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لكن هذه املتغريات تطرح �أي�ضا الكثري من امل�شكالت،
نذكر منها على �سبيل املثال :الكم الهائل من املعلومات
اخلاطئة وامل�ضللة ،وحقوق الت�أليف وامللكية الفكرية
ال��ت��ي حتجب ج���زءا م��ن امل��ع��ارف املهمة على البلدان
النامية ،وال��ن��زع��ة �إىل فر�ض مقابل م��ايل للو�صول
�إىل املعلومات ،و�إمكانيات توظيف هذه التكنولوجيات
لن�شر العن�صرية والتطرف بل الإرهاب �أي�ضا� .إنَّ هذه
املخاطر ت�ؤكد جمددا �أنَّ العملية التعليمية ال بد �أن
ترتكز على م�ؤ�س�سات و�سيا�سات ،و�أن يتوالها معلمون
ومربون متخ�ص�صون.
و ُتطلق اليون�سكو �صرخة فزع على تراجع دور املعلمني
وامل���رب�ي�ن يف ال�����س��ن��وات احل��ال��ي��ة ،وت���ده���ور م�ستواهم
املعي�شي وظروف عملهم ،وحتذر من التبعات الوخيمة
لذلك� .إنَّ جودة التعليم ترتبط حتما بجودة املعلمني،
وت��ق��دم فنلندا امل��ث��ال ال��ب��ارز ع��ل��ى ذل���ك ،ف��ه��ي ت��ق��ع يف
امل��رت��ب��ة الأوىل يف ج���ودة التعليم ويف ت��ق��دمي �أف�ضل
الرواتب واالمتيازات لهيئات التدري�س.
كما ُتطلق اليون�سكو �صرخة فزع على الغمو�ض الذي
�أ���ص��ب��ح ح��ا���ص�لا ب�ين امل���ب���ادرات ال��ر���س��م��ي��ة وامل���ب���ادرات
اخل���ا����ص���ة ،وت����راج����ع الإن����ف����اق ال���ع���ام ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��ي��م.
واحلقيقة �أنَّ احللول املقرتحة يف هذا التقرير ملواجهة
ه��ذا امل�شكل ال��ث��اين ال تبدو كافية وجم��دي��ة ،وي�شعر
قارئ التقرير بنوع من احلرج واال�ضطراب ،فالتقرير
ُي��ق��ر ب����أنَّ مت��وي��ل التعليم ال ميكن �أن يتم م�ستقبال
دون تدخل وا�سع من الأط��راف غري احلكومية ،لكنه
ي��ط��ال��ب يف الآن ذات����ه ب�����س��ي��ا���س��ات تعليمية متكاملة
ور�شيدة ،ويقرتح نوعا من الإدارة الدولية للتعليم.
لكن� ،إذا كانت احلكومات الوطنية قد �أ�صبحت عاجزة
عن ر�سم ال�سيا�سات التعليمية ومراقبتها ،فهل ُيكن
لهيئات دولية �أن تنجح يف ذل��ك؟ وه��ل تكفي الدعوة
لدعم م�شاركة املجتمع املدين يف املنظومة التعليمية،
واحلال �أنَّ املفهوم الف�ضفا�ض للمجتمع املدين يف�سح
املجال لكل االنحرافات ،مثل ال�سيطرة على املجتمعات
الفقرية ع�بر امل�ؤ�س�سات التعليمية املعوملة ،وحتويل
ال��ت��ع��ل��ي��م يف ب��ل��دان ال��ع��امل ال��ث��ال��ث �إىل خ���زان عمالة
رخي�صة للعامل ال�صناعي ،كما يح�صل يف الهند التي
تقدم �آالف املهند�سني يف «الإعالمية» يعملون برواتب
زهيدة باملقارنة ب�أمثالهم يف البلدان امل�صنعة؟
يتبي بو�ضوح الفائدة من
وم��ن ه��ذا املنطلق ،قد ال َّ
االنتقال املفهومي الذي يدعو �إليه �أ�صحاب التقرير،
�أي االنتقال من مفهوم «ال�صالح ال��ع��ام» �إىل مفهوم
«ال�صالح امل�شرتك ال��ع��امل��ي» .يذكر �أ�صحاب التقرير
�أنَّ املفهوم الأول قد ن�ش�أ يف ظل االقت�صاد الليربايل
الكال�سيكي ال��ذي مينح للدولة جم��االت خم�صو�صة
للتدخل ،منها التعليم� .أم���ا امل��ف��ه��وم ال��ث��اين املقرتح
ب��دي�لا ع��ن��ه ف��ه��و ي���أخ��ذ ب��ع�ين االع��ت��ب��ار واق���ع ال��ع��ومل��ة
و�إع�����ادة ت��ع��ري��ف �أدوار ال���دول���ة ال��وط��ن��ي��ة .ل��ق��د ط��رح
التقرير �أ�صل امل�شكلة وه��و التناف�س بني احلكومات
وال���ق���ط���اع اخل���ا����ص وامل��ج��ت��م��ع يف ت��وج��ي��ه امل��ن��ظ��وم��ة
التعليمية ،لكنه مل يقدم تطورات وا�ضحة لتو�ضيح
هذه العالقة� ،سيما و�أن منظمة اليون�سكو ما فتئت

تلفت الأنظار منذ �سنوات �إىل خطورة ظاهرة ت�سليع
التعليم التي اكت�ست العامل كله.
ث�� َّم��ة ت�سليم وا���ض��ح ب�����أنَّ ال����دول مل ت��ع��د ق����ادرة على
متويل التعليم مبفردها ،و�شعور قوي بخطر �سيطرة
املال على العملية التعليمية ،وقناعة را�سخة ب�ضرورة
ب��ق��اء ال��ت��ع��ل��ي��م يف ���ص��ال��ح الإن�����س��ان وجم�����س��دا للقيم
الإن�سانية العليا ،ل��ك��نَّ التوفيق ب�ين ه��ذه النزعات
املتعار�ضة لي�س بالأمر الهني وقد َ�س َعى هذا التقرير
�إىل ط���رح امل�����ش��ك�لات و�إب�����راز ال��ت��ب��ع��ات امل��ت��وق��ع��ة� .أم��ا
احل��ل��ول ،فرمبا كانت ال�سرعة املتناهية للمتغريات
ح��ال��ي��ا �إح����دى ع��وائ��ق��ه��ا ،ف�لا �أح���د مي��ك��ن �أن يتكهن
مبا �ستنتهي �إليه التطورات التكنولوجية بعد ع�شر
�سنوات �أو ع�شرين �سنة م��ن الآن .ناهيك �أنَّ بع�ض
املنظرين يتحدث ع��ن اخ��ت��ف��اء امل�ؤ�س�سة التعليمية
بال�شكل امل��ع��روف ح��ال��ي��ا؛ ف��ه��ل دف���اع اليون�سكو عن
امل�ؤ�س�سات التعليمية واملعلمني واجلامعيني �سيكون
كافيا يف مواجهة «مولنة» التعليم من جهة ،وتطور
تكنولوجيا املعلومات من جهة �أخرى؟ وهل «تدويل»
الق�ضية ودع���م حكامة عاملية للتعليم ُي�ساعد على
احلل� ،أم �أنَّ اختيارات و�سيا�سات الدول الوطنية هي
ال��ت��ي �ستظل الفي�صل؟ الأك��ي��د �أن��ن��ا نعي�ش حت��والت
توازي -من حيث العمق والنوعية -تلك التي عا�شها
ال��ع��امل يف م��رح��ل��ة ال��دخ��ول �إىل الع�صر ال�صناعي.
�آنذاك اختفت امل�ؤ�س�سات التعليمية التقليدية ،وح َّلت
حملها املدار�س واجلامعات بال�شكل املعروف اليوم.
ف��ه��ل ت��خ��ت��ف��ي ه����ذه ب���دوره���ا وحت����ل حم��ل��ه��ا �أ���ش��ك��ال
جديدة؟ �أم �أنَّ تراجعها هو م�ؤ�شر تراجع الثقافة يف
جمتمعات العوملة؟
قد يكون من املفيد هُ نا تقدمي مقارنة �سريعة بني
ه��ذا التقرير ووثيقة «�إ�سرتاتيجية البنك ال��دويل
للتعليم يف �أف���ق  .»2020فلئن ات��ف��ق ال��ط��رف��ان على
ت��ث��م�ين الإجن�������ازات ال��ك��م��ي��ة ال���ك�ب�رى وال��ت��ن��ب��ي��ه �إىل

حجم التحديات املقبلة ،ف�إنهما ق��د قدما قراءتني
خمتلفتني لق�ضية التعليم .فوثيقة البنك ال��دويل
ت��ب��د�أ منذ عباراتها االوىل بتحديد ال��ه��دف املن�شود
يف حت�سني التناف�سية االقت�صادية للدول ب�إن�شاء يد
عاملة عالية اجلودة وقادرة على التكيف مع متغريات
�سوق العمل .وي��ع��زو البنك ال���دويل ارت��ف��اع معدالت
البطالة بعجر الأنظمة التعليمية عن �إعداد ال�شباب
للح�صول على ال��ك��ف��اءات املطلوبة يف ���س��وق العمل.
وي���ح���دد ت��دخ�لات��ه الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة  2020يف ت��وف�ير
التدريب للجميع ،وهو غري التعليم املدر�سي و�إن كان
جزءا منه .فلقد تقل�ص عدد الأطفال املحرومني من
التعليم وتراجع من  106ماليني �سنة � 1999إىل 68
مليونًا �سنة  ،2008وا�ستفادت ال��ب��ل��دان النامية من
ذل��ك؛ �إذ بلغت ن�سبة املتمدر�سني (الأط��ف��ال الذين
ي��ذه��ب��ون �إىل امل���دار����س)  80ب��امل��ائ��ة ،ون�����س��ب��ة ال��ذي��ن
يوا�صلون تعليمهم االبتدائي �إىل النهاية  60باملائة.
لكن املطلوب بعد ذلك دعم كفاءاتهم التدريبية كي
ي�صبحوا ي��دا عاملة ذات ج��ودة وق��درة على التحول
م���ن ���ص��ن��ف م���ن ال��ع��م��ل �إىل �آخ�����ر ،ح�����س��ب امل��ت��غ�يرات
االقت�صادية والتكنولوجية املت�سارعة .هكذا يطرح
البنك ال��دويل الق�ضية .ويو�صي ب���أن ي��ب��د�أ التعليم
يف فرتة مبكرة ،ال ل�شيء �إال لأن الدرا�سات احلديثة
يف علم النف�س تثبت �أن الطفل ال���ذي ي��ب��د�أ التعلم
قبل �سن ال�ساد�سة يكون �أكرث قدرة يف امل�ستقبل على
االنتقال من �أ�صناف خمتلفة من الأعمال.
�سي�شعر ال��ق��ارئ وه��و ي َّ��ط��ل��ع ع��ل��ى ت��ق��ري��ر اليون�سكو
�أن���ه ي��رد ب�صفة غ�ير مبا�شرة على بع�ض م��ا ي��رد يف
وثيقة البنك الدويل ،و�إن تقاطع معها يف العديد من
امل�سائل .فثمة ال �شك مناف�سة �ضمنية بني ر�ؤيتني يف
التعليم ،تتعار�ضان بني هاتني امل�ؤ�س�ستني الدوليتني.
َب ْيد �أن اليون�سكو ال تعدو �أن تكون قوة معنوية ،لي�س
لها �إمكانيات مالية للتدخل ،ب��ل تعاين ه��ي نف�سها
منذ �سنوات من �صعوبات مالية يف الت�سيري ،دفعتها
لتطبيق برامج تق�شف قا�سية� .أما البنك الدويل فقد
�أنفق منذ �سنة � 1962إىل اليوم حوايل  70مليار دوالر
لدعم و�إ�صالح النظم التعليمية يف العامل ،و�أ�شرف
ع��ل��ى �إجن����از  1500م�����ش��روع يف خم��ت��ل��ف ال����دول ،وق��د
ر�صد ع�شرات املليارات لتطبيق خطته الإ�سرتاتيجية
املمتدة �إىل �سنة .2020
� ...إنَّ التذكري بهذه املعطيات ُي�سهم يف الإجابة عن
ال�����س���ؤال امل��ت��ب��ادر �إىل ال��ذه��نُّ � :أي ال��ر�ؤي��ت�ين �ستكون
الأك��ث�ر ت���أث�يرا ف��ف��ي امل�ستقبل :ال���ر�ؤي���ة النفعية �أم
الر�ؤية ال�شاملة؟
---------------- الكتاب�« :إعادة التفكري يف الرتبية والتعليم». امل����ؤل���ف :ت��ق��ري��ر م��ن��ظ��م��ة الأمم امل��ت��ح��دة للرتبيةوالعلوم والثقافة.
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«�إعادة التفكري يف الرتبية والتعليم» ..تقرير منظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة

ُم َّمد احلداد *
التقرير هو الثالث يف تاريخ منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة ،وقد �أن�شئت بعد احلرب العاملية الثانية لتكون �أداة املجتمع الدويل يف ن�شر ثقافة ال�سالم
هذا
ُ
وتعميم العلم واملعرفة ودعم تبادل املعلومات بني جمتمعات ال�شمال واجلنوب ور�صد تطورات ال�سيا�سات الرتبوية يف العامل .وكانت املنظمة �أ�صدرت تقريرا توجيهيا �أول �سنة
 1972عنوانه «لنتعلم كيف نكون» ،ثم تقريرا توجيهيا ثانيا �سنة  1996عنوانه «الرتبية كنز مكنون».
لقد ر�أتْ املنظمة �أن تط ُّورات كثرية ونوعية ح�صلت يف ال�سنوات الأخرية؛ مبا يدفع �إىل مراجعة جذرية للعديد من الق�ضايا واملفاهيم املعتمدة �إىل حدِّ الآن؛ لذلك حمل
التقرير اجلديد يف عنوانه عبارة «�إعادة التفكري» ،وجاء ُمتفاعال مع اخلطاب ال�سائد حاليا ،والذي يدور على �ضرورة ربط التعليم بتوفري فر�ص العمل للمتعلمني؛ مبا َي ْعني
�أنَّ وظيفة التعليم تختزل �أكرث ف�أكرث يف �صنف من التكوين املهني ،بينما تتقل�ص الوظائف التعليمية الأخرى التي تهدف لتكوين الإن�سان واملواطن ودعم احل�س الإبداعي
والفني ودعم ثقافة االختالف وال�سالم وربط املتعلم بق�ضايا ع�صره وحميطه.

لقد َن��� َ��ش��ر ال��ب��ن ُ��ك ال���دو ُّ
يل يف ال�����س��ن��وات الأخ�ي�رة عدة
تقارير ودرا�سات تنبه �إىل الهوة التي �أ�صبحت تف�صل
ب�ي�ن امل��ت��ع��ل��م�ين و����س���وق ال��ع��م��ل ،وق���ام���ت ال��ع��دي��د من
الدول مبراجعات جذرية لنظامها التعليمي لتقلي�ص
املواد الإن�سانية والأدبية ،وتقلي�ص ما ُيدعى بالعلوم
الأ�سا�سية ،مثل الريا�ضيات ،والتخل�ص من العديد
من االخت�صا�صات الكال�سيكية اعتبارا بكونها مل تعد
مطلوبة يف �سوق العمل .لكن ماذا �ستكون نتائج ذلك
على م�ستقبل الرتبية والتعليم؟
تقرير اليون�سكو اجلديد ُيقر ب���أنَّ النظام التعليمي
التقليدي �أ�صبح ميثل عائقا �أمام �إمكانيات الت�شغيل
املتوفرة �أم��ام الأج��ي��ال اجل��دي��دة من ال�شباب ،ويك ِّرر
هذا الإقرار يف العديد من �أجزائه ،وهذا موقف يحمل
العديد من الدالالت؛ لأنه �أ�صبح يفر�ض نف�سه يف كل
الدول تقريبا ،لكن :هل يعني ذلك �أن ر�ؤية اليون�سكو
�ستتقاطع مع ر�ؤية البنك الدويل� ،أم �أن املنظمة التي
�أن�شئت لتدعم العلم والثقافة يف ال��ع��امل �ستحتفظ
بخ�صو�صياتها يف ت�شخي�ص الو�ضع القائم وتقدمي
احللول له؟
ُيكن القول ب���أنَّ ر�ؤي��ة اليون�سكو ،كما تربز من هذا
ال��ت��ق��ري��ر تتميز ب��اخ��ت�لاف�ين رئي�سيني ع��ن اخل��ط��اب
االق���ت�������ص���ادي ال�����س��ائ��د ح��ال��ي��ا يف م���و����ض���وع ال�ترب��ي��ة
والتعليم:
 �أوال :ت����ؤك���د ال��ي��ون�����س��ك��و ب���ق���وة -م����ن خ��ل�ال ه��ذاالتقرير� -أنَّ جمود املنظومة الرتبوية والتعليمية
ميثل �سببا من �أ�سباب �أزم��ة البطالة يف العامل ،لكنه
لي�س ال�سبب الوحيد ،وتتبنى النظرية التي تربط
البطالة بالثورة االت�صالية والتكنولوجية الأخ�يرة
(ي��راج��ع اجل��دل القائم حاليا ح��ول ه��ذا املو�ضوع يف
تقدمينا لكتاب دافيد كوهني املن�شور يف ملحق �شهر
مار�س املا�ضي) .فاملعاينة التي تتبناها اليون�سكو هي

6

�أن العامل قد �شهد يف الع�شريتني الأخريتني تراجع
الفقر ،لكنه �شهد يف الآن ذات��ه ازدي��اد التفاوت داخل
كل جمتمع وب�ين دول ال��ع��امل ،و�أن ن�سبة النمو التي
�أحدثتها ال��ث��ورة التكنولوجية احلديثة �أ�ضعف من
امل��ط��ل��وب ل��ت��وف�ير ف��ر���ص ال��ع��م��ل ل�����ش��ب��اب ال��ع��امل كله،
مب��ا يف ذل��ك �شباب ال��ب��ل��دان املتقدمة .فالبطالة هي
�إح����دى امل�����ش��ك�لات امل�ترت��ب��ة ع��ل��ى ال��ع��ومل��ة وع��ل��ى منط
التنمية ال��ذي فر�ضته ،والنظم التعليمية ال�سائدة
غري متالئمة مع معطى العوملة فهي ُت�سهم بذلك يف
تعميق �أزم��ة البطالة ،لكن ال ميكن �أن تعد امل�س�ؤولة
الأوىل �أو الوحيدة على ذلك.
ومن موقع امل�س�ؤولية جتاه الأجيال القادمة ،ينبغي
�أن ت��راج��ع ال��ب��ل��دان �سيا�ساتها التعليمية ك��ي يتالءم
التعليم مع �سوق العمل؛ �إذ يبلغ ع��دد العاطلني عن
العمل يف ال��ع��امل (�سنة � )2013أك�ثر م��ن  200مليون
���ش��خ�����ص .ل��ك��ن ه���ذا امل��ع��ط��ى ي��ن��ب��غ��ي �أن ُي��رب��ط �أي�����ض��ا
بتنامي احليف يف العامل ،حيث ي�سيطر  %1من �سكان
املعمورة على ن�صف ثرواتها ،بينما يتقا�سم  %99منهم
الن�صف الباقي .فال ميكن حل امل�شكل مبجرد تغيري
املنظومة التعليمية ،و�إمنا ينبغي �أي�ضا �إعادة التفكري
يف من��ط التنمية ال���ذي فر�ضته ال��ع��ومل��ة يف العقدين
الأخ�يري��ن ،وق��د �أدى -كما ذكرنا� -إىل تراجع الفقر
وت�صاعد التفاوت يف الآن ذاته .وتربز هذه املفارقة يف
التعليم �أي�ضا� ،إذ تراجع عدد املحرومني من التعليم
يف ال��ع��امل تراجعا ملحوظا بينما ت��زاي��د ال��ت��ف��اوت يف
جودة التعليم و�أ�صبحت هذه اجلودة رهينة القدرات
املالية للمتعلم و�أ�سرته.
 ث��ان��ي��ا :ت����ؤك���د ال��ي��ون�����س��ك��و ب���ق���وة -م����ن خ��ل�ال ه��ذاال��ت��ق��ري��ر -ع��ل��ى مت�سكها بفل�سفتها يف التعليم ،كما
�صاغتها يف تقريرها ال�سابق ال�صادر �سنة  ،1996التي
حت��دد للتعليم مرتكزات �أرب��ع��ة متكاملة وه��ي :تعلم

املعرفة ،وتعلم العمل ،وتعلم العي�ش امل�شرتك ،وتعلم
�أن ن��ك��ون .ف��م��ع �إق����رار ال��ي��ون�����س��ك��و ب�����ض��رورة م�لاءم��ة
املنظومة التعليمية مع حاجيات �سوق العمل ،ف�إنها
ت���ؤك��د �أي�����ض��ا �أنَّ ه��ذه املنظمة ال ميكن �أن تختزل يف
جانب �إعداد العمال ،و�إمنا هي �أي�ضا منظومة لإعداد
امل��وط��ن والإن�������س���ان ،وج��ع��ل��ه ق����ادرا ع��ل��ى ف��ه��م ع�صره
وبيئته.
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ف�ل�ا ب���د �أن ت���راج���ع امل��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ك���ي ي��ك��ون
الإن�سان قادرا على التعامل مع هذا التغري .ويفرت�ض
ذلك التخل�ص من البعد التلقيني يف التعليم ،وجتاوز
النظرة التقليدية التي تربط التعليم بب�ضع �سنوات
م��ن ال�����ش��ب��اب ،وا���س��ت��ب��دال��ه��ا مب��ب��د�أ التعليم املتوا�صل
مدى احلياة وتوفر الفر�ص با�ستمرار للفرد لإع��ادة
ال��ت���أه��ل ح�سب ت��ط��ورات ���س��وق ال��ع��م��ل ،كما ينبغي �أن
تعمل املنظومة التعليمية على جعل الإن�����س��ان ق��ادرا
على توظيف التكنولوجيات احلديثة للتعليم الذاتي.
ومتثل هذه التكنولوجيات �أح��د املتغريات الرئي�سية
ذات ال��ت���أث�ير ال��ب��ال��غ يف الفل�سفة التعليمية ع��ام��ة.
ف���م���ن �إي���ج���اب���ي���ات���ه���ا ت���ق���دمي و����س���ائ���ل غ��ي�ر م�����س��ب��وق��ة
للتعليم ال��ذات��ي ،ال�سيما و�أن جيل ال�شباب ه��و جيل
الإنرتنت وو�سائل التوا�صل االجتماعي .ويعدُّ العامل
حاليا �أك�ثر من مليار �شاب و�شابة ت�تراوح �أعمارهم
ب�ين  15و��� 24س��ن��ة ،وت��ق��در ن�سبة ال�����ش��ب��اب امل�ستعمل
للتكنولوجيات االت�صالية احلديثة ب��ـ 90باملائة ،كما
�أنَّ  %40م��ن الب�شر م��ن خمتلف الأع��م��ار ي�ستعملون
هذه التكنولوجيات� .إنَّ طموح التعليم مدى احلياة
والتحيني امل�ستمر للمعارف �أ�صبح ممكنا بف�ضل هذه
املعطيات ،مبا يدفع املنظومات التعليمية �إىل �إدم��اج
ه���ذا امل��ع��ط��ى يف ت�����ص��ورات��ه��ا وو���ض��ع ال��ط��رق املنا�سبة
لتوظيفها واال�ستفادة منها.

