٌتم تقٌٌم مدى معرفته بها من خالل االمتحانات؛ بٌنما قد ٌُشارك ّ
الطالب نفسه فً ورشة عمل
تستخدم إسلوب ال ّتعلٌم ال ّتحرُّ ري ،قد تكون حول المسرح كوسٌلة تعبٌر عن ّ
ُ
بحٌث ٌُشارك هذا الفرد
الذات،
فً العملٌّة ال ّتعلٌمٌّة سواءاًا فً إعداد ال ّنص والمسرحٌّة ومناقشة كٌفٌّة عريها وتقدٌم المُقترحات ،وبال ّتالً
هذا سٌُساهم فً تحرٌر فكر هذا الفرد من خالل مُشاركته كمُتعلِّم ومُعلِّم فً نفس الوقت ،وتنطبق نفس الحالة
على ال ّشخص المسؤول ع قٌادة هذه العملٌّة ،فهو مُعلِّم ومُتعلِّم فً نفس الوقت.
تع ّددت ال ّنظرٌات حول تطبٌق ال ّتعلٌم ال ّتحرُّ ري بحسب التوجُّ ه الفكري للباحث أو المؤسّسة ،فٌرى البعض أنّ
"المقهورٌن" هم الفقراء المُهمّشون والمحرومون من الفُرص ،وٌرى آخرون أنّ "المقهورٌن" هم من مرّ وا
بتجربة ال ّتعلٌم ال ّتقلٌدي ولم تتس ّنى لهم فرصة ال ّتوسٌع من آفاقهم بسبب نوع ال ّتعلٌم الذي تل ّقوه.مثالًا ،تتح ّدث
تحول الجامعات إلى مؤسّسات مُرتبطة بالقطاع الخاص الرّ أسمالً،
إحدى ال ّنظرٌّات حول ال ّتعلٌم البنكً عن ُّ
بحٌث أصبحت تسعى إلى الرّ بح الما ّدي ،وبال ّتالً تقوم بال ّتركٌز على االختصاصات التً ُ
ٌكثر ّ
ُ
الطلب علٌها
مثلّ :
الطب ،الهندسة ،أنظمة المعلومات ،إلخ؛ وٌتم إهمال االختصاصات اإلنسانٌّة مثل :علم االجتماع،
الفلسفة ،علم اإلنسان ،الفنون ،إلخ؛ مع العلم أنّ االختصاصات اإلنسانٌّة ُتعتبر هً ما ٌفتح آفاق اإلنسان
الظلم وال ّتغٌٌر االجتماعً .بال ّتالًٌ ،تخرّ ج ُّ
ومداركه ومعرفته،و ُتوجِّ هُه نحو نبذ ُّ
الطالب بك ٍّم من المعلومات
الفنٌّة وال ّتقنٌّة التً ُتساهم فً دعم رأس المال ،ولك ّنهم ٌكونون مُفرغٌن من أٌّة معرفة مُتعلِّقة بتحرٌر ّ
الذات
ونبذ ُّ
الظلم.
ٌعتبر الكثٌر من الم ّ
ُنظرٌن فً مجال ال ّتعلٌم ال ّتحرُّ ري أنّ نمط ال ّتعلٌم البنكً (ال ّتعلٌم ال ّتقلٌدي) هو ال ّنمط
ُ
بحٌث ٌتم إٌداع (احتواء)
المُفيّل من قبل األنظمة السُّلطوٌّة أو األشخاص السُّلطوٌٌن داخل األنظمة؛
ًا
سهولة ،بمعنى أنّ ال ّشخص
األشخاص داخل ال ّنظام والح ّد من تفكٌرهم ال ّنقدي ،فتكون عملٌّة تطوٌعهم أكثر
ٌُصبح أكثر انصٌاعا ًا لل ّنظام؛ بٌنما ٌتمحور ال ّتعلٌم ال ّتحرُّ ري حول ممارسة الحرٌّة ونقد المُجتمع وال ّتروٌج
ّ
االطالع والبحث والمعرفة.
لإلنسانٌّة عن طرٌق

ُ
هنالك أٌيا ًا خالف حول استخدام تسمٌة ال ّتعلٌم ) (Educationوال ّتعلُّم )،(Learning
حٌث ٌرى البعض أنّ
استخدام مُصطلح ال ّتعلُّم ٌقترح أنّ ال ّتحرُّ ر ّ
الذاتً مسؤولٌّة شخصٌّة تقع على الفرد ،فهو/هً من ٌجب أن
ّ
ُ
المنظرٌن لل ّتعلٌم ال ّتحرُّ ري مع هذا الرّ أي،
ٌعمل على تحرٌر فكره/هاٌ .ختلف الكثٌر من
حٌث ٌعتبرون أنّ
األفراد يحٌّة ال ّتعلٌم ال ّتقلٌدي ،فهم ال ٌمتلكون األدوات الالزمة للمرور بعملٌّة ال ّتعلُّم ال ّتحرُّ ري ،بال ّتالً
تكون مسؤولٌّة المُعلِّمٌن ،سواءاًا كانوا أفراداًا أو مؤسّسات ،تقدٌم ال ّتعلٌم ال ّتحرُّ ري كخطوة أولى تتيمّن
ويع األُسس لمُشاركة الجمٌع كمُعلِّمٌن ومُتعلِّمٌن فً نفس الوقت ،ث ّم ٌأتً دور الفرد بعد ذلك لٌبدأ عملٌّة
المنظرٌن ،وفً نفس الوقتِّ ٌ ،
ّ
ال ّتعلُّم ّ
ُحذرون المُعلِّم من الوقوع فً فخ ال ّتعلٌم ال ّتقلٌدي
الذاتً .لكنّ هؤالء
ُ
ّة،بحٌث ٌجب ال ّتركٌز على ال ّتشارُ كٌّة فً ال ّتعلٌم وال ّتعامُل مع المُتعلِّم على أ ّن ُه شرٌك،
وتقدٌم مواد تلقٌنٌ
وال ّتأكٌد على ال ّدمج المُستمر لل ّنقد فً عملٌّة ال ّتعلٌم ال ّتحرُ ري ،سواءاًا جاء هذا ال ّنقد من المُعلِّم نفسه أو من
ُّ
المُتعلِّم ،فٌكون المُعلِّم مُتعلِّما ًا والمُتعلِّم معلِّما ًا (المُعلِّم ّ
والطالّب المُعلِّمون ،بحسب فرٌري).
الطالب
فٌما ٌتعلّق بال ّتعلٌم ال ّتحرُّ ري فً المنطقة العربٌّة ،هنالك العدٌد من ال ّتجارُب فً مجال ال ّتعلٌم ال ّتحرُّ ري؛ وتقع
هذه ال ّتجارُب يمن فئتٌن :الفئة األولى هً البرامج ال ّتدرٌبٌّة التً ُتق ّدمها المؤسّسات التً انتهجت ال ّتعلٌم
ّ
ًا
ومؤثر ًاة فً بداٌاتها ،ولك ّنها تتحوّ ل مع الوقت إلى مواد تلقٌنٌّة ،وبال ّتالً
فاعلة
ال ّتحرُّ ري ،وهً عاد ًاة ما تكون
الوقوع فً ف ّخ ال ّتعلٌم ال ّتقلٌدي .الفئة ّ
ُ
بحٌث ٌلعب المُتعلِّمون
الثانٌة هً البرامج المُرتبطة باستخدام الفنون،
دوراًا رئٌسا ًا فً عملٌّة ال ّتعلُّم وتشكٌل الما ّدة ال ّتعلٌمٌّة،ولكنّ مشكلة هذه البرامج أ ّنها تخلوا من االستمرارٌّة
ُ
ُ
تنفٌذها لمرّ ة واحدة فقط فً أغلب األحٌان.
حٌث ٌتم
واالستدامة،
ُّ
والظلم على جمٌع األصعدة ،سٌاس ٌّا ًا
فً ال ّنهاٌة ،فإنّ ال ّتعلٌم ال ّتحرُّ ري هو وسٌلة لل ُّشعوب لل ّتحرُّ ر من القمع
واجتماع ٌّا ًا واقتصاد ٌّا ًا عن طرٌق تحفٌز الفكر ال ّنقدي لدى أفراد المجتمع وال ّتأكٌد على استخدامه فً كا ّفة
بشكل جماعًٍّ وجمعً للوصول إلى ال ّتغٌٌر
مناحً الحٌاةلفتح اآلفاق الفكرٌّة لألفراد حواللعمل مع المُجتمع
ٍ
المنشود.

