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واقع التربية المواطنية في الدول العربية
محمد فاعور
دراسة  21أٌار/ماٌو 2013
لقد ا ّدعى العدٌد من البرامج التربوٌة فً الدول العربٌة تأٌٌده اإلصالح،
ومع ذلك فشلت هذه البرامج فً إعداد الطالب لٌكونوا أعضاء مساهمٌن
فً أنظمة منفتحة وتع ّددٌة
ّ
ملخص
الحاجة إلى إعداد المواطنٌن العرب لٌكونوا أعضاء مساهمٌن فً النظم
المنفتحة والتع ّددٌة تزداد إلحاحاً .وتبدأ عملٌة اإلعداد تلك بالتعلٌم .بٌد أن
الدراسات التً أجرٌت بتكلٌف من مركز كارنٌغً للشرق األوسط حول
برامج التربٌة المواطنٌة فً إحدى عشرة دولة عربٌة رئٌسة تكشف عن
وجود فجوة واسعة بٌن األهداف المعلنة لبرامج التربٌة المواطنٌة ،وبٌن
تنفٌذها الفعلً.
األفكار العامة
 ثمّة عوامل عدٌدة تسهم فً تشكٌل المهارات والقٌم الالزمة لبناء
واستدامة المجتمعات الدٌمقراطٌة ،بما فٌها التدرٌس فً الفصول
المدرسٌة.
والبٌئة
الالص ّفٌة
واألنشطة
الدراسٌة


ح ّددت الدول العربٌة التً شملتها الدراسة بصورة اسمٌة أهداف
إصالح التعلٌم والتربٌة المواطنٌة ،وتبذل جهوداً إلدخال مفاهٌم مثل
الدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان فً الكتب والمناهج المدرسٌة المدنٌة.

 فً معظم الدول ،ال تمت خطط إصالح التعلٌم للواقع السٌاسً بصلة
وال تشمل التزامات سٌاسٌة بتعلٌم مواطنٌن أحراراً ودٌمقراطٌٌن
ومبدعٌن.
الخطط الوطنية في الممارسة العملية
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عموماً ،لم تقم الدول العربٌة بخطوات تذكر لتجسٌد هذه األهداف على
أرض الواقع ،وإعداد الشباب لمواجهة التحوّ الت المقبلة.
كثٌراً ما تتناقض المبادئ المدنٌة ،مثل حقوق اإلنسان ،والتً تم
تضمٌنها فً مقرّ ر التربٌة المواطنٌة ،مع المقرّ رات األخرى.
ال تشجّ ع أسالٌب وممارسات التعلّم المهارات والمشاركة الالزمة
للمواطنة العصرٌة .وتقتصر التربٌة المواطنٌة إلى ح ّد كبٌر على التلقٌن
عن ظهر قلب .وتمٌل الدروس إلى أن تكون تعلٌمٌة ٌتولّى المعلم
ّ
تعزز وجهات النظر الرسمٌة السٌاسٌة والدٌنٌة.
توجٌهها ،وهً
غالبا ً ما ٌفتقر المعلمون ،الذٌن ٌش ّكلون العناصر الرئٌسة فً عملٌة
التعلّم ،إلى التدرٌب الضروري والدعم والمركز االجتماعً الالزم
للتص ّدي للمهمة الكبٌرة المتمثلة فً تثقٌف الشباب من أجل المواطنة.
غٌاب الفرص لوضع الدروس موضع التطبٌق العملً واألنشطة
الالص ّفٌة داخل وخارج المدارس ٌحرم الطالب من خبرات المواطنة
الفعلٌة ،ما ٌعٌق تنمٌة مهاراتهم وتصرفاتهم الوطنٌة.
فً معظم الدول العربٌة ،البٌئة المدرسٌة استبدادٌة وقمعٌة عموماً ،وال
تفضً إلى تطوٌر الكفاءات المدنٌة.
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