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التعلیم دیمقراطیة مفھوم /1
خالل والمعلمین الطالب وسط أھم شعارات الحركة الدیمقراطیة كان التعلیم" "دیمقراطیة لعل شعار
بالتعلیم العاملین من كثیرًا أنھ شغل بل انقالب مایو، قبل الستینات في الحركة الدیمقراطیة نھوض فترة
یقدم أن قد اختار الخرطوم، لجامعة مدیرًا وكان دفع اهللا، النذیر البروفسیر المرحوم أن العالي حتى
العلوم في سجل اسمھ ترك الذي الباحث العالم ذلك وھو التعلیم دیمقراطیة عن محاضرة عند تقاعده
شغلت التي بحوثھ قضایا عن بعض محاضرة یقدم أن أراد لو وكان بوسعھ السودان، في البیطریة
واقتدار، وكفاءة بجدارة شغلھ موقعًا یودع یكون حدیثھ وھو أن اختار ولكنھ ذلك المجال. في العاملین
المرحوم األجیال معلم الذاكرة)، اختار عن أكتب (وأنا تقریبًا الفترة وفي نفس التعلیم. دیمقراطیة عن
التعلیم دیمقراطیة عن الیوم"(1) "الماركسیة في نشر طویًال مقاًال یترجم أن  علي  األستاذ عباس
الدیمقراطیة الوطنیة الثورة مرحلة في التعلیم حول كتابھ القدال سعید الدكتور محمد المؤرخ وكتب
للمحتوى وإفراغ تزویر الدیمقراطیة من الحركة بشعارات لحق ما وانزوى بفعل تراجع الشعار ولكن
والعالي في العام والجامعي التعلیم انھیار لبدایة تؤرخ التي التعلیمیة مایو وثورتھا انقالب أیام على

التعلیم؟ دیمقراطیة یتحدثون عن عندما یقصد الناس ماذا ولكن السودان.
المفھوم السیاسي یتجاوز للدیمقراطیة وغني مركب مفھوم من جزء ھو التعلیم مفھوم دیمقراطیة إن
ینشر مفھوم إلى بالحذف) ال  إلیھ باإلضافة یتطور وأساسي ضروري  مفھوم (وھو للدیمقراطیة
في لنشر الدیمقراطیة یدعو واالجتماعیة، وھو والثقافیة االقتصادیة المجتمع خالیا  الدیمقراطیة في

أساسیة: محاور ثالثة في التعلیم مجال
قدم على متاحة فرصھ وجعل العام، التعلیم مستوى في ومجانیًا إلزامیًا بجعلھ التعلیم تعمیم مجال ـ
ال جھد، من یبذلھ التحصیلیة وما الطالب وقدرات الذھني لالستعداد وفقًا العالي التعلیم المساواة في
مسألة الحقیقة في ولكنھا التحقیق طبیعیة وسھلة تبدو وھذه مسألة الدفع، على الطالب قدرة وفقًا على

قادمة. في فقرات علیھا الضوء سنحاول إلقاء شائكة
والبحث اإلستعیاب على  القدرة والطالب التالمیذ وتملیك والمعارف  المناھج دیمقراطیة مجال ـ
الدیمقراطي المعلم  إعداد تشمل الحقیقة، وھي نسبیة وإدراك المستقل  الرأي واالستقصاء وتكوینھ
والتفكیر للتمیز تھیؤھم إلى األساسیة المعارف الطالب إعطاء  في بواجبھ  اإلخالل دون والذي 
العلوم نتائج  فقط یلقنھم  ال حیاتھم مستقبل في للتعلیم منھجًا یعطیھم الواسع، واإلطالع المستقل
والحیاتیة، المعملیة وتجاربھم  وبحثھم فكرھم بأعمال وغیرھا النتائج تلك إلى  الوصول كیفیة بل
مع واالختراع واالكتشاف المعرفة وتزرع شك المطلقة للحقائق التلقین  تلغي المناھج فدیمقراطیة

العلم الحدیث. وتقنیات أدوات واستعمال واالستقراء واالستقصاء والتفكیر طرق البحث في تدریب
مؤسسات إلى والجامعة والكلیة والمعھد المدرسة تحول والتي التعلیم، إدارة دیمقراطیة مجال ـ

التعلیــم* دیمقراطیــة

صدقي كبلو** د.
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والمعلمون الطالب ویكون ولوائحھا. قوانینھا وضع وفي إدارتھا في أعضائھا كل یشترك دیمقراطیة،
علیھا. وتوجیھھا والرقابة إدارتھا في المجتمع المدني دور ومنظمات ولآلباء إدارتھا أساس ھم

العام التعلیم دیمقراطیة
قبل: من أوضحناھا التي الثالث للمحاور وفقا العام التعلیم دیمقرطیة لقضایا التعرض یمكننا

في والشباب األطفال لكل متاحا یصبح تعمیمھ حتى العام بمعنى التعلیم دیمقراطیة األول: المجال
مجانا، یكون وأن المكان المناسب، في موجودا یكون أن من بد متاحا ال ولجعلھ التعلیم العام، سن
المدربین والمعلمات  المعلمین  من المناسب العدد یتوفر أن التعلیم، ووسائل أدوات  لھ تتوفر  وأن
فال یراد تعلیمھا، التي والفنون والعلوم والتطبیقات المواد بمھنة التعلیم في للقیام علمیا مناسبا تدریبا
یكفي ال كما المناسبة، النقل وسیلة تتوفر وال والحي القریة من بعیدة مدرسة تكون فتح مثال یكفي
یطلب أو والمعلمات، المعلمون ینقصھا تعلیم أو معدات ووسائل أو كتب بھا ولیس المدرسة تفتح أن
علیھا. للحصول للمدرسة المال من مبلغ دفع أو وكراساتھم، وكتبھم مقاعدھم احضار التالمیذ من
مع مجموعة قرى ـ أو ـ لكل قریة أساس مدرسة األساسي، بتعمیم التعلیم البرنامج یبدأ أن ھنا ویمكن
التربویة للفوائد وتلمیذات تالمیذ مختلطة المدرسة تكون أن أنھ یمكن على الداخلیة، أو النقل توفر
نصل األساسیة، حتى المدارس عدد من لكل ثانویة لمدرسة ننتقل التكلفة االقتصادیة. ثم والختصار

اإللزام. لمرحلة العام بالتعلیم وصلنا نكون وحینھا أساس مدرسة كل قصاد ثانویة مدرسة لھدف
یتعلم، لكي التلمیذ یعد األول وتطبیقي، نظري ھدفین، تحقیق من العام التعلیم مناھج دیمقراطیة تنطلق
وبالمنھج والتعلم للمعرفة الضروریة باألدوات ویسلحھ واالستفصاء والبحث المعرفة حب فیھ ویزرع
فنون فیملكھ واقتصادیة، وسیاسیة واجتماعیة معیشیة الیومیة وقضایاھا للحیاة یعّده والثاني  العلمي،
تكمن وھنا وبیئتھ أھلھ وسط االجتماعیة الحیاة المشاركة في  وكیفیة األعمال وانجاز األشیاء فعل
وضرورة الریاضیة، والفرق المدرسیة كالجمعیات التربویة والمناشط الدروس بین الربط ضرورة

والتكنلوجیا. والزراعة الصناعة في مجاالت تعلیمیة تطبیقیة المناھج الدراسیة لبرامج شمول
إدارات للمجالس، والمعلمین لتنتخب واألمھات اآلباء مجالس تجارب بتطویر نبدأ اإلدارة: دیمقراطیة
الریاضیة والمنازل المدرسیة الجمعیات وتطویر  والتالمیذ، واألمھات والمعلمون األباء فیھا یمثل
الدیمقراطي للتدریب ومناشط إلدارة المجالس، دیمقراطیة أدوات المعرفي دورھا إلى جانب لتصبح

المعرفة والتقالید الدیمقراطیة. ونشر

العالي التعلیم دیمقراطیة
وثیق بدیمقراطیة إرتباط في الثالث المستویات نفس على العالي التعلیم دیمقراطیة مفھوم ویطرح

التعلیم العام.

القبول للتعلیم العالي األولى: دیمقراطیة القضیة
وھي: االجتماعیة،  الدیمقراطیة في أساسیة بقضیة العالي بالتعلیم القبول دیمقراطیة قضیة ترتبط
وھي واإلقلیمي والثقافي والدیني واإلثني الطبقي  وضعھم  باختالف للجمیع المتساویة الفرص
Equal Opportu- "المتساویة الفرص "سیاسة العامة والشعارات المنشور األدب في باختصار تسمى
الفرص عامة بإتاحة كسیاسة إعالنھ أو القانون في كتابتھ أو الشعار رفع ال یكفي بالطبع nity Policy

غیره. التعلیم أو مجال في ذلك كان المتساویة، سواء
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المتساویة الفرص اتاحة ونقول أن الفصل، ھذا موضوع السودان، التعلیم في حول حدیثنا ولنحصر
في متساویة تحصیل وفرص  متساو تعلیم إتاحة ـ شكلیة المسألة تكون لكي ال ـ تعني القبول  في 
من وآخر الثانویة نیاال من للجامعة متقدم لطالب المتاحة الفرص تكون فلكي الثانویة، المدارس 
المدرسیة والكتب المدرسیة والمكتبات متطابقة المعامل تكون أن البد متساویة  القدیمة  الخرطوم
للتحصیل ووقت امكانیة لطالب نیاال تتاح كما البد أن المدرستین. في المؤھلون متاحین والمعلمون
المشغولیة في وبعدم األبیض، والجاز العكس، بوجود الكھرباء أو القدیمة، الخرطوم لطالب یتاح كما
قوت العائلة. لكسب المدرسة بعد مجھد عضلي بعمل القیام أو السكر أو الرغیف في صف الوقوف
لكل للغداء وجبات المدرسة تقدم الرأسمالیة البلدان ففي یساریة، أو اشتراكیة أفكار ھذه ولیست
المحلي المجلس ویدفع یعطى الوجبة أو یأت بوجبتھ معھ ومن كان فقیرًا یدفع غنیًا كان من الطالب

المجلس. لھ یدفع ومن جیبھ یدفع من أحدًا من یعرف أن دون عنھ، نیابة
كانوا عندما غیرھم مع متساویة فرصًا الفقراء  البناء تتیح الداخلیة الثانویة مدارسنا  كانت ولقد
العنابر نفس في وینامون الطعام نفس یأكلون وھم المصاریف األغنیاء أبناء یدفع یقبلون مجانًا بینما
بانھیار ولكن ذاتھا! الكتب علیھم  وتوزع المعمل نفس في ویعملون  الحصص ویحضرون نفس
المتاحة الفرص تعد لم خارجین، حیث الطالب المدن في المدارس الداخلیة واستبدالھا بمدارس أكثر
مع ویواجھ المواصالت مشكلة یعاني والطالب التلمیذ أصبح طبقیًا. لیصبح التعلیم وعاد متساویة
خاصة إلستذكار ومراجعة دروسھ، المناسب یجد الجو ال أو یجد وقد الیومیة، المعیشة مشاكل عائلتھ

للقادرین. إال متوفرة غیر سلعا نفسھا الدراسیة الكتب أصبحت عندما
أو أمام قبولھم تقف لن فقرھم شھادات أن وھم یعلمون للجامعة للقبول یتقدمون أبناء الفقراء وكان
ورفع للنجاح االجتھاد إال أمامھم ولیس مجانًا ویأكلون مجانًا سیسكنون لتعلیمھم ألنھم مواصلتھم 
عالیة المصروفات الدراسیة جدید وأصبحت نظام أدخل اآلن وقد ولكن أھلھم، ومستوى مستواھم
الفرص فأین ألعاشتھم، تكفي ال إعالة تدفع لھم مصاریف أن أو أنفسھم یعولوا أن الطالب وعلى

المتساویة؟.
نظام اشتراكیة وتغیر ھناك بعثات لدول ومعاھد أھلیة وخاصة(2) ولم تعد ھناك جامعات وأصبحت
من الجمع الفقراء حارمة نھاریة لجامعة نمیري أیام منذ اآلن) النیلین (جامعة الفرع القاھرة جامعة

والعمل! الدراسة بین
وجھ والثانوي على التعلیم العام كلھ إصالح القبول، في متساویة فرصًا أردنا إن المھم، من لذا یصبح

المؤھل. والمعلم المجاني والكتاب والمعمل الداخلیة واعادة الخصوص
الخرطوم جامعة لنظام الرجوع  بالضرورة ولیس العالي، التعلیم لطالب واإلعاشة السكن توفیر
لمكان ویترحل ویأكل یسكن الموارد كي تتوفر لھ التعلیم العالي الطالب في أن بضمان بل القدیم،

الدراسة.
الذي حدث تحت العالي التعلیم التوسع في جوانب كل الفصل تقییم ھذا أغراض من ورغم أنھ لیس
بشكل التعلیم دیمقراطیة أثر تناول ذلك على الضروري من إال أنھ اإلسالمیة الجبھة ظل دیكتاتوریة

خاص. بوجھ القبول ودیمقراطیة عام
الفرص عدد یزید األخرى المعطیات تغییر عدم افتراض مع العالي التعلیم في التوسع  أن الشك
حقًا متساویة الفرص یجعل الثانوي بحیث في التعلیم إیجابي عدم تغییر افتراض مع ولكن لالستیعاب
نطاق على والمنافسة مركزیًا القبول كان إذا خاصًة حل، دون مكانھا في تبقى فالقضیة  للمنافسة،
التعلیمیة مقر المؤسسة یوجد اإلقلیم حیث طالب بین للمنافسة محجوزة أماكن ھناك ولیست الوطن،
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یقدم التعلیم ألنھ دیمقراطیة في الیسھم التوسع أن نجد جمیعھا نتناول المعطیات ولكننا عندما المعنیة.
بل مختلفة، تعلیمیة وأدوات وكتاب ومعمل أستاذ العالي من سبل التعلیم فیھا تتوفر ال ومعاھد جامعات
العالي إلصالح التعلیم برنامجنا یكون ثانیة، لذا وأخرى درجة أولى درجة جامعات بوجود یھدد أنھ

المؤسسات. لھذه الكامل اإلصالح شامال

العالي في التعلیم والبحث العلمي الثانیة: دیمقراطیة المعرفة القضیة
البحث مناھج لتملیك العلوم نتائج تلقین وطرق التدریس مع المناھج تغییر تعني المعرفة دیمقراطیة
النتیجة تملیك من والتعمیم إلى التحدید والتجرید واالستقراء والتجریب المالحظة واالستقصاء من
الحقیقة عن الدؤوب والبحث والنقد الشك منھج إلى المسلمات تلقین من اكتشافھا، طریقة تملیك إلى
الشخص یتعلم یجعل للتعلیم من نظام والعلمیة الفكریة وتعدد المدارس المعرفة إلدراك تعدد طرق
التعلیم ارتباط إلیھ وبین ندعو ما بین ظاھریًا تناقضًا نحل كیف ولكن یعمل وھو ینتج وھو حیاتھ بقیة

وإنتاج؟ وتنمیة خدمات من الناس باحتیاجات
نؤھل الخریج إلیھ، فنحن ندعو النھج الذي نتخذ عندما في الحقیقة ألننا ظاھري، ذلك تناقض أن نقول
سواء أكان الحلول لھا ویقدم القدیمة والجدیدة القضایا أن یواجھ یستطیع والذي المجتمع  الذي یحتاجھ
ھناك للمعرفة مجال كل ففي أدبیًا! أم كان فیلسوفًا مھندسًا أم كیمائیًا أم زراعیًا أم اقتصادیًا أم  طبیبًا
لم معرفیة إشكالیات وھناك حقائق نسبیة ھناك معرفة مجال في كل ولكن اكتشافھا یعاد ال معارف
ندعو اآلن وما حتى كإشكالیات معرفیة تصاغ لم أو وجودھا یكتشف إشكالیات لم وھناك تحل بعد.

ھذا. یرید اعداد الخریج لكل الیھ
یتعرف أن  االقتصادیة الدراسات لطالب  الضروري  من فمثال  أعرفھ، مجال من مثاًال ولنأخذ 
التحلیل مناھج على یتعرف أن الضروري ومن كثیرة. وھي المختلفة، االقتصادیة المدارس على
االقتصاد مناھج من القیاسي، لالقتصاد السیاسي االقتصاد من المدارس التي تستعملھا ھذه االقتصادي
ومارشال النمساویة والمدرسة بماركس مرورًا النیوكالسیكیة، النقودیة المدرسة مناھج إلى الكالسیكي
اإلقلیمي السوداني، االقتصاد بمعرفة مطالب الوقت نفس في وھو وغیرھم. والكینزیین الجدد وكینز
وبین مناھج التحلیل بین یجمع وصراع حول تحلیلھم وفھمھم، وھو ھنا حوار من وما یدور والعالمي

مفتاح الدیمقراطیة. ھو واالختیار االختیار على وقادر تلك المناھج، إلیھ توصلت ما
المعرفي المجال ما ینتج في وإنما الكتاب المدرسي لیس فقط الكتاب المعرفة تعني توفیر ودیمقراطیة
ولمتابعة القدیمة للمعارف حاویًا متحفًا الجامعي الخریج سیصبح وإال علمیة، ودوریات كتب من
الستعمال أساتذتنا تدریب وإعادة اإلنترنت بشبكات وجامعاتنا معاھدنا من ربط البد تطّور المعرفة
تدرب ال التي العالم في الوحیدة ھي جامعاتنا ولعل الحدیثة والتدریس البحث التكنولوجیا وطرق

طرق التدریس(3). على أساتذتھا
سلبي لھ أثر سیكون لمقابلتھ، والبشریة المالیة الموارد توفیر دون العالي التعلیم أن توسع شك وال
التعلیم مستوى وتدني التعلیمیة بالمؤسسات التعلیم مستویات تفاوت وفي المعرفة دیمقراطیة في
إزالة بعد اإلصالح عملیة تواجھ التي الكبیرة التحدیات أحد ذلك وسیكون الجدیدة. بالمؤسسات

الجبھة. دیكتاتوریة
الحریة تعني وال نتائجھ(4) نشر وحریة العلمي البحث حریة بدون المعرفة دیمقراطیة تكتمل وال
االنفتاح بدون المعرفة دیمقراطیة تكتمل كما ال للبحث العلمي. اإلمكانیات توفیر أي شيء بدون ھنا

االنسانیة عموما. وللثقافة األخرى الشعوب الناقد لثقافات الثقافي
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التعلیمیة: المؤسسات في الدیمقراطیة وانتشار التعلیم ادارة دیمقراطیة الثالثة القضیة
ھناك أن إذ البالد، في استعادة الدیمقراطیة بمجرد بشكل تلقائي سیحل القضیة ھذه جوانب بعض أن
عودة الجوانب ھذه  ومن العالي، التعلیم  مؤسسات في الدیمقراطي العمل  ممارسة في غنیًا   تراثًا
األكادیمیة والجمعیات والنقابات كاالتحادات والعاملین واألساتذة للطالب  الدیمقراطیة المؤسسات
التعلیمیة المؤسسات بعض ولدي وغیرھا. الطالبیة السیاسیة  والتنظیمات  األندیة ولجان والثقافیة
وتمثیل الجامعة مجلس  تركیب حیث  من الدیمقراطیة اإلدارة في  تراث مثًال الخرطوم كجامعة
األقسام ورؤساء والعمداء المدیر وانتخاب المدني المجتمع ومؤسسات والخریجین والطالب األساتذة
مثل كیفیة االستفادة من ویبقى الخ. والعاملون.. واألساتذة الطالب فیھا یمثل التي المشتركة واللجان
الدیمقراطیة كل تعم بحیث الجدیدة، العالي التعلیم مؤسسات على وتطبیقھا وتطویرھا ھذه التجارب
قوانینھا صیاغة في التعلیمیة المؤسسة أعضاء كل اشراك وھذا یتطلب العالي، التعلیم مؤسسات
العامة االجتماعات وعقد واللوائح القوانین مشاریع حول الحوار وفتح ممثلیھم طریق عن ولوائحھا
القوانین تلك واقرار النھائیة الصیاغة قبل النظر  وجھات  لكافة لالستماع والسمنارات  والندوات 

منتخبة. أجھزة بواسطة

الھـــــوامش
بریطانیا في تصدر نظریة كانت مجلة Marxism وھي Today (1)

جامعة أمد تأسیس في ساھم وقد األھلیة والمعاھد الجامعات فتح ضد أن الكاتب ال یفھم أن أرجو (2)
تقدمھ الذي التعلیم منھا دعم قصد فقد عمر بشیر الراحل محمد قیادة البروفیسور تحت رمان األھلیة

بالخارج. للدراسة أبنائھم إرسال في السودان أغنیاء یصرفھا التي الصعبة العملة وتوفیر الدولة
شرطًا التدریس تدریب في كورسات الجامعي األستاذ اشتراك أصبح البریطانیة الجامعات في (3)
طرق دون تأھیل في للتدریس مجالھم في المبرزین الجدد بخریجینا ندفع نحن عقد عملھ، بینما من

لھم. ممتنون ذلك كم نحن ورغم القدیمة أو الحدیثة التدریس
داروین ألنھ درس نظریة تعذیب من إبراھیم فاروق محمد البروفیسور ألستاذنا حدث ما لنجعل (4)
لھ الوحید االعتبار ورد الوحید التكریم ھو ذلك ولعل األكادیمیة، حیاتنا في أبدًا یتكرر  تاریخًا لن

الجبھة اإلسالمیة. نظام إسقاط بعد شیئًا یعني الذي المھنة ولزمالئھ في

السودان". في "الماركسیة والدیمقراطیة الطبع بعنوان تحت كتاب من فصل *
بانجلترا. یقیم اإلنسان. حقوق في مجال وقانوني سوداني، ناشط اقتصادي كبلو، صدقي د. **


