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عزمي بشارة

َ
والمواطنة والديمقراطية
جدل الجامعة
ت ـع ـم ــل ه ـ ــذه الـ ــورقـ ــة ع ـل ــى ت ـح ـل ـي ــل ال ـع ــاق ــة ب ـي ــن ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـج ــام ـع ــي وال ـث ـق ــاف ــة ال ـم ـس ــان ــدة
لـلــديـمـقــراطـيــة ،رغــم صـعــوبــة إيـجــاد عــاقــة مـبــاشــرة بينهما ،خــاصــة إذا ُفـحـصــت كمتغيرات
وحيدة .وموضوع البحث ليس العالقة بين متغيرين هما نسبة عدد المتعلمين ودرجات
تـحـصـيـلـهــم الـعـلـمــي مــن جـهــة ،واح ـت ـمــال نـشــوء الــديـمـقــراطـيــة وثـبــاتـهــا إذا نـشــأت مــن جهة
أخرى ،بل هو الثقافة السياسية للمتعلمين وقيمهم .يستند هذا المبحث إلى استطالعات
الــرأي للمؤشر العربي لسنة  ،2015وهــي االستطالعات التي أظهرت أن المواقف من
الــديـمـقــراطـيــة والـمــواطـنــة ال تـتـغـ ّـيــر بـمــوجــب درج ــة الـتـعـلـيــم عـلــى مـسـتــوى اتـجــاهــات الــرأي
حيال الديمقراطية نظر ًيا ،لكن فــي المقابل تظهر التغيرات كلما كانت األسئلة تتطلب
ً
تحليل تفسير ًيا لهذه النتائج في دراســة مقارنة بين
وعمليا .ويقدم المبحث
عينيا
ً
موق ًفا ً
الـتــأثـيــرات المختلفة للمؤسسات الجامعية ولتعميم التعليم بالنسبة إلــى أوروبــا والحالة
العربية وعالقتها بالديمقراطية والمواطنة ،وباعتبار أن من المفترض أن تكون الجامعة،
مــن خ ــال الـتـجـمـعــات الـكـبـيــرة لـلـشـبــاب اآلت ــي مــن مـنــاطــق مـخـتـلـفــة وخـلـفـيــات اجـتـمــاعـيــة
مختلفة ،بوتقة صهر كبرى لألمة وبيئة طبيعية للمواطنة.

()1
يصعب إيجاد عالقة مباشرة بين التعليم الجامعي والثقافة المساندة للديمقراطية ،وال سيما إذا
ُفحصت العالقة بينهما كمتغيرات وحيدة ،وإذا تناول الفحص التأثير والتأثر خالل مدة زمنية
قصيرة .فنظرية التحديث عمو ًما تجد عالقة بين الديمقراطية ودرجــة انتشار التعليم في دول مختلفة،
وكذلك اتساع حجم الطبقة الوسطى ،وغير ذلك من المتغيرات التي تشير إلى ّ
تجذر عملية تحديث
خصوصا ،بمعنى أن الديمقراطية اللبرالية تحديدً ا
تاريخيا
المجتمع ،وهــذا صحيح عمو ًما وصحيح
ً
ً
نشأت في المجتمعات التي تتوافر لدى مواطنيها القدرة على المشاركة السياسية – االجتماعية وتبادل
ال ــرأي فــي الـشــؤون الـعــامــة والتعبير عــن ال ــرأي ونـشــره وإدارة الـحــوار والـتـنــوع ،وغـيــر ذلــك ،فــي الفضاء
واألمية.
العمومي .هذه كلها تشترط انتشار المعرفة والتعليم وتقليص عدد ضحايا الجهل
ّ
* مفكر عربي ،المدير العام للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،رئيس تحرير عمران.
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ـاركــة فــي االنـتـخــابــات ،ولـكــن الـنــزعــات الشمولية
فــي الـبــدايــة أتيحت ألقلية مــن هــذه المجتمعات الـمـشـ َ
الـسـلـطــويــة واأليــديــولــوج ـيــات الـشـمــولـيــة نـشــأت أيـ ًـضــا فــي الـمـجـتـمـعــات الـحــديـثــة ،وان ـت ـشــرت فـيـهــا ال فــي
المجتمعات التقليدية .هذا يعني أن الحداثة شرط للديمقراطية اللبرالية ،غير أنها ليست ً
كافيا؛
شرطا ً
فثمة عوامل أخرى ال بد من أخذها بعين االعتبار عند دراسة نشوء الظاهرة التاريخية المتمثّلة في هذا
َّ
المركب المتميز من الحقوق السياسية والحريات المدنية واآلليات السياسية  -االجتماعية المت َفق عليها
للحفاظ على هذه الحقوق والحريات ،ومأسسة انتخاب المواطنين ممثليهم دور ًيا في سلطة تشريعية
نسبيا عــن السلطة التنفيذية ،والـحـفــاظ على استقالل الـقـضــاء .فـهــذه الـظــاهــرة التاريخية الغنية
منفصلة ً
في تركيبها ال يفسرها عامل واحد ،وال سيما إذا كنا نبحث في عملية نشوئها التاريخي التدريجيّ .أما
إمكانية تعميمها وإعــادة بنائها في مجتمعات ال تتوافر فيها بالضرورة شــروط نشوئها التاريخية ،فإنها
يميز الباحثون بين األمرين.
موضوع آخر ،وقلما ّ

مدرسيا ،ثالثة مؤشرات أساسية هي :التعليم
يتضمن معيار التنمية البشرية لألمم المتحدة ،الذي بات
ً
ٍ
َ
ومعدل دخــل الفرد ومــدة حياة األفــراد المتوقعة عند الــوالدة ،بنا ًء على متوسط مــا .وتتصدر الــدول التي
ينتشر فيها التعليم من حيث الكم والكيفٌّ ،
كل من بلجيكا وأستراليا وفنلندا والدنمارك ،بينما نجد في
دول مثل التشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر .وتُعتبر الدول األولى جميعها ً
نهاية القائمة ً
دول ديمقراطية
بحسب معايير ٍّ
كل من مجلة  The Economistوالمنظمة غير الحكومية ّ .Freedom Houseأمــا الدول
التي تقع في نهاية قائمة التنمية البشرية ،فليست ً
دول ديمقراطية إال من حيث كونها تُجري انتخابات من
حين إلى آخر ،حتى لو أدت هذه االنتخابات في كل مرة إلى احتراب أهلي .لكن س ّلم الديمقراطية وس ّلم
خصوصا إذا استثنينا قمة القائمة وأسفلها .هذا ً
أول؛
التعليم ليسا متطابقين بالضرورة على طول القائمة،
ً
سببا والثاني نتيجة ،بل ثمة تفاعل بينهما .كما أن هناك عوامل أخرى مهمة
ً
وثانيا ،ال يشكل الواحد منهما ً
معا.
آن
في
الديمقراطية
واحتماالت
البشرية
التنمية
زيادة
في
تساهم
وربما
االعتبار،
بعين
تؤخذ
لم
ً
مــن الـمـعــروف أن ثمة أنظمة دكـتــاتــوريــة مهتمة بالتحديث ،أو أنظمة سلطوية ريعية قــادرة على اإلنـفــاق
مجانيته وديموقراطيته بحيث يوفر فرص تحصيله ألكبر عدد ممكن من الناس،
على التعليم ،بل وتعميم ّ
توسع في الحريات المدنية والحقوق السياسية .ولكن ال شك أن في حالة
من دون أن يؤدي ذلك إلى
ٍ
تعلما أنها أكثر مــن غيرها احتضانًا للتحول
نشوء تحول ديمقراطي ،يمكن اعتبار المجتمعات األكـثــر ً
الديمقراطي ،وال سيما حين يتميز التعليم بالجودة التي تشتمل على تطوير مهارات المتعلم ومعارفه
النقدية ،والحس بقيمة الــذات بحيث يكون المتعلم ً
ومتطلعا إلــى المشاركة
قابل لنقد نفسه ومحيطه،
ً
قائما فيها ساهم في
والتأثير .فإذا أخذنا تونس على سبيل المثال ،نجد أن النظام االستبدادي الذي كان ً
تطوير التعليم بتخصيص الجهد والمال وتوفير الرؤية الالزمة لذلك .وال نعرف الكثير عن وجود عالقة
وتفجر الثورة الديمقراطية في تونس ،ولكن حين بدأ التحول الديمقراطي بعد
مباشرة بين درجة التعليم
ّ
سقوط النظام ،كان المجتمع التونسي أكثر من المجتمع المصري ،على سبيل المثال ،جاهزية الحتضانه،
وكانت النخب السياسية التونسية أقــدر على صنع حلول وســط؛ فالتعليم في المجتمع المصري ليس
بالقدر نفسه من المستوى واالنتشار اللذين يتمتع بهما التعليم في تونس ،وهذه المقارنات العينية تفيد
نقدر من دون مجازفة كبرى أن انتشار التعليم عامل مهم في هذه
عندما تتشابه الـظــروف .ويمكننا أن ّ
الحالة ،ولكن من غير إهمال عوامل أخرى ،مثل قوة الجيش في مصر مقارنة بقوة الجيش في تونس،
وأهمية مصر بالنسبة إلى دول الخليج المعارضة للتحول الديمقراطي ،وغيرهما من العوامل.

تاسارد
ةيطارقميدلاو ةنَطاوملاو ةعماجلا لدج

فــي رأيــي أن األفـكــار الـتــي تــؤكــد الـعــاقــة بـيــن انـتـشــار التعليم ومـسـتــواه مــن جـهــة والــديـمـقــراطـيــة ونشوئها
تعبيرا عنها في نظريات
واستقرارها في المجتمعات من جهة أخرى تعود إلى تقاليد التنوير التي وجدت ً
الـتـحــديــث أيـ ًـضــا .والـمـثــال ال ــذي يـعــود إلـيــه كـثـيــر مــن الـبــاحـثـيــن بـشــأن ه ــذا ال ـمــوضــوع ،وال ــذي اسـتـخــدم
خصوصا مقاله المنشور سنة  1959تحت عنوان
معطيات إحصائية ،هو كتابات سيمور مارتن لبست،
ً
«بعض المتطلبات االجتماعية للديمقراطية»(((.
َ
المواطنة الفاعلة وتشكيل
تفترض نظريات التحديث أن التعليم يساهم في تمكين المواطن من ممارسة
رأي والمشاركة في مداوالت عقالنية وتطوير الحاجة إلى احترام كرامته العقلية والجسدية ...وغير ذلك،
وهذا يعزز قابلية المجتمعات للديمقراطية .وثمة نماذج إحصائية متأخرة تؤكد هذه النظرية ،من ذلك،
ً
مثل ،كليمنتي الذي كتب أن الدول التي كانت في سنة  1960تتمتع بمتوسط درجة تعليم لسكانها من
أربع سنوات تعليمية هي جميعها اآلن (سنة  )2007دول ديمقراطية ،في حين أن الدول التي كان لديها
متوسط درجة تعليم من سنة واحدة في سنة  1960كانت ال تزال حتى سنة  2000تُحكم بأنظمة حكم
سلطوية((( .ويصل الباحث فــي نموذجه النظري وتطبيقه اإلحصائي (الــذي يعتمد على نظرية العدالة
ويطبقها على «تــوزيــع التعليم» أيـ ًـضــا ،ولـيــس على تــوزيــع الـثــروة فـقــط) إلــى نتيجة مفادها أن
التوزيعية،
ّ
تحصله نخبة صغيرة وإنما درجة انتشار التعليم التي
المؤثر في متغير التعليم ليس مستوى التعليم الذي ّ
(((
هي العامل الرئيسي الذي يشجع على المشاركة السياسية ويساند الديمقراطية  .هذه هي النتيجة التي
مجيبا بذلك
توصل إليها بعد مقارنة إحصاءات  140دولة في الفترة الواقعة بين سنتي  1965و،2000
ً
عن بحوث أخرى ُأجريت ُ
مهما ،وأن تثبيت العالقة بين التعليم والتحول
وأكد فيها أن عامل التعليم ليس ً
الديمقراطي ناجم عن حذف عوامل أخرى كثيرة تؤثر فيهما ،أي أن ارتفاع مستوى التعليم والديمقراطية
ربما يكونان نتائج ألسباب أخرى تحذفها النماذج اإلحصائية ،مثل التجربة االستعمارية السابقة ووجود
تجارب ديمقراطية سابقة في مثل هذه البلدان ،وغيرهما من العوامل(((.
ُيـطــرح هـنــا س ــؤاالن مـهـمــان يــرتـبــط أحــدهـمــا بــاآلخــر ،ولـهـمــا ،فــي رأيـنــا ،عــاقــة بـنـشــوء الــديـمـقــراطـيــةً :
أول،
مــا هــو مــدى انـتـشــار التعليم فــي مجتمع مــن المجتمعات؟ وثــانـ ًـيــا ،هــل يساهم التعليم فــي ردم الفجوة
االجتماعية بين الطبقات بمساهمته في نقل أبناء الفقراء إلى الطبقات الوسطى؟ يمكن اإلجابة عن هذا
السؤال بعقد مقارنة بين فجوات في الدخول تظهر كلما ازدادت سنوات التعليم .ونحن نــرى أن ردم
الهوة وضعف االستقطاب الطبقي هما من العوامل المهمة في الحفاظ على تعددية سياسية تستند إلى
طبقة وسطى واسعة تساهم في اندماج الفئات المختلفة ،وفي تالحم المجتمع.
نعتقد أن فــي حــالــة تعميم الـنـمــوذج الــديـمـقــراطــي عـلــى مجتمعات تفتقر إلــى ظــروف نـشــوئــه التاريخية
وال تمر بالسيرورة التاريخية التدريجية نفسها التي قادت إليه ،تزداد أهمية عامل وجود نخبة اجتماعية

»(1) Seymour Martin Lipset, «Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy,
American Political Science Review, vol. 53, no. 1 (March 1959), pp. 69-105.
(2) Amparo Castello-Climent, «On the Distribution of Education and Democracy,» Journal of Development Economics,
vol. 87, no. 2 (October 2008), p. 179.

((( المصدر نفسه ،ص . 180

(4) Daron Acemoglu [et al.], «From Education to Democracy?,» American Economic Review, vol. 95, no. 2: Papers and
Proceedings of the One Hundred Seventeenth Annual Meeting of the American Economic Association, Philadelphia, PA,
January 7-9, 2005 (May 2005), pp. 44-49, on the Web: <http://www.jstore.org/stable/4132788>.
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وفكرية متنورة ومؤمنة بهذا النموذج وترغب في تعميمه((( .فهل وجــود مثل هــذه النخبة مرتبط ً
أصل
بانتشار التعليم؟ هــذا ســؤال مهم .ومــن الطبيعي أن نكمل هــذا الـســؤال بـســؤال آخــر ،وهــو :هــل تُنشئ
الجامعات العربية مثل هذه النخبة؟ وهل ُيتو َّقع منها ذلك ً
أصل؟
هــذا مـبـحــث مـخـتـلــف عــن الـعــاقــة بـيــن انـتـشــار الـتـعـلـيــم ودرج ــة الـتـعـلـيــم مــن نــاحـيــة وإمـكــانـيــة نـشــوء نـظــام
ديمقراطي وترسخه من ناحية أخــرى ،وليس موضوعه العالقة بين متغيرين هما نسبة عدد المتعلمين
ودرج ــات تحصيلهم العلمي مــن جـهــة ،واحـتـمــال نـشــوء الديمقراطية وثباتها إذا نـشــأت ،بــل إنــه متعلق
بثقافة المتعلمين السياسية وقيمهم ،وتحديد ما إذا هي قيم ديمقراطية أم ال .وهو يفترض أن ثمة أهمية
للثقافة الديمقراطية وانتشارها ،ووجود ديمقراطيين في عملية التحول الديمقراطي.

()2

يقترح بعض النماذج النظرية إ ًذا أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي في مجتمع ما ،أصبح هذا المجتمع
ً
تحول
مهيأ للتحول الديمقراطي .وفي السياق نفسه ،كلما ازدهــر المجتمع اقتصاد ًيا ازدادت إمكانية ّ
َّ
المجتمع إلى الديمقراطية .تعتمد هاتان الفرضيتان على دراسات ُط ّبقت على مجتمعات غربية وعلى
مجتمعات أميركا الالتينية ً
أيضا (خالل ما ُس ّمي موجات التحول الديمقراطي) .بطبيعة الحال ،شهدت
نموا في مستويات
كبيرا خالل العقود الخمسة الماضية ،كما شهدت ً
المجتمعات العربية ً
نموا اقتصاد ًيا ً
التعليم ما قبل الجامعي بشكل خاص ،وال سيما منه ما يؤلف اليوم التعليم األساسي ،إضافة إلى النمو
قياسا بما كان عليه قبل ذلك.
السريع للتعليم الجامعي
ً
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(6) Ahmed Galal, The Road not Traveled: Education Reform in the Middle East and North Africa, MENA Development
Report (Washington, DC: World Bank, 2008), p. 99, Available online: <http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/
Resources/EDU_Flagship_Full_ENG.pdf>.
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بالنسبة إلى العالقة بين درجة التعليم وتوافر ثقافة ديمقراطية أو موقف مساند للديمقراطية عند األفراد،
أظـهــرت دراســة مبنية على الباروميتر الـعــربــي أن ليس ثمة عــاقــة مــن هــذا الـنــوع ،وهــو مــا جعله يطرح
سـ ً
ـؤال ال عــن نظرية التحديث وإنـمــا عــن نــوع التعليم الــذي يتلقاه الطالب فــي الجامعات الـعــربـيــة(((.
وتأكد في إحصاءات أخرى أن موقف الجامعيين من مساندة الديمقراطية ال يختلف عن موقف غير
الـجــامـعـيـيــن ،ولـكـنــه بــالـمـجـمــل مــوقــف مـســانــد لـهــا .فـكـيــف نــربــط بـيــن تــوافــر مــوقــف مـســانــد للديمقراطية
ل ــدى األغـلـبـيــة واس ـت ـمــرار األنـظـمــة الـسـلـطــويــة ،أو تـعـ ّثــر ال ـم ـحــاوالت األول ــى فــي الـتـحــول الــديـمـقــراطــي
بعد سنة  .2011ســوف نحتاج خــال البحث إلــى تمييز جــديــد ،وهــو التمييز بين الـمــوقــف المساند
للديمقراطية نظر ًيا وتوافر قيم ديمقراطية لدى الفرد تساهم في صمود الموقف النظري في الممارسة
عمليا.
الديمقراطية
ً

يمكننا ً
أيضا االستناد إلى دراسة مدى تأييد المواطنين في بلدان المنطقة العربية للديمقراطية بالتقاطع
مع مستويات تعليمهم ودخــل ُأسرهم االقتصادية ،وذلــك باالعتماد على بيانات استطالعات المؤشر
(((
العربي لسنة 2015؛ فهذا المؤشر
يتضمن منذ انطالقته على مجموعة من المؤشرات التي تقيس
ّ
م ــدى انـتـشــار بـعــض الـقـيــم الــديـمـقــراطـيــة األســاس ـيــة ل ــدى الـمــواطـنـيــن ،وذل ــك بــاالعـتـمــاد عـلــى مـجـمــوعــة
مــن التحليالت واالخـتـبــارات اإلحصائية لفحص العالقة بين الـتــرابــط بين اتـجــاهــات المستجيبين نحو
الديمقراطية ومستوى تعليمهم ،فاخ ُتبرت المؤشرات التالية:

 اتجاهات المستجيبين نحو بعض المقوالت السلبية بشأن النظام الديمقراطي ،ومتضمنة في استطالعالمؤشر العربي ،ومن شأنها قياس مدى رواج هذه المقوالت من عدمه:
• في النظام الديمقراطي يسير األداء االقتصادي للبالد بشكل سيئ.

• يتسم النظام الديمقراطي بأنه غير حاسم/مليء بالمشاحنات.

• األنظمة الديمقراطية غير جيدة في الحفاظ على النظام العام.
• النظام الديمقراطي يتعارض مع اإلسالم.

مهيأ لممارسة النظام الديمقراطي.
• مجتمعنا غير َّ

ويـفـتــرض الـمــؤشــر الـعــربــي أن مــدى مــوافـقــة المستجيبين على هــذه الـعـبــارات أو معارضتهم لها يعكس
تقييما لها .وعند تحليل اتجاهات
درجة تأييد الديمقراطية ،وما أسميناه أعاله موق ًفا من الديمقراطية أو ً
المستجيبين ذوي التعليم الجامعي نحو هذه العبارات ،مقارن ًة باتجاهات نظرائهم ممن هم من ذوي
جدا بين نِسب
التعليم األقل من جامعي (أمي/ملم ،ابتدائي ،متوسط ،ثانوي) ،نجد أن الفروق طفيفة ًّ
((( عامر مهدي دقو« ،العالقة بين التعليم الجامعي والديمقراطية في الوطن العربي »،عمران ،السنة  ،4العدد ( 13صيف ،)2015
ص .26
((( ال ـمــؤشــر الـعــربــي اسـتـطــاع سـنــوي ُيـنـفــذه الـمــركــز الـعــربــي لــأبـحــاث ودراس ــة الـسـيــاســات فــي الـبـلــدان الـعــربـيــة الـتــي يـتــاح فيها تنفيذ
االستطالع وتتوافر فيها األطر اإلحصائية العامة ،لسحب العينات الممثلة لمجتمعاتها ،وذلك بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي
الـعــام الـعــربــي نحو مجموعة مــن الـمــوضــوعــات االقـتـصــاديــة واالجتماعية والسياسية ،بما فــي ذلــك اتـجــاهــات الــرأي الـعــام نحو قضايا
َ
المواطنة والـمـســاواة والمشاركة المدنية والسياسية .انظر الموقع اإللكتروني<http://www.dohainstitute.org/ :
الديمقراطية وقيم

release/7a3ec170-23c7-430b-9c7d-306ad03b4a15>.
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التأييد لهذه الـعـبــارات (أي المعارضين للنظام الديمقراطي) عند المستجيبين ذوي التعليم الجامعي
ونِ ـســب تــأيـيــد الـمـسـتـجـيـبـيــن ذوي الـتـعـلـيــم األق ــل مــن جــامـعــي .وع ـنــد اخـتـبــار ه ــذه الـنـتــائــج إحـصــائـ ًـيــا من
خالل اختبار  t-Testواختبار ANOVA((( الذي يفحص وجود عالقة جوهرية من الناحية اإلحصائية،
يظهر أن هنالك عالقة ترابطية بين مستوى تعليم المستجيبين وموقفهم من الديمقراطية ،إال أن هذه
العالقة ضعيفة جدً ا؛ إذ إن الفروق بين اتجاهات المستجيبين ذوي التعليم الجامعي نحو الديمقراطية
إحصائيا؛ أي إنها غير
عتد بها
واتجاهات المستجيبين من ذوي التعليم األقل من جامعي ضئيلة ،وال ُي ّ
ً
جوهرية من الناحية اإلحصائية.
المستجيبون المؤيدون والمستجيبون المعارضون للمقوالت الخمس السلبية
عن النظام الديمقراطي ،بحسب مستواهم التعليمي
المستوى التعليمي

أوافق بشدة/أوافق

أعارض/أعارض بشدة
المجموع

أقل من جامعي
33.0

67.0

100

جامعي

28.7

71.2

100

 تأييد المستجيبين للنظام الديمقراطي من خالل قياس:• اتجاهات المستجيبين نحو عبارة «النظام الديمقراطي قد يكون له مشكالته لكنه أفضل من غيره».

• اتجاهات المستجيبين نحو مــدى مــاءمــة نظام سياسي ديمقراطي تتنافس فيه جميع األحــزاب مهما
كــانــت بــرامـجـهــا ،مــن خــال االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة ،وتـشـكــل الـحـكــومــات عـلــى أس ــاس نـتــائــج االنـتـخــابــات
سياسيا في بلدانهم.
ليكون نظا ًما
ً

يـقـيــس ه ــذا ال ـجــزء م ــدى تـفـضـيــل الـمـسـتـجـيـبـيــن لــأنـظـمــة الــديـمـقــراطـيــة؛ أي كـلـمــا زادت ال ـمــواف ـقــة على
دعما للنظام الديمقراطي بصفة عامة ،وألن يكون هو النظام
العبارتين السابقتين كان المستجيبون أكثر ً
السياسي الحاكم في بلدانهم .وعند تحليل اتجاهات المستجيبين نحو هاتين العبارتين بالتقاطع مع
مستوياتهم التعليميةُ ،مقسمة بين ذوي التعليم الجامعي وذوي التعليم األقل من جامعيّ ،بينت النتائج
أن ال ِّنسب تكاد تتطابق بين المستجيبين من ذوي التعليم الجامعي ونظرائهم من ذوي التعليم األقل من
جامعي .وتدل اختبارات الـ  t-Testوالـ  ANOVAاإلحصائية ً
أيضا على عدم وجود عالقة ترابطية بين
التأييد للنظام الديمقراطي والتعليم الجامعي.
((( اخـتـبــار  t-Testهــو مــن أهــم االخـتـبــارات اإلحصائية وأكـثــرهــا اسـتـخــدا ًمــا فــي البحوث والــدراســات للكشف عــن وجــود اختالفات
جوهرية ذات دالالت إحصائية بين نتائج متغير تابع في مجموعتين من العينة نفسها .يقيس اختبار  ANOVAالفروق بين متوسط
النتائج لثالث مجموعات أو أكثر (متغير مستقل واحد لثالث مجموعات أو أكثر) ،وما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية.
لـمــزيــد مــن الـمـعـلــومــات ان ـظــرSoleman H. Abu-Bader, Using Statistical Methods in Social Science Research: With a :
Complete SPSS Guide, Rev. Ed. (Chicago, IL: Lyceum Books, 2011), pp. 221–247.
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المستوى التعليمي
جامعي
أوافق بشدة/أوافق

المستجيبون المؤيدون والمستجيبون
المعارضون لمقولة أن النظام الديمقراطي
أعارض/أعارض بشدة
قد يكون له مشكالته ،لكنه أفضل من
المجموع
غيره بحسب مستواهم التعليمي
اتجاهات المستجيبين نحو مدى مالءمة مالئم جدً ا/مالئم
النظام الديمقراطي ليكون نظا ًما سياسيا
ً غير مالئم إلى حد ما/غير مالئم
في بلدانهم بحسب مستواهم التعليمي
على اإلطالق
المجموع

أقل من جامعي

76.5

77.2

23.5

22.8

100

100

81.7

83.8

18.4

16.1

100

100

 مدى قبول المستجيبين بمبدأ تداول السلطةعند تحليل اتجاهات المستجيبين بحسب مستواهم التعليمي نحو مدى قبولهم بأحد المبادئ األساسية
في النظام الديمقراطي (مبدأ تــداول السلطة) ،وذلــك من خالل سؤالهم «هل تقبل أم تعارض استالم
حــزب سـيــاســي ال تـتـفــق مــع أف ـكــاره وبــرنــامـجــه للسلطة إذا مــا حـصــل عـلــى عــدد أص ــوات يــؤهـلــه للحكم
ضمن انـتـخــابــات حــرة ونــزيـهــة؟» ،أظـهــرت النتائج أن هنالك فــرو ًقــا فــي نِـســب الــذيــن يقبلون بــذلــك بين
المستجيبين ذوي التعليم الجامعي مقارن ًة بالمستجيبين من ذوي التعليم األقــل من جامعي ،كما هو
«مربع كاي» ) Chi-Square(( ((1اإلحصائي لفحص العالقة
مبين في الجدول أدناه .وعند إجراء اختبار ّ
بـيــن مـسـتــوى التعليم للمستجيبين ومــدى قـبــولـهــم بـمـبــدأ ت ــداول الـسـلـطــة ،أظـهــرت الـنـتــائــج وجــود عالقة
ترابطية متوسطة القوة وليست ذات أهمية ،لكن ال يمكن إهمالها.
ال تفحص األسئلة أعاله وجود قيم ديمقراطية ،بل تشخص موق ًفا نظر ًيا من الديمقراطية ،قد ال ترافقه
قيم ديمقراطية .وفي رأينا أن ما يتحكم في سلوك األفراد في الممارسة أمور عدة ،مثل القيم والعصبيات
والمصالح وغيرها من الدوافع ،وليس المواقف النظرية.

قيما ديمقراطية
ونحن نتوقع أن تنخفض في حالة المجتمعات العربية التي نفحصها نسبة من يحملون ً
إيجابيا ،وذلك عند توجيه أسئلة عينية أكثر،
إلى ما دون نسبة من يتب ّنون تجاه الديمقراطية موق ًفا نظر ًيا
ً
أي إن النسبة تنخفض كلما ازداد السؤال عينية وقر ًبا من ظروف الفرد العينية.
نــاحــظ فــي مــا يـلــي نـسـ ًـبــا مـخـتـلـفــة عـنــد اإلج ــاب ــة عــن س ــؤال هــو أق ــرب إل ــى ق ـيــاس ال ـق ـيــم .وال ـس ــؤال هــذا
ال يشخص موق ًفا نـظــر ًيــا ،بــل يتساءل عــن سلوكيات مـحــددة لــدى الـفــرد محكومة بقيم ،وهــي قبوله أو
عدم قبوله حكم حزب يختلف معه إذا وصل إلى الحكم من طريق انتخابات.

( ((1اختبار «مربع كاي» ُيعرف ً
أيضا باسم اختبار «مربع كاي بيرسون» ،و ُيستخدم لمقارنة توزيع متغير واحد بالعالقة (الرابطة) بين
متغيرين ،بشرط أن تكون هذه المتغيرات متغيرات فئوية .انظر.Abu-Bader, p. 285 :
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هـنــا تـنـخـفــض الـنـسـبــة كـمــا ن ــرى ،ويـ ــزداد ال ـتــرابــط بين
درجة التعليم والقيم الديمقراطية.
ف ــي ال ـم ـح ـص ـلــة ال ـن ـه ــائ ـي ــة ،وب ــاالع ـت ـم ــاد ع ـل ــى ن ـتــائــج
االخـ ـتـ ـبـ ــارات ال ـس ــاب ـق ــة ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــال ـع ــاق ــة بـيــن
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـج ــام ـع ــي ودع ـ ــم ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،ن ـج ــد أن
ال ـعــاقــة بـيــن الـتـعـلـيــم الـجــامـعــي ودع ــم الــديـمـقــراطـيــة
وإمـ ــا ضـعـيـفــة وغ ـيــر جــوهــريــة مــن
ّإمـ ــا غ ـيــر م ــوج ــودة ّ
ال ـنــاح ـيــة اإلح ـص ــائ ـي ــة ،ح ـتــى ف ــي ح ــال وجـ ــود عــاقــة
ترابطية .ولكن العالقة تصبح أوثــق كلما انخفضت
النسبة؛ أي كلما انخفضت نسبة المواقف المؤيدة
للديمقراطية (وال سيما على مستوى القيم) ازدادت
الفجوة بين المتعلمين وغير المتعلمين.

اتجاهات المستجيبين نحو قبولهم أو
معارضتهم الستالم حزب سياسي ال يتفقون
مع أفكاره وبرنامجه للسلطة إذا ما حصل على
عدد أصوات يؤهله للحكم ضمن انتخابات
حرة ونزيهة ،بحسب مستواهم التعليمي
المستوى التعليمي

أقبل

أعارض

المجموع

أقل من جامعي
53.9
46.1

100

جامعي

61.6

38.4

100

ونحن نتوقع أن تنخفض النسبة أكثر إذا سألنا عن اسم حزب عيني ،أو إذا سألنا عن حق غير المسلم
(أو غير السني أو غير الشيعي في بعض البلدان) إذا كانت طائفة المستجيب للسؤال مختلفة.
فــي هــذا السياق ،مــن المفيد تحليل اتجاهات الــرأي الـعــام نحو مــدى قبوله أو معارضته تــو ّلــي منصب
ٍ
أساس جندري أو إثني أو ديني أو مذهبي محدد؛ فقد ُسئل المستجيبون
رئيس الــوزراء في بلده على
في البلدان المستطلعة آراء مواطنيها ضمن المؤشر العربي لعام  ،2015عن مدى قبولهم أو معارضتهم
ا/إثنيا(ُ ،((1سئل
تو ّلي امرأة منصب رئيس الــوزراء( .((1وفي البلدان التي تتضمن مجتمعاتها ً
ثقافي ً
تنوعا ً
ٍ
مكون ثقافي أو إثني من غير أصل المستجيب الثقافي
المستجيبون إن كانوا يقبلون رئيس الوزراء من
(((1
دينيا ُ ،سئل المستجيبون إن كانوا يوافقون أو يعارضون
واإلثني .وفي المجتمعات التي تتضمن ً
تنوعا ً
تنوعا
تو ّلي منصب رئيس الوزراء شخص من دينٍ غير دين المستجيب .وفي المجتمعات التي تتضمن ً
مذهبيا(ُ ،((1سئل المستجيبون إن كانوا يوافقون أو يعارضون تو ّلي منصب رئيس الــوزراء شخص من
ً
ٍ
مذهب غير مذهب المستجيب.

تُظهر النتائج أن مستويات الـقـبــول لــدى مــواطـنــي المنطقة العربية نحو كـ ٍّـل مــن هــذه الـعـبــارات أقــل من
ٍ
حزب سياسي يختلفون مع
مستويات انحيازهم إلى النظام الديمقراطي ،وأقل من نِسب قبولهم استالم
مبادئه وبرامجه .وعند تحليل اتجاهات الــرأي العام لكل سـ ٍ
ـؤال من هذه األسئلة بالتقاطع مع مستوى
المستجيبين التعليمي (أقل من جامعي ،وجامعي فأعلى) ،يظهر أن نِسب الموافقين بين المستجيبين
الجامعيين أعلى منها بين المستجيبين ذوي التحصيل التعليمي األقــل من الجامعي بنحو سبع نقاط
مئوية ،وهي نِسب جديرة بالمالحظة ومرتفعة مقارنة بالنتائج التي أظهرها تحليل التقاطعات السابقة

(ُ ((1سئل المستجيبون في الكويت عن رئيس مجلس األمة (النواب) ً
بدل من رئيس الوزراء ،وسئل المستجيبون في السعودية عن
رئيس مجلس الشورى.
(ُ ((1طرح هذا السؤال في موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس ومصر والسودان وفلسطين واألردن والعراق والسعودية والكويت.
(ُ ((1طرح هذا السؤال في مصر والسودان وفلسطين ولبنان واألردن والعراق.
(ُ ((1طرح هذا السؤال في الجزائر والعراق والسعودية والكويت ولبنان.
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إحصائيا ،للوقوف على
المتعلقة باتجاهات الــرأي الـعــام نحو الديمقراطية .وعند اختبار هــذه النتائج
ً
وج ــود عــاقــة تــرابـطـيــة بـيــن الـمـسـتــوى الـتـعـلـيـمــي لـلـمـسـتـجـيـبـيــن واتـجــاهــاتـهــم فــي كــل س ـ ٍ
ـؤال مــن األسـئـلــة
السابقة ،باستخدام
اختباري  ANOVAو t-Testاإلحصائيين ،تُظهر النتائج وجــود عالقة ترابطية بين
َ
مستوى تعليم المستجيبين ومواقفهم على تو ّلي منصب رئيس الــوزراء امــرأة أو شخص من ديانة غير
ديانتهم أو من مذهب غير مذهبهم أو من مكون ثقافي/إثني غير مكونهم الثقافي/اإلثني .ومن المهم
تأكيد أن هذه العالقة الترابطية عالقة قوية تسمح بالقول إنه كلما ارتفع مستوى التعليم للمستجيب إلى
جامعي فأعلى ،ارتفعت نسبة قبوله لتلك العبارات.
اتجاهات المستجيبين نحو قبولهم أو معارضتهم تو ّلي منصب رئيس الوزراء في بلدانهم امرأة أو
شخص من مذهب غير مذهب المستجيب ،أو شخص من ديانة غير ديانة المستجيب أو من أصل
ثقافي/إثني غير أصل المستجيب الثقافي/اإلثني ،بحسب مستواهم التعليمي
المستوى التعليمي
أقل من جامعي

جامعي فأعلى

امرأة
أوافق بشدة/أوافق
أعارض/أعارض بشدة
المجموع
من ديانة غير ديانتك (مسيحي)
أوافق بشدة/أوافق
أعارض/أعارض بشدة
المجموع
من أصول ثقافية/إثنية غير أصلك الثقافي/اإلثني
أوافق بشدة/أوافق
أعارض/أعارض بشدة
المجموع
من مذهب غير مذهبك
أوافق بشدة/أوافق
أعارض/أعارض بشدة
المجموع

53

60

47

40

100

100

39

46

61

54

100

100

56

62

44

38

100

100

41

48

59

52

100

100
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في محاولة الستكمال الصورة الناتجة هنا ،من المفيد – في رأينا  -إدخال عامل آخر ذي عالقة بالتعليم،
وال يتعلق بمستوى التعليم وال بانتشاره فحسب ،بل يتعلق ً
أيضا بوضع الخريجين االقتصادي .وهو
ال يقيس الموقف من الديمقراطية ،ولكنه ربما يصلح لقياس االستعداد للمشاركة في االحتجاج ضد
النظام القائم ،وهو نظام استبدادي .وكان لهذا العامل ،في رأينا ،أهمية في ثورات  2011وما بعدها؛
فــاالسـتـعــداد لالحتجاج يرتفع عند خريجي الجامعات العاطلين مــن الـعـمــل .ولـكــن هــذا ال يعني ً
ميل
أكـبــر إلــى تـبـ ّنــي بــرنــامــج ديـمـقــراطــي؛ إذ يـمـكــن أن يـتــرافــق االسـتـعــداد لــاحـتـجــاج مــع تـبـ ّنــي أيــديــولــوجـيــات
غير ديمقراطية.

()3
نشأت الجامعات في الغرب من تقاليد المدرسة الكاتدرائية التابعة لــأديــرة أو الكنائس ،ومــن سمنار
ودرســت بشكل عام المنطق
الالهوت ،أو بمبادرة من الملوك أو المجالس المدنية في المدن الحرةّ .
والالهوت والطب والقانون والبالغة ،مع تشديدات مختلفة في شمال أوروبا وجنوبها ،ومرت بتطور
كبير مع اكتشافات متعلقة بكتابات أرسطو في القرن الثاني عشر ،ثم بنشوء النزعة اإلنسانية وتغلغلها
داخــل الجامعات ،وتطورت بشكل متسارع بعد الثورتين العلمية والصناعية ،في القرنين السابع عشر
والـثــامــن عـشــر ،مــع أن هــاتـيــن الـثــورتـيــن تـطــورتــا خــارج الـجــامـعــة ،وأدخـلـتــا التعليم الـجــامـعــي الــدوغـمــائــي
في مأزق.
على الرغم من أن الجامعات حافظت منذ البداية على نوع من حرية التعبير للتمكين من الجدل بطرح
نقيض الشيء إلثباته ،بما في ذلــك إمكانية نفي وجــود الله خــال الجدل من أجــل إثباته ،فــإن الطابع
ودوغمائيا في فلسفة الطبيعة .ولــم يصبح االكتشاف العلمي ،بمعنى اكتشاف
ثيولوجيا
الرئيسي بقي
ً
ً
الطبيعة وقوانينها ،هدف االنشغال الجامعي ّإل في وقت متأخر .وإلــى أن أصبح البحث العلمي من
محددات أجندة الجامعات ،مع تعميم نموذج الجامعة األلمانية (في الحقيقة نموذج جامعة برلين التي
ُأسست سنة  )1801على أوروبا نهاية القرن التاسع عشر والذي بلوره فيلهلم فون هومبولدت في فكرة
الجامعة ،كجماعة الباحثين واألساتذة والطالب المنشغلين بالمعرفة الموضوعية لغرض المعرفة(،((1
أجــريــت غــالـبـيــة ال ـب ـحــوث الـعـلـمـيــة الـمـهـمــة خ ــارج ال ـجــام ـعــة ،وتـحـقـقــت االك ـت ـشــافــات الـعـلـمـيــة الـكـبــرى
فــي الـقــرنـيــن الـثــامــن والـتــاســع عـشــر خــارجـهــا أيـ ًـضــا ،ونـشــأت الــروابــط والـجـمـعـيــات العلمية ،كـمــا انشغل
العلماء كأفراد ببحوثهم ،ونشأ توتر بين العلماء المشتغلين باالكتشاف العلمي والجامعات المحافظة
وأساتذتها ،وال سيما في أقسام الالهوت وأساليبها القائمة على المنهج االستنباطي وتطبيقات فلسفة
أرسطو في الطبيعة واألخالق وغيرها؛ فالمنهج االستقرائي التجريبي ومنهج الشك العقالني وغيرهما
من مناهج نشأت خارج الجامعات.
(15) Thorsten Nybom, « The Humboldt Legacy: Reflections on the Past, Present, and Future of the European University,» Higher Education Policy, vol. 16, no. 2 (June 2003), pp. 141-159.
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على كل حال ،ما عاد فهم الجامعة في القرن العشرين ممك ًنا من دون تشجيع حب االستطالع واالكتشاف
العلمي ومهاراته ،بما فيه النقد والشك ،والمنهج االستقرائي في جمع المعطيات وتصنيفها ،والمنهج
االستنباطي في اشتقاق المقوالت الخاصة من العامة ،وفي تطبيق القوانين وغيرها .وأصبح هذا ،إلى
ومما ساعد على
جانب التدريس ،هدف العملية التعليمية ،وال سيما في الدرجات األكاديمية العلياّ .
ذلــك نخبوية التعليم وحــالــة اإلدارة الــذاتـيــة للجامعات ،وهــي تقليد أخــذ منذ الـبــدايــة باعتبار الجامعة،
بحكم تعريفها ،رابطة أو أخوية بين متعلمين ومعلمين ذات طابع «كوربوراتي» تشبه الروابط الحرفية.
وفــي الـبــدايــات األول ــى ،كــان الـطــاب س ــادة الـجــامـعــة ،فـ ُـهــم الــذيــن شـ ّـكـلــوا بينهم رابـطــة لـغــرض التعلم.
حول فضاء
يميزها ،األمر الذي ّ
ومع جميع التطورات التاريخية التي مرت بها الجامعة ،ظل هذا األمر ّ
الجامعة إلى نو ٍع من الحرم الجامعي الذي ُيفترض أن تحترمه السلطات .واإلدارة الذاتية متعلقة ً
أول،
وقبل كــل شــيء ،بـقــرار منح الـشـهــادة؛ فللجامعة سلطة منح الـشـهــادة ،والـحــق فــي اتـخــاذ الـقــرار بمنحها
أو عدم منحها بنا ًء على معاييرها هي ،أي المعايير التي حددتها ال معايير من خارجها .وتكمن درجة
استقاللية الجامعة في درجــة استقاللية إدارتها ،وفي معاييرها األكاديمية ورفضها فرض معايير أخرى
عليها مــن خــارج المؤسسة الجامعية .وفــي عصرنا ،وجــدت مـبــادئ اإلدارة الذاتية والحرية األكاديمية
تعبيرا رصي ًنا عنها في إعالن بولونيا  1988الذي وقّعته غالبية رؤساء الجامعات األوروبية(.((1
ً

ومــع تعميم التعليم فــي أوروب ــا ،وانـضـمــام فـئــات واسـعــة مــن المجتمع إلـيــه ،كــان هــذا التقليد قــد أصبح
راس ـ ًـخ ــا ،وأق ـصــد بــالـتـحــديــد الـتـقـلـيــد الـعـلـمــي بـمــؤسـســاتــه وأل ـقــابــه ومـنــاهـجــه مــن ج ـهــة ،وت ـم ـ ّتــع الـمـعــايـيــر
األكاديمية بنوع من االستقاللية من جهة أخرى .لهذا ،لم يكن من السهل أن يؤثر فيه دخول فئات من
خلفيات اجتماعية وثقافية غير نخبوية إلى الجامعة .لقد تمكنت الجامعات الغربية من تحويل تدفق
فئات واسعة من السكان إلى الجامعات إلى قوة دافعة بزيادة حجم النخبة العلمية ،وبتفاعل أكبر مع
االقتصاد الوطني والقطاعات اإلنتاجية ،من صناعة وزراعــة وخدمات وإدارة وغير ذلك .وكان تعميم
التعليم فــي الـغــرب ودمـقــرطــة العملية التعليمية عاملين خـ ّـاقـيــن فــي تطوير العلم والـمـعــرفــة ،وال سيما
أنهما جاءا مرتبطين بتطور نظام اقتصادي اجتماعي رأسمالي يقوم على تطور مستمر للحاجات وسبل
وحول العلم إلى قوة اإلنتاج الرئيسية.
ّ
سدها وتثوير أدوات اإلنتاجّ ،
مــن الـنــاحـيــة الـقـيـمـيــة ،نـشــأت فــي الـجــامـعــات نـظــريــات اجـتـمــاعـيــة واقـتـصــاديــة مـحــافـظــة وأخ ــرى نـقــديــة...
وغالبا ما ُطردت النظريات النقدية إلى خارج أسوار الجامعة ،ثم عادت إليها بعد عقود من التحوالت
ً
السياسية والفكرية ،حتى أصبح النقد جــز ًءا من التقاليد الجامعية .هذه عملية طويلة ومستمرة ،ولكن
فــي الـمـجـمــل ،ســاهـمــت الـجــامـعــة فــي تـطــويــر تقاليد الـحــوار وتـبــادل ال ــرأي ،وفــي إثـبــات وجـهــة الـنـطــر أو
تفنيدها بشكل عـقــانــي .ولـيــس لــدي شــك فــي أنـهــا ساهمت أيـ ًـضــا بـصــورة إجمالية فــي تأهيل المثقف
(ُ ((1تـعـتـبــر جامعة بولونيا فــي إيطاليا أقــدم جامعة ،بحسب التقليد األوروب ــي .وقــد ِ
وصــف هــذا اإلعــان بـ«ماغنا كــارتــا» الجامعات
وتجسد ثقافة مجتمعها وتنقلها .ويجب أن يكون البحث والتعلم مستقلين
األوروبـيــة .وأول مبادئه أن الجامعة مؤسسة مــدارة ذاتـ ًـيــا
ّ
وأخالقيا عن أي سلطة سياسية واقتصاديةّ .أما المبدأ الثاني ،فهو عدم الفصل بين التعليم والبحث .والثالث أن حرية البحث
فكر ًيا
ً
يالحظ من
والتعليم هي أســاس الحياة الجامعية .وقــد أعلنت الوثيقة في نهايتها أن الجامعة هي حافظ التقليد األوروبــي األنـسـنــيَ .
منطوق اإلعالن أن الميثاق لم يفصل المهمات العلمية والبحثية عن التقاليد والثقافة األوروبيين.
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للمشاركة فــي المجال العمومي .أقــول «بـصــورة إجمالية» ألن بعض الـنــزعــات التخصصية الضيقة لم
تشجع على ذلك ،ولكنها في جميع الحاالت ساهمت في تخريج متخصصين ،وفي توليد بيروقراطية
عقالنية على األقل.
كما أن التركيز على العقل كــأداة فــي خدمة أي هــدف ،أي عــدم تدخله نقد ًيا فــي تحديد الـهــدف ذاتــه،
جـعــل مــن الـمـمـكــن أن تـنـتــج الـجــامـعــة تقنيين فــي خــدمــة مـشــاريــع اسـتـبــداديــة كـبــرى تـقــوم عـلــى العقالنية
األداتـيــة ،كما رأت النظرية النقدية الـتــي نـشــأت بين الحربين العالميتين األولــى والـثــانـيــة ،وجعلت من
وتعليميا
الـحــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة وإمـكــانـيــة نـشــوء األنـظـمــة الـشـمــولـيــة فــي مـجـتـمـعــات مـتـطــورة اقـتـصــاد ًيــا
ً
رئيسيا لتأمالتها.
موضوعا
ً
ً
بعد الـحــرب العالمية الثانية ،وفــي مرحلة مــا بعد االستعمار بشكل خــاص ،طــرأ على الجامعة كمكان
تحو ٌل كبير ال يستبعد النزعات النقدية بل يشجعها ،وأصبحت الجامعة بعد ثورة الطالب
إلنتاج المعرفة ّ
في الستينيات تحديدً ا ،في أوروبا والواليات المتحدة ،فضاءات أكثر لبرالية من مجتمعاتها بشكل عام.

()4
فــي الـحــالــة الـعــربـيــة ،ن ـشــأت جــامـعــات واع ــدة فــي بــدايــة ال ـقــرن الـعـشــريــن ،وش ـهــدت انـطــاقــة ج ـيــدة بين
ً
وصول إلى الستينيات ،لناحية مستوى التعليم واألهداف البحثية وتوافر حد أدنى
الحربين العالميتين،
مــن استقاللية المؤسسة الجامعية .ولكن مــن يحلمون بهذا الــزمــن ،كزمن جميل ،ينسون أن الجامعة
كانت مقصورة على نخبة صغيرة من السكان هي من أبناء الطبقات الميسورة الذين تلقّى أساتذتهم
تعليما فــي الـجــامـعــات الـغــربـيــة ،أو مــن أبـنــاء مــوظـفــي جـهــاز الــدولــة االسـتـعـمــاريــة ،وغـيــر ذل ــك .وعــرفــت
ً
درسوا فيها أو مروا بها ،كما في الجامعتين األميركية
الجامعة وجود أساتذة ومتخصصين من األجانب ّ
واليسوعية في بيروت ،والجامعة المصرية في القاهرة ،ثم في االسكندرية ً
أيضا .لكن الوقت لم يكن
كافيا لترسيخ هــذه التقاليد الجامعية؛ فحين نشأت األنظمة الجمهورية ذات الخطاب الشعبي بقيادة
ً
ُ
ضباط في الجيش عمو ًما ،أقيمت جامعات كثيرة ،وجــرى تعميم التعليم لالستفادة من مخرجاته في
وم ّكن أبناء الفالحين،
تلبية حاجة القطاع العام ،المتوسع بشكل مفرط ،إلى الكوادر اإلدارية والتقنيةُ ،
والـفـئــات الـكــادحــة عـمــو ًمــا ،مــن الـتـعـلــم بـسـبــب مـجــانـيــة الـتـعـلـيــم .فــي هــذه الـفـتــرة أصـبــح الـتـعـلـيــم الوسيلة
الرئيسية لالنتقال من الطبقات الفقيرة إلى الطبقة الوسطى.
قامت الجامعات بمهمة نبيلة في تلك المرحلة لناحية تخريج فئة واسعة من المهنيين المتعلمين ،من
أجــل بـنــاء مؤسسات الــدولــة الحديثة وقـطــاعــات االقـتـصــاد الوطني المختلفة ،ومــن أجــل أن يهتموا ُهم
ً
أيضا بجهاز التعليم الوطني والمدارس التي انتشرت في أنحاء هذه الدول الوليدة .وال شك أن الدولة
تحاسب بناء على النتائج
غمط حقه أحـيــا ًنــا ،ألنها
َ
الوطنية بعد االستعمار قامت بــدور تحديثي كبير ُي َ
التي نراها اليوم وتُسقط عليها ،رغم أنه ال يمكن قياس وضع المجتمعات العربية اليوم بما كان عليه
في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بفضل الدولة الوطنية إلى حد كبير.
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هذه المهمات التحديثية األولى ،والحماسة التي رافقتها ،وتمكين فئات واسعة من أبناء الفالحين من
كسر حلقة توريث التعاسة والفقر عبر األجيال عن طريق االلتحاق بالدراسة الجامعية ليصبح هؤالء
ً
ضباطا أو مهندسين أو أطباء ،هــذه كلها منعت كثيرين في حينه من رؤيــة أن تطور
األبناء موظفين أو
التقليد األكاديمي لم يستمر ،وأن تعميم التعليم كان في النهاية على حساب المستوى العلمي ،خال ًفا
لحالة التعليم الجامعي الغربي .وغطى على هذه الحقيقة بداي ًة استمرار نخبة ما بين الحربين وتالميذها
في العمل والتدريس في الجامعات حتى الستينيات.
التدريس وإدارة الجامعات التي
تجلت هذه الحقيقة حين بدأ خريجو مرحلة ما بعد االستقالل نفسها
َ
ً
هبوطا في المستوى .وفي الوقت ذاته ،تغلغلت نزعة الدولة السلطوية في الجامعة ولم تحترم
شهدت
استقالليتها ،فـلــم يـتـحــول فـضــاء الـتــدريــس إلــى حــر ٍم تحترمه الــدولــة بــالـضــرورة .وتـغــولــت أجـهــزة األمــن،
تدخل معايير غريبة ،غير
فقُ ّيدت حرية التعبير الضرورية جدً ا للبحث العلمي ،ثم وقع أمر أخطر وهو ّ
جامعية ،في التعيينات ،وأهمها معيار الوالء بدل الكفاءة.
تدخل أجهزة االستخبارات أو أجهزة
لكن اإلعاقة الرئيسية للتطور العلمي لم تأت من عوامل نافرة ،مثل ّ
األمــن ،بــل مــن تعثّر تحديث الــدولــة العربية ذاتـهــا؛ إذ لــم تنشأ الجدلية الــازمــة بين الجامعة وقطاعات
اإلنتاج المختلفة لكي يستجيب البحث العلمي لحاجاتها بالتفاعل معها .كما أن الدولة لم تتمكن من
رصد الميزانيات الكافية والالزمة للبحث العلمي بالتخفيف من أعباء األساتذة التدريسية وتخصيص
المتفوقين منهم على األقــل جــل وقتهم للبحث العلميُ .
وأهملت العلوم التي تبدو غير مفيدة ،مثل
ٍ
لمهنة مباشرةً ،أو تؤدي إلى العمل في أي وظيفة ال تحتاج إلى
العلوم النظرية التي ال تؤهل الخريج
اختصاص .ويهمني هنا بشكل خاص ذكر العلوم االجتماعية واإلنسانية والفلسفة والعلوم السياسية
والتاريخ وغيرها التي تنشئ مثقفين مهتمين بالشأن العام ،والقادرين على التعامل معه بشكل عقالني.
وعلى كل حال ،لم تكن هذه وحدها ضحية اإلهمال ،بل ُأهملت معها العلوم النظرية األساسية ،مثل
الكيمياء والفيزياء وعلوم الطبيعة على أنواعها ،إلى جانب إهمال اللغة األجنبية .وفي رأيي أن العلوم
المهملة في الجامعات باعتبارها غير مفيدة وربما تكون
االجتماعية واإلنسانية لم تكن وحدها العلوم
َ
خطرة على النظم الحاكمة ألنها قد تشجع على التفكير في الشأن العمومي ،بل ُأهملت ً
أيضا العلوم
النظرية عمو ًما مع أنها ّ
تشكل أساس العلوم التطبيقية ،ومن دونها ال تتطور جامعة وال مجتمع حديث.
تخرج
لكن الجامعة العربية تؤدي ،حتى في وضعها الراهن ،مهمات كبرى بالميزانيات المتوافرة؛ فهي ّ
أعدا ًدا كبيرة من الطالب الذين يأتونها من خلفيات اجتماعية متفاوتة ،ويفترض أن تكون هذه التجمعات
الكبيرة للشباب اآلتي من مناطق مختلفة وخلفيات اجتماعية مختلفة بوتقة صهر كبرى لألمة.
ُّ
وتشكل األمة وإنشاء المواطن من شروط الديمقراطية .ونحن نعتقد أن الجامعة ما
إن التشكل الوطني
زالت قادرة على القيام بذلك حتى في ظروفها الراهنة .لكن إذا دخل طالب إلى الجامعة في وضعها
انفتاحا ،أو خرج منها أكثر عصبوي ًة لهويته المحلية
تعصبا وأقل
الحالي الذي نعرفه ،وخرج منها أكثر
ً
ً
يفسر بالميزانيات ،وال بإهمال الدولة وعــدم وجــود تقاليد أكاديمية،
أو المذهبية وغيره ،فهذا فشل ال َّ
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بــل هــو أعـمــق مــن أن يـفـســره نـقــص الـمـيــزانـيــات وإه ـمــال الــدولــة ،ويـتـشــارك فــي الـمـســؤولـيــة عـنــه أولـئــك
الذين يديرون المؤسسات األكاديمية ،وكذلك الطالب أنفسهم؛ فمن واجب من يديرون المؤسسات
األكــاديـمـيــة أن يـضـعــوا هــذا ال ـهــدف نـصــب أعـيـنـهــم ،س ــواء أك ــان ذلــك فــي شـكــل تـنـظـيــم الـجــامـعــة أم في
الرسالة التي توصلها إلى الطالب.
ً
أطفال ،ويجب أن يتحملوا مسؤولية في هذا الشأن؛ فالحركة الطالبية في مصر،
كما أن الطالب ليسوا
ـرورا بسبعينياته ،قــادرة على تنظيم الطالب
على سبيل المثال ،كانت منذ أربعينيات القرن الماضي ،مـ ً
وبث روح الهوية الوطنية والمسؤولية االجتماعية فيهم ،وكذلك القيام بمبادرات
على أساس وطنيّ ،
توضح مسؤولية المواطن تجاه المجتمع والدولة ككل ،بــد ًءا باالهتمام بالشأن العام بحد ذاته وانتهاء
باالهتمام بالقضايا التي تشغل األمــة ككل ،وذلــك عبر الجمعيات والمنتديات والـقــراءات المشتركة،
ً
وأيضا عبر المبادرات الطالبية في الشأن االجتماعي والسياسي.
وإذا كــان مــوضــوع البحث هــو القيم ولـيــس صـيــرورات مــوضــوعـيــة ،كالعالقة بين الديمقراطية وانتشار
ً
ومفعول بها فحسب،
فهم ليسوا كائنات متلقية
التعليم ،فإنه ال يجوز أن ُيعتبر الطالب مجرد ضحاياُ ،
بل يمتلكون ً
عقل وإرادة وعاطفة وقدرة على التنظيم ،ولديهم فرصة أن ُيمضوا بضع سنوات مع أبناء
جيلهم من مناطق مختلفة من البالد ،في حالة تفرغ شبه كامل للعلم والمعرفة.
إن المتوقع من الطالب في هذه المرحلة يتجاوز توجيه النقد إلى المؤسسات القائمة ،ويجدر بالباحث
دورا ،منذ الجامعات األلمانية
عما يفعلونه هم بهذا الخصوص؛ فنخبة الطالب التي تؤدي ً
أن يتساءل ّ
في القرن التاسع عشر وحتى الستينيات في أوروبا والحركات الطالبية العربية من أجل االستقالل في
أربعينيات القرن الماضي ،ومن أجل العدالة االجتماعية والديمقراطية في سبعينيات القرن الماضي،
أ ّثرت في جيل بأكمله .أقصد أن نخبة الطالب المثقفة والواعية والقادرة على تنظيم نفسها كان لها تأثير
برمته.
في جيل ّ

()5
تطرقت إلى خلفيات الموضوع التاريخية ،أنتقل إلى توضيح بعض األمور المتعلقة بالعالقة بين
بعد أن
ُ
َ
المواطنة والتعليم الجامعي.
َ
َ
للمواطنة
المواطنة في الدولة الحديثة مجرد االنتماء ،مع أنها تقوم عليه .والسلف التاريخي
تتجاوز
هو االنتماء إلى جماعة ،أكانت مستقرة أم ال ،والتمتع بمزايا العضوية في الجماعة والمرتبطة بواجبات
ومسؤوليات تجاهها ،يكاد يكون مولو ًدا ال ينفصل عن هذه المزايا إطال ًقا .والحديث هنا ال يدور حول
حـقــوق مــن جهة ووا جـبــات مــن جهة أخــرى ،بــل حــول مجموعة وظــائــف ّ
تشكل هــويــة الـشـخــص؛ فهي
تجمع بـيــن مــا نسميه الـيــوم حـقــو ًقــا وواج ـبــات ،ولكنها لــم تحمل مـثــل هــذه التسميات بــل كــانــت وحــدة
ُ
تشكل «الهوية» ،بما فيها المنزلة أو المكانة وما يرتبط بها من سلوكيات ووظائف متوقعة .وتبدأ
واحدة
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بغض النظر عن كيفية نشوء
هذه بالعضوية البسيطة في الجماعة ،وتتدرج حتى رئاسة هذه الجماعةّ ،
المنزلة ،هل هي بالوراثة أم بالغلبة أم بغيرهما.
ـواطـنــة اليونانية فــي الـمــديـنــة ،والـتــي تـقــوم عليها الديمقراطية فــي تلك الـمــرحـلــة ،هــي مـ َ
إن الـمـ َ
ـواطـنــة من
هذا النوع ،بمعنى أنها عضوية في البوليس ) ،(Polisوهي من أنــواع العضوية في القبيلة ،ترتفع فيها
عضوا في الجماعة ،وال يمكن
الجماعة فــوق الفرد وال ينظر إلــى الفرد متفر ًدا بصفته فــر ًدا ،بل بصفته
ً
ً
مستقل عنها ،فهو من دونها ال شيء ،ونبذه منها هو العقاب األكبر له.
رؤيته
ّأم ــا الـحـقــوق بمعناها الــراهــن حــالـ ًـيــا ،فــإنـهــا جــزء مــن تـعــريــف الـمـ َ
ـواطـنــة ذاتـهــا كـعـضــويــة ،ولـكــن لـيــس في
جماعة ،بل في كيان قانوني غير عضوي هو الدولة .ويشمل هذا التعريف التزامات الدولة تجاه الفرد،
َ
يعبر عنها بدخول الفرد
والتزاماته تجاهها وتجاه بقية المواطنين.
والمواطنة في عصرنا قائمة بذاتهاَّ ،
فــي عــاقــات تـعــاقــديــة مــع أف ــراد آخــريــن ،ومــع الـجـمــاعــة ذاتـهــا .والـفــرد بحكم كــونــه إنـســا ًنــا هــو مــواطــن له
حـقــوق وعـلـيــه مـســؤولـيــات .ولـيـســت هــذه الـحـقــوق والـمـســؤولـيــات مـعـطــاة بالطبيعة ،بــل تنظمها قــوانـيــن،
فتنشئ بذلك الجماعة بقدر ما تُش َتق منها .هــذا هو مفهوم المواطن بمعناه الحديث ،الــذي أصبحت
ِّ
المشكلة للدولة والدولة الوطنية ،وأصبح االنتماء إلى الجماعة يتمثّل في
فيه الجماعة هي الجماعة
االنـتـمــاء إلــى الــوطــن .وثـمــة عــاقــة مـبــاشــرة بـيــن الـفــرد وهــذا الـكـيــان ال تـمــر عـبــر جـمــاعــات عـضــويــة؛ فبين
الــدولــة والـمــواطــن عــاقــة مـبــاشــرة ،لكن مــن حــق األفــراد أن ّ
يشكلوا جماعات أو روابــط مــن هــذا الـنــوع،
وذلك من أجل تحقيق نمط ٍ
عيش ما في جماعة ،أو لغرض العمل في تدعيم مصالح هذه الجماعة،
أو التأثير بواسطة الجماعة في سياسات الدولة ،وفي المجتمع ككل(.((1
الـجــامـعــة تنشئ بيئة طبيعية لـهــذا الـنــوع مــن الـمـ َ
ـواطـنــة؛ إذ يأتيها متلقو الـعـلــم مــن انـتـمــاءات وجـمــاعــات
مختلفة ،يجلسون على مقاعد الدراسة في قاعة المحاضرات في مقابل أستاذ محاضر واحد ،ليتعلموا
تعليميا واح ــدً ا ،وإذا حالفهم الـحــظ يــدربـهــم هــذا األسـتــاذ عـلــى التفكير التحليلي الـنـقــديّ .أمــا
منهجا
ً
ً
الجانب الــذي يفترض أن يتطور فــي الـفــرد هنا ،فهو الجانب العقالني النقدي التحليلي أو التركيبي،
معا على مقاعد
ال فرق ،فالمهم أن هذا هو الجانب الذي ُيفترض أن ينمو في هؤالء األفراد الجالسين ً
الدراسة ،وليس العصبيات واالنتماءات العضوية.
ولـيــس مــن الـمـفـتــرض أيـ ًـضــا أن تـخــاطــب الـجــامـعــة الـغــرائــز أو الـعــواطــف ،مــع أنــه غــالـ ًـبــا مــا يـتــاح الـمـجــال
فــي الـجــامـعــة لـنـضــج عــاطـفــي أيـ ًـضــا .لــديـنــا إ ًذا شـبــان وش ــاب ــات ،بــالـغــون وبــال ـغــات ،يـبـتـعــدون فــي مــرحـلــة
مــن حياتهم عــن االنـتـمــاءات المباشرة ويدخلون فــي رابـطــة مؤسسية تعليمية فــي مــا بينهم تتجاوز هذه
االنتماءات ،ويمارسون سوية عملية التعلم والبحث في أفضل الحاالت ،على أساس مناهج تجريبية
أو نـظــريــة ،ولـكـنـهــا فــي الـحــالـتـيــن مـنــاهــج عـقــانـيــة .وهــذه فــرصــة لـتـشـ ّـكــل شخصية الـمــواطــن ال ـقــادر على
المشاركة في المجال العمومي باعتباره مواط ًناً ،
كمنتم إلى الجماعة األوسع ،وهي أمة المواطنين،
أول
ٍ
عقالنيا في الشأن العمومي ومهتم به ،وقادر على التعامل مع محيطه
ثم كشخص قادر على التفكير
ً
( ((1انظر :بشارة ،ص .162-150
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ومــع نفسه كـفــرد ،أو ذات مـفـ ِّـكــرة يمكنها التفكير بـشـكــلٍ انـعـكــاســي فــي ال ــذات واألش ـيــاء ،وق ــادرة على
التعامل مع العموم بشكلٍ يمكن فيه رؤية الخاص من خالل العام ،والعام من خالل الخاص ،وهذه
فرصة لتشكيل المواطن.
َ
والمواطنة ال تتغير بموجب درجة التعليم على
لئن أظهرت االستطالعات أن المواقف من الديمقراطية
مستوى اتجاهات الرأي الذي اعتبرناه نظر ًيا ،ففي المقابل تظهر التغيرات وتصبح جوهرية كلما تطلبت
مباشراً ،
مثل ،عن مواصفات من يتولى
وعمليا ،كما يظهر معنا عندما يكون السؤال
عينيا
ً
األسئلة موق ًفا ً
ً
عطبا في ما نتوقعه من الحياة الجامعية فحسب،
رئاسة الحكومة في بلدان المستجيبين ،فهذا ال يعني ً
أيضا ً
بل يعني ً
جامعيا يتجاوز الفشل األكاديمي في عملية البحث والتدريس وما إلى هنالك.
فشل
ً
وكـمــا سبق أن قـلــت ،تقع مسؤولية مثل هــذا الـفـشــل ،إذا حــدث ،على عــاتــق المؤسسة والـطــاب ســواء
ٍ
متلق ،ويمكننا تخيل نشوء الثقافة المواطنية
بـســواء؛ فالطالب الجامعي إنسان راشــد ومفكر ال مجرد
وغالبا ما تقود هذه النخب عمليات
عند طالب في بلدان فقيرة ومتخلفة وفي ظل أنظمة فاشية وغيرها،
ً
التحول ،وليس من المتوقع أن تقوم نُظم سلطوية بتنشئة الشباب على ثقافة ديمقراطية؛ فالهامش المتاح
في الجامعات والمسؤولية الواقعة على الشباب هما فرصتان غير مفروغ منهما لتحقيق هذه المهمة.

