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 السيدة رئيسة جمهورية آوستاريكا

 السيد رئيس وزراء ليتوانيا

 السيدة رئيسة المجلس التنفيذي

ديرة العامة السيدة الم  

 السيد رئيس المجلس

 السيدات والسادة 

 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

لي في البداية أن أتقدم بأصدق التهاني إلى السيد اسمحوا 

هاو بينج  على انتخابه رئيسا للمؤتمر العام لليونسكو وأن 

أتقدم بالشكر لسلفه السيدة آاتالين بوجياي على ما بذلته 

  .ن مجهوداتم
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آما يسعدني أن أتوجه بالتهنئة إلى السيدة ايرينا بوآوفا 

إلعادة انتخابها على رأس المنظمة متمنيا لها آل التوفيق 

لتونسيين  لدعمها ل شكري عنر لهاوأوّد بالمناسبة أن أعب

  .في ثورتهم حيث جاءت الى تونس اآثر من مرة

 أن أشكر السيد بان آي مون األمين العام لمنظمة آما اود

ألمم المتحدة على اختياره تونس لتكون من بين الدول ا

  .Education Firstالعشر الراعية لمبادرته التربية أوال 

 

  أيها السيدات والسادة 

  

قد ال يوجد إجماع  بين الشعوب والدول على قضية قدر 

اإلجماع على أهمية التربية وضرورة تعميمها خاصة بعد 

سبب الرئيسي في تحول أن أثبتت الدراسات العلمية أن ال

بلدان فقيرة في الخمسينيات مثل ماليزيا وسنغافورة 
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وآوريا الجنوبية إلى النمور الصناعية التي نعرف هو 

 نجاعة سياساتها التربوية عشرين سنة قبل وصولها إلى

  . المستوىهذا

مثل هذا االآتشاف ال يزيد إال في تثبيت إرادة آل البلدان 

  هذاأعلى مستوى حتى تحققأن ترتقي بتربيتها إلى 

  .الشرط الضروري

ال غرابة إذا أن يصبح هاجس الجميع تفعيل النظام 

سعى فيه تالتربوي مما يجعل العالم اليوم حقل تجارب 

 من ا يمكنهعليميب إلى اآتشاف أحسن نظام توشعلآال

فيمقدمة اهتتدارك الوقت الضائع أو المحافظة على مكان

  .القافلة

ن أنجع طرق التمويل والتكوين والتقييم  نبحث ع االنآلنا

  .  التعليمي و التكويني و التربويلهذا النظام

آلنا نعاني من صعوبة إدارة أنظمة تتزايد تعقيدا وآلفة 

  .يوما بعد يوم
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آلنا تحت ضغط البحث عن أنجع السبل لمالءمة بين 

  .النظام التربوي وبين حاجيات السوق

هدد باالنهياران لم ُيبن  مآلنا نكتشفأن آل نظام اجتماعي

  .على قيم اخالقية

آلنا نعرف أن النظام التربوي ليس ناجعا آل النجاعة 

 بالمائة من 20وهذا ما يفسر مثال أن في بلدي تونس

سنة يخرجون إلى الشارع دون 18و12األطفال بين   

ديبلوم وهو ما يعرضهم إلى خطورة البطالة أآثر من 

  .البقية

  التيجديدةالمية األ وهو ظهور يداالي الجدتحدالثمة ايضا

  .ية القديمةقد تكون أخطر من األم

 فكل إنسان يريد مواآبة عصره ال يستطيع االآتفاء 

  .القراءة و الكتابةبتقنيات 
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 فرضته التكنولوجيا نحن نرى الضغط الجديد الذي

 حيث يعلم آلنا انه من يجهل هذه  على التربيةالحديثة

  . ؤهل ألمية جديدةالتكنولوجيا الحديثة م

 فتحت أرحب اآلفاق للمعرفة  هذه التكنولوجياالثابت أن

 ونحن  ، تحديا جديداعلينا وضعت  و لكنها ايضاوالتربية

  . التغلب على التحديات القديمةاستطعنا بالكاد 

  

  ايها السيدات والسادة

  

آلنا معرضون لهذه االشكاليات و هي تستغرق منا آل 

ا عن آيفية تحديد االهداف و لكن هل تساءلن. الجهد

خاصة منهااهداف التربية و مدى مشارآتها في التنمية 

  المستدامة؟
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انا اعتقد ان الحوار حول االهداف يجب ان يستأثر بحيز 

من اهتمامنا ايضا و ليس فقط الحوار حول آيفية تنمية 

  . مؤسساتنا التربوية

 أن لقد أظهر عالم االجتماع االمريكي ألفين طوفلرمثال 

 لم تكن في الواقع اال ارادة رأس التربية آما نعرفها اليوم

المال لتطويع أطفال الفقراء و الفالحين ، حتى يجعل 

منهم المادة الخام لتطوره بحيث باتت التربية و آأنها 

عملية انسانية بينماهي آانت باالساس عملية تهدف الى 

ناعية التي  و الخبرة الماهرة للثورة الصعاملةالليد تقديم ا

  .انتشرت في اروبا ثم بعد الى العالم

و بطبيعة الحال آان من الهام بالنسبة للصناعة و 

التكنولوجيا الجديدة ان تعتني بتكوين هذه االطارات لكن 

الدولة آذلك لم تتخل عن نفس طريقة التفكير ، ذلك ان 

آل الدول فهمت انها آي تكون قوى عظمى ال بد ان 

 متعلمين و بالتالي فانها وضعت هذه يكون لها مواطنين
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االنظمة التعليمية لخدمة مصالح الدولة و ليس باالساس 

  .لخدمة مصالح االنسان

 هكذا تشكل االنسان عبر  منظومة التربية سواء بالنسبة 

و نحن نحمل . لرأس المال او للدولة آأداة و ليس آهدف

نحن ال . هذه االشكالية الى االن في عدة مستويات

تطيع ان نتحدث عن تربية او تنمية مستدامة ان لم نعد نس

  . مراجعة هذه االهداف الضمنية التي فرضت فرضا

نحن النستطيع ان نحقق هذه التنمية المستدامة بدون 

و ان لم . تربية يعاد تحديد اهدافها آليا و بكل وضوح

نفعل هذا فاننا سنواصل خلق منظومات تربوية هدفها 

يات راس المال و الصناعة و باالساس تغطية حاج

التكنولوجيا و تغطية حاجيات الدولة و ليس تغطية 

حاجيات االنسان و المجتمعات التي نريد تنميتها لتكون 

حقا مجتمعات انسانية تبني دوال جميلة نتمنى ان يتزايد 

  .عددهاآدولة آوستا ريكا
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  ايها السيدات و السادة

مى للتربية آما ان قناعتي اليوم ان تحقيق الهدف االس

تراه االمم المتحدة و اليونسكو ، اي بناء السلم في 

العقول،  يمر بجعل التربية في خدمة االنسان و 

اما ما يتحقق من اهداف اقتصادية و سياسية و . االنسانية

  .اجتماعية فهو من التبعات الثانوية وليس العكس

سلم اذا قبلنا بهذه المنظومة الفكرية التي نعتقد انها اال

فعلينا اعادة رسم االهداف الكبرى للتربية و من ثم آل 

  :  البرامج المتولدة عنها، و هي في نظري ثالثة اهداف

  

 هو تمكين اإلنسان من األدوات األساسية الهدف األول

التي تسمح له عبر القراءة والكتابة والحساب واليوم 
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اإلعالمية من الدخول إلى آل التراث الفكري والفني 

  .لقيمي للشعب و لالنسانيةوا

لننتبه هنا أن الطريقة البيداغوجية التي تعتمد في التعليم 

 فالترآيز على التلقين والحفظ  آما نتصورليست بريئة

  هوعن ظهر قلب والتعامل مع النصوص وآأنها مقدسة

الدليل على ذلك أن السعي إلشراك . موقف سياسي 

يمه عقلية المبادرة المتعّلم وتنمية ملكة النقد عنده وتعل

، خيار ال نراه إال في أآثر باآرا من المنهجيةوتمكينه 

  .البلدان ديمقراطية وإيمانا بحقوق اإلنسان

في الحالة األولى نحن أمام التربية التي تحتاجها الدولة 

 و في الحالة الثانية نحن بحاجة القديمة واالقتصاد  القديم

ان يكون فاعال و الى منهجية تشارآية تمكن الطالب من 

  .ليس فقط مفعوال به فنحن ننمي فيه المواطنية المنشودة
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هو بلورة االستعدادات الفطرية عند آل إنسان الهدف الثاني

صحيح أنكل طفل ليس . وتنميتها إلى أعلى درجة ممكنة

 اننا قد نتعّسف آثيرا على أطفالنا بالضرورة نابغة و

 صحيح اننا .يكونواونطلب منهم بأن يكونوا عباقرة أو ال 

 آل في لكن علينا أن نتلّمس نمارس عليهم ضغطا آبيرا

الموهبة التي نستطيع ان ننميها حتى ننمي فيه طفل 

  . انسانيته ويعود بالنفع على نفسه و على المجتمع

اسمحوا لي هنا أن أؤّآد أن هاجس النوعية ال يجب أن 

ملته يغفل عنا أن درجة التحّضر في مجتمع ما تقاس بمعا

ألضعف مكوناته مثل المساجين والمرضى العقليين 

إن ما تقوم به . وخاصة أصحاب االحتياجات الخاصة

دولة آالنرويج في دمج األطفال المعاقين في األقسام 

 وهو أحسن تعبير عن  بهالعادية مثال يجب أن يحتذى

 ال يجب .الفلسفة التربوية التي يجب أن تسند آل تفكيرنا

المنافسة نحو تكوين افضل الطلبة، الذي ان يكون هاجس 
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فرضته حاجة رأس المال و حاجة الدولة، هو المحرك  

لمنظومة التربية بل يجب ان يكون هدف التربية اوال 

  . تنمية االنسان ايا آان

 في آل تربية مستدامة تخلق لنا هذا السلم : الهدف الثالث

نية  هو ما أسميه التربية المواطفي العقول و القلوب،

 .واإلنسانية 

لقد احتلت مادة التربية المدنية مكانا هاما في التعليم  في 

 ما ة آاريكاتورية الجياللكنها آانت تظهر بصورتونس

تسعى اليه آل الدول عبر ما تسميه التربية المدنية وهو 

 في التاريخ  في االسطورة الجماعيةاقحام االطفال 

دمجهم في المنمق الجميل الذي يروى لهملمحاولة 

المجموعة الوطنية و في اخر المطاف لالنخراط في 

منظومة فكرية ابعد ما تكون عن الصدق و قد تهيئ 

للحرب فعادة ما تبنى الشخصية الوطنية على ضدها اي 

انها تنمي الشخصية الوطنية آضد لالخر و بذلك تعد الى 
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آما ان هذه الدول مهما آانت ديموقراطية ال . الحرب

لها موادا لمقاومة الفساد و التعذيب و تزييف تدرس الطفا

في آخر مراحل االنتخابات و الدعاية و التضليل االعالمي

آي تنمي فيهم حس التعليم الثانوي وفي الجامعات 

   . المواطنية

إن دور أي تربية مدنية بديلة هو تعليم الطفل والمراهق 

والشاب تفكيك بقية األنظمة المجتمعية مثل النظام 

رفي واالقتصادي والقضائي والصحي لفهم آيف المص

 و تفكيك آل تعمل هذه األنظمة وآيف تزوغ عن مهامها

االساطير التي تدرس له حتى يستطيع ان يحصن نفسه 

امام السيل الكبير من المعلومات التي غالبها مليئ 

  . بالسموم

إال أن مثل هذه التربية المدنية التي تهدف لتحّرر 

ضه هي نفسها محدودة ألنها قد تبقى المواطن ال لتروي

أسيرة الرؤية الضيقة للوطنية التي تتكفل بترويجها مادة 
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 فعادة ، قل ما تعد مادة التاريخ الطفل او الشاب .التاريخ

الن يكون مواطنا عالميا و هي تحبسه في تاريخ ضيق 

هو تاريخ شعبه و امته بينما تنسيه التواريخ االخرى 

  . لالمة البشرية

 اليوم ـ أمام التشابك  عليناضروريات البقاء تفرض ان

والترابط والتالحم بين القضايا المصيرية وعلى رأسها 

قضية البيئة ـ أن ننمي حس االنتماء والمسؤولية ال فقط 

  .تجاه الوطن والشعب وإنما أيضا تجاه األرض واإلنسانية

أن ندّرس ألطفالنا أنظمتنا السياسية علينا  يجب فكما

تماعية واالقتصادية الوطنية علينا أن ندّرسهمأيضا واالج

أنظمتنا المشترآة على الصعيد العالمي أي هيكلية 

  .ووظائف األمم المتحدة وآل وآاالتها المختصة

  

ني أتقّدم هنا باقتراح لمنظمة اليونسكو بدعوة  و لذلك فإ

آبار المؤرخين لوضع تاريخ جماعي يروي ملحمة 
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ون تاريخا أفقيا يظهر عصرا الجنس البشري برمته ويك

في نفس بعد عصر آيف شهدت أماآن متفرقة من العالم 

انفجارات الخلق واإلبداع وآيف ساهمت آل الوقت 

  .الشعوب في الحضارة البشرية 

ويمكن الحاق هذا التاريخ المشترك بالتواريخ 

الخصوصية وتدريسه مبسطا في االبتدائي وبأآثر تدقيق 

ل قواي لتكون تونس من أولى في الثانوي وسأسعى بك

  .الدول التي تنخرط في مثل هذه التجربة 

ثمة أيضا الجغرافيا المشترآة التي يجب أن تدّرس هي 

 الجغرافيا  هناأيضا في آلمدارس العالم وال أقصد

  .الفيزيائية

  

'' آنوز البشرية''إنني من اشّد المعجبين ببرنامج اليونسكو 

تزاحم اليوم آل البلدان لكي ومن المتابعين لقائمته التي ت
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بتها بها الطبيعة ما حلما تحتويه من آثار أو لتوضع فيها 

  .من مناظر خالبة

انني جد فخور بان قائمة التراث العالمي تحتوي على 

 اثار قرطاج المدن العتيقة لتونس و سوسة و القيروان و

  .قة و بحيرة اشكلو آرآوان و الجم و د

الذي أوحى إلي بأهّم أفكاري أذآر أن هذا البرنامج هو 

هو الذي افهمني أن العالمية . حول الخصوصية والعالمية

ليست االنخراط في قالب حضاري غالب هو القالب 

الغربي وإنما ارتفاع الخصوصية إلى أعلى درجات 

اإلبداع  و انذاك ترتقي الى مقام العالمية الن آل انسان 

ل أن األهرامات ال أحد يجاد. يعجب بها و يجد نفسه فيها

ملك للمصريين لكن روعة هذا المعلم رفعته لمقام تراث 

  .لكل البشرية
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 الطفل إن علينا تدريس هذه القائمة في آل البلدان ليشعر

فات ملكه وأيضا ماتشو بيتشو الكمبودي بأن آثار أنجكور

  .وأهرامات الجيزة  وسور الصين والزمبابوي األآبر

مي في آل طفل إحساسه أي خيار آخر إذا أردنا أن نن

باالنتماء ال فقط لشعب وأمة وحضارة وإنما ايضا 

   جمعاء؟ لإلنسانية

إذا أردنا فعال أن نبني حصونا للسالم داخل العقول 

فان فهذا يمر ضرورة بتنمية هذا الشعور المشترك والقلوب

.  

  

  أيها السيدات والسادة 

  

  وال أن نهّول من المصاعب التي ستعترضناال يجب أن

  .نستهين بها
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 سيبقى تحديد األهداف لنظامنا التربوي وألمد  ،حقا

طويل بين يدي الدولة الوطنية بحدودها الجغرافية 

والذهنية وآذلك بين يدي رأس المال الذي ال يهمه من 

هذه التربية إال أن تمّده بمادته األولية أال وهي العامل 

  .والتقني والباحث واإلداري الماهر

ة هي اليوم في جزء آبير منها بين ايدي  التربي ،نعم

وسائل إعالم تريد هي أيضا دخول العقول والقلوب 

  .لخدمة مصالح من يملكونها

األخطر من هذا آله أن أهم عنصر في التربية خارج 

وفوق ما نخطط وما يخططون من أهداف وما يولدونها 

  .من برامج 

ن لقد دأبت على القول أن السيد من يعطي المثل ال م

يعطي األوامر وآل التاريخ شهادة على أن من أعطوا 

تاريخ بطابع ال المثل من رجال ونساء  هم الذين طبعوا ال

  .يمحى
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 صحيح أن تحكم في ظهور الذين يعطون المثل ؛ ال ننحن

الدولة واإلعالم ورأس المال هم القوى الكبرى التي 

ان  لكننا الزلنا نأمل .تسعى لقولبة العقول وغزو القلوب 

مثل هذه العقول التي تعطي المثل و تؤشر لنا على 

  .الطريق قادرة ايضا ان تلعب دورها الهام

  

  .ن خبرتنا تتزايد يوما بعد يوم لكنمن حسن حظنا أ

ابع تنطلق بأدمغة تمن حسن حظنا أن األجيال التي تت

  .بكر

من حسن حظنا وجود منظمات مثل اليونسكو تستطيع أن 

حقوقيون والديمقراطيون تحمل مشاريعنا نحن ال

  .والعالميون وتدعم مفهومنالتربية هدفها اإلنسان ال أداتها
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عندما تتلّبد السحب وتأتي لحظات اإلحباط أمام ضخامة 

التحديات أذّآر نفسي بشعار وضعته لمثل هذه الفترات 

من السذاجة محاولة تغيير العالم ومن الجريمة : الصعبة 

  .عدم المحاولة

 .ي سادتي ال يجب ان نكف عن المحاولة  لذلك سيدات

   :وآما يقول شاعرنا الوطني واإلنساني أبو القاسم الشابي

  

   وال بّد لليل أن ينجلي   وال بّد للقيد أن ينكسر 

  

  .شكرا والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

  

  محمد المنصف المرزوقي 
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