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 جذور الغضب
والتي الماضي، القرن سبعینّیات في الالتینیة أمریكا في العسكریة الدیكتاتوریات تبّنتها التي النیولیبرالیة السیاسات                سّببت
عنه عّبرت عارمًا وغضبًا شعبیًا غلیانًا والتسعینّیات، الثمانینّیات في تطبیقها الدیموقراطّي" "االنتقال حكومات               واصلت
مع قطیعًة األقل، على بواكیرها في الحركات، هذه مّثلت السیاسات. لهذه رافضٍة اجتماعیٍة حركاٍت بتنظیم                 المجتمعات
قوامیَس أوجدت كما الغربیة. والحداثة والرأسمالیة االستهالكیة مع وكذلك اللیبرالیة، والدیمقراطیة الوطنیة الدولة               مفهوم

ة بها، ومختلفًة بشكٍل الفٍت عن لغة األحزاب والنَُّخب الیساریة القدیمة. ة خاصنضالی 
 

صعود فرض مع وكذلك الوقت، ومرور الشارع خلّو مع والمأسسة االبتالع أو للتدجین الحركات هذه بعض                  تعّرضت
اجتماعیًة برامَج التقدمّیة الحكومات تبني من الرغم فعلى علیها؛ صعبًة خیاراٍت الیسارّي التوّجه ذات أو التقدمیة                  الحكومات
السلطویة ُنخَبها وخلقت النیولیبرالیة، السیاسات تطبیَق عامٍّ بشكٍل واصلت المعیشیة، الشروط وتحسین الفقر على                للقضاء

 والبیروقراطیة الجدیدة؛ ما أحدث شرخًا بینها وبین قواعدها االجتماعیة والحركات التي أوصلتها إلى الحكم.
 

بانتصاٍر جة متو األخیرة، السبع السنوات في الالتینیة أمریكا بالد من كثیٍر في الحكم إلى الیمین عودة إّن القول                    ویمكن
الذي األول المرّبع إلى الحركات هذه من الثاني الجیل أعادت البرازیل، في بولسونارو" "جایر المتطّرف للیمینّي                  ساحٍق

 انطلقت منه انتفاضات الثمانینّیات والتسعینّیات.
 

 أشكال التعبیر عن الغضب
األلفّیة، وبدایة والتسعینّیات الثمانینّیات عقدي في الالتینیة، أمریكا شهدتها التي االجتماعیة الحركات من لكلٍّ أن شّك                  ال
بها تمّیزت مشتركٍة لقواسَم اإلشارة یمكن ولكن منها. أيٍّ النطالق والذاتیة الموضوعیة الشروط من الُمستمّدة                 خصوصّیتها
وأخرى، حركٍة بین العوامل هذه مركزیُة تتفاوت قد الالتینیة، أمریكا في للرأسمالیة الُمناهضة االجتماعیة الحركات                 معظُم
ذلك إجمال یمكننا الشوارع، وتظاُهرات األحیاء ولجان والحشد التنظیم في حضرت لكّنها وآخر، وبلٍد وأخرى، زمنیٍة                  وفترٍة

  بالتالي:
 

في ذاتیًا وأداروها العمال احتّلها التي والشركات المصانع من ُمستعاٍد، ٍر/ ُمحرَّ جغرافيٍّ حیٍّز في الحركات ر تجذُّ *                 
تشیلي في الرسمیة البلدیات سلطة خارج سّكانها یحكمها التي الفقیرة/الشعبّیة الضواحي إلى ،2001 العام منذ                 األرجنتین
إلى البرازیل، في واستصالحها استعادتها في أرٍض" بدون المزارعون "العّمال نجح التي األراضي من كذلك                 والبیرو.
استراتیجیَة والریفّي، المدنّي بشّقیها االجتماعیة، الحركات تتبّنى إذ تشیاباس؛ في للزاباتیین الذاتّي الحكم               مجالس
بشكٍل ضمنه االجتماعیة العالقات إنتاج وإعادة هامشها، على أو السلطة خارج وإدارته ما، جغرافيٍّ حیٍّز                 تحریر/استعادة

 قائٍم على رفض ُمراكمة رأس المال، والتركیز على قیمة االستعمال؛ ال قیمة المبادلة.
 

الحاجة دون السلطة عن االستقالل أّي الدولة، مؤّسسات خارج الیومیة الحیاة وإدارة الذاتّي الحكم تحقیق عن البحث *                  
من السلطة، على االستحواذ دون العالم "تغییر آخر بمعنى أخرى، دولٍة إنشاء أو التقلیدیة، السلطة بیروقراطیات                  إلنتاج
في ما تقد األكثر 1994 الثاني كانون 1 في فّجروها التي والثورة تشیاباس في الزاباتیین تجربة تعتبر الیسار". وإلى                    األسفل



 
الحّیز باستعادة یبدأ ونضاٌل حیاٍة نمُط بل فحسب، إعالنًا لیس الذاتّي الحكم أّن كما الوحیدة. لیست لكنها المضمار،                    هذا
یة صحٍّ أُطٍر إنشاء ولمحاوالت للدولة. التابعة غیر الشعبیة/ الصحة ومراكز الشعبیة المدارس إقامة ثّم ومن                 وتحریره،

یة فعلیٌة ورمزیٌة، وكذلك معیشیٌة وسیاسیٌة وكفاحیٌة.  وتعلیمیٍة بدیلٍة ومستقلٍة أهمٌّ
 

وقاعدتها الحركات هذه قادة بین الفجوُة تكون إذ الحركات؛ تلّبیها الهرمیة عن وبعیدٌة وأفقیٌة مرنٌة تنظیٍم أشكاُل *                  
تنظیم في الهرمیة عن تبتعد أن الحركات تحاول كما والنقابات. التقلیدیة األحزاب ُتمّیز التي تلك من بكثیٍر أقلَّ                    االجتماعیة
إلى یسعى الذي الشعبّي والحوار التوافق أُسس على قراراتها وتبني ُمتفاوتٍة، نجاٍح بنسب القرارات وصناعة                 عالقاتها

 تحویل السیاسة إلى فعٍل جمعيٍّ وتشاركيٍّ ُمعاٍش.
 

صمود وتعزیز القرارات اتخاذ في للنساء وقیاديٍّ كثیٍف بحضوٍر الحركات هذه معظم تتمّیز النسائیة: للقیادة حضوٌر *                 
ومع الشعبیة. الصحة ومراكز الشعبیة المدارس على واإلشراف السلطة لقمع والتصّدي االجتماعّي، والتكافل               الحركات
بوصفها للعائلة؛ جدیٍد مفهوٍم تبلور مقابل النوویة، العائلة دور یتالشى تأثیرها، وازدیاَد نشاَطها االجتماعیة الحركة                 تصعید

ر الحراك.  المجتمَع الجدیَد الذي ُیعید بناء وتعریف نفسه مع تطوُّ
 

 المشارب الفكریة للحركات االجتماعیة
مدارس بأربع سواٍء، حدٍّ على الُممارسة حیث ومن النظرّي الصعید على الالتینیة، أمریكا في االجتماعیة الحركات                  تأّثرت
واالجتماعیة السیاسیة المقاومة ونضوج تشّكل في متفاوتًة، كانت وإْن ة، هامٌّ مساهماٌت لجمیعها كانت مختلفٍة                فكریٍة
كذلك الالتینیة أمریكا كانت بل فحسب، الالتینیة أمریكا في الفكریة المدارس هذه تولد لم القاّرة. في والثقافیة                   واالقتصادیة

  هي المنطقة الوحیدة التي یمكن فیها لهذه المدارس أن تلتقي وتتقاطع وتتكامل. كانت المشارب الفكریة على النحو التالي:
 

حیث من تحدیدًا؛ الغربّي التفكیر أنماط عن جذریًا یختلف والذي األصلیة، الشعوب لتمّرد والمعرفيُّ التحرريُّ اإلرث *                 
ویربطهما بالضرورة، والرأسمالیة للفردیة مناهضًة رؤیًة اإلرث هذا یتبّنى إذ األرض؛ وبأّمنا بالطبیعة اإلنسان                عالقة

 بمفاهیَم أساسیٍة ُمستقاٍة من حضارات وثقافات شعوب أمریكا األصلیة وتاریخها النضالّي.
 

عن فضًال المصیر، وتقریر العیش في والتشاركیة واحترامها، الطبیعة مع التناغم سبیل على مفاهیم استعادة كذلك،                  یتبّنى،
كاتاري" و"توباك الثاني أمارو" "توباك مثل عشر، الثامن القرن خالل اإلسبانّي االستعمار تحّدوا لمناضلین رموٍز                 استعادة
سیاسات ضّد النضاالت في زاویٍة حجَر لتشكِّل الرموز هذه اسُتعیدت باستیداس". و"میكائیال سیسا"               و"بارتولینا
بولیفیا في السلسلة، من الثاني القسم في سنالحظ كما االستعادة، هذه تجّلت األراضي. على واالستیالء                 الخصخصة
في تأثیرًا أقل كانت بینما األلفیة، وبدایة التسعینّیات في البلدان شهدتها التي االجتماعیة النضاالت وفي                 واإلكوادور،

  النضاالت ذات الطابع المدینّي.
 

االجتماعیة العدالة مبادئ تكریس على لإلنجیل والرادیكالیُة دة الُمجدُّ قراءُته تعتمد قاعدیًا، الحراك كان التحریر: الهوت *                
واالضطهاد. االستغالل لمنظومة نتیجًة بوصفه الفقر ومحاربة الكنسّیة، والنخبة السیاسیة السلطة ومقاومة اإلنسان               وكرامة
التي األهمیة مع لكن البرازیل. في أرض" بدون المزارعین "العمال نضال على واضحًة بصماٍت التحریر الهوت                  ترك

 اكتسبها نظریا، فقد تراجع تأثیره مع صعود الیمین اإلنجیلي في البرازیل تحدیدًا.
 

في أّسسها التي األمّیة محو مجموعات في فریري" "باولو البرازیلّي والُمرّبي المفكر وصاغه عّرفه كما الشعبّي التعلیم *                  
هذا، یومنا إلى الشعبي، التعلیم یعتبر المقهورین". "تربیة كتابه في نظریا ثّبتها والحقًا ُممارسًة، البرازیل وأریاف                  حقول
إنتاج في االجتماعیة الحركات تنجح خالله ومن الشعبیة، واألحیاء االجتماعیة الحركات في الیومیة الحیاة أشكال من                  شكًال



 
 وإعادة إنتاج مثّقفیها العضویین.

 
االلتزام یشترط ولكنه العصابات، حرب أسلوب اّتباع أو المسّلح الكفاح تبّني بالضرورة هذا یعني ال جیفارا: وفكر نضال *                   

 األخالقّي والسیاسّي بقضایا الفقراء والمهّمشین اقتداًء بجیفارا.
 

السلسلة هذه من القادمة المواد تناقش أن على تطّوره، مراحل وأبرز وبدایاته الشعبّي التعلیم مفهوم على المادة هذه                    ترّكز
السیطرة منظومات من والتحّرر المعرفّي االنعتاق نحو والسعي الحداثة لهیمنة كُمضادٍّ األصلیین السكان إرث                استعادة
لنا یتسّنى لن التي الالتینیة أمریكا في المستقّلة الشعبیة الجامعات وعشراُت الشعبیة المدارس آالُف حالیًا هنالك                  القائمة.
والتحدیات تتبعه، الذي النمط فهم على ستساعدنا شعبیٍة لمدارَس راهنًة أمثلًة ة المادُّ هذه ستستعرض لكن بجمیعها،                  اإلحاطة
لضرورة للوعي التشاركّي والتعزیز االجتماعیة العالقات إنتاج وإعادة األرض عن الدفاع في دورها وكذلك تواجهها،                 التي

  خلِق بدائَل أكثَر إنسانیًة.
 

 بدایات التعلیم الشعبي في أمریكا الالتینیة: الجامعة الشعبّیة في المكسیك
التي المدرسة الشعبّیة: الجامعة هي هذه إلیهم"، الوصوُل المدرسة فعلى المدرسة، إلى الذهاُب الناس بُوسع یكن لم                   "إذا

 فتحت أبوابها لُترسل أساتذتها إلى الشوارع كي یبحثوا عن العمال في ورشاتهم وأماكن تجّمعهم. [1]
 

واإلضرابات االحتجاجات من موجٌة الماضي القرن من األول العقد في والكاریبي الالتینیة أمریكا بلدان مختلَف                 عّمت
والمواد فیها، التعلیم وأسلوب الجامعات على األولیغارشیة النخبة هیمنة وكسر العالي، التعلیم بإصالح الُمنادیة                الطالبیة
من لتمكینهم المسائّي بالتعلیم المطالبین العّمال احتجاجات مع ومطالبهم الطالب احتجاجات تقاطعت تمریرها. یتّم                التي

 االنتساب إلى الجامعات والتوفیق بین عملهم وتعلیمهم.
 

الحزب قام حیث الالتینیة؛ أمریكا في شعبیٍة جامعٍة إلقامة موثٍّقة محاولٍة ل أوَّ آیرس، بوینس األرجنتینیة، العاصمة                  شهدت
لتأسیس شبیهٌة محاولٌة هناك كانت كما طویًال. تعّمر لم 1904 عام صغیرٍة شعبیٍة جامعٍة بتأسیس األرجنتینّي                  االشتراكّي

الیة في المدینة ذاتها في العام 1909، لكنها  أقفلت أبوابها هي األخرى بعد فترٍة قصیرٍة جدًا على تأسیسها.  جامعٍة ُعمٍّ
والبیرو واألرجنتین األوروغواي في العالي التعلیم حول دولیٍة مؤتمراٍت ثالثَة الالتینیة أمریكا طلبة عقد نفسها، الفترة                  في
ثقافًة والُعّمالیة الطالبیة واالحتجاجات الثالثة المؤتمرات عكست إذ التوالي، على و1912 و1910 1908 األعوام                خالل
أّكدت وكما بل فحسب، التعلیم نظاَم الجدیدة الثقافة هذه تتحدَّ لم االستقالل. حروب على عاٍم 100 بعد بالتشّكل أخذت                     جدیدًة
الثروات وتوزیع تفكیرها وأنماط الحاكمة الُمهیِمنة الطبقة مكّونات كافة تحّدت فإّنها ،1910 العام في المكسیكیة الثورة                  لنا

 والثقافة السائدة، القائمة على االستغالل والنفعیة والتبعیة.
 

على الشعبیة" "الجامعة األولى للمرة المشاركون عّرف ،1910 العام في آیرس بوینس في ُعقد الذي الطالبّي المؤتمر                   في
القرى في مساقاٍت تقدیم خالل من المجتمع؛ في وتهمیشًا حرمانًا األكثر بالشرائح وارتباطها للجامعة الشعبيُّ االمتداُد                  أنها
تواصٍل على بل جامعیٍة، وشهاداٍت ألقاٍب تحصیل على تعتمد ال تعلیمیٍة برامَج وبناء الجامعات، أسوار وخارج                  والبلدات

 ثقافٍي وتشاُركیٍة في التعلیم ونقدیٍة في طرح المواد، دون أيِّ تقیٍّد بما یفرضه المنهاج الرسمي.
 

وأنهت الثورة، اندالع على عامین بعد أّي ،1912 األول تشرین 24 في افُتتحت -التي المكسیكّیة الشعبّیة الجامعة                   برزت
كان فیما السلطة. إلى أوبریغون" "ألفارو بقیادة االنتقالیة الحكومة صعود مع -1920 العام في كامٍل بشكٍل                  أعمالها
الدفع في مهٌم دوٌر تخّللتها التي والنقاشات ولمخرجاتها والبیرو واألرجنتین األوروغواي في ُعقدت التي الدولّیة                 للمؤتمرات
وفكریٍة سیاسیٍة هات وتوجٍّ لتیاراٍت الُمنتمین المكسیكیین والكّتاب المثقفین من مجموعٍة ید على الشعبیة الجامعة تأسیس                 نحو



 
 واجتماعیٍة ُمتنوعٍة.

 
على وتسّلقه مادیرو" "فرانسیسكو الُمنتخب الرئیس لسیاسات الشامل والرفض والُمسّلح، الشعبّي الثورّي الزخم خلق                كما
األكادیمیین بین والعالقة الجامعة ودور المثقف دور تعریُف فیها ُأعید أكبر، بحریٍة والعمل للتنظیم مساحاٍت الثورة،                  مطالب
فیها وشاركوا الشعبیة، الجامعة لفكرة النظرّي التأسیس في كتاباتهم ساهمت كتٍّاب ثالثة إلى اإلشارة تجدر وهنا                  والُعّمال.
"بیسینتي المكسیكّي والُمحاضر والكاتب ،(1951-1875) أوغارتي" "منویل األرجنتیني االشتراكي المفكر            كُمدّرسین:
إنریكیس "بیدرو الدومینیكاني والمفكر المكسیك"، في الماركسیة بـ"عمید المعروف (1968-1894) تولیدانو"             لومباردو

 أورینیا" (1946-1884).
 

بدایة حول بحوثهم بتكریس وتطّوره، المكسیك في العالي التعلیم إصالح قضیة تناولوا الذین المؤرخین، معظم                 قام
نشاَط متجاهلین باسكونسیلوس"، "خوسیه آنذاك الوطنیة المكسیكیة الجامعة رئیس ودور الماضي القرن              عشرینّیات
الشعبیة الجامعة أّن مع الثورة، سنوات خالل حدثت التي والثقافیة واالجتماعیة الفكریة والتغییرات الشعبّیة                الجامعة
وقد جهدهم. وثمار ومبادئهم عملهم كیفیة إلى تشیر التي والكتّیبات الوثائق من الكثیر تركوا وطالبها وأساتذتها سیها                  ومؤسِّ
في غواتیماال في وأخرى 1918، العام في ریكو بورتو في ُمشابهٍة شعبیٍّة جامعٍة إقامَة المكسیك في الشعبّیة الجامعة                    ألهمت

 العام 1922.
على كامٍل جیٍل ردَّ ومّثل األبوّیة، ال للمثقف، االجتماعیة المسؤولیة اعتمد جامعيٍّ تعلیٍم بذور الجامعات هذه                  غرست
في باالنخراط األخالقّي والمثقفین الطالب التزاَم الجامعاُت خالله من جّسدت والحدیث، القدیم النظامین بین                الصراع
الحزب قوة تعاظم أّدى الحقًا، للجمیع. الجامعّي التعلیم وإتاحة االجتماعیة العدالة قیم تعمیم إلى إضافًة الُعّمالیة،                  النضاالت
واالختالفات التباینات إلى باإلضافة علیها، والتفافه المكسیكیة الثورة لُمنجزات اللفظّي واحتكاره المؤّسساتّي              الثورّي
ضمن جدیٍد من لیولد عاد ولكنه المكسیك، في الشعبي التعلیم تراجع إلى المفتوحة، الجامعة سي ُمؤسِّ بین العدیدة                   الفكریة

 سیاقاٍت مختلفٍة وبصیاغٍة أكثر ُنضجًا، كما سنبّین فیما بعد.
 

 واریساتا: مدرسة السكان األصلیین األولى في بولیفیا
هذه أطفالهم. ستعلم التي المدارس بأنفسهم یبنوا أن الفالحین على بأّن مؤمنین المدارس یبنوا لكي الحقل إلى رفاقي                    "خرج

 كانت جریمتنا! ولذلك قّرروا تدمیر المدارس والزّج بالفالحین وبرفاقي في السجون". [2]
 

األصلیین السكان مع بولیفیا في الثریة البیضاء المدینّیة النخبة تعاملت ،1825 العام في إسبانیا عن االستقالَل إعالنها                   بعد
هوّیتهم وسحق أراٍض، من لهم تبّقى ما على االستیالء خالل من منها؛ التخّلص یجب مشكلٌة أّنهم على والكیتشوا"                    "األیمارا

 القومیة والثقافیة وابتالعهم ضمن الهویة األوروبیة التي حاولت الدولة الناشئة استنساخها.
 

األصلیین، للسكان والحكومة الجیش نظرَة شدیدٍة، بفجاجٍة البولیفیة، الدولة انتهجتها التي التعلیم سیاسات لّخصت                كما
التعلیم مجلس اعتبر بل وحسب، هذا لیس والكرامة. اإلنسانیة منقوصة همجیٍة كائناٍت سوى لیسوا أنهم على معهم                   وتعاملها

 الرسمّي في بولیفیا جمیَع السكان األصلیین "الهنود" متخّلفین ذهنیًا وغیَر مؤّهلین لتعّلم الكتابة والقراءة.
 

المثقفین بعض برعایة وحقولهم األصلیین السكان قرى إلى المدارس إلدخال الفتًا كًا تحرُّ أیضًا شهدت الثالثینّیات فترة                  لكن
متساوین، كمواطنین بهم واالعتراف األصلیین السكان "دمج" یتطّلب ُمتماسكٍة بولیفیٍة وطنیٍة هویٍة بناء أّن اعتقدوا                 الذین
الفالحون فیها تعّلم التي الریفّیة للمدرسة األشهَر النموذَج ،1931 آب 2 في ُوِلدت التي واریساتا، مدرسة/مجتمع                  وكانت

 الزراعَة اإلنتاجیَة والعلوَم الطبیعیَة والریاضیات في صفٍّ واحٍد.
 



 
من بإیحاٍء الصغیرة قریتهم في "األیمارا" األصلیون السكان بناها التي واریساتا مدرسة حول القصص من الكثیُر                  ُكِتبت
معرفته األول قّدم إذ سنیاني"؛ "إبیلینو واریساتا من ُمزارٍع وبمشاركة بیرس"، "إلیساردو وهو المدینة، من قادٍم                  مثقٍف
الرومانسیة القراءة هذه أن بْیَد واإلنتاجّي. الزراعّي العمل في معرفته الثاني قّدم حین في والریاضیات، العلوم في                   النظریة
القراءة األصلیین السكان تعلیم إلى دعت البولیفیة والسیاسیة الثقافیة النخبة في مكوناٍت ثّمة أّن تغفل المدرسة إقامة                   لتاریخ
في ودمجهم استغاللهم وتسهیل اإلنتاجیة، العملیة في لدمجهم بل التاریخیة، بحقوقهم اعترافًا أو للعدالة إرساًء ال                  والكتابة،

 مؤّسسات الدولة المختلفة كیٍد عاملٍة رخیصٍة أو كجنوٍد في جیشها.
 

واألرض المدرسة مع الفالحون الطالب فیها تعامل التي واریساتا مدرسة تأسیس وراء للدوافع التاریخّي تحلیلنا كان                  أیا
بین والتبادل التكامل على یعتمد بتعلیٍم وآمنوا صغیرٍة، وزراعیٍة صناعیٍة مشاریع إنشاء فیها وتعّلموا واحدٍة،                 كوحدٍة

 اإلنسان وأرضه ومجتمعه، فإّنهم خرجوا عن النّص المكتوب لهم سلفًا.
 

هذا، یومنا إلى ُتلهم، تزال ال فكرٍة إلى صغیرٍة مدرسٍة مجّرد من واریساتا الفالحون حّول التسع، عمرها سنوات                    خالل
المعارف إلنتاج كمساحٍة المدرسة مع وتعاملها والُممارسة، النظریة بین بجمعها األریاف؛ في الشعبیة المدارس من                 العدیَد
لیس بهویتهم، فخرهم عن تعبیرهم واألهّم التقلیدیة، بالمعارف أساسيٍّ بشكٍل واالستعانة الذاتّي، االكتفاء وتحقیق                المختلفة

رٍي.  من باب االحتفاء الفولكلورّي السطحّي، وإّنما على أساٍس سیاسيٍّ تحرُّ
 

إحداث من تقترب الثالثینّیات، في ُأقیمت التي األصلیین والسكان الفالحین مدارس من وغیرها واریساتا، أّن بدا                  وحین
لم "الهنود" هؤالء أّن والتهمة: ،1940 العام في بهدمها والشرطة الجیش قام الدولة، تتوّقعه كانت ما یتجاوز حقیقيٍّ                    تغییٍر
ماركس كارل وإحیاء الحكم، وانتزاع العصیان إعالن ویریدون أیضًا، شیوعیین أصبحوا بل والكتابة، القراءة بتعلم                 یكتفوا

  والمجيء به إلى بولیفیا، وضّم بولیفیا إلى االتحاد السوفییتي وطرد البیض واألوروبیین!
 
 

 باولو فریري: تربیة المقهورین وصناعة األمل
 

في األصلیین السكان بمدارس مرورًا والبیرو، واألرجنتین ریكو وبورتو وغواتیماال المكسیك في الشعبیة الجامعات                من
الشعبّي، التعلیم مفهوم لكّن المجتمع. في القوة عالقات وُمساءلة الهیمنة لكسر كمحاولٍة الشعبّي التعلیم فكرة حضرت                  بولیفیا،
"باولو البرازیلي والفیلسوف الُمرّبي مساهمة لوال الحالّي انتشاره ویكتسب ویتطّور لیتبْلَور یكن لم الیوم، نعرفه                 كما
خالل من والحقًا بیرنامبوكو، في السكر قصب حقول في األمیة محو دروس خالل من بدایًة ،(1997-1922)                  فریري"

 كتبه ومحاضراته.
 

األّمّیة محو برامج في وعمله النظریة فریري" "باولو دراسات ُعصارة شّكل والذي المقهورین"، "تربیة كتابه                 ُیعتبر
على والمعلمین الطالب دفع إلى الساعي اإلشكالّي للتعلیم سة الُمؤسِّ النصوص أحَد وغیرهما، وتشیلي البرازیل في                 والتعلیم

 حدٍّ سواٍء إلى مساءلة الثقافة السائدة وتحّدیها والتمّرد على المنظومة الُمهیِمنة.
 

على الجیُش خالله من استولى الذي العسكرّي االنقالب بعد 1964 العام في البرازیل مغادرة إلى "فریري"                  اضطر
بعد ومباشرًة األمریكیة. المتحدة الوالیات من ُمباشٍر بدعٍم غوالرت" "جواو المنتخب الیسارّي بالرئیس ُمطیحًا                السلطة،
وسجنه المزارعین، مع "فریري" ینّظمها كان التي األّمیة محو برامج تجمیَد العسكرّي المجلس قّرر العسكرّي،                 االنقالب
المسیحّیة الزراعّي اإلصالح حركة مع عمل ثّم وجیزٍة، لفترٍة بولیفیا في للعیش "فریري" انتقل الخیانة. بتهمة یومًا 70                    لمدة



 
 في تشیلي، حیث قام بنشر كتابه "تربیة المقهورین" باللغة البرتغالیة في العام 1968، عام الثورات العالمیة.

 
الطبقة تمارسه الذي واالضطهاد القهر لتشریح التاریخیة والمادّیة الماركسّي التحلیل على كتابه، في "فریري"،                اعتمد
الماركسّي التحلیل انسجم إذ الثالث؛ العالم ماركسّیي من العدید فیه یقع الذي المطّب في االنزالق تجّنب أنه إال                    الُمسیطرة،

، ودول العالم الثالث عمومًا.  مع السیاق االجتماعّي في البرازیل وأمریكا الالتینیة بشكٍل خاصٍّ
 

المزارعین مع الفقیرة البرازیل أریاف في عمله على كتابه، في "فریري"، یعرضها التي التعلیمیة البرامج                 وُترّكز
وأثبتت البرازیل، في واسعًة شهرًة "فریري" أكسبت التي اإلنجازات أحد أّن هنا ذكره الجدیر ومن تحدیدًا.                  والفالحین
45 تتجاوز لم ة مدٍّ خالل السكر، قصب مزارع في عامٍل 300 لنحو والقراءَة الكتابَة تعلیمه في نجاحه كان أسلوبه،                     نجاعة
وطریقته أسلوبه تّتبع البرازیل أنحاء جمیع في وثقافیٍة جماهیریٍة مراكَز افتتاح إلى حینها البرازیلیة الحكومة دفع ما                   یومًا،

 في التعلیم.
في القهر عملیة تشریح عبر المقهورین تربیة لنظریة األساسیة التبریرات "فریري" یعرض الكتاب، من األول الفصل                  في
إلى الُمضطِهدة الطبقة وتسعى والمقهورین/الُمستعَمرین. الُمضطِهدة/الُمستعِمرة الطبقة بین والفرق الثالث، العالم             دول
التي الخارجیة الرأسمالیة والسوق الحاكمة، المحلیة للنخبة المقهورین تبعیة وضمان التقلیدیة، الهرمیة الُبنى على                المحافظة

 تتحكم باقتصادیات دول العالم الثالث، بّل وثقافتها.
 

الجهل أّن وإیهامهم إنسانیتهم ونزع المقهورین بین الصمت ثقافة إرساء على یعمل الذي الرسمّي التعلیم دور یأتي                   وهنا،
بعُض فیها یستبطن درجٍة إلى تغییره، أو منه التخلص یمكن ال موضوعيٍّ واقٍع عن ناتجٌة جمیعها واالستغالل                   والفقر
آدمّیتهم استعادة على القادرین الوحیدین أّن مع القهر، في وكالَء أو شركاَء أنفسهم هم لیصبحوا الدوَر، هذا                   المقهورین
جهٍة، من والدراسة، التفكیر بین الجمع على قائمٍة ثوریٍة ممارسٍة خالل من أنفسهم؛ المقهورون هم بأسره المجتمع                   وتحریر
التي الرئیسة األدوات إحدى "فریري" یحّلل الكتاب، من الثاني الفصل وفي أخرى. جهٍة من الشامل الطبقّي الثورّي                   والعمل

 تستخدمها النخبة الُمسیطرة في قهر الجماهیر، وأسماها "التربیة المصرفیة".
 

"إیداع" الُمعلم على اإلنسانیة، منزوع مصرفيٍّ حساٍب سوى الطالب لیس التلقین، على القائم التقلیدّي التعلیم نظام                  في
یقترح المصرفیة، التربیة مقابل وفي الطرفین! بین إنسانيٍّ تواصٍل أّي دون الحساب، هذا في یریدها التي والمبالغ                   البیانات
من كلٌّ یكون التعلیم، من النوع هذا وفي التلقین. بدل المشاكل طرح على المبنّي اإلشكالّي" "التعلیم یسّمى ما                    "فریري"

 الطالب والمعلمین شركاَء في عملیة صناعة المعرفة وتحریرها من قیود الحسابات الصلبة وطرح األسئلة باستمراٍر.
 

بصفته معه اإلنسان وتكییف الراهن الوضع على للمحافظة وتسعى الحوار، وترفض اإلبداَع المصرفیُة التربیُة َتِئد                 وفیما
الطالب وتعتبر واإلبداع، الحوار تشجیع إلى اإلشكالّیة التحّرریة التربیة تهدف تاریخه، من اإلنسان وُتجّرد بل حتمیًا،                  قدرًا
إحدى الحواَر ُیعتبر كما ورفضه. الراهن الوضع تغییر في فاعًال وعضوًا وحسب، تخزینها ال المعرفة، صناعة في                   شریكًا

 الثیمات األساسیة التي یتناولها الكتاب في الفصلین الثالث والرابع.
 

بین الحواَر ُمتبنیا سلفًا، الُمَعّدة والمناهج والتخزین التلقین مع قطیعًة یمّثل "فریري" یقترحه الذي التبادلّي التعلیم أسلوب                   إّن
فحسب، المعلمین على الحوار أهمیة تقتصر وال ومفاجأتهم. ُمعّلمیهم تعلیم على قادرون أیضًا فالطالب والمعلمین؛                 الطالب
الفصل هذا ویستعرض البیانات. إصدار من بدًال الجماهیر بحوار یقوموا أن ینبغي الذین الثوریین القادة كذلك تشمل                   بل
فیها یلعب التي التعلیمیة العملیة في الحوار ضرورة لتوضیح بینهم الدائرة والنقاشات المزارعین مع "فریري"                 عمل

 المزارع دورًا مساویًا لدور المعلم في تحدید المضامین وتحلیلها.
 



 
بشكٍل ُمعتمدًة للحوار، ة ُمضادٍّ بثقافٍة عنه لتستعیض للحوار، الرافضة النُّخب "فریري" ینتقد واألخیر، الرابع الفصل                 وفي

 أساسيٍّ على إصدار التعلیمات.
 

فالقادة والصمت؛ القهر ثقافة ُتكّرس كونها في والجماهیر الثوریین القادة بین العالقة من النوع هذا في الخطورُة                   تكُمن
التربیة على تعتمد التي الحاكمة الطبقة ُیشِبهون والتعلیمات البیانات بإصدار والُمكتفون للحوار الرافضون               الثوریون

 المصرفیة والتلقین وتخزین المعلومات إلرساء الوضع القائم وتكریسه.
 

 "باولو فریري" مع حركة "البدون أرض"
في البور األرض من قطعٍة في إنكروزیلیادا، بمخیم ُتعرف أصبحت فیما خیمًة "ناتالیو" نصب ،1980 األول كانون 8                    في
في بكرامٍة بالحیاة ُمطاِلبًة أرٍض، بال كانت كلُّها عائالٍت، ة عدُّ "ناتالیو" إلى انضّمت البرازیلیة. سول دو غراندي                   ریو
جّرمت خانقٍة عسكریٍة دیكتاتوریٍة وطأة تحت ترزح حینها البرازیل كانت الحیاة. إلى ویعیدونها الفالحون یستصلحها                 أرٍض
أن إلى والتمّدد، بالتوّسع أخذت صغیرٍة أرٍض قطعة على بدأت التي التجربة ولكن الُمنّظم، الجماعي العمل أشكال                   كاّفة

 تحّولت في العام 1984 إلى حركٍة ُمتكاملٍة، "حركة الـبدون أرض".
 

لألرض، الرعویة اللجنة عن ُمنبِثقًة وعائالتهم، للمزارعین والتراكمّي الصامت العمل من سنواٍت نتاَج الحركة هذه                 كانت
أرض" "البدون حركة رفعت التحریر. الهوت لتعالیم والُمتبّني الكاثولیكیة الكنیسة في الُمتمّرد الیسارّي التّیار مّثلت                 والتي
والفقراء، للمزارعین المساواة وتحقیق الثروات توزیع إعادة على یقتصر لم نضالها أّن غیر یزرعها، لمن األرض                  شعاَر

 وإّنما امتّد لیشمل بناء مجتمٍع أكثَر دیمقراطیًة ومساواًة.
 

المزارعون اقتبس الدیكتاتوریة، سقوط بعد البرازیل بها مّرت التي االنتقالیة الفترة خالل الجدید المجتمع بناء عملیة                  وفي
وإعادة الزراعي اإلصالح وبرامج وأراضیهم مخّیماتهم في وطّبقوها الشعبّي، التعلیم حول فریري" "باولو ونظریات                أفكار

 بناء عالقتهم مع األرض والمحیط.
 

یكن لم المخیم. من معّلمتین/ُمزارعتین ید على 1984 العام في ناتالینو إنكروزیلیادا مخیم في جدیدٍة" "مدرسٍة أول                   تأّسست
والكتابة، القراءة تعلیمهم في محصورًا یكن لم الجدیدة المدرسة دور أّن غیر والكتابة، القراءة یعرفون األطفال من                   الكثیر
بالفرح األطفال حّق یضمن تشاُركيٍّ بأسلوٍب والمقاومة والزراعة األرض حول معارفهم تطویَر كذلك لیشمل امتّد                 بل
إنتاُج الحركة على تحّتم األراضي؛ احتالل تجربة تنجح ولكي ُمستدامًا الزراعي اإلصالح یكون لكي والُمساءلة.                 واللعب
الستمرار الفكریة الرافعة "فریري" أفكار وبتأثیر الحركة، هذه ظّل في نشأت التي المدارس آالف فشّكلت بنفسها،                  معرفتها

 الحركة، رغم التغّیرات والتقّلبات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة التي تشهدها البرازیل.
 

أرض"، "الـبدون حركة َحْذَو السلسلة) في الزاباتیین تمّرد یناقش الذي القسم في سنرى (كما المكسیك في الزاباتیون                   حذا
بعد آیرس بوینس أحیاء في تأّسست التي المستقلة المدارس في كذلك الشعبّي التعلیم نمط وبرز البدیلة، مدارسهم                   وأّسسوا
أساسیٍة: مشاكل ثالث من عانى الالتینیة أمیركا في الشعبّي التعلیم لكنَّ األرجنتین. في 2001 األول كانون                  انتفاضة
وُمتحدٍّ وجمعيٌّ تحّرريٌّ هو ما كل على وهجومه السلطة إلى الیمین عودة ثّم ومن التدجین، ومحاوالت                  البیروقراطیة،

 للسلطة.
 

وعصر "بولسونارو"، عصر في تصمد أن فریري" "باولو ألفكار یمكن هل مفاُده: مشروٍع سؤاٍل أمام بذلك،                  نصبح،
في 2001 العام انتفاضة حاولت الذي الشعبّي، للتعلیم یمكن هل النساء؟ وشیطنة الفقراء ومالحقة الجنسیة متعّددة                  الشركات
تبّقى ما خنق ومحاولة ماكري" "ماوریسیو عصر في الصموُد والمصرفّي، الرسمّي التعلیم عن كبدیٍل إرساءه                 األرجنتین



 
 من المصانع الُمدارة ذاتیًا وعسكرة الفضاء العاّم وتصعید سیاسات التقّشف؟

 
والتسعینّیات؟ الثمانینّیات خالل القارة في برزت أخرى مقاومٍة أنماط ابُتِلعت كما الشعبي، التعلیم ابتالع تجنُّب یمكن                  كیف
قمعها إنتاج بإعادة ویهّدد العسكریة، الدیكتاتوریات إرَث طّیاته بین یحمل ش متوحٍّ وواقٍع البدایات إلى النوستالجیا                 بین

 بأدواٍت جدیدٍة، هل یمكن للتعلیم الشعبّي خلُق مساحٍة ُمستقلٍّة للمقاومة وإنتاج كلٍّ من المعرفة والحیاة؟
 

ولیما آیرس بوینس تعاونیات وفي المكسیك، في وواهاكا تشیاباس وبلدات البرازیل، في بنوها التي الصغیرة المدارس                  في
القمع. ومناورة البقاء من تمّكنهم أجوبٍة وإیجاَد األسئلة هذه تفكیَك وأطفالهم والعمال الفالحون سیحاول وسنتیاغو،                 وكیتو

  هم، على األقل، ال یملكون ترَف العودة إلى الوراء.
 

****** 
  الهوامش:

في الشعبیة الجامعة صحیفة نشرته رّییس"، "ألفونسو المكسیكي والمحاضر للشاعر نصٍّ من ُمقتبسٌة الجملُة هذه [1]                
 المكسیك في العام 1913.

للسكان األولى المدرسة واریساتا؛ مدرسة بناء في المشاركین وأحد ، األندیز جبال في واریساتا قریة من فالٌح [2]                  
 األصلیین في بولیفیا. االقتباٌس مأخوٌذ من ورقٍة بحثیٍة للكاتبة "مارتا إیروزكي" حول الدیموقراطیة والتعلیم في بولیفیا.

 
 


