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 علي أسعد وطفة .د

  أستاذ علم االجتماع التربوي 
   جامعة دمشق–كلية التربية 

  حنو منهجية تربوية لبناء الوعي الدميقراطي

  

. اإلنسانية بضرورة احلياة الدميقراطية وأمهيتها لوجود وأمن هذه اتمعات        يتنامى اليوم إميان اتمعات     
وبدأ مفهوم الدميقراطية بأبعاده اجلديدة يصبح الشعار الذي ترفعه الشعوب اإلنسانية يف مواجهة حتديات              

إلميان ا  وهكذا بدأ  حب الدميقراطية يتقد ويتنامى يف قلوب البشر ، وينهض ا            . القهر والظلم والعبودية    
يف عقوهلم، ويتوهج عبقها يف ضمائرهم، وإذا كان احملرومون يعملون اليوم على حتقيقيها بكافة السبل ،                

لقد أصبحت كلمة الدميقراطيـة     . فإن من يعيش يف ظلها يتفاىن يف محاية عطاءاا وتنمية قيمها ومبادئها           
نساين من أجل حتقيقها قدر اإلنـسانية       لفظة ساحرة تداعب القلوب ودهد األفئدة ، وغدا النضال اإل         

فالدميقراطية مبا تنطوي عليه من قيم خالقة أصبحت متطلبا تارخييا ميكنه أن حيرر البشرية مـن                . والبشر  
ومن هذا املنطلق بدأ اليوم نداء الدميقراطية يتنامى يف كل أحناء الكون            . القهر والتعصب واإلكراه واحلرب   

  . مها يترجم نزوع البشر إىل احلب واحلياة واحلضارة وبدأ التشبث مببادئها وبقي

لقد شهد املد الدميقراطي تناميه الكبري يف النصف الثاين من القرن العشرين ليشمل بلدانا وقارات وأمم                
ومل يأت هذا   . متنوعة ، وأخذت هذه الظاهرة الدميقراطية تشد رحاهلا يف كل مكان ميكنها أن تصل إليه              

 بانتصاراته املختلفة هبة من السماء بل كان يف كل خطوة ونقلة يترجم نـضال البـشر                 املد الدميقراطي 
فآالم البشر وهزائمهم ودماؤهم شكلت الضريبة اليت دفعتها األمم وما تزال تـدفعها حبـا               . ومعانام  

  . بالدميقراطية وسعيا إىل حتقيقها 

التارخيية واالجتماعية وهذا يعـين أن هنـاك         فالدميقراطية بانتصاراا ال ميكن أن تنفصل عن أبعادها         
كثريا من املتغريات الكربى اليت لعبت دورا كبريا يف االنتصار املد  الدميقراطي ،  وميكن أن يشار يف هذا                    
الصدد إىل ايار النظام الشيوعي يف روسيا وسقوط األنظمة التسلطية يف أوروبا ، وظهور احلركات اليت                

ة ،  والصراع من أجل االنتخابات الليربالية يف تشيلي ويف كينيا وتايالند والفلـبني               تنادي باحلرية والعدال  
وكل هذه األحداث تـشري     . ويف بلدان أخرى كثرية كانت أنظمتها تعتمد على التسلط والديكتاتورية           

  .ةبقوة إىل رغبة أصيلة ومشولية عند البشر من أجل احلرية بصورة عامة واحلرية السياسية بصورة خاص



  :تأصيل الدميقراطية

يف اللحظات التارخيية الصعبة اليت يناضل فيها الشباب لبناء حيام السياسية واالقتصادية واالجتماعية             
على أسس دميقراطية ، ويف األوقات احلرجة اليت يسعى فيها هؤالء لتأكيد أمهيـة احلقـوق اإلنـسانية                  

  :قضايا التاليةملواطنيهم، يترتب علينا أن نأخذ بعني االعتبار ال

 إن جناح هؤالء الشاب مرهون وعلى حنو واسع وشامل بالطريقة اليت جتذرت فيها مبادئ احليـاة                 -
الدميقراطية وقيمها يف قلوب ونفوس املواطنني، وإذا كانت املثل العليا اليت أوقدت النضال الشعيب ضـد                

ن فإن ذلك مرهون مبـدى قـدرة        القهر تريد أن تتحول إىل حقيقة حية  حتافظ على وجودها عرب الزم            
اجلماهري على فهم طبيعة الدميقراطية ومعىن احلياة يف داخل اتمعات الليرباليـة ، وأن تـدرك املعـايري                  

إن ازدهـار احليـاة     . املؤسساتية والسلوك الذي ميكنهم أن ينهجوه يف نسق ومسار احلياة الدميقراطيـة           
جتاهاا ، كما يتطلب ذلك إميانا ا ال يقبل اجلدل، وهـذا            الدميقراطية يتطلب معرفة بعاداا وقيمها وا     

يعين أن صورة احلكم الدميقراطية لن تستمر إال إذا استطاعت األجيال املتعاقبة أن تدرك طبيعة الدميقراطية                
  .وسبل حركتها وآلية وجودها

ذ طابعا بالغ األمهية     هذه املالحظات ال تقف عند حدود الدميقراطيات الوليدة فتعليم الدميقراطية يأخ          
ويشار بذلك إىل الفكرة السائدة اليت تفيـد        . حىت يف اتمعات اليت رسخت فيها آلية احلياة الدميقراطية          

بأن الدميقراطية يف هذه اتمعات قيمة مكتسبة بصورة عفوية، إذ غالبا ما يعتقد بأن األنظمة الـسياسية                 
ة وبالتايل فإن مبادئها ال حتتاج إىل دراسـة ومتحـيص،   اليت تؤدي وظيفتها بشكل جيد هي أنظمة سليم   

وعلى خالف ذلك يذهب بعض املفكرين إىل التأكيد على األمهية النسبية وإلغاء مبدأ الثقة يف األنظمـة                 
القائمة وينجم عن هذه الرؤية األخرية أن النظام السياسي يف حل من مراجعة نقدية ما مل يوضع يف قفص                 

  .االام

  :قراطيةتعليم الدمي

 مهما تكن رغبة اإلنسان يف امتالك احلرية ذات طبيعة فطرية فإنه ملن الضرورة مبكان تعلـم وفهـم                  
طبيعة الدميقراطية وأسرار حركتها، وبالتايل فإن أي جمتمع يريد أن يبقى حرا عليه أن يؤكد على األمهية                 

  .الكبرية  للتعليم الدميقراطي وإدراك املبادئ الدميقراطية

 يعين أن جانبا كبريا من املسؤولية يقع على عاتق املدرسة واملؤسسات التعليمية اليت ميكنـها أن                  وهذا
تعلم األطفال الدميقراطية من خالل الدراسة واحلياة املدرسية ، ومن خالل النشاطات املدرسـية وغـري                



عليم ليس هـو املـدخل      املدرسية، ومن املشاركة واحلياة املدرسية والتفاعل التربوي ، ومع ذلك فإن الت           
إذ جيب أن يوفر اتمع دورات وبرامج إعالميـة وتلفزيونيـة           . الوحيد إىل الدميقراطية يف جمتمع ليربايل     

  .ومكاملات وصحف ونشاطات منظمة كل هذه تشكل مصادر حقيقية لتربية دميقراطية متكاملة

ب عليـه أن يالحـظ األمهيـة        وإذا كان هناك من يشك باألمهية السياسية للفعل الدميقراطي فيتوج         
الكبرية اليت توليها األنظمة الديكتاتورية للتربية حيث حتاصر التربية يف دائرة الضبط والرقابة الشاملة من               

  .قبل هذه األنظمة التسلطية

ومع ذلك كله فإن غياب احلكومة التسلطية ال يؤدي إىل والدة عفوية وسحرية لألنظمة الدميقراطيـة                
وهذا يعين أنه  ومن أجل ذلك جيب أن يتعلم املواطنون الدميقراطية يف خمتلف مستويام               . الثابتة والقوية 

العمرية واالجتماعية، وهذا يعين أن مثل هذا التعليم ميكن املواطنني من الدفاع عن حقوقهم الدميقراطيـة             
  .ومحاية مسار العمل الدميقراطي تمعهم املعين

 ما الذي مييز تعليم الدميقراطية عن التطبيع الذي متارسه األنظمة           :والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو     
  الديكتاتوري؟

إن تعليم الدميقراطية يتم بصورة دقيقة عن طريق املقوالت واخلطب واالجتاهات واملمارسات ، وهنـا               
يز ال  يف هذا املسار ميكن التأكيد على أمهية دراسة العقائد األخرى واألنظمة األخرى أيضا، وهذا الترك              

يعين إخفاء عيوب النظام السياسي، فالدميقراطيون، وعلى خالف ما هو معهود يف األنظمـة العقائديـة                
وعندما يعرف أفراد اتمـع     . األخرى، يعترفون بعيوم وأخطائهم وأخطاء بلدهم وأنظمتهم السياسية       

ا يعرفـون بدقـة طبيعـة    املؤسسات الدميقراطية وقيمها وطموحاا ومشكالا يف سياق التاريخ وعندم  
األنظمة السياسية األخرى فإن ذلك يزيدهم دفاعا عن الدميقراطية وارتباطا مببادئها، ومع ذلك فإن هـذا    

  .االرتباط ال جيعلهم يعتقدون بأن نظامهم هو األمثل، بل هو األفضل بني خيارات سياسية متعددة

اطيات الناشئة أو هذه اليت تأخذ طريقها إىل        وما جيدر مالحظته يف هذا السياق هو أنه يف إطار الدميقر          
التكون والنشوء فإن األطفال الذين تكونوا يف مدارس ختشى الفكر الدميقراطي فإن هؤالء األطفال لـن                

  .يستطيعوا فهم وتقدير الدميقراطية إال إذا تغريت مناهج الدراسة بصورة كلية

نسبة تمع مل تتح فيه للمعلمـني ورؤسـاء          ومما الشك فيه فإن حجم التغيري سيكون كبريا جدا بال         
ويف جمتمع مل تنب فيه املناهج واملقررات       . املؤسسات فرصة احلياة الدميقراطية أو فهم الدميقراطية ودراستها       



اليت تعاجل املسألة الدميقراطية وتعاجلها فاملناهج يف مثل هذه اتمعات ترهب الفكر الدميقراطي وحتاربـه               
  .ة، وهنا تربز إحدى كربيات الصعوبات اليت تعيق حركة الدميقراطيةوتعلن عليه اللعن

وتأسيسا على ذلك يترتب على املسؤولني يف قطاع التربية يف اتمعات الناهضة دميقراطيا أداء مهمة               
جتربة صعبة جدا، وحلسن احلظ فإن هؤالء التربويني ليس عليهم أن يرجتلوا كل شيء، فبعض البلدان هلا                   

غنية يف تدريس الدميقراطية وتعليمها، وميكن لنا أن نسوق  عددا من التجارب العاملية اهلـام و يف هـذا                    
اال، والقضية هنا ليست أبدا يف تقدمي رؤية مفصلة حول سبل تعليم الدميقراطية وذلك ألن حماولة من                 

د تكون مناقضة لروح احلياة الدميقراطية      هذا النوع غري مرغوبة وغري ممكنة يف اآلن الواحد، وهي حماولة ق           
  . مع ذلك ميكن تقدمي مناذج عديدة ميكنها أن تعتمد يف ثقافات متعددة ومتنوعة

ولكن وقبل أن نتعرض لبعض النماذج يترتب علينا أن حندد ماهية الدميقراطيـة وطبيعتـها بـصورة                 
  .واضحة وال سيما هذه الدميقراطية اليت جيب أن نتعلمها ونفهمها

 على الرغم من احلماس الكبري للمفهوم الدميقراطي فإن هذا املفهوم يعاين وبصورة راديكالية من سوء               
فبعض األنظمة الديكتاتورية والشمولية تقدم نفسها على أا أنظمة دميقراطية، وتقـدم            . الفهم والتحديد 

ذه البلـدان ال تـضمن يف       نفسها أيضا على صورة مجهوريات دميقراطية، يف حني أن الدساتري املعلنة هل           
فالبلدان اليت خترج من دائرة األنظمة الديكتاتورية حيث        . حقيقة األمر غري حقوق وحريات ال وجود هلا         

عرفت التسلط واإلكراه على مدى عشرات السنني وكان فيها القهر هو القاعدة، تسعى إىل فهم بسيط                
وهي ال تقدم الدميقراطية بوصفها منظومة  معقدة        للدميقراطية قوامه ضمان احلرية الفردية وبعض احلقوق        

  .من األفكار واملؤسسات واحلقوق والتعهدات

فالدميقراطية هي نظام حكم مستقل يكون فيه املواطنون على السواء أمام شروط احلياة والقانون، وهو            
لسياسية، ويف ظل   نظام تتخذ فيه القرارات السياسية باألكثرية وذلك دون احتقار حلقوق وآراء األقلية ا            

هذا التطور تؤكد الدميقراطية ملواطنيها إمكانية املشاركة مباشرة يف اختاذ القرار وتلك هي الدميقراطية اليت               
  .تسمى دميقراطية مباشرة

ومع األخذ باألمهية الكبرية لدرجة التطور والتعقيد يف اتمعات املعاصرة فإنه ميكن للمواطنني وبكل              
هم الذي حيكمون ويتخذون القرار، فالدميقراطية املمثلة هي هذه اليت ترتكـز علـى      بساطة انتخاب ممثلي  

انتخابات ليربالية حرة منظمة وشريفة وتعددية اليت جتعل من احلكومة مسؤولة أمام الشعب، ويف هـذه                
الدميقراطية فإن احلكومة توجد خلدمة الشعب وليس العكس، وبـافتراض أن احلكومـات الدميقراطيـة               



 سلطاا من اتفاق احملكومني فإن هؤالء احملكومني ميتلكون سلطة تغيري احلكومة بطرق سـلمية،               تستمد
  .وذلك عندما يفقدون ثقتهم ا وذلك دون عنف أو إكراه 

وإذا كانت قاعدة األكثرية هي القاعدة األساسية اليت يرتكز إليها النظام الـدميقراطي فـإن قاعـدة                 
  .عوبات وحتدياتاألكثرية املبسطة تؤدي إىل ص

فهذه القاعدة جتري عادة يف اإلطار الدستوري الذي حيدد سلطات احلكومة ويعمل على محاية حقوق               
األفراد واألقليات وهذا يعين أن األفراد يف ظل النظام الدميقراطي الدستوري ميتلكون حقوقا أساسـية ،                

إدارة األكثرية، ويضاف إىل ذلك بـأن       وبالتايل فإن ممارسة مثل هذه احلقوق من قبل أقليات ال ترن ب           
يضمن الدستور األمريكي حريـة     : هذه احلقوق مضمونة عرب آليات يصعب تغيريها ، على سبيل املثال            

التعبري والعبادة واالجتماع والعدالة، وال يسمح بالتايل ألية سلطة فيدرالية أو حكومية إجراء تعديل حول               
رة مبكان أن ينطوي النظام الدميقراطي على معايري ضابطة حبيث ال           هذه احلقوق، وهذا يعين أنه ملن الضرو      

ميكن ألي شخص أن يستويل على السلطة أو حيتكرها، وبالتايل فإن اجلهاز القضائي جيـب أن يكـون                  
مستقال وأن يكون قادرا على منع التطرف واملبالغة ، وبالتايل فإن اجلهاز القضائي يعمل بصورة مستقلة                

 أن أي فرد أو عضو يف احلكومة مهما يكن أمره ال يستطيع أن مينع من وصول النـاس                   وينبين على ذلك  
 وذلك ألن احلكومة تأخـذ      -إىل حقوقهم، ومع ذلك إذا كانت الدميقراطية ختضع الحتماالت الفشل           

  فإن هذه الدميقراطية تستطيع أن تستعيد اعتبارها خالل فترة قصرية وذلك عندما-السلطة ومتتلكها بقوة  
ال متتلك السلطة إال نفوذا حمدودا فالعملية الدميقراطية تستند إىل مبدأ اإلخالص والوفاء وليس إىل مبـدأ                 

وبالتايل فإنه  .  السلبية أو الفوضى، إن زعامة السياسيني مرهونة أيضا مبدى مصداقية احلكم الدميقراطي             
وذلك بشرط أال تؤدي إىل     (ود يف اتمع    يترتب على املواطنني احترام قرارات ممثليهم والقوانني اليت تس        

وعلى عكس ما يعتقده البعض فاتمع الدميقراطي ليس مسرحا يؤدي          ) تعطيل أي من احلقوق السياسية    
األفراد عليه أدوارهم، وإذا كانت احلرية هي غاية الدميقراطية املوعودة وإذا كانت الفرص االقتـصادية               

 بأن  -كما هي العادة دائما   – جيب على اإلطالق أن ننسى مع ذلك         اجلديدة من مسات الدميقراطية فإنه ال     
ازدهار الدميقراطية عملية مرهونة باملسؤولية وباكتساب جمموعة من االجتاهات والقيم ، فالناس يف جمتمع              
دميقراطي يشاركون يف احلياة السياسية تمعام وميارسون تأثريهم يف معترك احليـاة العامـة، وهـم                

 أن يفعلوا ذلك عرب التصويت، وذلك من أجل أن ميثلـوا يف احلكومـات العـام والـس                   يستطيعون
وباالنتساب إىل مؤسسات أخرى، ومن أجل أن تكون هذه املشاركة فعالة يتوجب علـى األفـراد أن                 
 يعرفوا بدقة املشكالت اليت يعاين منها اتمع ، وأن يأخذوا بعني االعتبار األمهية الكـربى ملـشاركتهم                



ولذا فإنه يتوجب عليهم قبول مبدأ      . واهتمامام الشخصية أو االجتماعية وذلك فيما يتعلق بالشأن العام        
االختالف والتعارض وحتسس أمهية التعاون وأن يعملوا على تقدير القانون واإلعالء من شأنه ومن شأن               

ي طريقة يف احلياة والوجـود      السلطات الشرعية، فالدميقراطية بالنتيجة ليست نظاما سياسيا بسيطا بل ه         
وعندما يباشر املواطنون مسؤوليام املتنوعة وحقوقهم الدميقراطية فإن هذه الدميقراطية          . والعمل املشترك 

  .تأخذ طابع الوجود واالستمرارية، وحتقق جوهرها التارخيي

  : الدميقراطية يف املدرسة

 تؤكدها الدميقراطية فإن ذلك يعتمـد       من أجل أن ندرك جيدا املسؤوليات والفرص االجتماعية اليت        
على تعليم خاص وحمدد ، وهذا التعليم ال يقف ذلك عند حدود تعريف األفراد باملبادئ الدميقراطيـة أو                  

.  ممارسة الدميقراطية فحسب بل ميتد ذلك إىل إعطاء معىن للنظام واالسـتقالل والفـضول والتحليـل                 
مية ال جيب أن ينظر إليها  بصورة مستقلة، وجيب أال تعلم بعيدا             فالدميقراطية بوصفها مادة تربوية أو تعلي     

عن الغايات التربوية األخرى، فتعليم الدميقراطية جيب أن يرتبط مبختلف املوضـوعات الـيت يباشـرها                
الطالب يف املدرسة وأن يرتبط أيضا مبا حيدث خارج املدرسة وباختصار فإن تعليم الدميقراطية يـشكل                

هذا وميكن لعملية التربية الدميقراطية أن تأخذ أشكاال خمتلفة جـدا           . قافية واالجتماعية   جوهر احلياة الث  
وبالتايل فإن املدرسة تشكل اإلطار العام للعملية التربوية الدميقراطية، ومع ذلك فهي ليست اال الوحيد               

ة دميقراطية وليس من حـق      لتعلم الدميقراطية، ففي اتمع الدميقراطي ميتلك كل املواطنون احلق يف ثقاف          
ومع ذلك فإنه ال بد من تأكيد حريـة  . أحد أن جيعله جمرد موضوع للدعاية السياسية احلكومية السائدة   

املؤسسات الدينية يف بناء املدارس الدينية وحق األفراد أيضا واملؤسسات األخرى تأسيس مثـل هـذه                
 املرتل، وهذا التنوع يشكل مـصدرا ضـروريا         املدارس، كما ميتلك األبوان احلق يف تعليم أطفاهلما يف        

  .للتنوع واالختالف يف اتمع الدميقراطي، ألن ذلك ميكنه أن يعزز أفضل إمكانيات التثقيف

 تأخذ املناهج الدميقراطية يف املدرسة أشكاال وصيغا خمتلفة، واملواد الدميقراطية ميكن أن تدرس بصورة              
، فاملبادئ  ) رى مثل اجلغرافيا والتاريخ واألدب والعلوم االجتماعية      مع مواد أخ  (منفصلة أو بطريقة مدجمة     

الدميقراطية ميكن أن تشكل موضوعا تدور حوله املناهج االجتماعية والتارخيية ، ومهما تكـن طريقـة                
تدريس هذه املبادئ فإنه جيب التركيز على بعض املوضوعات األساسية اليت متكن الطالب من فهم املعاين           

  :طيةالدميقرا

أصل الدميقراطية وجتلياا األوىل حيث يتوجب على الشباب معرفة طبيعة  منو وتطـور األفكـار                 -
  .الدميقراطية 



معرفة مسار وظروف هذه األفكار والسيما يف العصور القدمية اإلغريقية والرومانية وعند املسلمني              -
ح والثورة الفرنسية، وأخريا يف عـصر       واملسيحيني،  وبالتايل يف العصور الوسطى وعصر النهضة واإلصال        

التنوير والثورة األمريكية والفرنسية ، وجيب على هذا املنهج أن يتضمن دراسة بعض الوثائق اهلامة مثـل                
إعالن االستقالل أمريكا، إعالن حقوق اإلنسان، والدستور األمريكي، واإلعالن الفرنسي حول حقوق            

  .اإلنسان

ستويات املمارسة العملية للنظريات الدميقراطية، وذلك يف خمتلـف         جيب على الطالب أن حيللوا م      -
العصور ، وهنا جيب دراسة تطور اتمعات الدميقراطية القدمية واحلديثة وذلك دون جتاهل بعض القضايا               

أين ازدهرت الدميقراطية وأين أخفقت وملاذا؟ وما هـي الـشروط الـسياسية             : اليت تطرح نفسها مثل   
جتماعية والثقافية اليت عززت مسرية احلياة الدميقراطية واليت  اعتمدت عليها األنظمـة             واالقتصادية واال 

الدميقراطية؟ ما األوضاع والصعوبات اليت اعترضت منو هذه الدميقراطيات وازدهارها؟  من الذي دافـع               
سها مـن   عن الدميقراطية ومن الذي حاو هلزميتها؟ وكيف استطاعت احلكومات الدميقراطية أن تنظم نف            

  .أجل تأكيد احترام مبدأ األكثرية وتأكيد احلقوق الفردية
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