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 : صملخّ ال

نا عمدنا إ�� تفكيك  
ّ
توّجهھ    وملا �ان مرام بحثنا ��خيص هنات النظام التعلي�ي �� التعليم العا��، فإن

والتخّصص   املعرفة  اقتصاد  من  ا�خاّصة  مفاهيمھ  لھ  ارتباط  غل، 
ّ

الش سوق  بحاجيات  املرتبط  ا�حديث 

والدعوات املتتالية النفتاح ا�جامعة ع�� محيطها السوسيو اقتصادي. وقد آثرنا تتبع االستتبعات ا�خفّية  

ه �ل من إدغار موران وآالن دونو.  معرفيا. ذلك أّن هول التخّصص ع�� املتخرج ي��ز  لهذا التوجھ املعتمد

وحسب تقدير األّول، فإّن حتمّية االرتباط �سوق الشغل لن يز�دنا إال الغرق �� "الع�ى املعر��"، أي حسب  

ن مفهوما جديدا وهو األّمي الثانوي معّ��ا عن القحط املعر�� الذي  
ّ

تقدير إدغار موران، بينما آالن دونو يدش

امعات دقيقو التخّصص الفاقدون للفكر الشمو��. وهو ما عّيناه �� مجتمعاتنا  بات �عا�ي منھ خّر�جو ا�ج

م إ�� الّسقوط �� شّر التطّرف الفكري وفقدان الفهم للقضايا اإل�سانية الك��ى. 
ّ
 ال�ي ُيزّج �شبا��ا املتعل
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Abstract: 

the aim of our research was to diagnose the deficiencies of the educational 
system in higher education, we have deliberately deconstructed its modern 
approach linked to the needs of the labor market, (a link) a correlation which has 
its own concepts of the economy of knowledge, specialization and recurrent 
demand to the university to open up to its socio-economic environment. We 
preferred to follow the hidden consequences of this adopted approach. 

 

On the cognitive level, the horror of specialization on the graduate is 
underlined by Edgar Morin and Alain Denault. According to the first estimate, 
the inevitability of the link with the labor market will only increase our sinking 
(drowning) in "cognitive blindness" according to Edgar Morin, while Alain 
Denault launches a new concept of secondary illiteracy, expressing a cognitive 
drought afflicting university graduates who are highly specialized and lack 
holistic thinking. This is what we have seen in our societies which push their 
educated young people to sink into the evil of ideological extremism and the loss 
of understanding towards great human problems. 

 

 The key words: higher education, labor market, cognitive blindness, 
secondary illiterate. 
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مقدمة:ال  -1

إّن عاملنا املأزوم، عالم األزمات املتتالية والشاملة، يضع ع�� عاتق اإل�سان املعاصر مهّمة بناء مستقبل  

ترنو إ�� ار�سام املستقبل بما    أّ��انة، إّ��ا بمثابة الوزر الوجودي خاصة و قابل للعيش. و�� مهّمة ليست بالهيّ 

يّتخذه الفكر الفلسفي املعاصر ع�� عاتقھ جاعال من ديباجتھ  هو أفق انتظار الكث�� من الشعوب. ُرّب وزر 

 
ّ
بالت الّد شيئا ما يتعلق  أّن صناعة املستقبل،  �خيص  للواقع، ونحن �علم  النقدية ا�جدّية  قيق واملساءلة 

�ل طّيب  
ُ
صناعة تزدهر �� الدول ال�ي تراهن ع�� ال��بية والتعليم باعتبارها زراعة ا�جيل ا�حا�� من أجل أ

جدير بأن يحمل عّنا شعلة حسن البقاء أو املستقبل ا�جدير بالعيش. من هذا املنطلق �ان لزاما علينا  �جيل  

االنخراط �� هذه املهّمة ألّن "عالم الغد يجب أن ي�ون مختلفا �عمق عن العالم الذي �عرفھ اليوم... علْينا  

ةعليميّ ظم التّ يم والوقوف ع�� هنات النّ باملراهنة ع�� التعل .1إذن أن �عمل ع�� بناء مستقبل قابل للعيش"

ن من استيضاح املزالق ا�خطرة والتّ ة التّ اليوم و�خاصّ 
ّ

عو�ل ع��  عليم العا�� �� مقار�ة نقدّية صارمة تمك

نجاعةاس��اتيجيّ  أك��  املعرفة    .ات  ب�ن  املستجّدة  العالقات  خضم   �� العا��  التعليم  نتأّول  أن  لنا  فكيف 

 ول العر�يّ والسوق شغل؟ بمع�ى أّي إحراج تدفعنا إليھ حتمية ارتباط ا�جامعة �� الّد 
ّ

غل؟ وما  ة �سوق الش

م العا��  عليم العا��؟ هل كفاءة متخّصصة تمتلك مهارات تقنية واقتدرات عملية أم التعليالهدف من التّ 

ة عر�ية وأفق  استكمال ملشروع تر�وي يراهن ع�� صناعة اإل�سان املعاصر ا�جدير بالعيش وفق خصوصيّ 

إ�سا�ي؟  

العالم   ع��  "طغت  العاّمة،  باألزمة  أرنت  حنا  توّصفھ  عامليا  إر�ا�ا  ُ�عد  اليوم  �عيشھ  الذي  اإلر�اك  إّن 

تقر�با" ا�حياة  مجاالت  جميع  و��  م�ان  �ل   �� با�خصوص    .2ا�حديث  "ظاهرة  ذا��ا   �� األزمة  �انت  فإذ 

ة ليست �� منأى عن ذلك.  ول العر�يّ عليمية �� الّد ع�� حّد عبارة بور ر��ور، فإّن مؤسساتنا التّ   ،3"حديثة

 
ّ
ة منذ كتبت حنا أرنت مؤلف  عليم، أزمة ُصبغت بصفة العامليّ �بية والتّ ولعّل هذا ما يدفعنا إ�� اعتبار أزمة ال�

وقد كتبت بخصوصها "األزمة    .4"، أين �ع�� ع�� الفصل ا�خامس �عنوان "أزمة ال��بية)1961فة(أزمة الثقا

املشكالت   أعظم  من  مش�لة  األقل  ع��  األخ��ة  العشر  السنوات  خالل  أصبحت  ال�ي  ال��بية   �� املتكّررة 

موران (إدغار)، تربية المستقبل المعارف السبع الضرورية لتربية المستقبل، ترجمة عزيز لزرق ومنير الحجوجي، المغرب، دار   - 1

 .13، ص2002طوبقال للنشر،

رنت( حنا)، بين الماضي والمستقبل ستة بحوث في الفكر  -
ٓ
 2237الّسياسي، صا

3- Ricoeur (Paul), « La crise un phénomène spécifiquement moderne ? », in revue de théologie et de

philosophie,n°120,1988. 

زمة الثقافة كـتاب يتعّرض إلى اإلحراجات المتباينة التي يعيشها اإلنسان المعاصر منها ما هو سياسي. - 4
ٔ
رنت كـتبت كـث ا

ٓ
يرا في وحنا ا

زمة التربية في عالقة بالسلطة مفّندة بذلك تصّورا  
ٔ
ن تهمل ما هو ثقافي لذلك كان الفصل الخامس تحليال في ا

ٔ
الّسياسة، لكن دون ا

، ترجمة لم 2014عريقا لفلسفة التربية عند روسو لترفض إعتبار التربية وسيلة سياسية. وقد ُترجم هذا الكـتاب إلى اللغة العربية في 

ى عبد الرحمان بوشناق ترجمته تحت عنوان بين  تحافظ عل
ٔ
سان الفرنسّي، لذلك ارتا

ّ
ى خصوصيات مصطلحات العنوان في الل

نظر 
ٔ
 الماضي والمستقبل ستة بحوث في الفكر السياسي. ا

-Arendt (Hannah),La crise de la culure,Paris,Gallimard,1989.
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�� مرحلة  .1"ة ياسيّ الّس  ها نحن  املؤّس   إذن  نقد وانتقاد  إ��  الشعوب  ف��ا �ل  التّ تتسارع  ها  سات 
ّ
عليمية عل

نا ��ذا التّ 
ّ
م  بالنقد واملساءلة �ساهم �� إيقاف نز�ف املشا�ل ال�ي تطفو ع�� سطح مجتمعاتنا. و�أن

ّ
وجھ �سل

 ظري، والتّ عص�� النّ ة �عامة تحتاج إ�� نوع من التّ عليميّ سات التّ مسبقا أّن املؤّس 
ّ
ال� �بو�ة  نشيط ملفاهيمها 

غ��ات  �سارع التّ   منعليمية. فما عادت مدرسة األمس شب��ة بمدرسة اليوم ولن ت�ون مدرسة الغد �� حّل  التّ 

�حب ع�� ا�جامعة أو مؤّس 
ُ
قد  عليم العا�� لنخضعها إ�� صرامة النّ سات التّ �� عالم متحّول. ذات املالحظة �

النّ خاصّ  أّن  �علم  التّ ة ونحن  ف��ا تحاول جاهدة مواكبة اظم  ال�ي عليمية  والعلمية  التكنولوجية  لتطورات 

 ات واس��اتجيّ انجرت ع��ا وضعيّ 
ّ

غل وهو ما أمكن تأّولھ ع�� مناح  ات �عي��ا �ّجعت ع�� االرتباط �سوق الش

 عّدة يمكن تجميعها �� النقاط التالية. 

 ات سوق الشغل.، أو �� انتصار دينامكيّ _ ار��ان املعرفة لالقتصادّي 

 أو �� هول التخّصص.  �ّ والشمو�  _ وأد اإل�سا�ّي 

 _ التخّصص ب�ن الع�ى املعر�� واألّمي ثانو�ا. 

رف �� الدول العر�ية. 
ّ
 _ التخّصص وشّر التط

 ارتهان المعرفة لالقتصادي:  -2

 
ّ
ّل. عالقات  إّن ال

ُ
ّل �� �شابك مع ال�

ُ
بق ع�� أّية استقاللية �� ا�جاالت، حيث غدا ال�

ُ
تغ��ات املتسارعة لم ت

تفكي يصعب  ومؤّس متداخلة  التّ كها،  األمر، هذا  سات   �� ا�حرج  أّن  غ��  ع��ا،  منأى   �� ليست  العا��  عليم 

والّس  التعليم  ب�ن  النّ االرتباط  وضيق  الفكر  وحر�ة  واملال،  والعقل  باتت  وق،  محرجة  مفارقات  فعية. 

د أصبحت  حيث يكتب" لق عليمية �عيشها، فآثار آالن دونو تفكيكها والوقوف ع�� مال�سا��اسات التّ املؤّس 

ا�جامعة أحد م�ونات جهاز اليوم الصّنا��، املا��، واإليديولو��. هذه الطر�قة ال�ي �ستطيع من خاللها أن  

عليم العا�� القائم ع�� املعرفة  ا، من التّ هاهنا نرصد انز�احا مركز�ّ .  2"تّد�� لها م�انا ضمن" اقتصاد املعرفة

ة  االقتصاد. انز�اح �عت��ه البعض ضرورّ�ا ملواكبة املستجّدات ا�جاليّ من أجل املعرفة، إ�� املعرفة من أجل 

انفتاح ا�جامعة ع�� محيطها   العاملية وهو ضرب من ضروب  اقتصادّي اوالتغّ��ات  ر من  لسوسيو 
ّ

، و�حذ

مغّبة الوقوع فيھ �عض آخر �� دعوة وا�حة لتجاوزه. لذلك انتقينا تفكيك هذا االنز�اح قبل االصطفاف  

أ  السطحية  وراء   �� �سقط  أن  املعرفة دون  باقتصاد  نقّيم ما ُيصط�ح عليھ  أّن  لنا  الشقْ�ن. فكيف  ّي من 

 القائلة بمجرد انفتاح ا�جامعة ع�� محيطها السوسيو اقتصادي؟

اوي ب�ن ما نراه سطحيا مجرد تقارب ب�ن االقتصاد والتّ 
ّ
عليم، �عّر�ھ دونو ��ذا القول "ترى  إّن السبب الث

الك� متقدمة الشر�ات  ومعارف  عامل�ن  من  إليھ  تحتاج  بما  مزّودة  ا�جامعة  ضمن  .  3"�ى  ُيقرأ  تقارب  فهو 

 

رنت (حنا)، بين الماضي والمستقبل ستة بحوث ف -  1
ٓ
 .293ص ي الفكر السياسي،ا

الن)، نظام التفاهة، ترجمة مشاعل عبد العزيز الهاجري،- 2
ٓ
 .87، ص 2020بيروت، دار سؤال للنشر، دونو(ا

 . 88المرجع نفسه، ص - 3
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عليم العا�� باعتباره مجاال  ة، م��ا التّ سيطرة املال االقتصادي ورغبتھ �� �سط نفوذه ع�� امليادين ا�حيو�ّ 

ّصص مقابل نوع من  واعدا من حيث توف�� حاجات الشر�ات من معرفة جّد متطّورة و�د عاملة فائقة التخ

صات علمية تتالءم  اإلغراءات �� ش�ل تمو�ل �خابر واملنح البحثية...أّما التعليم العا�� �س�� إ�� خلق تخصّ 

علميّ  عاملة  يد  من  االقتصادية  الشر�ات  حاجات  الذكرمع  سبيل  ع��  متخّصصة  الرقمية  التّ   ة  جارة 

 الرق�ي وتجارة إلك��ونية... ات االتصال مّما أمكننا من ا�حديث عن االقتصادو�رمجيّ 

إذن ألّن االقتصاد بات �� أمّس ا�حاجة إ�� العلوم، خاصة م��ا الرقمية. فإّن االلتقاء املزعوم �� مصط�ح  

عليم العا�� ة االرتباط �سوق الشغل جعلت التّ "قتصاد املعرفة هو لقاء من أجل إحداث تخّصصات. وحتميّ 

��ذه ا�حتمية.    ال��اماالتخّصص ومفهوم ا�خب��. إّ��ا مفاهيم ومبادئ طفت  علي�ي القائم ع��  ى املبدأ التّ يتب�ّ 

 :دد، و�� كتابة االس��الك. �� ذات الصّ خصصات ا�حديثة املز�د من مز�ّ أّما عن االقتصاد فتخدم هذه التّ 

"la bulle universitaire "1 سنة صدر  ظهور    Libero Zuppiroliيوّ�ح    2010  الذي  زو���و��  ليب��و 

إحداث  ا إ��  األمر  ليصل  واإلنتاجية،  والتمّ��  االبت�ار  سبيل  ع��  ا�جامعات  داخل  غر�بة  ختصاصات 

 ة" وغ��ها. تخّصصات تخدم مص�حة رجال األعمال مثل "الدراسات املالية العصبيّ 

إيجابيّ   من  املعرفة  اقتصاد  يوفره  ما  رغم  القول،  بنا  حرّي  البطالة  ههنا  بأزمة  يتعلق  فيما  خاصة  ات 

 سات التّ املية، بحيث يتخّرج من مؤّس الع
ّ

غل، غ��  عليم العا�� من يمتلك قدرة االندماج �سهولة �� سوق الش

   أّن 
ّ

ما نحن �شهد عبودية    هذا ال ُ�عمينا عن إبصار إر�اك متخف
ّ
ل �� تبعية املعرفة إ�� االقتصاد و�أن

ّ
تمث

املعرفة �� ضرب من االر��ان إ�� حتمية سوق الشغل وما توفره من إغراءات أمام ��اوي �عض االختصاصات  

ما التّ وضعف �� االعتناء بالعلوم اإل�سانيّ ...،  والثقافية والفنية  األدبية واالجتماعية
ّ
صادية  غ��ات االقتة و�أن

 وسطو��ا ع�� ا�جال املعر�� هّمشت األ�عاد اإل�سانية وجعلت اإل�سان املعاصر �ج�ن هذا املن��. 

التّ   مؤسسات  نقد   �� دونو  آالن  مس��لك�ن �س��سل  الطلبة  عاد  "ما  بقولھ  صادما  نقدا  العا��  عليم 

 للتّ 
ّ

وهكذا يذهب دونو بنقده    .2"هادات املقدمة �� ا�حرم ا�جام��، لقد صاروا هم أنفسهم سلعا دريس وللش

الصّ  حدود   إ�� 
ّ
الط ي�ون  أن  عند  دمة،  الوقوف  وجب  أمر  املعرفة.  اقتصاد   �� ش��ى 

ُ
و� باع 

ُ
ت سلعة  الب 

 عليم العا�� �عيش عبوديّ إحراجاتھ تفكي�ا وتحليال: لقد أصبح التّ 
ّ

غل، ف�ل إحداث لتخّصص  ة لسوق الش

 جديد ُ�عّد بمثابة استجابة �حاجيّ 
ّ

ة املدرجة �� اختصاص ما، عليميّ القتصادية. أّما املواد التّ ر�ات اات الش

 
ّ
ن �� شركة تبحث عن طرق نافعة  مع�ّ   ف ما إلتقان مركز وظيفّي يجب أن ت�ون بالضرورة �ل ما يحتاجھ موظ

 ل��ايد أر�احها. 

ما بمسألة  ��ا،  عليم العا�� يتحول إ�� مجال ال ��تم باملعرفة �� إطالقيّ إّن هذه العبودية تجعل من التّ  
ّ
و�ن

 
ّ
التّ الت بذلك  لي�ون  التّ شغيل  الوسيلة  بمثابة  العا��  إّن عليم  الوظيفة.  ��ا  �عي��ا، و�ع�ي  لبلوغ غاية  �و�نية 

 

1- Liberto Zuppiroli, La bulle universitaire Faut-il poursuivre le rêve américain ?,Lausanne, Editions d’En 

bas,2010. 
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م ��ذا الش�ل انزاح عن مطلبھ األصل لي�ون مجرّ 
ّ
ة قائمة ع�� معادلة  د وسيلة تخدم جهات رأسماليّ الّتعل

� عن دوره الت�و��ي التعلي�ي تجاه اإل�سانية  �ح وا�خسارة. لذلك يمكننا القول أّن التالرّ 
ّ

عليم العا�� قد تخ�

ُيباع وُيش��ى وفق قاعدة العرض والطلب وال ّل 
ُ
ال� �ىيء    ليغدو �ل �ىيء �� خدمة االقتصاد املعولم فيھ 

م.
ّ
 �غدو ذا قيمة خارج هذه الثنائية ا�جحفة �� حّق التعل

ي انخرطت �� هذا الّتم�ىي العاملي وتحّولت بدورها إ��  إذن، ثّمة خطر ي��ّبص بمؤسساتنا التعليمية ال� 

 
ّ
ة متخّصصة تخّصصا دقيقا يخدم  لب، تبيع ما تنتجھ من عقول علميّ شر�ات تخضع إ�� قاعدة العرض والط

االقتصاد املعاصر والشر�ات التجار�ة. ولعّل اعتبار الطلبة ضر�ا من السلع املعرفية أو يد عاملة وفق مقاس  

 اعمة لتخّصص ما نتيجة حتمية الرتباط التّ املؤسسات الّد 
ّ

   غل.عليم �سوق الش
ّ
ف  ههنا لزام علينا أن نتوق

شاب قيمة العمل �� حّد ذاتھ �استتباع أّو�� القتصاد املعرفة، ما عاد العمل يحمل   عند انحراف مركزّي 

ما أصبح من�وع ا�حيو�ّ 
ّ
ية الفرد وعبق وجوده، إن

ّ
س��الك يندرج بدوره  د وسيلة لتأم�ن اال ة مجرّ خصوصية إن

ثنائيّ   �� 
ّ
بة العرض والط إّياه  �� براثنھ واصفا  رنا آالن دونو من مغّبة الوقوع 

ّ
آلية  ـلب، انحراف حذ "محض 

أعظم    ة معاصرة. وهل ثّمة شّر افعية ويسقط دون و�� �� عبوديّ ليفقد بذلك العامل الّد   .1لتأم�ن الوجود"

�ة �غطاء امن العبوديّ 
ّ
 ة؟ وق والرأسماليّ لّس ة حينما ت�ون متس�

  عليم العا�� املنفتح ع�� ما ُ�عرف باقتصاد املعرفة أنتج مع�ى مغاير للعمل حيث بتنا �عت�� الوظيفة إّن التّ  

وسيلة باعتبارها  رى 
ُ
ت وظيفة  �ل  وصارت  نمّوه...  املال  رأس  ف��ا  يضمن  ال�ي  اقتصاد    .2""الوسيلة  لي�ون 

. أما آن لنا أن نوقف �ل هذه االنحرافات ا�جارفة �� ضرب من  املعرفة قد جعل من �ل قيمنا مجرد وسائل

 ة املؤّس املناداة باستقالليّ 
ّ

عارات القائلة "إّن دينامكيات السوق  سات التعليمية ضار��ن عرض ا�حائط الش

للمؤسسة األولّية  املبادئ  ع��  األولو�ة  املؤّس   ،3"لها  اس��جاع  إ��  بذلك  التّ داع�ن  مل�ان��ا  سات  عليمية 

 ق اتزا��ا ا�حق؟ة خاصة داخل ا�جتمعات ال�ي لم تحّق حقيقيّ ا�

 أو في هول التخّصص:   مولي واإلنسانيّ وأد الشّ  -3

 إّن نقد رضوخ التّ  
ّ

ال يمكن    غل أو ما يصط�ح عليھ دونو اقتصاد املعرفةعليم العا�� إ�� حتمّية سوق الش

ولّعل أهّمها ما �عرف بالّتخصص.    ، املؤسسات التعليميةأن ي�ون صارما ما لم �عّري األسس ال�ي تقوم عل��ا  

ونّق  املفكر�ن  من  العديد  قبل  من  هناتھ  ع��  والوقوف  نقده  م 
ّ
ت النّ فقد   اد 

ّ
ال� انتقينا  �بو�ّ ظم  نا 

ّ
أن بيد  ة، 

 
ّ

حظة الزمنية لبحثنا م��ا كتاب  تقو�ضھ بالعودة إ�� كتب إدغار موران وآالن دونو املعاصرة أو القر�بة إ�� ال�

الّس ت املعارف  املستقبل،  الضّ ر�ية  املستقبل(بع  ل��بية  الفيلسوف    )1999رور�ة  املركب  الفكر  لصاحب 

النّ  تقو�ض سلبيات  طّياتھ   �� حاول  إدغار موران، فقد  التّ الفر��ىي  والتّ   علي�يّ ظام  تر�ية  القائم،   �� فك�� 

 

 .72المرجع نفسه، ص-  1

 المرجع نفسه.    2

 . 80المرجع نفسه، ص   3



 هيبة مسعودي   د.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والقيم إالنسانّية ٕاشكال التعليم العالي بين حتمّية سوق الّشغل  
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صر مقتصرا ع�� سبع معارف  املستقبل �� ضرب من االستباق لصناعة مستقبل أك�� مالءمة لإل�سان املعا

 ضرور�ة يمكن أن تؤمن تر�ية املستقبل خالية من الشوائب.

مبدأ    من  موران  إدغار  موقف  ع��  �ع��  مالئمة"  معرفة  أجل  من  "مبادئ  املعنون  الثا�ي  الفصل   ��

 ى إ�� إخالالت وخيمة ع�� عقول امل عليم أدّ الّتخّصص حيث ال يتوا�ى عن اعتباره من�لقا خطرا �� التّ 
ّ
م�ن تعل

فكيف نتأّول هذا املنع وعالقتھ �سوق الشغل؟   .1مدونا بذاك "يمنع التخّصص الفائق من رؤ�ة الشمو��"

 
ّ

 ؟ مو��ّ وهل املعرفة تتطلب الّتخصص أم الش

تضادّ   تجاه  نا 
ّ
أن املؤكد  التّ   من  ب�ن   صر�ح 

ّ
والش  خّصص 

ّ
الش سوق  تتطلبھ  تخّصص  وتتبناه  مو��.  غل 

عات شديدة  إ�� جزئيات وتفرّ   ،�حيحة  م�انت إ�سانية أأ  سواء م��ا   ،جزئة العلوما�جامعات ال�ي عمدت إ�� ت

  كيمياءو الّدقة ومنفصلة عن �عضها البعض، ع�� سبيل الذكر تخّصص الكيمياء يتجزأ إ�� كيمياء تحليلية  

وا�حال أّن االنتماء إ�� إحدى التخّصصات يمنع اإلحاطة ب�ل فروع    ،عضو�ة...  عضو�ة، ف��يائية، حيو�ة، ال 

الكيمياء بمع�ى أّن التعليم العا�� �سهر ع�� اختصاصات شديدة الضيق، فتدافع عن نظر�ة حصر املعارف  

او�ة ب�ن االختصاصات فال يمكن امتالك النّ   وتقطيعها إ�� جزئيات ال
ّ
ظرة  متناهية تذوب ف��ا العالقات الث

 
ّ

 ة �عي��ا. املة حول موضوع بح�ي ما أو ماّدة �عليميّ الش

ة  عليمية و�رتكز باألساس ع�� ما �عرف باس��اتيجيّ فالّتخصص ُيق�ىي العالقات ب�ن األشياء واملواد التّ  

ھ الّتخّصص الفائق الذي "يف�ىي إ�� تجر�د ر�ا�ىي
ّ
ُ�عمينا    2"اإلهمال أي االعتماد ع�� األهم و�همال املهم. إن

ما الفلسفة منفصلة عن علم النفس  اطة بالعالقات املوجودة ب�ن املواد التّ عن اإلح
ّ
عليمية �� حّد ذا��ا ف�أن

 
ّ
والل املتشابكة ال  وعلم االجتماع  بمثابة االختصاصات  أّ��ا  ال��بية...وا�حال  واألن��و�ولوجيا وعلوم  سانيات 

قارب بي��ا  ة بات يمنع التّ العلوم اإل�سانيّ   الّتخّصص �� أحد هذه   تفهم الواحدة دون االستعانة باألخرى. لكّن 

الّس  االختصاصات  ليبقى  يدمج  سؤال  اإل�سان؟  هو  ما  املعاصر:  اإل�سان  إ��  بالنسبة  األهّم  ال�و�ي  ؤال 

 و�جعلها ملتحمة �� ضرب من الّد 
ّ

ب بمع�ى أّن األسئلة  فاع عن الشمولية. إّن إدغار موران يّدشن الفكر املرك

ن ع��  الك��ى والقضايا اإل�
ّ
ّل. لكن حجم الّتظن

ُ
ّل أو األخذ بطرف من ال�

ُ
سانية الراهنة تتطلب اإلحاطة بال�

خّصص ال نكتشفھ إال م�ى طرحنا السؤال التا�� ماذا يمكن أن ُيفرز لنا الّتخّصص؟ أي ما�� ا�خاطر  التّ 

 ؟ اص؟ ما�� استتبعا��ال�ي يمكن أن تتعرض لها عقول الطلبة من جراء الّتخصّ 

نّ��وا إ�� مساوئھ دون أن تخوض    يبدو أن  رصد سلبيات الّتخّصص مبحث قد خاض فيھ الكث�� وقد 

عليم العا�� �� مراجعات لھ. يكتب آالن دونو حول وضعية اإل�سان املعاصر وفشلھ �� إدارة  مؤسسات التّ 

�� كتابھ   املتعلقة بوجوده  التفاهةاألزمات وا�خاطر  ة  ا�جمعيّ   �لما حاولنا فحص أسباب مخاطرنا  نظام 

درسناها ونحن: مقطوعو الصلة بالعالم، متخّصصون �� مجاالت معرفية فرعّية متناهية الصغر، فاقدة  
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إذن هنالك مخاطر تحيط بنا من �ل صوب،   .1قدي، مهووسون بالتطّور الوظيفي"فك�� النّ للقدرة ع�� التّ 

اإلش�اليات  و�ش�اليّ  هذه  ا�حلول.  البشري  العقل  من  تنتظر  عالقة  العلميّ ات  م��ا  و ة  م��ا  البيئية،  م��ا 

 و ة  األخالقيّ 
ّ
ق باألمن الث

ّ
صا أي ال ���  غدا متخصّ   قا�� وسطوة العوملة. لكن العقل البشرّي م��ا ما هو متعل

ة، أّن  مش�ل اإل�سان، فقط يقتصر ع�� ما يالمس اختصاصھ. واألخطر من االستقالة من األسئلة اإل�سانيّ 

قد، يفتقر إ�� هذا االقتدار ألّن النظام التعلي�ي يرتكز باألساس ع��  أصبح غ�� قادر ع�� النّ   ذاتھ  هذا العقل

 
ّ

أّما الّد التلق�ن وفضيلة الذ  اكرة. 
ّ
م من أجل الوظائف ون�جر العالم  افعية للّتعلم ف�ي متغيبة فنحن نتعل

الوظيفّي   اإل�سا�ّي  االرتقاء  عبودية  أجل  المن  العقول  �غيب  نكتشف  ههنا  الشمو��ّ .  الفهم  ع��    قادرة 

اإل�سا�ّي  النّ .  واستيعاب  لهذا  الك��ى  �� دعم  اإل�سانية  املشا�ل  تختفي  إدغار موران"  يقر  دونو  آلالن  قد 

التّ  املشا�ل  املتخّصصةلصا�ح  لفائدة    .2"قنية  املتباينة  وقضاياه  لإل�سا�ي  ال�جر  ��ذا  اتفاق  ع��  فال�ل 

 أشباه القضايا.  

عليم العا�� حيث �ع�� ع�� الئل ع�� أزمة التّ لقضايا ��ّجلھ إدغار موران من ب�ن الّد إّن ال�جر ألمهات ا 

كتاب    �� اإلقرار  األف�ارهذا  �عت��  ف  مخاطر  فهو  التعليم.  مستوى  ع��  عميقة  أزمة  كذلك  �عيش  نحن 

نا لم �عد ندرس املشا�ل الك��ى ال�ي �ع��ضنا"إش�اليّ 
ّ
ضر�ا من الغر�ة    عليم العا�� تخلقفدروس التّ   .3ة، ألن

وا�حياتيّ  الفكر�ة  شواغلهم  ب�ن  فصال  وتقيم  وواقعهم.  الطلبة  والّد ب�ن  العقائدية  ة  هواجسهم  ب�ن  رس، 

التّ  املهارات  أدّ وأسئل��م حول الوجود وهذه  ال�ي يتعلمو��ا...و�اختصار لقد  إ�� شرخ  طبيقية  التخّصص  ى 

عليم العا�� ليس اإلعداد  وجوهها املغايرة ألّن دور التّ يفصل الطالب عن حياتھ اإل�سانية بأ�عادها املتباينة و 

هذا الذي يتقن عملھ و�� ذات الوقت يتقن فّن العيش  ،  املوطن-إ�� ا�حياة املهنية فقط بل إعداد اإل�سان

متشّبعا باقتدارات فهم العالم املعاصر والقضايا ا�حارقة املطروحة ع�� اإل�سانية �� �عدها ال�و�ي دون أن  

 ة واستيعاب إحراجا��ا. ة الهو�ّ �شّبعھ بخصوصيّ نتنا�ىى 

التّ   أزمة  بقية دالئل  إدغار موران  املعارف من  يو�ح  تنطوي عليھ  �عد ندرس ما  "لم  �اتبا  العا��  عليم 

أخطاء وأوهام خادعة كما لم �عد ندرس من نحن، وما�� العوملة ال�ي أصبحنا نرزح تحت ن��ها وكيف نفهم  

عليمية ألّ��ا ال  روس الغائبة عن نظمنا التّ الّد  يبدو أّن هذه اإلحراجات أو . 4ا�جهول"اآلخر�ن، وكيف نواجھ 

يمكن أن ت�ون �� اختصاص �عينھ. ف�ي مسائل شاملة الختصاصات عّدة، لك��ا �عّ�� عن أسئلة الّبد من  

ُيّولد إ�سانا مبتورا ال �عرف  البحث ف��ا ح�ى يجد اإل�سان شيئا من توازنھ الداخ��. ف�ل خلل �� هذا ا�جانب  

عليم العا�� �عاّمة، و�� ّن التّ إ�� عبارة أو�ح يمكننا القول  و؟  ع�� العالم ا�خار��ّ   ذاتھ، فكيف لھ أْن �شّع 

 ة بخاصّ ول العر�يّ الّد 
ّ

 غل، فأنتج املهندس املتخصّ ة صار خاضعا إ�� سوق الش
ّ
بيب فائق التخّصص،  ص والط

 

الن)، نظام التفاهة،ص - 1
ٓ
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3 -Edgar Morin, Tariq Ramadan, Au péril des idées, les grandes questions de notre temps, Presses du 

Chatelet, Presses du Chatelet pp29-30. 

4- Ibid. 
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تخّصصھ يتقن  م��ما  �ل  أّن  كالهما    غ��  افتقار  يخفيان  ال  اإلتقان  وهذا  املهارة  هذه  لكن  دقيق،  �ش�ل 

ي استيعاب مع�ى أن ت�ون إ�سانا معاصرا. ف�ل حضور للّتخّصص موت  أاقتدارات فهم اإل�سان �� �ليّتھ، 

 
ّ

د األ�عاد. إذن ماذا يولد لنا هذا القفر  مولية واحتفاء بالبعد الواحد ضمن واقع إ�سا�ي متعّد عنيف للش

إل�سا�ي؟ أّي إ�سان يمكن أن ينبثق عن الّتخّصص الذي تفرضھ حّتمّية ا�خضوع إ�� سوق الشغل؟ أي  ا

 كيف يمكن أن نصف هذا اإل�سان ا�جديد الذي صنعھ التعليم العا�� �� ضرب من صناعة املستقبل؟

 ا: واألّمي ثانویّ   الّتخّصص بین العمی المعرفّي -4

وأسئلتھ املتباينة، يمكننا    د لإل�سا�ّي أة فيما رصدناه من و تھ خاصّ هذا ا�خلل الذي ما فتئنا نقف ع�� هنا 

 
ّ
   �بوّي تأّولھ وفق املفهوم ال�

ّ
ة اد ملا �� الوضعيّ ر�ف إلدغار موران "لع�ى املعر�� �� استضافة إ�� لغة الضّ الط

 من تماثل حّد التطابق. �عّدد موران سبع أنواع من الع�ى املعر�� فيش�� إ�� ما �عرف بتغييب 
ّ

رط  �عليم الش

�ائن ف��يائي و�يولو�� ونف�ىي وثقا��   عليم املعاصر ألّن اإل�سان بالنسبة إ�� هذا الفيلسوف"�� التّ   اإل�سا�ي

   عليم ا�حّق فالتّ ،  واجتما�� وتار���
ّ
ّل أ�عاد اإل�سا�ي و�ّن افتقر إ�� �عد من  بالن

ُ
منا �

ّ
سبة إليھ هو الذي �عل

نا �سقط �� ش�ل من أش�ال الع�ي املعر��ّ   اإل�سا�ّي هذه األ�عاد باعتبار أّن  
ّ
. و�ذلك فإّن  �ائن مركب. فإن

ھ البص�� لتخّصصھ الّد الّتخّصص يقود إ�� إ�سان �عا�ي من ضرب مخصوص من الع�ى املعر��ّ 
ّ
قيق ��  . إن

 املقابل الضّ 
ّ
 سبة لأل�عاد اإل�سانية األخرى. ر�ر بالن

ا  هذا  مثل  استتبعات  موران  إدغار  الّس يكشف  أو  املعر��ّ �خلل  الع�ي   �� تحميل    قوط  من  ش�ل   ��

ل الّس عليمية. فيكتب "إّن �جز الرّ ة إ�� نظمنا التّ املسؤوليّ 
ّ
 ؤ�ة العمياء عن تمث

ّ
ب ال�وكبي�ن هو  ياق واملرك

 .  1"الذي يجعل �ل واحد غ�� واع وغ�� مسؤول تماما 
ّ

�ل من الع�ى املعر�� ينجّر عنھ  بما �ع�ي أن هذا الش

ا التّ غياب  لنظمنا  واملسؤولية. فكيف  الو��  إ��ما  لإل�سان.  األساسية  إنتاج  ملؤهالت   �� تتوّرط  أن  عليمية 

عليمية نقدا صارما يوقف هذا الن�يف  عقوال غ�� واعية وغ�� مسؤولة؟ ألم يحن الوقت لنقد أنظمتنا التّ 

إلحراجات ال�ي وقف عندها  رف. فاظري الصّ اإل�سا�ي؟ يبدو أّن نقد إدغار موران ليس من قبل النقد النّ 

 خاصة م��ا ا�عدام الو�� وغياب املسؤوليّ 
ّ

لقى �عليما  يالذي    باب العر�ّي ة أعراض يمكن أن �عاي��ا �� الش

رّ 
ّ
ر ��   ف الفكرّي عاليا وصل حّد االنخراط �� التط

ّ
من جهة والبحث عن املصا�ح املادية ا�خاصة دون الّتفك

األّمة. هذا ما يمكن أن يفّسر ع�� سبيل الذكر أزمة ما �عرف ب�جرة  مسؤولية هذه الكفاءات تجاه الوطن أو  

 األدمغة. 

��   آالن دونو من جهتھ يرصد استتبعات الّتخّصص من خالل مفهوم أك�� جدال �عيدنا إ�� األمّية بما 

 
ّ
� املعرفة  ��ا بل إ�الب املتخّصص ال يفتقد إ�� املعرفة �� عموميّ مصط�ح يرادف املفتقد للمعرفة، غ�� أن الط

مفهوم  تحت  منضو�ا  املتخّصص  من  يجعل  دونو  آالن  إّن  املعاصر.  اإل�سان  ��ا 
ّ
يتطل ال�ي  األّمي    "الشاملة 

رف معاصر من األّمي�ن. فما  ظ . واملث�� �� هذا املفهوم أّن دونو يحدثنا عن  the secondary illiterate"  ثانو�ا
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عليم العا��  والكتابة. إّن األّمي املعاصر من يتخّرج من مؤسسات التّ عاد األّمي �� عصرنا من يجهل القراءة  

ة أمام األّمي املتعلم أو األّمي الثانوي الذي �عرفھ آالن دونو ��ذا  الّداعمة للّتخّصص الفائق. إّ��ا ملفارقة حادّ 

 
ّ

رفھ هذه إ��  �ل "إّن هذا اإل�سان ا�جديد، هو �خص م�ّون من معارف عملّية، من دون أن تقوده معاالش

ھ العارف   .1"مساءلة ما �ستند إليھ من ر�ائز إيديولوجية 
ّ
إحراج ليس بالهّ�ن، أمام هذا اإل�سان ا�جديد. إن

�� مجالھ واملاهر عمليا غ�� أّن مهارتھ �� تخّصصھ ال ينفي افتقاره إ�� الفكر النقدي و��� التشّبع بالقضايا  

تزايد �سق  و ، تنامي العنف �� العالم ية الراهنة م��ا ما هو سيا�ىيّ ة العميقة إ�� اإلش�االت اإل�ساناإل�سانيّ 

هّم م��ا الّس و   ،اإلرهاب
ُ
ل الّتع�� الذي يحكمنا؟  ؤال األعمق "من نحن؟" ما امل

ّ
ة ال�ي يمكن أن نضطلع ��ا �� ظ

 أي مستقبل �س�� إ�� صناعتھ؟

 إذن الع�ى املعر�� وألمّ  
ّ
عليم العا�� �� إعداد اإل�سان بما هو  مفاهيم تف�ح فشل التّ   ي ثانو�ا ما�� إال

العيش هو أن �عيش    2"،�عليم ا�حياة بيان لتغي�� ال��بية�ائن ال يتقن فّن العيش كما �عرفھ إدغار موران ��  

   ممشا�ل حيا��  ون يواجه  أفرادا
ّ

  نا، أن �عيش أيضا �� انتمائمإ�� أم��  ون ن ينتمن�خصية، أن �عيش مواط ال�

عليم العا�� االعتناء ��ا وتكريسها �� ضرب من اإلعداد إ�� ُم�جة  ه األ�عاد �ان ع�� التّ �ل هذ  3،إ�� اإل�سا�ي

   يئاروسو شل  4إيميلا�حياة. فالعيش واإلعداد لها �انت منذ كتاب  
ّ
 ما يتعل

ّ
�بية. ألم يّدون روسو مخاطبا  ق بال�

مھ فّن 
ّ
العيش منذ والدتھ إ�� زواجھ من صو��" العيش هو املهنة    هذا الطفل املف��ض الذي أنذر لھ كتابا �عل

مك إّياها
ّ
سة �عليمية �علمنا فّن العيش  فأي تخّصص �علمنا كيف ن�ون إ�سانا؟ وأين مؤّس   .ال�ي أر�د أن أعل

ها �سوق الشغل؟ 
ّ
 اليوم �عد ما ارتبطت �ل

عليم ألّن العيش كما �عرفھ  التّ ات بوصلة  حرجة تكشف عمق األزمة و�ش�� إ�� ضياع إحداثيّ م�ا أسئلة  إ�ّ  

ر�ة واملهارات ال�ي ع�� �ل  غ�� أن مثل هذه املغامرة تحتاج إ�� الكث�� من الّد   ،5"إدغار موران "هو مغامرة
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همية صدر سنة-  2
ٔ
ن الّتوصل إلى حّل   2014كـتاب في التربية بالغ اال

ٔ
ساسية للمجتمع الفرنسي ليعتبر ا

ٔ
يعيد التفكير في المشاكل اال

و فّن الحياة. بالنسبة له التربية
ٔ
 بمراجعة المناهج التعليمية، ساعيا بذلك إلى جعل التعليم ينخرط فيما ُيعرف بفّن العيش ا

ٔ
  ناجع يبدا

ن نعتني بسؤال العيش في برامجنا  ليةاالستقال على 
ٔ
صبح لزاما علينا ا

ٔ
والحرية تندرج ضمن هذا الضرب الشمولي من التعليم. لقد ا

نظر 
ٔ
لفية الثالثة. لقد ّتم ترجمة الكـتاب إلى اللغة العربية. ا

ٔ
خالقية التي يسجلها قرن اال

ٔ
زمات اإلنسانية واال

ٔ
 التعليمية بعد اال

 .2016الحياة بيان لتغيير التربية، ترجمة الطاهر بن يحي، بيروت، منشورات ضفاف،موران(إدغار)، تعليم  

3-Morin (Edgar), Enseigner à vivre manifeste pour changer l’éducation, p .15. 

و في التربية كـتاب الفيلسوف الفرنسي جون جاك روسو صدر سنة -  4
ٔ
فيلسوف  ويتضمن الكـتاب النظرة الفلسفية ل 1762إيميل ا

ّن الفساد الذي شابه يعود إلى المجتمع، لذلك يقترح  االجتماعيالعقد  
ٔ
حول اإلنسان والمجتمع معتبرا "اإلنسان خّير بطبعه" غير ا

نذاك لما فيه من تجاوز للتعليم الذي تشرف عليه الكنيسة، ولّعل هذا ما حدا إلى حرق  
ٓ
إصالحا تربويا ثوريا بالنسبة إلى فرنسا ا

ول
ٔ
مام العامة. تضمن الكـتاب ستة كـتب بمثابة الفصول لتوضيح مراحل تربية الطفل إيميل إلى حّد زواجه وتندرج  النسخة اال

ٔ
ى منه ا

نظر: 
ٔ
 نظرية روسو هذه فيما يعرف بالفلسفة الطبيعية للتربية ا

و تربية الطفل من المهد إلى الرشد، ترجمة نظمي لوقا، القاهرة، الشركة ال روسو -
ٔ
عربية للطباعة (جون جاك)، إيميل ا

 . 1958والنشر،

5- Morin, Enseigner à vivre manifeste pour changer l’éducation,p15. 
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التّ  الوا��  املستو�ات  اإل�سان  ذاك  أجل  من  ف��ا  االنخراط  فمؤّس ئاملس و عليمية  التّ ول.  العا��  سات  عليم 

 
ُ
 ا�حالية كما أشار آالن دونو "ت

ّ
ع كال

ّ
 ة وال�ليّ من ا�حقول املعرفيّ  قط

ّ
قق تخّصصية  ات والط

ُ
لبة وا�خ��اء إ�� ش

لبة وألعضاء هيئة الّتدريس باال��حاب إ�� تلك اإلقطاعّيات املفروضة ذاتيّ 
ّ
ا و�همال  صغ��ة. إّ��ا �سمح للط

   .1"األسئلة األك�� إ�حاحا، أخالقيا وسياسيا وثقافيا
ّ

 ،ج�ن� ما تمنع املتخرّ يق �قق الفائقة الضّ وهذه الش

 من العيش ألّ��م منعزلون معرفيا.  ،عليم العا��من التّ 

 مّما ال ر�ب فيھ أّن تداعيات الّتخّصص وحتمية ارتباط التّ  
ّ

غل تتباين من دولة إ�� أخرى،  عليم �سوق الش

 
ّ
نا �عيش �� مجتمعات متحّولة ومختلفة وهو ما يدفعنا إ�� الت

ّ
عليمية  ظم التّ ساؤل عن إحراجات هذه النّ ألن

ول ساهم ��عليم العا�� �� هذه الّد . فهل التّ �يع العر�ّي �� الدول العر�ية خاصة م��ا ال�ي عاشت ما ُ�عرف بالرّ 

ظم؟ كشف حجم خلل هذه النّ  نمو أزهار الر�يع أم أّن الر�يع العر�ّي 

الّتخصص وشّر التطرف في الدول العربیة:  -5

يكتب آالن دونو "لقد وصلنا إ�� درجة ا�حمولة القصوى: صار الطر�ق نحو تحقيق الفكر مسدودا. لقد   

تراكمية اإلنتاجية وما يصاح��ا من عمليات  �عة 
ّ
الن �لفنا كث��ا، حينما    2".انتصرت  االنتصار  أّن هذا  غ�� 

 
ّ

 ال تفهم: بمع�ى عقوال تفتقد ص حجم اإلخالالت ال�ي أحد��ا نظام التخّصص الفائق، لقد أنتج عقوال��خ

اإل�سانيّ  املسائل  استيعاب  طاقة  ونقد  إ��  العوملة  مسألة  مثل  املعاصرة  الفكر�ة  واإلحراجات  الك��ى،  ة 

 شة، لكن يبقى الّس ة املتوّح الرأسماليّ 
ّ
نسبة إلينا من نحن؟ مسألة الهو�ة املفقودة �� �ل نظمنا  ؤال األهم بال

   إ��جات  أوكد ا�حا  عليمية. أليس منالتّ 
ّ
 م أن يجيب عن سؤال هو�ّ �ل متعل

ّ
كيف لھ أن يص�� �� العالم  تھ و�ال

؟ أي خطر يمكن أن �ع��ضنا و�رامجنا التعليمية تفتقد إ�� ؤال اإل�سا�ّي مختاال بتخّصصھ فاقدا ملع�ى الّس 

 سؤال الهو�ة؟ 

 
ّ
ھ �خطأ فادح أّن نز�

ّ
،دون أن ننقد فراغهم الفكرّي  �ن �� صمت رهيبي�ن الثانو�ّ ي تخّرج املز�د من األمّ إن

 
ّ
الظ تنامي   �� اكتشفناه  الذي  األمر  الدي�يّ ذات  والتطّرف  اإلرهابية  النّ واهر  إلزامية  فّجرت  صدمة  قد. 

لت أساسا �� تورط الكفاءات العلمية �� التّ واملراجعة ل�ل ال��امج التّ 
ّ
طرف الفكري وسقوطها  عليمية، وتمث

 
ّ
حافة العر�ية والعاملية  مة. فاألرقام واإلحصائيات ال�ي تكشف ع��ا الّ� �� فخاخ ا�جماعات اإلرهابية املنظ

و�سية �� مقال �عنوان" أر�عون باملائة من املهندس�ن واألطباء �� مرمى  حافة التّ ة، هاهنا �ستوقفنا الّ� عمفز 

 "اإلرهاب 
ّ
التطّرف، ليعلن املستشار  قا�� ال��يطا�ي أجرى جملة من البحوث حول ظاهرة  . كما أّن املركز الث

 الثقا�� مارتن روز ما يقارب النّ 
ّ

رق األوسط وشمال إفر�قيا  صف من ا�جهادي�ن تم تجنيدهم �� منطقة الش

األستاذ نا�� جلول  و�سية  دد رأي أستاذ �� ا�جامعة التّ وقد انتقينا �� ذات الصّ   .3"عليم العا�� من خر��� التّ 

خر��� ا�جامعات من    "دم�جة"ية أثبتت تمكن الشب�ات االرهابية من  راسات العاملحيث يقّر أن ُجّل الّد 
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ّ
�ل أّولها  العلمية  التّ االختصاصات  الهندسة  يات  أو   يقنية 

ّ
الط طلبة  فأيمن  ل��ا  املتم��ين  من  هم 

ّ
ل

ُ
و� ب 

معليفكيف لنا أّن نتأّول هذا اإلر�اك ا�حاصل ب�ن التّ   .1الظواهري طبيب وجل قيادات القاعدة من املهند�ىي

 العا�� والفراغ الفكري؟ 

عليم العا�� ال�ي لم �ع�ن بالعقل حّق عناية و�ال كيف  هو يقي�ي أّن ا�خلل واقع �� برامج مؤسسات التّ   ما 

ة �� بمثابة اليد العاملة  خب أن تحتضن �ل هذا التطّرف؟ انّصب هّم التعليم ع�� إنتاج كفاءات مهنيّ للنّ 

لها لالندماج �� سوق الشغل وتناسينا ضرورة تأم�ن �عض من  ة تؤّه عمليّ ة و ال�ي تمتلك اقتدرات تقنيّ   اهرةامل

 
ّ

ال�ي تخوّ الش ل لهم ممارسة األ�سنة �سالسة أي أن ي�ون الطالب جامعا أل�عاد  روط اإل�سانية والهوو�ة 

 
ّ

م ي نظاة اعتمدت ع�� تب�ّ ول العر�يّ ة وأّن الّد غل خاصّ متعددة ال تقتصر ع�� ما هو تق�ي مرتبط �سوق الش

 
ّ
 �علي�ي غ�� مت�امل بالن

ّ
عب العلمية ال�ي أهملت أّمهات القضايا اإل�سانية ولم تحرص ع�� إدراج  سبة إ�� الش

ن إليھ آالن دونو حيث ينقد ا�جامعة قائالمهارات الفهم والـتّ 
ّ
 أو�ل ضمن ال��امج الرسمية. ذات ا�خلل تفط

أّ��ا مس�ونة ��اجس قابلّية خّر�ج��ا   ة بجعل  لالنخراط �� سوق العمل، فإّن ا�جامعة ال تبدو مهتمّ "رغم 

أّي  طبيعة  يفهمون  والطب  الناس  اإلدارة،  الهندسة،  عدا  فيما  وذلك  ف��ا  املعرفية  ا�حقول  هكذا    2".من 

النّ  ال��اغماتيّ صعقتنا  النّ ظرة  لنكتشف هول  ة  لها  امتحان  أول   �� ا�جامعية  �� مؤسساتنا  املتمركزة  فعية 

نا قد أتقنا صناعة املستقبل أو اإلعداد لھ من خالل التخّصص و إنتاج النّ ال�ارثة و 
ّ
خبنحن الذين ظّننا أن

التّ  القائم ع��  النظام  هذا  مساءلة  ترفض  ذا�ي، ف�ي  نقد  �ل  بنبذ  قامت  قد  النخب  ��يرلكن "جامعات 

للنّ   ،3"الذا�ي تدعيما  املعرفة"  "اقتصاد  تخدم  ة 
ّ
دق أك��  تخّصصات  إنتاج  االقتصاديّ لتواصل  ةفعية 

 
ّ

غل. واستجابة لسوق الش

الخاتمة:  -6

القول    �عيد  أن  املفيد  ملن  ھ 
ّ
النّ إإن املوّج ّن  التّ قد  إ��  صناعة  ھ  أسميناه  ما  تحت  ينضوي  العا��  عليم 

 عليم. والنّ التّ   املستقبل باعتبارها من مهامّ 
ّ
�خيص وتحديد الهنات ال�ي من شأ��ا أن تقود  قد سبيل إ�� الت

عليم العا�� الّتنبھ من حتمية االرتباط �سوق الشغل،  ��ا لذلك ع�� التّ وجب الّتيقظ م��ا أو تجنّ إ�� مزالق  

نا  
ّ
ارتباط أفرز التخّصص الفائق واقتصاد املعرفة وما انجّر عنھ من إخالالت �� التفك�� واالنتماء وا�حال أن

 
ّ
ق�ي واإل�سا�يملوازنة ب�ن الهو�ة وال�ونية، التّ نايا انحتاج إ�� �عليم �عّزز �� أجيالنا البقاء و�درّ��م ع�� الث

مؤسسات  والنّ  لها  تخضع  ال�ي  لالل��مات  دقيقة  بمراجعات  إال  ممكنا  ي�ون  ال  االتزان  هذا  والقيم.  جاعة 

مة �ىيء من    ،ة إ�� النظم الغر�يةدريس ساعية بذلك قطع التبعيّ التعليم العا�� وال��امج ال�ي تنتق��ا للتّ 
ّ
ھ ث

ّ
ألن

كـثر من الشاهد المسيهلي(ها-  1
ٔ
طباء في مرمى اإلرهاب، الشروق، 40دية)، ا

ٔ
19بالمائة من المتورطين طلبة مهندسون، ا

كـتوبر
ٔ
 . 2014ا
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القيم وا�خصوصيات ا�جتمعية ال�ي الّبد من �عز�زها �� ضرب مّما ُ�عرف من تأم�ن األمن الثقا�� ا�خاص  

 بنا.  
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