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التحديات التي تواجه املنظمات غير احلكومية

مسودة لقانون املنظامت ..ام مصادرة لالستقاللية!!؟
املنسق العام ملنظمة حقوق اإلنسان والدميقراطية
حسن شعبان

يقودنا الكالم عن مسودة
قانون املنظمات غير
احلكومية التي اقترحتها وزارة
الدولة لشؤون اجملتمع املدني
الى حقيقة مفادها ان هناك
مفاهيم خاطئة يتم ترويجها عن
طريق قرار مجلس الوزراء 8750
ووزارة اجملتمع املدني وبشكل
واسع عن دور املنظمات غير
احلكومية وحول شرعيتها
واستقالليتها وطبيعة العالقة
التي ينبغي ان تنشأ بينها وبني
احلكومة وغيرها.
يــشكل انخــراط النـاس يف مـؤسـسـات مــدنيـة
غيــر حكــوميـة وممـارسـة دور حـقيـقي يف تـطـويـرهـا هــو من
اســرع وافـضل الــسبـل لنـشــوء وعي وطـني ومــدنـي وسيــاسي
عام وتعـد مسـألة شـرعية هـذا القطـاع من اهم املسـائل التي
تـ ـ ــواجه ه ـ ــذه املــنـ ـظــم ـ ــات الن ذلـك ي ـ ــرتــب ــط مــن دون شـك
بــاعتــراف احلكـومــات بهـا وبـدورهـا وجتـربـة تــأسيـسهـا ممـا
يــستــدعي وجــود اطــار قــانــونـي مالئـم يحـمي اسـتقـالليـتهــا
ويـدعم جـهودهـا اال ان هذه الـشرعـية تـرتبـط اساسـاً مبدى
فـاعليـة وجاهـزية هـذه املنظمـات داخل اجملتمع الـذي تعمل
من اجله وله وهــذه الشـرعيـة تقـوم وتـستنـد علـى املــواطنني
الذين متثلهم اهداف هذه املنظمات.
ويف امل ــرتب ــة الث ــانيــة يف االهـميــة ت ــأتي مـســألــة اسـتقـالليــة
املنــظم ــات غيــر احلك ــوميــة املـسـتنــدة اســاس ـاً الــى حق هــذا
القــط ـ ــاع يف حتقــيق أه ـ ــدافه ورؤيــته بـن ـ ــاء علـ ــى مــص ـ ــالح
مـنتـسـبيهــا وأوليــاتهم دون تــدخل من الـسـلطـات احلكــوميـة
ومن ميولهم ان وجدوا.
وهذا يشمل استقالليتها اإلدارية والتنظيمية واملالية وعدم
تـدخل املـؤسـســات احلكــوميــة يف آليـات صـنع القــرار واخيـراً
اسـتقـالليـتهـا الــسيــاسيـة املـؤديـة الـى حتـريــر القـطــاع غيـر
احلكومـي من هيمـنة احلكـومة واالحـزاب السيـاسية بـاجتاه
احليادية واالستقاللية.
وقد بنيت هذه املفـاهيم الضرورية علـى اساس ان موقع هذا
القـطــاع يـتحــدد مــا بـني احلكــومــة ومــؤسـســاتهــا مـن جهــة
والقـطــاع اخلــاص الهــادف للــربـح من ج ــانب اخــر ذلك الن
القطاع غير احلكومي يتميز من انه:
 -ال يتوخى اعضاؤه الربحية بل العكس التكافل والتضامن

 االنتساب احلر والطوعي لهذه املنظمات وماليتها. وجود نظـام داخلي يحـدد أسلوب ادارتهـا بشكـل دميقراطيوشفاف.
 مشـاركـة األعضـاء كلهـم يف نشـاطـات وقــرارات الشـأن العـاممن خالل اجتماع اجلمعية العمومية.
هـذا يعني يف احملـصلة الـنهائـية وجـود اركان ثالثـة يف احلكم
الصالح أو الـراشد يـستند الـى اساس النـدية واالسـتقاللية،
وهي احلكـومـة والقطـاع اخلـاص واملنـظمـات غيـر احلكـوميـة
التي تشكل السند االساسي لسائر احلريات االخرى.
بهــذا املعـنــى ومـن خالل هــذه املـنهجـيــة اجلــديــدة يف الـفكــر
واملمـارسة لعمل املنظـمات غير احلكـومية تأتـي اهمية رفض
الــوصــاي ــة احلكــومـيــة ووزارات الـتــوجـيه واملــراقـب ــة واملكــاتـب
املهنية لالحزاب! دعت املنظمات الـى سن قانون متوازن يوفر
افـضل العالقــات والـصـيغ القــانــونيــة واكثــرهــا تـطــوراً وسعــة
للصدر.
وح ــرصـت ه ــذه املـنـظـم ــات غـيـ ــر احلك ــومـي ــة علـ ــى ان يك ــون
القـانـون هــذا منـظم ـاً لعـملهــا و ادائهـا مبــا بكفـل احليـاديـة
والنـزاهـة واهـدافهـا اإلنـســانيـة املـشـروعـة ويـؤكـد علـى دورهـا
الـتطـوعي غيـر النفعـي ويحيل اخلـارجـني فيهـا عن اهـدافهـا
ونظامها الداخلي الى املسؤولية القانونية.
بنيت مـسودة القـانون علـى عنصـرين اسـاسيني ،فقـد منحت
مـن جهــة احلــريــة الــواسعــة يف مـســألــة ت ــرخيـص عـمل هــذه
املنـظمــات مت فيهــا رفع القيـود الـتي كــانت حكـومـات الــزمن
املـاضي واحـزابهـا قد فـرضتـها يف مـجال الـرخصـة القـانونـية
واكـتفت بــدالً منهـا بـإجـراءات شـكليـة مـن خالل اشعـار وزارة
العـدل بتـأسيـس اية مـنظمـة عن طـريق دائـرة الكـاتب الـعدل
حتتــوي علــى نـظــام داخـلي وبــرامـج واسمــاء املــؤسـسـني لهــا
ويكفي طلباً كهذا ملنح االجازة القانونية.
ومن جهة ثـانية وضعت مسـودة القانون شـروطاً اقوى يف حل
وايقاف عـمل هذه املـنظمـات يف حالـة خروجهـا عن اهـدافها
مـنحت مبــوجبهـا الـوزارة طلـب حق حل اجلـمعيــة من خالل
محـكمــة البـداءة اخملـتصــة ويكـون قـرارهــا البـات ملـزم ـاً لكل
االطراف ،وقـد سلكت عدة قـوانني عربيـة هذا الطـريق ومنها
قانون املنظمات اللبناني.
هذا النهج يف املسودة يحمي حرية واستقاللية املنظمات ويف
نفـس الــوقـت يحـمي مـن الفــرديــة واالسـتغالل واخلــروج عن
أهدافها السلمية من خالل القضاء العادل واملستقل.
ان مــا يلفت الـنظـر ومـا يـثيـر الـدهـشــة واالستغـراب ان تــأتي
وزارة الـدولــة لشـؤون اجملـتمع املـدنـي مبسـودة أخـرى لقـانـون
املنـظمــات غيــر احلكــوميـة بـعيـداً عـن ارادتهــا ورغبـتهـا ومبـا
ينـسـجم مـع طمـوح الـوزارة يف الــسيـطــرة علـى قــراراتهـا اداء
وممــارســة وبعـبــارة أكـثــر دقــة ووضــوح مـصــادره الهـم مـبــادئ
نشوئها وهي االستقاللية واحليادية.
وقـبل ان نبـدأ املنــاقشــة مع نصـوص هــذه املسـودة نقـول ان ال
احــد يف دول العــالم املـتحـضــر واملـتخلف ايـض ـاً يعـمل بــوزارة
اسـمها وزارة اجملتمع املـدني تكون مـهمتها العـناية مبـنظمات
غيـر حكـوميـة ،وال ادري أي مـنطق عقالنـي يقبل يف ان تكـون
ادارة مـن ـظـم ــات ت ـسـمـ ــى بغـيـ ــر احلك ــومـي ــة مــن خالل وزي ــر
حكــومي !! لقـد مت تـشـكيل هـذه الـوزارة علـى اسـاس (كـوتـة)
احملــاصصــة الطــائفيـة فـكيف يـتفق ذلـك مع املنـظمــات غيـر

احلك ــومـي ــة الـتـي هـي اس ــاس تـتقـ ــاطع مع مـب ــادئ اجملـتـمع
املدني األهلي؟.
ومع هــذا فلنحـاور مــا ورد يف مسـودة القـانـون ،ولنجـد هل ان
نصـوصهـا تتـواءم مع املنهج الـدميقـراطي ،مع مـبادئ حـقوق
اإلنسـان والشـرعـة الـدوليـة الـتي التـزم بهـا الـدستـور الـدائم،
فــامل ــادة  42من ال ــدستــور ايـض ـاً نــصت صــراحــة علــى ضــرورة
التـمسك بـاستقاللـية هـذه املنظـمات ورعـايتهـا ،فهل حققت
مسودة القانون ذلك كله؟
املــادة  3مـن مــس ــودة القــانــون (ان ال تـتعــارض اهــداف هــذه
املنــظمــات مع اسـتقالل الـبالد ووحــدته الــوطـنيــة ونـظــامه
اجلمهوري وال ترمـي الى بث الشقـاق والفرقة بـني القوميات
واالديــان أو املــذاهـب اخملـتلف ــة وان التخ ــالف الـنـظ ــام العــام
واالداب).
كـلمــات حق اريــد بهــا بــاطل يف تــطبـيقه ــا ولم يـبق مــا قــاله
القـانون الـسائـد سوى مـا يتعـرض مع مـبادئ احلـزب القـائد
ذلك الن تفـسيـر هـذه احلـزمـة مـن املبـادئ يعــود حصــراً بيـد
وزير اجملتـمع املدني كمـا ورد يف املادة( )7من املسـودة وينطبق
ذلك حتى على التعديل املقترح يف النظام الداخلي.
لقد كانت القـوانني الرجعية واالنظـمة الشموليـة تسعى الى
الـت ــوسع يف االسـتـثـن ــاءات والــش ــروط وااللغ ــام حـت ــى ي ــسهل
خضـوع هـذه املنـظمـات للجهـات احلكـوميـة ويـسـمح ملصـادرة
قراراتها.
فـتح الفروع يف احملـافظـات يستلـزم كمـا ورد يف املادة العـاشرة
طبقـاً الـى احملـافـظ للمـوافقــة عليه ويف حـالـة عـدم املـوافقـة
يتم االعتراض لدى وزير اجملتمع الذي يكون قراره باتاً.
أي منطق هـذا لنص قانـوني ،منظمـة حتصل على شـرعيتها
من احلـكومـة املركـزية وبقـانون عـراقي ملنع مـن ممارسـة هذا
احلق يف جــزء من الــوطن ،هـل ان صالحيـة احملـافـظ وحتـى
وزيـر اجملـتمع املــدني هـي اكبـر واقــوى من قـانــون يفتـرض ان
تسنه السلـطة التشـريعية ويصـدره رئيس اجلمهـورية ويلغيه
محــافـظ أو وزيــر ،الـنـظــام الــس ــابق يف هــذا الـص ــدد ويف ظل
قـانـون شـرعه يقـول بحق لـلمنـظمـة الـتي منـحت التـرخـيص
فتح فروع لها يف احملافظات دون موافقات جديدة.
امـا مـاجـاء يف املــادة ( )15من مـسـودة القـانــون (لكل شـخص
يـرفـض قبـوله يف ايـة منـظمـة يـحق له االعتـراض لـدى وزيـر
اجملتمع املدني الذي يكون قراره قطعياً).
ماذا بعد حتى يف قبول العضـوية ملنح السلطة املطلقة لوزير
حكـومـي /يف منـظمــة يفتــرض من انهــا غيــر حكــوميـة ،هـذا
احلق منحته القوانني الوطنية واالتفاقات الدولية ان يكون
هذا احلق حصـراً باجلمعية العموميـة أو الهيئة العامة التي
هي اعلـى سلطـة يف املنظـمة وهـذا ما اقـره قانـون اجلمعـيات
يف النـظـام الـســابق ،يبــدو اننـا بـدأنـا عــدا تنــازلي ـاً بخـطـوات
تراجعية!.
املـادة  23اوالً (للـوزيـر إلغــاء االنتخـابـات بقـرار مـسـبب خالل
( )15ي ــومـ ـاً إذا تـبـني انـه وقع مخ ــالف ـ ـاً للق ــان ــون أو لـنـظ ــام
املنظمة).
مـاذا تبقـى من حقـوق لـلمنـظمـة ،ومـاذا بـقي من اسـتقالليـة
الـقرار ،وهل هـذه هي الـنديـة واحلكـم الراشـد يف نظـر السـيد
الــوزي ــر ،وكيـف ستـنجــز الـشــراك ــة احلك ــوميــة مـع منــظمــات
متهيئة وغير حكومية؟.

املـنظمـات غيـر احلكـوميـة كشـريك تنـموي كـامل له احلق يف
املـ ــشـ ــاركـ ــة يف حتـ ــديـ ــد االحـتـيـ ــاجـ ــات وبلـ ــورة الـ ــرؤى ووضع
االهـداف والـسيـاسـات وآليــة التغـييـر وهل هـذا النـص يعـني
تـفعـيل امل ــواطـن ــة واحلــس ال ــذي ل ــدى امل ــواطـنـني وتخ ـطـي
الـوالءات البـدائيـة والـدخـول الـى املصلحـة العـامـة واالرتكـاز
علــى القيـم واملصـالح املـشتـركـة لـدى النــاس ام هي شفـافيـة
التحـاور ومـراقبـة أعمـال احلكـومـة والـتقيـيم واملـسـاءلـة من
قبل اجملتمع املدني ومنظماته؟
تـصوروا ان املادة ( )22من نفـس القانون (علـى املنظمة ابالغ
محـكـمـ ــة االسـتـئـنـ ــاف لغـ ــرض تعـيـني قـ ــاضٍ ي ـضـمـن سـيـ ــر
االنتخـابــات وينـظم مـحضـراً مـوقعـاً يـتضـمن كـيفيـة إجـراء
االنـتخــابــات ونـتــائجـه) فعالم هــذا الـنـص إذا ك ــان ذلك مـن
صالحـي ــة ال ــوزي ــر ،وهل سـمع اح ــد يف الـتـ ــاريخ املع ــاص ــر ان
مسـؤوالً حكـوميـاً يلغي قـراراً قضـائيـاً ،فايـن سلطـة القـانون
وال سلطة فوق سلطته؟!
أي يد هـذه امتدت لكتـابة نص كهـذا صادرت فيه كل املـعايير
الـوطنيـة والدولـية فـالقضـاء يقـرر صحـة االنتـخابـات ووزير
يلغي هـذا القرار ،رفقـاً أيها الـسادة بـالعراق الـذي أسس أول
شـ ــريعــة قــانــونـيــة يف ت ــاريخ الـب ـشــريــة وأيــة مـنـظـمــات غـيــر
حكـومية حتتـرم نفسهـا تقبل العمل يف ظل نـص أهم مبادئ
نشوئها.
املـادة ( 23ثـانيـاً) من مـسـودة القـانـون (للـوزيـر بقـرار مـسـبب
إلـغاء العـمل بأي قـرار يصـدر من الهيـئة بقـرار مسبـب إلغاء
العـمل بــاي قــرار يـصــدر مـن الهـيـئ ــة العــامــة أو مـن الهـيـئــة
اإلداري ـ ــة للـمـن ـظـم ـ ــة أو مـن رئـيـ ــسه ـ ــا اذا رأى انـه مخ ـ ــالف
للقانون أو النظام الداخلي).
ه ــذه هي املـنهـجيــة اجلــديــدة يف نـظ ــر وزارة اجملتـمع امل ــدني
التـي تبلـورت لــديهـا حـول كـيفيــة التعــاون مع القـطــاع غيـر
احلكومي ،وهذه طريقة الشراكة الكاملة بينهما.
من اعـطى احلق للـسيد الـوزير وحتـت أي مبررات أو شـرعية
قانونـية إلغاء قـرارات تصدر من جمـاعة اتفقت علـى تشكيل
منـظمة تـطوعـية تعـرى مصـاحلها وتـدافع عن قيـام مجتمع
مدني قوي وفعال.
ال ميكـن ان يكـون نـص كهـذا يف قـانـون وجـد مـا بعـد القـرن
العـشـريـن ،يف وقت يـشهـد االجتـاه احلـالـي تبـني اجلـمعيـات
غيـر احلكـوميــة مسـألــة املشـاركـة يف رسم الـسيـاسـات العـامـة
وحتـديــد االحتيـاجـات اجملـتمعــة والعمل علـى ايصـالهـا الـى
مـ ــواقـع القـ ــرار وال ــضغ ــط علــيه ـ ــا الدراجهـ ــا يف الـ ـسـيـ ــاسـ ــة
احلكــوميـة ،كـيف سيـتم ذلك إذا كـان حقهـا هـذا مـسمـوح به
للـمـص ــادرة مـن قـبل وزي ــر يف احلك ــوم ــة واالده ــى واالم ــر ان
يكون ذلك يف نص قانوني.
كـان العـراق قـد صـادق علـى املعـاهـدات واالتفـاقـات الــدوليـة
بــدءاً مـن اإلعالن العــاملي وانـتهــاء بــاتفــاقيــة سيــداو لـلمــرأة
(مع بعـض الـتحفـظ ــات) وبعـبــارة أكـثــر دق ــة علــى ال ـشــرعــة
الــدوليــة حلقـوق اإلنـســان كلهــا ومن هـم مبــادئهـا هــو احلق
غيـر املشـروط لعمل هـذه املنظـمات املـدنيـة غيـر الربحـية يف
العمل بحرية تامة دون تدخل حكومي أو غيره.
امل ــادة ( )24تق ــول (إذا اصـبح ع ــدد اعـض ــاء الهـيـئ ــة اإلداري ــة
لـلمنـظمـة اليكـفي النعقـاده بـشكـل صحيح أو ثـبت ارتكـابهـا
مخالفات فاللـوزير بقرار مسبب تعـيني رئيس أو هيئة ادارية

مـؤقتـة للـمنظـمة تـتولـى االختصـاصات اخملـولة يف نـظامـها
الداخلي.
هـل نسمـي بعدهـذا النـص انه قانـون ملنظـمات غـير حـكومـية
ام انه ملنـظمـات تـابعـة ،قـرارهـا النهـائي بيـد احلكـومـة ولـيس
بيد منتسبيها؟.
امل ــادة (( )27ال يج ــوز للـمـنـظـمــة ان تـتــسلـم أو حتــصل علــى
اموال من أي نـوع من داخل العراق أو خـارجه أو ان ترسل اال
بأذن الوزير).
هـذه املنـظمـات تطـوعيـة غيـر ربحيــة ذات نشــاط انسـاني وال
جنــد ضــرراً يف حـصــولهــا علــى تبــرعــات خــارجيــة أو داخـليــة
شـرط ان تكـون غيــر مشـروطـة وهـي تسـاعـد منـاضلي حـركـة
اجملتمع املدني على التحول باجتاه النوع والتخصص.
امل ــادة  ،31 ،30 ،29،28املـنـظـم ــات الـتـي تعـمـل يف حقل الــنفع
العــام ،اشـتــرطـت الـنـصــوص م ــوافقــة وزيــر اجملـتـمع املــدنـي
ومجلــس ال ــوزراء وسحـبهــا هـم ــا يعـنـي تــدخـال حكــومـي ـاً يف
شؤونها.
امل ــادة  ( 33علــى املـنـظـم ــة ان تقــدم الــى الــوزي ــر خالل شهــر
كـانــون الثـانـي من كـل سنــة بيـان ـاً يتـضـمن األعـضـاء اجلـدد
اسماءهم واعمـارهم وجنسياتهم ومهـنهم وعناوينهم والذين
فقدوا العضوية ومجموع العضوية).
عـودة واضحــة لعقيـدة اخملـابــراتيـة واألمـنيــة والتـي تتقـاطع
مع اهــداف ونـشــأة منـظمــات اجملتـمع املــدنـي القــائمــة علــى
اساس احلـرية وتتفق وتتنـاغم مع املنهجية نفـسها التي سار
عليها النظام السابق والتي عمـلت باستمارات تزكية الصيت
املتكـررة والتـي تفتـرض مـسبقـاً االتهـام اجتــاه منتـسبي هـذه
املنـظمـات ،واذكـر وزارة اجملـتمع املـدني بـقصـاصـات املعـارضـة
آنـذاك حـول هـذه االسـتمــارات املهـنيــة ،علـينــا ان نغـادر هـذه
األس ــالـيــب ذلك الن ال ــوطـنـي ــة لـي ـسـت يف خ ــانـ ــة احلك ــوم ــة
وحــدهــا وامنــا هـي مـتــواجــدة اســاس ـاً يف مـنـت ـسـبـي اجملـتـمع
املدني.
املادة (( )31يحق للوزير حل املنظمة إذا خرجت عن اهدافها
أو م ــارسـت لعـب القـم ــار أو خـ ــزن األسلح ــة وغـي ــرهـ ــا ويحق
االعتراض لدى مجلس الوزراء ويكون قراره قطعياً).
أي قـ ــانـ ــون هـ ــذا ،ي ــسلـب إرادة املـن ـظـمـ ــات غـيـ ــر احلـكـ ــومـيـ ــة
واهـدافهـا ونـشـاطهــا واستقاللـيتهـا ومـواردهـا وكـأنهـا اجهـزة
تسير يف ركبها ولم يكتف بذلك بل وصل األمر الى حلها.
املادة ( )43يعـاقب بـاحلبس ملـدة ال تزيـد على ( )3سـنوات كل
من كان عضواً يف منـظمة تأسست خالفـاً لهذا القانون أو لم
حتصل على موافقة.
ايـن هي مبادئ الـدستور اجلـديد يف ان ال يتعـارض أي قانون
مع مـب ــادئ االسالم ومـبــادئ ال ــدميقــراطـيــة ومـب ــادئ حقــوق
االنـ ــسـ ـ ــان ،وايـن رعـ ـ ــايـ ـ ــة ال ـ ــدول ـ ــة للـمـن ـظـم ـ ــات وح ـ ــريــته ـ ــا
واستقاللها؟.
اكتفـي بهذا احلـوار مع مسـودة القانـون هذه ،أمتـنى ان تعـيد
وزارة اجملـتـمع وجهــة نـظــرهــا وخـيــر م ــا تفـعله ان تــأخ ــذ به
املسودة التـي قدمتها املـنظمات غيـر احلكومية الـى اجلمعية
الــوطنيـة حـيث جعـل للقضـاء وحـده حل االختالفـات ولـيس
اليـة جهـة أخـرى ،لقـد جتــاوزت منـاقـشــة نصـوص كـثيــر من
هـ ــذه الـنــصـ ــوص واخـتـ ــرت اهــمهـ ــا امل دعــمهـ ــا مـن ممــثلـي
اجملتمع املدني على اختالف اختصاصاتها واجتاهاتها.

فلسفة جون ديوي وتأثريها عىل نظام التعليم يف السويد
نظرة عامة على نظام املدارس السويدية

مــن املفـيـ ــد جـ ــداً أن نـلقـي ن ـظـ ــرة
عـامــة علـى املـؤسـسـة املــدرسيـة يف
ال ـســويــد قـبل الـت ــوغل قـي عالقــة
الفلـسفــة البــراغمــاتيــة واألداتيــة
للفيـلسـوف األمــريكي جـون ديـوي
 John Deweyبـنظـام الـتعلـيم
يف السويد.
إن األطف ــال يف ال ـس ــوي ــد يـب ــدأون
سنتهم الـدراسية يف سن الـسابعة.
وان الـتـعلـيـم الـ ــزامـي يف املـ ــدارس
األسـ ــاسـيـ ــة ،grund skolan
اذ يجب على الطالب الدراسة ملدة
 9سنوات مـابني سن السـابعة الـى سن السـادسة
عـشرة .اما احلـضانة f?rskolaفهي تبدأ من
ال ـسـن ــة أألول ــى إل ــى ال ـسـن ــة اخل ــام ـس ــة .وق ــد
إســتحـ ــدث صف قــبل امل ــدرس ــة ي ـسـم ــى الــصف
ال ــتحـ ـض ـيـ ـ ــري f?rskoleklassيف ال ـ ـس ـنـ ـ ــة
ال ـس ــادس ــة مـن عـم ــر ال ـطـفل .ويف ه ــذا الــصف
األخيــر يتـعلم الـطـفل كيـف يتعـايـش مع املـواد
املـ ــدرسـيـ ــة بـ ــأنـ ــواعهـ ــا الــثالثـ ــة ـ االصغـ ــاء att
lyssnaـ الـكتـابـة att skrivaـ القـراءة att
l?ssa.
ـض ـ ـ ـ ـ ـ ـاً ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس مـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـتـقـل ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وه ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــاك اي ـ ـ ـ ـ
frist?endeskolorوتـسمـى املـدارس احلـرة
friskolorأي مــدارس خــاص ــة.ويتــابع اغـلب
األطفــال دراسـتهـم يف املــدرســة الـثــانــويــة(وهـي
غـ ـي ـ ـ ــرال ـ ـ ــزامـ ـي ـ ـ ــة) بـع ـ ـ ــد إنـه ـ ـ ــائـه ــم امل ـ ـ ــدرس ـ ـ ــة
األساسـية.كـما ويـواصل الـعديـد منهم الـدراسة
يف اجلامعة او املعاهد العليا.
ان الـ ـسـن ــة ال ــدراسـي ــة يف امل ــدرس ــة األس ــاسـي ــة
l?s?retهي سنـة العمـل املدرسـي وتتكـون من
:ـ
1ـ الفـ ــصل اخلـ ـ ــريفــي h?stterminمــن 20
اغسطس/آب ـ 20ديسمبر/كانون اول
2ـ الـفـ ـ ـصـل ال ـ ـ ـ ــربـ ـيـع ــي v?rterminم ــن 10
ينــايــر/كــان ــون الث ــاني ـ ي ــونيــو/حــزيــران ومــدة
الـدراسـة حــوالي  178يـوم عـمل علــى األقل.أمـا
فيما يخص العطل يف املدارس السويدية فهي:ـ
ـ العـطلــة الصـيفيـة sommarlovومـدتهـا 9
أسابيع.
ـ عــطل أُخ ــرى أثـن ــاء املـ ــرحل ــة ال ــدراسـي ــة مـثل
عطـلة عيـد امليالد Jullovوعطلـة الربـيع ملدة
إسـب ــوع وعــطل ــة ال ــري ــاض ــة sportlovحـيـث
ق ـسِّـمـت ال ـســويــد إلــى  3مـن ــاطق تـبــدأ مــدارس
اجلنـوب بــالعـطلـة أوالً ومـن ثم وسـط الـسـويـد
وبعدهـا مدارس الشمـال .كما وانه هنـاك عطلة
عـي ـ ــد الف ــصح p?sklovوم ـ ــدته ـ ــا إسـب ـ ــوع
وكـ ــذلك هـن ــاك عــطل ــة يف فــصل اخل ــريف مل ــدة
إسبوع ومـوعدهـا يف شهر اكتـوبر /تـشرين األول
أو يف بداية شهر نوفمبر /تشرين الثاني.

اخلطط الدراسية
يف نظام املدارس هناك عدة خطط دراسية وهي
تشـمل اخلطط العامة املفـروض اإلسترشاد بها
عند وضع اخلطط اخلاصة بكل مدرسة:
1ـ اخلـط ــة ال ــدراسـيـ ــة للحـض ــان ــة (Lpf?98
L?roplanen f?r
)f?rskola
اخل ـ ــطـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدراسـ ــيـ ـ ـ ـ ــة
لـل ـم ـ ـ ــدارس اإلل ـ ـ ــزام ـي ـ ـ ــة
والـصف التحـضيـري ودار
رع ــاي ــة األطف ــال Lpo
94
L?roplanen f?r
den obligatoriska
skola,f?rskolekla
ssen och fritids
shemmen
اخلطة الدراسية للمدارس اخلاصة Lpf 94
ـ L?roplanen f?r de frivilliga
skolformerna
2ـ خطة العمل Kursplan
يف ه ــذه اخلـط ــة ت ـسـت ــرش ــد امل ــدرس ــة ب ــاخلـط ــة
الدراسية لعمل خطـة خاصة بها .وميكن القول
أن كل مدرسة لها خطة عمل خاصة بها.
3ـ خطة احلصص timplan
توضح اخلطة احلد االدنى لعدد الساعات التي
يحـصل عليهـا التـلميـذ خالل فتـرة ال 9سنـوات
يف املدرسة األساسية  :مثال
يحصل التلمـيذ على تعلـيم يف اللغة السـويدية
 1490سـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــة عـلـ ـ ـ ــى األقـل .و 900سـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــة يف
الـريــاضيـات و  480سـاعــة يف اللغـة اإلنـكليـزيـة.
ويبلغ إجمالي عدد الساعات  6665ساعة.
الـشيء املهم يف اخلـطة الـدراسيـة اجلديـدة إنها
تعـتمـد علـى فلـسفـة تـربـويــة تعليـميـة مـتطـورة
وتتلخص فيما يلي:
يـنـبغـي أن يــتعلـم األطف ــال امل ــزي ــد عـن الع ــالـم
والبـيئــة والــدميق ــراطي ــة .كمــا ويجـب أن يكــون
لـديهم حـب اإلطالع ويحصلـون علـى املعلـومات
ب ــأنفــسهـم ويـبحـثــون عـن املعــرفــة بـط ــريقـتهـم
اخل ــاص ــة.ول ــذا أُس ـتُحـ ـدِث ـتْ يف بعــص امل ــدارس
الشعبيـة طرق جـديدة للتـدريس مثالً ()PBL
ـ Problem _passerad l?rande
(التـعليم املـبني علـى حل املـشاكـل).وهي تعتـمد
علــى مـجمــوع ــة من املـش ــاركني (حـيث ال يـطلق
علـيهـم ت ـسـمـيـ ــة طالب او تالمـي ــذ) ي ـش ــاه ــدون
فـيلـمـ ـاً او يق ــرأون مق ــال ــة مـن صحـيف ــة تع ــالج
مـشكلــة معينـة ثم يبـدأون بطـرح األسئلـة وبعـد
ذلك يـتـم إخـتـصــار هــذه األسـئلــة ومـن ثـم يـتـم
الـبحـث عن املـص ــادر التـي تخـص هــذه املــشكلــة
للـكتــابــة عـنهــا.ومـجمــوعــة املـشــاركـني انفـسـهم
يختــارون رئيـسـاً ونــائب الــرئيـس ليـديـرون هـذا
الـنشـاط.يف مثل هـذا النـوع من التـعليم يـصبح
دور امل ـ ـ ــدرس ه ـ ـ ــو دور ارش ـ ـ ــادي فـقـ ــط ح ـيــث ال
يـت ـ ــدخل يف عـمـلهـم إال عـن ـ ــد احل ـ ــاج ـ ــة.وهـن ـ ــا
يحـض ــرنـي مـب ــدأ يـطــبق يف بعـض األحـي ــان يف
بعــض املـ ــدارس وهـ ــو (أن الــصف الـ ــدراسـي هـ ــو

مختبر وليس قاعة محاضرة).
ما عالقة كل ذلك بالفيلسوف االمريكي جون
يعتبر الفيلسوف
ديوي؟
االمـريكي جـون ديوي(1859ـ )1952أألب الـروحي
للتربية التقدمية(او التدريجية)
Progressiva pedagogiken Den.وهـ ــو
من اوائـل التــرب ــويني ال ــذين أسـســوا يف امــريكــا
امل ـ ـ ـ ـ ــدارس ال ـ ـتـجـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـبـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة()f?rs?kskola
ـ
بـاألشتـراك مع زوجـته اليـس شبمـان يف جـامعـة
شيكـاغو  1896ـ1904.وهو فيلسوف قبل أن يكون
ت ـ ـ ــرب ـ ـ ــويـ ـ ـ ـاً أي ع ـ ـ ــاملـ ـ ـ ـاً يف مـج ـ ـ ــال الـ ـت ـ ـ ــربـ ـي ـ ـ ــة
والـتعلـيم.الـتعلـيم الـتقــدمـي او التــدريجـي هي
حـ ـ ــركـ ـ ــة منــت وتـ ـطـ ـ ــورت م ــن محـ ـ ــاوالت اصالح
الــتعلـيـم األمـ ــريكـي بـني اواخ ــر الق ــرن الـت ــاسع
عشـر ومنتصـف القرن العـشريـن.وتعود جـذورها
الـ ـ ــى فـالسفـ ـ ــة عـ ـصـ ـ ــر ال ــنهـ ـضـ ـ ــة وبـ ـ ــاألخ ــص
الفـيلـســوف التــربــوي جــان جــاك روســو وكــذلك
جــوهــان بــستــالــوزي وفــريــدريك فــرويـبل .وهــذه
الـ ـظ ـ ــاه ـ ــرة ق ـ ــد اح ـتـ ـض ـنــت وش ــملــت اجمل ـ ــاالت
الـزراعيــة واألجتمـاعيـة والتعلـيميـة.وقـد طـالت
هــذه النـظــريــات الـتعـليـميــة التـطــور الـصنــاعي
اجلـديــد ايضـا.تـؤكــد نظـريـة الـتعليـم التقــدمي
علــى اسـتمــراريــة اع ــادة بن ــاء اخلب ــرة احلي ــاتيــة
وتـضع تــربيــة الـطفل يف مــركــز األهـتمــام.ديــوي
ذكـر ان علـى املـدرسـة ان تعـكس مـستـوى الـتطـور
األجـتمــاعي.وقـد احــدثت هـذه الـنظـريـة تــأثيـراً
دائـمـ ـاً عل ــى امل ــدارس األم ــريكـي ــة.ومـن اجل ــدي ــر
بـالـذكـر انه ظهـرت حـركـات تعلـيميـة مشـابهـة يف
اوروبــا ومتـأثـرة بـأفكـار ديــوي كمـا وانه قـد تـأثّـر

ايـضــا بـبعـض اس ــاليـب الت ــربي ــة األوروبيــة مـثل
اسل ــوب الــصف املفـت ــوح()open classroom
وكـذلك بـنظـريـات األصالح التـربـوي الـذي دعت
الـيه امل ــربـي ــة والفـيل ـس ــوف ــة األيـط ــالـي ــة م ــاري ــا
مـونتسـوري والتي تأثـرت بأفكـارها دور احلضـانة
السـويديـة  ،ومازال تـأثيرهـا ساري املفعـول حتى
هذه اللحظة.
إن الـبن ــاء التــربــوي الـســويــدي ال ــذي بُنـيَ علــى
اس ـ ــاس ن ـظ ـ ــري ـ ــات ج ـ ــون دي ـ ــوي وافـك ـ ــار م ـ ــاري ـ ــا
مـ ــونـتـ ـسـ ــوري قـ ــد خـلق وبــنجـ ــاح مجــمل ن ـظـ ــام
التعلـيم يف املدارس مع األخـذ بنظـر األعتبـار ما
اضــافه التـربـويـون الـسـويـديـون ومحــاوالتهم يف
تـكيـيف هــذه األفكــار والنـظــريــات بحـيث تـتالءم
مع مستوى التطور يف اجملتمع السويدي.
كيف تأثرت السويد بتعاليم جون ديوي
التربوية؟
لقـد كانـت السـويد ومـازالت انتقـائيـة يف اختـيار
األفكـار والنـظريـات يف مجال الـتربـية والـتعليم؛
األنتقـاء مـن األفكــار األشتــراكيـة او مـن األفكـار
الـ ــرأسـمـ ــالـيـ ــة ان ــطالق ـ ـاً مـن سـيـ ــاسـ ــة احلـ ــزب
األشتـراكي الـدميـوقـراطي .ومبـا أنهـا لهـا عالقـة
مـوغلـة يف القـدم مع األملـان جيـرانهم فلـذا سمع
التـربـويـون الـسـويـديـون ب جـون ديـوي أول مـرة
عن طريقهم .وُنشـرت املقالة األولـى له مُترجَمة
عـن الـلغ ــة االمل ــانـي ــة ع ــام  1902وك ــانـت بعـن ــوان
(ال ـ ــرغ ـب ـ ــة واالرادة املُـجهَ ـ ــدة) .وق ـ ــد نُ ـ ـشِ ـ ــرت يف
اجلــريــدة الـتقــدمـيــة امل ـسـمــاة (املــدرســة).وكــان
احملرر هـو تربوي سـويدي يدعـى آرثر بنـدكسون.

طارق حرب
يف ذلك الــوقت كــانــوا يــسمــونه skolmanأي
مـوظف مـدرسي ولـيس pedagogأي تـربـوي.
انتقل آرثـر مـن ستـوكهـولم الـى يـوتـيبــوري لكي
ي ـشـ ــرف عل ــى أول م ــدرسـ ــة مخـتل ـطـ ــة (طالب ـ
ط ــالبــات) يف الـســويــد وك ــانت تــسمــى حـينــذاك
samskolan.وبع ـ ــده ـ ــا عُ ـيِّــن م ـ ــديـ ـ ــراً له ـ ــا
( 1901ـ ،)1904وهو أول مدير لهذه املدرسة.
بهذه الطريقة عُـرِفَ ما يسمى الـيوم ب(التربية
ال ــتق ـ ــدم ـي ـ ــة او ال ـتـ ـ ــدريج ـي ـ ــة) prograssiv
pedagogikالتـي وضع أُســسهــا الفـيلـســوف
الب ــراجمــاتـي _ األداتي جــون ديــوي .وقــد بــرز
األهـتمـام به مـرة اخـرى عـام  1946وكـان تــأثيـره
واضح ـاً علــى إصالح اخلـطــة الــدراسيــة لـنفـس
العام.
ومن النـاشطـات واملتحمـسات لـنشـر افكـار جون
ديــوي التـربـويــة من الـسـويـديـات كــانت املــربيـة
الف ــا مـي ــردال .فق ــد كـتـبـت ون ـش ــرت كـثـي ــراً مـن
املقـ ــاالت والــبحـ ــوث تـ ــوضح فــيهـ ــا ن ـظـ ــريــته يف
مجال التربية والتعليم.
عنــدمــا انفج ــرت الثــورات الـطـالبيــة يف الع ــالم
عـام  ، 1968عمـت السـويـد املظـاهـرات الـطالبيـة
يف كل مكـان  ،حـينهـا بـرزت الـى الـسـطح اهـميـة
نـظريـات جون ديـوي التـربويـة مرة ثـانيـة.وإلى
أآلن تعـمل املــؤسـســة املــدرسيــة الـســويــديــة وفق
نـظــريـته يف مجــال الـتعـليـم ويف محــاولــة إزالــة
الفوارق املعرفية بني املدرسة واجملتمع.
السمات العامة لنظرية جون ديوي التربوية _
التعليم التقدمي
 _1املـهمــة األس ــاسيــة لـلمــدرس ــة هي أن تــدرب
الـطــالـب علــى الـتع ــاون وعلــى تـبــادل الـتــأثـيــر
للوصول إلى الهدف املشترك.
 _2أساس التعليم يُبْنى على اكتشاف الرغبات
اخلـ ــاصـ ــة والقـ ــدرات الغـ ــريـ ــزيـ ــة عـنـ ــد ال ـطـفل
وكــذلك علــى اكتـشـاف مــا يحتـاجه الـطفل ومـا
يـأمـله من نـشـاطـات.وكــذلك علـى تـدريـبه علـى
الـتكـيف مع الــوسـط وإع ــادة بنــاء هــذا الــوسـط
مبا يتناسب مع رغباتهم وحاجاتهم.
 _3ان املـي ــول والـن ـش ــاطـ ــات الف ــرديـ ــة لل ـطـفل
تُنَظَّم وتُقاد من خالل
النشاطات اجلماعية التي تعكس مستوى تطور
اجملتمع.
_4الــطالب واملـ ــدرسـني يـ ــوزعـ ــون املهـ ــام فـيـمـ ــا
بينهم  ،يعني أن الطالب هنا هو
كـائن إيجـابي له دور معني ولـيس كـائنـاً سلبـياً ،
وان املدرس هو املرشد وليس املصدر
ال ــوحـيـ ــد للــمع ــرف ــة ،ومــن مهـمـ ــاته أن يـ ـســمح
لـل ـ ـطـ ـ ـ ــال ــب أن ي ـكـ ـت ـ ـ ـشـف األشـ ـيـ ـ ـ ــاء م ــن خـالل
التجربة.
 _5إن الطـالب ليـس علبـة فارغـة يتـم حشـوها
ب ــاملع ــرف ــة وإمن ــا ه ــو ك ــائـن ب ــاحـث عـن املع ــرف ــة
ويسـتطيع أن يعِّـلم نفسـه من خالل املشـاركة يف
النشاطات.
موجز نظرية جون ديوي تتلخص بأربع نقاط
اساسية
1ـ التعَّلم من خالل العمل
Learning by doingـ Att l?ra
genom att g?ra

 2ـ العمل اليدوي Handsarbete
 3ـ حل املشاكل بطريقة سيكولوجية بدون جرح
ملـشـاعــر الطـالـب .أي إحتــرامه يف اثنـاء حل أي
مشكلة قد يتعرَّض لها.
 4ـ إن املـدرسة هي مختبـر وليس قاعـة محاضرة
ـ skolan ett laboratorium inte ett
auditorium
عناوين من األنترنت
http://www.skolverket.se
http : //www.evreka.se
http://www.britannica.com
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5ـ معجم الفالسفة ـ جورج طرابيشي
 6ـ املعجم الفلسفي اخملتصر ـ دار التقدم
تعريف فلسفي(البراغماتية) Pragmas
tism
(من اليـونانـية pragmaفعل ،نشـاط ،عمل):
تـي ــار مـث ــالـي ذاتـي  ،ي ــرى يف املـنـفعـ ــة العــملـي ــة
لل ــمعـ ـ ــارف مـ ـص ـ ـ ــدراً له ـ ـ ــا ومع ـيـ ـ ــاراً رئ ـي ـ ـس ـي ـ ـ ـاً
ل ــصحــته ـ ــا.وك ـ ــانـت املـب ـ ــادئ األس ـ ــاسـي ـ ــة له ـ ــذه
الـفلـ ــسفـ ــة قـ ــد صــيغـت يف ســبعـيـنـي ـ ــات القـ ــرن
ال ـتـ ـ ــاسع ع ـ ـشـ ـ ــر عل ـ ــى ي ـ ــدي ش ـ ــارلـ ــس ب ـي ـ ــرس
 ، 1914_1839الـذي طرح املـوضوعـة الشهـيرة :
(وجـود الـشيء يـعني كـونه نـافعـاً) .وقـد صـادفت
البــراغمــاتيــة منـذ مـطلع القـرن احلــالي رواجـاً
واسع ـ ـاً يف اوسـ ــاط األنـتـلجـنـ ـسـيـ ــا األمـ ــريـكـيـ ــة
واألنــكل ـي ـ ــزيـ ـ ــة بف ــضل اع ـم ـ ــال ول ـيــم ج ـي ـمـ ــس
(.)1910_1842وبني ال ــوان الب ــراغم ــاتيــة ت ــأتي
(أألداتـيــة instrumentalismجــون ديــوي)
و(العـمليـاتيـة operationalismبـريجمـان)
و(األنسـانيـة شيلـر).وفيمـا يـخص أألداتيـة عنـد
ديـوي فهـو يعتبـر أن املعـرفة هـي األداة الوحـيدة
يف تطور اجملتمع واملدرسة.
مالحظة مهمة
يف هـذه األيــام يجـري احلـديـث عن عـالـم روسي
تـربـوي وعـن نظـريــاته املهمـة يف مجـال التـربيـة
والتعليم وهـو الفيلسـوف ليف فيكوتـسكي .لقد
تــويف هــذا الع ــالم عــام  1936وبـسـبب الـظــروف
السيـاسية لم تنتـشر افكاره يف السـويد حينذاك
إال عل ـ ــى ن ـط ـ ــاق ضــيق.ام ـ ــا مج ـ ــال اه ـت ـم ـ ــامه
الـ ــرئـيـ ـســي فهـ ــو أإلبـ ــداع واخلـيـ ــال يف مـ ــرحلـ ــة
الطفـولـة.ومن احملـتمل أن تُـسْتَعـاض عـن بعض
افـك ـ ــار ج ـ ــون دي ـ ــوي ب ـ ــأفـك ـ ــار ف ـيـك ـ ــوت ـ ـسـكــي يف
املـسـتقبـل،والنقـاش مـسـتمـر حـول هـذه املـسـألـة
حتـى اآلن.وسـأحــاول ان اكتـب عنه يف املـستـقبل
ـال ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب.

