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امل��ج��ت��م��ع��ات ه����و م����ا ن���ت���ج ع���ن���ه ت��ن��ف��ي��ذ وا����س���ت���دام���ة
الإ�صالحات ال�سيا�سية التي مت اتباعها.
و ُي��� ِ��ش ْ�ير الكاتب �إىل �أنَّ �إ���ص�لاح ال�سيا�سات والإدارة
دون االنفتاح الدميقراطي يطلق عليه «حترير دون
الدميقراطية» .كما �أنَّ �إ���ص�لاح ال�سيا�سات مبعزل
عن معاجلة �أوجه الق�صور يف �أنظمة التعليم ما هو
�إال «�إ���ص�لاح ه�ش و���س��ط��ح��ي» .ف��الإ���ص�لاح احلقيقي
للتعليم �سيرتتب عليه دون �شك �إح��داث حالة من
ال���زخ���م ال�����س��ي��ا���س��ي واالق���ت�������ص���ادي ال���ه���ادف لإر����س���اء
�سيا�سات تنموية م�ستدامة ،قوامها التعليم ،ومن
ث�� َّم تعزيز ق���درة الأن��ظ��م��ة العربية على االن��خ��راط
يف �إ����ص�ل�اح ال�����س��ي��ا���س��ات ال��ه��ادف��ة �إىل ت��ع��زي��ز النمو
االقت�صادي.
و ُي�����ش�ير امل����ؤل���ف �إىل �أنَّ درا����س���ة وم��ن��اق�����ش��ة ال�����س��ي��اق
التاريخي وال�سيا�سي لأي دول��ة ال تتم مب��ن���أى عن
درا�سة ومناق�شة ن�سقها التعليمي ،وخطط تطوير
ه��ذا الن�سق ،ال��ذي �سيتحول �إىل داف��ع وحمفز على
تطوير الهياكل الإداري���ة ،وال�سيا�سات االقت�صادية
لتحقيق نه�ضة املجتمعات.
والتخطيط وت�صميم ن�سق حتليلي متكامل ملنظومة
ال��ت��ع��ل��ي��م ب���ال���دول امل��خ��ت��ل��ف��ة ،ي���رى امل����ؤل���ف �أن����ه الب��د
من توافر معلومات وبيانات عن الأع���داد امللتحقة
بالتعليم ،والناجت املحلي الإجمايل للفرد والعمالة
بهدف ت�صميم م�سار العالقة بني التعليم والأداء
االقت�صادي ،و�إ�صالح ال�سيا�سات يف الدول العربية،
وا���س��ت��خ��دام حتليل امل�����س��ار لتحديد �شكل ال��ع�لاق��ة،
و�أي��ه��م��ا امل��ت��غ�ير امل�����س��ت��ق��ل ،و�أي��ه��م��ا ال��ت��اب��ع؛ متهيدا
ل��ت��ف�����س�ير امل��ع��وق��ات ال��ت��ي ت���واج���ه �إ����ص�ل�اح ال��ت��ع��ل��ي��م،
وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ه���ذه امل��ع��وق��ات ل��ل��ت��و���ص��ل �إىل
النتائج املتمثلة يف حتديد �سيا�سات الإ�صالح املبتغاة
للنهو�ض بهذه املجتمعات.
وانتقل امل�ؤلف لتحليل العالقة بني التعليم والأداء
االق���ت�������ص���ادي ل��ت��ف�����س�ير احل����واف����ز وامل���ع���وق���ات ال��ت��ي
تواجه �إ���ص�لاح التعليمً ،معتمدا على الإط���ار الذي
َّ
مت تطويره من قبل البنك ال��دويل لقيا�س �ضمان
اجلودة التعليمية ،وتطبيقه على احلالتني امل�صرية
والقطرية .وي�ستند هذا الإط��ار �إىل �ضرورة تنفيذ
عدد من املهام من �أجل حتقيق جودة التعليم .ومن
ال�����ش��روط الرئي�سية لتحقيق ال��ن��ج��اح -وف��ق��ا لهذا
الإطار -هي :تعيني جميع الوظائف الالزمة جلهات
معينة؛ م��ث��ل :وزارة الرتبية والتعليم ،وامل��دار���س،
واملعلمني...وما �إىل ذل��ك ،وف�صل و�ضع ال�سيا�سات
عن مهام الرقابة.
و ُي��ب��ن��ى ه����ذا الإط������ار ع��ل��ى ث��ل�اث ف��ر���ض��ي��ات؛ ت��ق��وم
الفر�ضية الأوىل على �أنه كلما زاد حجم ال�سكان ،ق َّلت
قدرة النظام على االنخراط يف الإ�صالح التنظيمي.
فقطاع التعليم كبري احلجم من حيث عدد الطالب
والهياكل البريوقراطية ،وهو ما يعني �أن التغيري
ميكن �أن يهدد قطاعات �أو�سع من ال�سكان .فالطالب

لديهم �آب��اء تتم �إ�ضافتهم �إىل الأط��راف املت�ضررة،
ف�����ض�لا ع���ن ال�����ش��رك��ات ذات ال�����ص��ل��ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل يف
جم����االت ال��ك��ت��ب وال����درو�����س اخل�����ص��و���ص��ي��ة .وه���ذه
احلجة ترتجم يف انخفا�ض احتماالت تغطية جميع
وظائف �ضمان اجلودة التعليمية ،وعلى ر�أ�سها املهام
املتعلقة بتقييم وحتليل الأثر� .أما الفر�ضية الثانية،
فتقوم على �أن زي��ادة �أع���داد الهياكل القائمة تزيد
م��ن اح��ت��م��ال ت��ك��رار ال��وظ��ائ��ف .والفر�ضية الثالثة
والأخ��ي��رة ُت��ب��ن��ى ع��ل��ى �أ���س��ا���س ال��ت��ه��دي��دات القائمة
ل��ل��ن��ظ��م ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،وال�����س��ي��ط��رة امل��رك��زي��ة للنظام
القائم ،وربطه بنظام تعليم �أكرث ا�ستقرارا ،والذي
يرتجم �إىل ت��وزي��ع وا���ض��ح للمهام امل��ح��ددة ل�ضمان
اجلودة ،والف�صل بني �صنع ال�سيا�سات وتنفيذها.
ويخ ُل�ص امل�ؤلف هنا �إىل �أنَّ البالد �صغرية احلجم
وال�����س��ك��ان ت�ستطيع ال��ف�����ص��ل ب�ين و���ض��ع ال�سيا�سات
ومهام الرقابة ،وهو ما يقلل من احتمالية ازدواج
ال��وظ��ائ��ف ،مقارنة بالبالد الأك�بر حجما و�سكانها
الأك�ثر تعقيدا .وتفيد درا���س��ة الآث���ار املرتتبة على
احلجم ،والتاريخ ،واال�ستقرار ال�سيا�سي يف النظم
التعليمية ،ور�ؤية كيفية عملها يف املمار�سة العملية،
يف فهم ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه الأن��ظ��م��ة العربية،
و�إمكانية االنخراط يف الإ�صالح على املدى الطويل.
و ُي��ن��ه��ي امل���ؤل��ف ال��درا���س��ة امل��ق��ارن��ة ال��ت��ي ا�ستخدمها
يف التحليل ،م��ع اال���س��ت��ع��ان��ة با�ستطالعات ال���ر�أي،
ب���أنَّ التعليم ل��ه ت���أث�ير �إيجابي يف امل�شاركة املدنية،
و�أنَّ التحالفات امل�ؤيدة للدميقراطية -التي خلقت
ال���زخ���م م���ن �أج����ل ال�����ص��ح��وة ال��ع��رب��ي��ة -جن��م��ت عن
التو�سع يف الطبقة الو�سطي املتعلمة التي تواجه
�ضغوطا متزايدة ،وفر�صا �أق��ل .وعليه ،فالبد من
�سد الفجوة ب�ين الأع���داد الكبرية م��ن اخلريجني،
و���س��وق ال��ع��م��ل ال���ذي ال يتمكن م��ن ا���س��ت��ي��ع��اب ه��ذه

الزيادة ،وهو ما يتطلب �إج��راء �إ�صالحات متزامنة
يف نظم التعليم ،وال�سيا�سات االقت�صادية.
عد الكتاب مبنزلة حماولة لفهم احلا�ضر،
وعليهُ ،ي ُّ
مبنية على حتديد م�سارات الو�ضع الراهن ،و�أ�سباب
الركود ،واملحفزات للتغيري يف ال�سياقات ال�سيا�سية
ل�ل�أن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة ،وم���ن ث��� َّم �إف����راز ن��ظ��م �سيا�سية
واق��ت�����ص��ادي��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ت��ب��ن��ي �إ����ص�ل�اح���ات �إداري����ة
حقيقية ،تف�صل ما بني الرقابة ،وو�ضع ال�سيا�سات،
وتخ�ضع للم�ساءلة .فتقدير املخاطر التي تواجه
الأنظمة املختلفة ،وقدرتها على �إ�صالح ال�سيا�سات،
وت��ط��وي��ر ه��ي��اك��ل��ه��ا الإداري������ة ،م��ن ���ش���أن��ه �إدارة ه��ذه
امل���خ���اط���ر ب��ن��ج��اح ع�ب�ر �إ�����ص��ل�اح ال��ت��ع��ل��ي��م ،وال��ن��ظ��م
ال�سيا�سية والهيكلية ،وتطوير الأداء االقت�صادي،
ومن ثم تفادى التوترات االجتماعية ،وركود وف�شل
ال�سيا�سات واملجتمعات.
وقد كان ف�شل �سيا�سات الإ�صالح التي اتخذها عدد
م��ن دول ال��ث��ورات ال��ع��رب��ي��ة يف جم���االت ذات �أهمية
مل��واط��ن��ي ت��ل��ك ال������دول؛ م���ث���ل :ال��ت��ع��ل��ي��م وال�����ص��ح��ة،
وراء ان��ت��ف��ا���ض ال�����ش��ع��وب ���ض��د �أن��ظ��م��ت��ه��ا ال�سيا�سية
ال�سلطوية .وقد كانت هذه املقاربة غائبة عن كثري
م��ن ال��درا���س��ات وال��ك��ت��اب��ات ال��غ��رب��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة التي
در���س��ت �أو���ض��اع املنطقة قبل ث���ورات الربيع العربي
وبعدها .ويف حماولة ل�سد النق�ص يف تلك الدرا�سات،
ي�أتي ه��ذا الكتاب ال��ذي يقدم حتليال �شامال لنظم
التعليم الأ���س��ا���س��ي��ة يف ال���دول ال��ع��رب��ي��ة؛ م��ن خ�لال
تعميق ف��ه��م هياكلها الإداري�����ة ،وت���أث�ير احل�سابات
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف ق��درت��ه��ا ع��ل��ى االن���خ���راط يف �إج����راء
�إ�صالحات ذات مغزى .و�أهم ما مييز الكتاب اعتماده
ع��ل��ى م��ن��ظ��ور االق��ت�����ص��اد ال�سيا�سي امل��ق��ارن ك�أ�سا�س
لدرا�سة الأ�سباب الكامنة وراء الركود ال�سيا�سي يف
الدول العربية؛ بهدف حتليل ومقارنة نظم التعليم
املختلفة لتقدمي ر�ؤي��ة جديدة للأنظمة العربية؛
�سواء بهدف الإ�صالح� ،أو ت�صميم وتنفيذ �سيا�سات
م��ن ���ش���أن��ه��ا �إع����ادة ت�صميم ال��ه��ي��اك��ل الإداري�����ة .ه��ذا
ال��ك��ت��اب ذو ف��ائ��دة رئي�سية ل��ل��ط�لاب وال��ب��اح��ث�ين يف
درا�سات �شرق �أو�سطية والدولية والرتبية املقارنة
ودرا�سات التنمية.
و ُي���ذك���ر �أن ال��دك��ت��ور ع�ل�اء ع��ب��دامل��ن��ع��م ُم��ا���ض��ر يف
اجلامعة الأمريكية بالقاهرة له العديد من امل�ؤلفات
يف االقت�صاد ال�سيا�سي والعالقات الدولية ومناهج
البحث.
---------------- الكتاب« :االقت�صاد ال�سيا�سي للتعليم يف العاملالعربي� :سيا�سات ومقاربات مقارنة».
 امل�ؤلف :حممد عالء عبداملنعم. -النا�شر :روتليدج ،2015-باللغة الإجنليزية.
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«االقت�صاد ال�سيا�سي للتعليم يف العامل العربي� :سيا�سات ومقاربات
مقارنة» ..ملحمد عبداملنعم
فينان نبيل *
َو َ�ضعتْ الثورات ال�شعبية التي اندلعت يف تون�س وم�صر وليبيا واليمنَّ ،
نتاج ف�شل �سيا�سات تلك الدول يف
كل الأنظمة العربية �أمام حتديات كبرية؛ فتلك الثورات يف احلقيقة ُ
مو�ضوعات ذات �أهمية ق�صوى لل�شعوب العربية (كالتعليم وال�صحة).
يهم َّ
كل العاملني يف جمال تنمية التعليم يف العامل العربي حول احلالة احلقيقية للتعليم ،و�سبب تراجع اال�ستقرار ال�سيا�سي يف العامل العربي منذ
و ُيثري هذا الكتاب ت�سا�ؤال ُّ
تنعك�س على نظام التعليم
 ،2011والتي دفعت بع�ض البلدان �إىل م�ستقبل غري حمدد املعامل ،وحاول الكتاب حتليل الأو�ضاع ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية ،والتي
ُ
و�سيا�ساته يف العامل العربي .ويُعدُّ الكتاب من امل�ساهمات النادرة التي تربط بني العديد من العوامل ،م�ؤكدة على �أهمية الدميقراطية يف ت�شكيل ال�سيا�سات التعليمية ،والتي
تعترب مبثابة الهواء النقي الذي يحتاج ُ�صنَّاع ال�سيا�سات ال�ستن�شاقه �إن كانوا جادين يف حماولة �صنع م�ستقبل �أف�ضل للعامل العربي.

وينطلق امل���ؤل��ف م��ن ح��ادث��ة ان��ت��ح��ار ���ش��اب م�صري،
بعدما مت رف�ض تعيينه يف وزارة التجارة لعدم لياقته
اجتماع ًّيا؛ لأن��ه اب��ن مل��زارع ب�سيط ،على الرغم من
م�ؤهالته الدرا�سية ونبوغه وتفوقه ،وعك�ست ق�صة
ه��ذا ال�����ش��اب ت��داخ��ل ع��دة ع��وام��ل ت��ق��ود ال�شباب �إىل
الإح��ب��اط؛ منها :نق�ص الفر�ص ،وحماباة الأق��ارب
يف ال��ت��وظ��ي��ف ،وال��ت��م��ي��ي��ز ال��ط��ب��ق��ي ،و�أم�����ام الأب����واب
املغلقة تت�شابه �آالف الق�ص�ص لل�شباب يف ال��ع��امل
العربي ،الذين يرفع التعليم �سقف توقعاتهم ولكنه
ال ي�ؤهلهم باملهارات التي يحتاجها القطاع اخلا�ص،
بينما يتق َّل�ص دور القطاع العام ويتجه نحو اقت�صاد
ال�����س��وق .ويف كلتا احل��ال��ت�ين ،ف����إنَّ ُف�� َر���ص التوظيف
امل���ت���اح���ة ال���ت���ي ت���ق���دم روات������ب ك��اف��ي��ة لإق����ام����ة ح��ي��اة
كرمية نادرة ج ًّدا ،واحلقيقة �أن النظام االجتماعي
واالقت�صادي والتعليمي لي�س ُمع ًّدا ال�ستيعاب �أحالم
ال�شباب وحتويلها �إىل خمرجات منتجة.
ويهدف الكتاب �إىل فهم العوامل التي تتحكَّم يف �إرادة
وقدرة الأنظمة العربية على و�ضع �سيا�سات تعليمية
م���ن م��ن��ظ��ور حت��ل��ي��ل��ي م���ق���ارن ب�ي�ن ع���دد م���ن ال���دول
العربية ،يبد�أ الكاتب يف ا�ستعرا�ض رحلة التنمية يف
العامل العربي وربطها ببدء تدفق النفط  1960يف
بع�ض الدول ،وربط انتعا�ش البرتول برفع معدالت
التنمية �إىل العام  ،1970ث َّم بد�أ الركود التنموي يف
ُمنت�صف الثمانينيات وازدهاره مرة �أخرى يف بداية
الت�سعينيات ،وهو يرى �أن ُمتت ِّبعي م�سارات التنمية
ع��ادة ما ينظرون للتنمية يف االقت�صاد والتنمية يف
التعليم ع��ل��ى �أن��ه��م��ا م�����س��اران ُمنف�صالن ال عالقة
بينهما .فعلى الرغم من تذبذب الأداء االقت�صادي
منذ اال�ستقالل ،ف���إنَّ الإن��ف��اق على التعليم يتزايد
دون اع��ت��ب��ار ل�ل��أداء االق��ت�����ص��ادي ،و�إن ك��ان الرتكيز
على الكم ولي�س الكيف يف جودة التعليم.
وت��ت�����س��م ال��ت��ن��م��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ب��ع��دم ال��ث��ب��ات م��ق��ارن��ة



ِّ
ويو�ضح الكاتب �أنَّ الرثوة
باملناطق النامية الأخرى،
النفطية لي�ست م�صدرا للرثوة فح�سب ،و�إمن��ا ذات
ت���أث�ير ���س��ي��ا���س��ي ت�ستخدمه ب��ع�����ض ال����دول لتحديد
دوره��ا ال�سيا�سي واالقت�صادي .ويلعب النفط دورا
مه ًّما يف فهم التباين يف ال�ثروة بني دول «الأوب��ك»
وي��ك��ن �إرج����اع زي��ادة
وال����دول غ�ير الأع�����ض��اء ف��ي��ه��اُ ،
معدالت التنمية من ( )1970-1960لأمرين :الأول،
تدفق النفط .وال��ث��اين :طبيعة املجتمعات العربية
بعد اال�ستقالل ومت ُّ��دد دور ال��دول��ة .ويقيم الكاتب
م���ؤ���ش��رات ل��ق��ي��ا���س ن��ت��ائ��ج ال��ت��ع��ل��ي��م ك�� ِّم��ي��ا م��ن خ�لال
ع��دد ال��ط�لاب امل�سجلني ومتو�سط ���س��ن��وات التعلم،
وي�ستخدم مقيا�سا كيفيا على جودة التعليم كقدرة
ال���ط�ل�اب ع��ل��ى االب���ت���ك���ار ون�����س��ب��ة ال��ت��ح��اق ال��ط�لاب
بجامعات �أجنبية ،والرتكيز على قدرة جذب التعليم
ل�ل�أط��ف��ال وت��ق��دمي امل��ه��ارات ال��ت��ي ت��ت��واف��ق م��ع �سوق
العمل كعوامل م�ساعدة يف قيا�س اجلودة.
وحقَّقتْ املنطقة يف الفرتة ُ 1980مع َّدال �أ�سرع يف منو
الدخل والتعليم ،وي�ستعر�ض الكاتب تقرير الأمم
املتحدة عن التنمية الب�شرية يف الوطن العربي للعام
 ،2013الذي �سجل �أعلى معدالت ارتفاع يف التنمية
يف :ال�سعودية ،والكويت ،وليبيا ،ولبنان ،والبحرين،
وع��م��ان م��ن ال��دول
وع��م��انُ ،م�لاح��ظ��ا �أن البحرين ُ
ُ
ال��ت��ي ال تعتمد ث��روت��ه��ا على ال��ب�ترول ف��ق��ط ،ولكن
تتنوع م��وارده��ا االق��ت�����ص��ادي��ة ،ول��ب��ن��ان بلد فقري يف
م���وارده الطبيعية ،و�شهدت ط��وال ف�ترة كبرية من
تاريخها ح��روب��ا و���ص��راع��ات طائفية ،ولكنها دول��ة
دميقراطية تقود االختالفات الدينية والطائفية،
كما يلعب املجتمع املدين دورا كبريا يف دعم التنمية
فيها ،بينما �سجلت  12دول��ة م��ع��دالت متو�سطة يف
التنمية مثل قطاع غزة-ال�ضفة ال�شرقية.
وت��ن��ف��ق م��ع��ظ��م ال����دول ال��ف��ق�يرة وال��غ��ن��ي��ة �أك��ث�ر من
 %20من موازنتها على التعليم؛ مثل :ال�سعودية،

والإم������ارات ،ول��ي��ب��ي��ا ،واجل���زائ���ر ،وت��ون�����س ،وامل��غ��رب،
وج���ي���ب���وت���ي) ،وع�����دد ق��ل��ي��ل م���ن ال������دول ي��ن��ف��ق %15
م��ن امل��وازن��ةُ :ع��م��ان ،والأردن ،ول��ب��ن��ان ،والبحرين،
والكويت ،و�سوريا ،وغزة ،وقطر .بينما يقوم القطاع
اخلا�ص واملجتمع املدين بدور كبري يف التنمية.
و َع���� َر�����ض امل�����ؤ َّل����ف لأ����س���ب���اب ال����رك����ود ال�����س��ي��ا���س��ي يف
ال���دول ال��ع��رب��ي��ة ،وال��ت��ي م��ن �أه��م��ه��ا :االع��ت��م��اد على
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ات ال�����س��ل��ط��وي��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى زي���ادة
ال���ق���م���ع ،وت���وظ���ي���ف اخل���ط���اب ال�����س��ي��ا���س��ي ال��ط��ائ��ف��ي
لإح��ك��ام ال�سيطرة الأم��ن��ي��ة ع��ل��ى امل�شهد ال�سيا�سي
واالقت�صادي ،وجتاهل �إ���ص�لاح ال�سيا�سات املن�شودة
يف جمايل ال�صحة والتعليم ،التي البد �أن تُبنى على
�أ���س��ا���س م��ن االن��ف��ت��اح ال��دمي��ق��راط��ي ،وجت�� ُّن��ب جمود
البريوقراطية التقليدية؛ من خالل �إن�شاء هياكل
�إداري�����ة م���وازي���ة ت��ه��دف ل��ل��ن��ه��و���ض ب��ج��ودة التعليم،
وفتح املجال �أمام ُمتعلمي الطبقة الو�سطى للرتقي
واالن�ضمام لهذه الهياكل اجلديدة ،واال�ستفادة من
قدراتهم التعليمية واالبتكارية؛ مبا ُيعزِّز الإ�صالح
الدميقراطي واالقت�صادي لتلك الدول.
وق�� َّدم امل�ؤلف �أمثلة لتلك الأنظمة التي ا�ستطاعتْ
جت����اوز ج��م��ود ال��ب�يروق��راط��ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ،وات��ب��اع
الإ�صالحات التي تتوافق مع املعايري الدولية ببناء
هياكل �إداري����ة ديناميكية؛ م��ث��ل :ق��ط��ر ،والإم����ارات
العربية امل��ت��ح��دة .و�أ���ش��ار �إىل �أنَّ �أه��م م��ا مييز هذه
الأنظمة هو تخ ِّليها عن املفهوم التقليدي للإ�صالح،
وال���ذي الب��د �أن ُي��ق�� َّدم م��ن �أع��ل��ى �إىل �أ���س��ف��ل ،وجل��وء
هذه الأنظمة �إىل فهم حتديات الإ�صالح الرئي�سية
التي تتمثَّل يف عدد من االختالالت الدميوغرافية،
وال�سيا�سية ،واالقت�صادية .وعليهَّ ،
مت التعامل مع
ه��ذه ال��ت��ح��دي��ات ،واح��ت��وا�ؤه��ا ،واال���س�تر���ش��اد ب���الآراء
ال�شعبية م��ن �أج���ل ال��ت��غ��ي�ير .وه���ذا ال��ن��ه��ج املختلف
للتعامل م��ع ج��م��ي��ع ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي واج��ه��ت ه��ذه

