
مفي العالمدونة إلكترونية عن التربية  
 
 

 العربي العالم في التوتر نار يؤجج التعليمية النظم فشل
  للجميع التعليم لرصد العالمي التقرير فريق ديرم واتكينز آيفين بقلم

 الذي  سنة،26لم يكن في مقدور أحد أن يتنبأ بأن وفاة محمد البوعزيزي، الشاب التونسي البالغ من العمر 
أضرم النار في نفسه، احتجاجًا على مصادرة العربة التي آان يبيع عليها الخضار والفاآهة لكسب رزقه، 

  .سُتحدث، خالل أشهر قليلة، هذه الصدمة العاتية التي اجتاحت جميع أرجاء العالم العربي
  

 إطالق نداءات مطالبة بتحقيق لقد أفضى اليأس الذي َأحسَّ به فرد واحد إلى اإلطاحة بحكام دآتاتوريين، وإلى
آما أن هذا الحدث خّلف . الحرية السياسية، وأجبر حكام استبداديين على مقاومة المد الديمقراطي ووقفه

  .إحساسًا بالمذلة واليأس واالستياء يعاني منه ماليين الشباب العرب
  

فلقد ضخت حكومات . الم العربيإن فشل النظم التعليمية يكمن في صميم األزمات السياسية التي يشهدها الع
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا استثمارات ضخمة في مجال التعليم، آما أن العقد الماضي شهد توسعًا 

وذلك ألن . ومع ذلك، فإن النتائج جاءت مخيبة لآلمال. سريعًا في قطاعات التعليم االبتدائي والثانوي والعالي
لى المهارات الضرورية التي تضمن لهم النجاح في أسواق العمل، خريجي المدارس والجامعات يفتقرون إ

وينجم . باإلضافة إلى أن هذه األسواق ذاتها ال تتوافر لها أسباب الفعالية والقوة بسبب سوء اإلدارة االقتصادية
  . عن ذلك وجود خرجين ذوي مستويات تعليمية عليا ومعدالت بطالة آثيفة

  
التي تجتاح الشرق األوسط وشمال أفريقيا تكمن في صميم المشكالت التي تختلف إن الصدمة السياسية العاتية 

فالسياسيون في هذه المنطقة يتحولون جراء الثورة . ومع ذلك، تبرز ثالثة عوامل لتفسير ذلك. من بلد إلى آخر
رن السياسيين الديموغرافية؛ وثمة توقعات محبطة، إضافة إلى رد فعل شعبي ضد األنظمة االستبدادية الذي يق

  .غير المسؤولين بالسياسات االقتصادية الفاشلة
  

  الثورة الديموغرافية والبطالة الكثيفة
  

أعداد صغار بارتفاع فالعالم العربي يتميز، على وجه الخصوص، . ال ينبغي التقليل من شأن قوة الديموغرافيا
.  سنة24 إلى 15 مليون نسمة ـ من 85 تقريبًا ـ بين حوالي سة أفرادخمواحد من فيتراوح عمر آل . السن

 . سنة25آما أن أآثر من نصف عدد هؤالء الشباب يقل عمرهم عن 
 

ففيما يتعلق . ويمكن أن يكون للديموغرافيا تبعات حاسمة األهمية في المجاالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية، وهو ما يكتشفه قادة المنطقة في الوقت الراهن
عداد الكبيرة من صغار السن، فإن التحدي الكبير إنما يكمن في خلق المهارات وتوفير الفرص االقتصادية التي تبعث األمل في توفير العمالة بالبلدان ذات األ

وجدير . فتقرون إليهآما أن الماليين من الشباب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ي. ولقد ُانِتزع هذا األمل من محمد البوعزيزي. واألمن ورفع مستويات المعيشة
وفي تونس، تبلغ نسب البطالة بين . عن العملل آل واحد من أربعة شبان هناك عاطأن آما . بالذآر أن هذه المنطقة تتسم بأعلى نسب البطالة بين الشباب في العالم

  %.34إلى مصر فإنها تصل ؛ أما في %31الشباب 
  

المنطقة فحسب، وإنما يتعين أيضًا على الشباب االنتظار لفترة تمتد بصورة غير معهودة قبل الحصول على وباإلضافة إلى ذلك، فإن البطالة ال تنتشر في هذه 
مرحلة "وقد دفع هذا الوضع باالقتصاديين إلى صياغة مصطلح لوصف فترة االنتقال الطويلة من المدرسة إلى سوق العمل، وهذا المصطلح هو . عملهم األول

  .، وإلى أآثر من عامين في مصروإيران قت الذي ينفقه الشباب في انتظار الحصول على عمل إلى ثالثة أعوام في المغربويصل متوسط الو". االنتظار
  

 فهؤالء يضطرون إلى تأجيل زواجهم وتكوين أسرهم وشراء منازلهم، وذلك ألنهم  .ويسبب هذا التأخير في الحصول على فرص عمل إحباطًا شديدًا لدى الشباب
  . على تأمين استقاللهم االقتصادي والوصول إلى وضع اجتماعي عند حصولهم على عملغير قادرين

  
 المتعلقة بمنطقة الشرق األوسط لتقديراتاووفقًا لبعض .  وفيما يتجاوز التبعات االجتماعية الناجمة عن البطالة، فإن ذلك ينطوي على تكلفة اقتصادية ضخمة

ومن الممكن الشك في المنهجية التي يستند إليها . من الناتج المحلي اإلجمالي ـ أي أآثر مما تنفقه الحكومات على التعليم% 6وشمال أفريقيا، فإن هذه التكلفة تبلغ 
  .ولكن المستويات العالية لإلسراف االقتصادي مقترنة بالبطالة الكثيفة بين الشباب هي حقائق ال جدال فيها. هذا الرقم

  
  آارثة تنامي البطالة

  
مستويات مرتفعة ي مجال النمو  فلقد جمعت دول عربية آثيرة بين. وز البيانات الخاصة بالبطالة هذه، فهناك بعض النماذج التي تدعو إلى القلقفيما يتجا

لبلد تخفيضًا سنويًا دون أن يحقق هذا ا% 6ومثال ذلك أن معدالت النمو في األردن تصل إلى أآثر من . االقتصادي ومستويات منخفضة لخلق فرص عمل للشباب
  .آبيرًا في نسب البطالة بين الشباب

  
لم يلحقوا "فالشباب في منطقة الشرق األوسط . ويسود هذا النموذج المتعلق بتنامي البطالة بين الشباب في بلدان أخرى ـ ويمكن توقع أوضاعًا أسوأ في هذا الصدد

ن، آخر من ينتفعون بفرص العمل الجديدة، ألن الذين حصلوا عليها هم العمال المهاجرون، آما أنهم، في آثير من األحيا. "اإلخفاق وأضر بهم برآب االزدهار،
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آما أن أوجه عدم المساواة بين الجنسين في أسواق العمل تمثل حاجزًا . وأن قطاعات النمو غالبًا ما تقوم  على آثافة رأس المال بدًال من أن تقوم على آثافة العمالة
  .في المتوسط% 50فنسب البطالة بين الشابات أعلى من مثيالتها بين الذآور بمقدار : ملآخر للحصول على فرص الع

  
ممن دخلوا % 70ففي مصر، اضطر أآثر من . ومن العوامل المالزمة للفشل في خلق فرص العمل في القطاع النظامي تتمثل في تنامي القطاع غير النظامي

ونجم عن ذلك تبعات أبعد .  حيث يتقاضون رواتب منخفضة، ويعانون من عدم االستقرار وقلة ضمان الوظائفسوق العمل ألول مرة لقبول وظائف غير نظامية،
غير قادرين على اآتساب مهارات فمتى انخرط شباب في سوق عمل متدني النوعية، فإنهم نادرًا ما يفلتون من قوته الجاذبة؛ ويعزى ذلك جزئيُا إلى أنهم . نطاقًا
  .جديدة

  
   التعليمية يغذي أزمة البطالة بين الشبابفشل النظم

  
وتشبه، في الظاهر، مواصفات المنظومة التعليمية في المنطقة  مثيالتها في منطقة . يمثل التعليم العنصر األساسي في األزمة السياسية التي تواجهها الدول العربية

وزادت .  في التعليم االبتدائي والثانوي؛ واقترن ذلك بزيادة آثيفة في مجال التعليم العاليولقد شهد العقدان األخيران تقدمًا آبيرًا في معدالت القيد. شرق آسيا
من الناتج المحلي اإلجمالي في هذا القطاع إلى أن % 7وأفضت االستثمارات التي ضختها تونس بما نسبته . حكومات آثيرة اإلنفاق الحكومي على قطاع التعليم

  . ل الترتيب العالمي للجهد المالي المبذولتقترب من مكانة الصدارة في جدو
  

أين موضع الخلل إذن؟ ولماذا أخفقت الجهود المكثفة المبذولة في مجال التعليم واالستثمار الحكومي في خلق الفرص المؤاتية لتحقيق النمو االقتصادي وتوفير 
غير أن ثمة عوامل ثالثة ذات صلة بهذا . لسؤالين تبعًا ألوضاع شتى البلدانالعمالة وتهيئة فرص العمل للشباب على نطاق واسع؟ تختلف اإلجابة عن هذين ا

  :الشأن، وهي
  

وال ينطبق . في معظم البلدان، تفضي الزيادة في توفير فرص التعليم إلى تقلص احتمال التعرض للبطالة. التفاوت المزمن بين النظام التعليمي وأسواق العمل: أوًال
ففي مصر، يتزايد احتمال تعرض  خريجي التعليم الجامعي وما بعده . سط وشمال أفريقيا، وخاصة إْن تعلق األمر بإناث تلقين تعليمًاذلك على منطقة الشرق األو

صف عدد آما أن حوالي ُربع خريجي الجامعات من الذآور عاطلون عن العمل، وآذلك ن. للبطالة بقدر أآبر، ويليهم في هذا الوضع خريجو التعليم ما بعد الثانوي
فليس من المستغرب أن يكون خريجو الجامعات هم الذين برزوا آقادة لجماعات الشباب التي شارآت في التظاهرات االحتجاجية بميدان التحرير . الخريجات تقريبًا

  .في القاهرة
  

من عوامل النمو في الشرق األوسط إلى ارتفاع أسعار النفط ويعزى الكثير . إن سوء اإلدارة االقتصادية البالية تسهم، بالتأآيد، في اإلخفاق في خلق فرص العمل
وقد واجهت شرآات صغيرة قيودًا جراء . آما أن الحكومات في هذه المنطقة قّل اهتمامها في تشجيع أنشطة إدارة المشاريع. والنمو الكبير في أسعار الممتلكات

آما أن معظم البلدان في المنطقة تفتقر إلى ما قد يشبه إستراتيجية . لبيروقراطية الثقيلة الوطأةالضرائب المرتفعة التي فرضت عليها، إضافة إلى عوامل الفساد وا
تتسم بالمصداقية لربط تنمية المهارات في مجال التعليم بتعزيز قطاعات إنمائية جديدة ـ وهو ما يمثل عامًال من العوامل الرئيسية إلحراز نجاح في المجاالت 

  .حال فيما يتعلق بسنغافورةاالقتصادية آما هو ال
  

ويدل التفاوت الرهيب في توزيع الثروات في الدول العربية على سياسات اقتصادية أفضت إلى إثراء طبقة من النخبة بالغة الصغر ثراًء فاحشًا، في حين تتخلف 
وهناك قادة في عديد من الدول العربية جمعوا ثروات .  األمانالغالبية العظمي من الناس عن الرآب، ويواجه شباب المنطقة بطالة مكثفة ويتعرضون لعوامل عدم

وإْن آانت التقارير الخاصة باألصول المالية التي جمعها زين الدين بن علي وحسني مبارك دقيقة على وجه التقريب، فإن ذلك هو الدليل على أن . شخصية ضخمة
  .ى نطاق آبيرهناك أنظمة سياسية استغلت، بصورة منتظمة، الوظائف العامة عل

  
  التعليم المؤدي إلى البطالة

  
إن الحاجة ملحة إلى تقوم الدول العربية بصياغة جدول أعمال لإلصالح يكون من شأنهه الجمع بين االلتزام بتحقيق العدالة االجتماعية والحد من أوجه عدم 

للعامل الثاني المتعلق بالتفاوت مر أن تتخذ هذه الدول التدابير التي من شأنها االستجابة آما يقتضى األ.  المساواة واتخاذ التدابير الكفيلة بتحفيز الطلب على العمالة
ففي إطار االقتصاد العالمي القائم على المعارف بصورة متزايدة، فإن ذلك .  ـ أي تزويد الشباب الداخلين في سوق العمل بالمهارات المالئمةبين التعليم والعمالة
  .ساسية والمهارات المرنة واقترانها بحل المشكالتيعني بناء الكفاءات األ

  
. وقد بدأت هذه المشكلة في وقت مبكر. وفيما يتعلق بتوسيع نطاق االنتفاع بالتعليم واالستثمار فيه، تتسم ُنظم التعليم في الدول العربية بأسوأ معدالت األداء في العالم

 العام، نشرنا جدوًال يبين توزيع مؤشرات األداء في بلدان مختلفة، وذلك فيما يخص نتائج اختبارات القراءة ففي التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع الصادر هذا
من التالميذ على نتائج تقل عن المستوى األدنى المقبول، وهو ما % 90وجاء في هذا الجدول أن في الكويت وقطر والمغرب حصل أآثر من . في الصف الرابع

والواقع أن هذه البلدان قد احتلت األماآن الثالثة األخيرة في مجموعة البلدان السبعة والثالثين التي تمت . ن إلى المهارات األساسية للفهميدل على أنهم يفتقرو
  .تغطيتها

  
 تحليل للدورة الرابعة التجاهات 2010فقد جاء في التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام . ويظهر النمط نفسه مجددًا على مستوى أعلي في النظام التعليمي

وتبين هذه الدراسة مؤشرًا مرجعيًا منخفضًا، ونتائج .  بلدًا47، التي أجريت لدى طالب الصف الثامن في )TIMSS(الدراسة الدولية الخاصة بالرياضيات والعلوم 
وهو األمر الذي يقتضي تعليق . عشرية وبالرسوم البيانية األساسيةأدنى من مستوى الطالب الذين ال يملكون معارف ذات مغزى باألرقام الصحيحة وبالكسور ال

  :وفيما يلي أبرز معالم الدراسة المذآورة. هذه النتائج على جدران مكاتب آل شيخ حاآم وملك ورئيس وزراء في الدول التي شارآت في هذه الدراسة
  

وبعبارة . لمؤشر المرجعي المنخفض؛ أما في تونس فإن هذا األداء يزيد قليًاليقل أداء الطالب ذي المستوى المتوسط في الجزائر ومصر وسوريا عن ا •
أخرى، فإن نصف عدد الطالب في آل بلد أمضوا ثمانية أعوام  في التعليم ليصلوا إلى مستوى ال يتيح لهم اآتساب معارف عملية في الرياضيات 

 .األساسية
فأداء الطالب ذي . المملكة العربية السعودية وقطر، إلى ما دون المؤشر المرجعي المنخفضمن الطالب، في % 80 يصل المستوى المتوسط ألآثر من  •

المستوى المتوسط في هذين البلدين يماثل تقريبًا أداء الطالب ذوي المستوى المتوسط في غانا والسفادور ـ أما قطر فإنها البلد ذات األداء األسوأ الذي 
 .شارك في هذه الدراسة

  



وإذا ما تساءلنا لماذا توفر سنغافورة فرصًا للشباب ال يسع الشباب في الدول العربية إال أن يحلموا بها، فيكفي مقارنة نتائج اتجاهات الدراسة الدولية الخاصة 

  ):باإلنجليزية( بالرياضيات والعلوم، آما وردت في الشكل التالي
  

عليمية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بأداء سيء إلى هذا الحد؟ في آثير من البلدان، يتلقى المعلمون تدريبًا سيء النوعية ـ إضافة إلى لماذا تتسم النظم الت
لم المستند إلى االستظهار من غير آما يتم التشديد على التع. أن مهنة التدريس ُتعتبر متدنية المكانة، بحيث تشكل السبيل الوحيد الباقي لالنخراط في الخدمة المدنية

وعالوة على ذلك، فإن النظم التعليمية موجهة نحو سوق العمل بالقطاع العام اآلخذ في االنكماش، وإلى . فهم، بدًال من حل المشكالت واآتساب مهارات أآثر مرونة
أما الذين يقبلون العمل فيها فإن ما اآتسبوه من مهارات ال تتالءم آثيرًا مع . االتوال ُتقبل األآثرية على الدخول في هذه المج. االنخراط في التعليم ما بعد الثانوي

  .احتياجات المستخِدمين
  

إن مشكلة البطالة التي يتعرض لها الشباب ال تقتصر على عدم توافر وظائف آافية ـ ولكنها تتمثل في أن المستخِدمين المحتملين غير قادرين على توظيف تارآي 
  .المؤتمر العربي للعمالةوتلك قضية تم طرحها بشكل جيد، ضمن قضايا أخرى، خالل . ريجين ذوي مهارات مالئمةالمدارس وخ

  
ففي الدول العربية، ال يستجيب مزودو الخدمات التعليمية لالحتياجات والهتمامات طالب . إن إخفاقات النظم التعليمية تتعلق، بطبيعة الحال، بإخفاقات أوسع نطاقًا

  . وغالبًا ما يعكس صانعو السياسات المساءلة المحدودة للحكومات التي يخدمونها. س والكلياتالمدار
  

وعالوة على ذلك، فإن آثيرًا من الشباب العرب ينظرون إلى النظم التعليمية المخصصة لهم ال باعتبارها مصدرًا للتعلم والحصول على الفرص، بل باعتبارها 
ولقد اآتشفت . ون استخدامها للحد من التفكير النقدي، ولتقويض دعائم حرية التعبير وتعزيز قبضتهم السياسية على مجريات األموروسيلة يسعى الحكام االستبدادي

د، ، تم بثها مؤخرًا، مع طارق رمضان، األستاذ المرموق بجامعة أآسفورمناظرة الدوحة لهيئة اإلذاعة البريطانيةعمق هذا الشعور فيما يخص هذه القضية في 
  ). إلى حد أنه يصعب، مع األسف، أن تكون جالسًا على الجانب اآلخر من طاولة المناظرة( الذي يتميز بأسلوب بالغي ورفيع المستوى 

  
  ينبغي أال ننسى التعليم االبتدائي ـ وأن نعالج أوجه التفاوت  المتعلقة بالثروة وقضايا الجنسين

  
فالذين قاموا بقيادة حرآة االحتجاجات في العالم العربي هم، إلى . مل تم إهماله على نحو خطير في تغطية األزمة الراهنةإن العامل الثالث الذي يتعين تناوله هو عا

ه بأزمة تعليمية تواجوذلك هو ما صرف االنتباه عن االهتمام . حد آبير، شباب وآبار متعلمون أحبطتهم الممارسات السياسية االستبدادية وقلة الفرص االقتصادية
 ـ وعن احتياجات المراهقين والشباب المتخرجين من نظم تعليمية حيث أمضوا عدة سنوات في تعليم ال يفي التعليم االبتدائي األسر ذات الدخل المنخفض في مجال

  .بالمعايير المطلوبة
  

 

 مليون طفل في سن التعليم 6فهناك . عليم األساسييتوافر للدول العربية جدول أعمال غير منتهية يتعلق بالت
. من مجموع األطفال في العالم% 16االبتدائي ال يزالون غير ملتحقين بالمدارس ـ وهو ما يمثل حوالي 

وعلى الرغم من الفجوة الشاسعة فيما يتعلق بالثروة بين المملكة العربية السعودية وزامبيا، فإن نسبة القيد 
وتسود في العالم العربي أيضًا . دائي في المملكة العربية السعودية يقل عن مثيله في زامبيافي التعليم االبت

للصبيان، % 79ففي اليمن، تبلغ نسب القيد في المدارس االبتدائية : أوجه تفاوت آبيرة للغاية بين الجنسين
  .للفتيات% 66ولكنها ال تبلغ سوى 

  
فلنفحص . سطة الوطنية أوجه التفاوت في فرص التعليموفي بعض األحيان، قد تحجب المؤشرات المتو

 سنة، حوالي تسعة 22 و17ففي المتوسط، يقضي الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين . الحالة في مصر
غير أنه ما أن ندقق النظر حتى . وذلك هو ما يمكن استباقه تقريبًا على أساس دخل البالد. أعوام في التعليم

  .من المصريين لم يلتحقوا بالتعليم إال ألقل من سنتين% 12أن نحو : ينتبين صورة أخري، وه
  

 يوفر 2010إن قياس الحرمان والتهميش الذي أوردناه في التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 
وسترون من الوصلة المرفقة، أن الفقر ). يسار الشكل(نظرة في أسباب الالمساواة في التعليم في مصر 

يشيع في صفوف النساء، والسيما الالتي تعشن في صعيد مصر، ينطوي على معوقات آبيرة للغاية عندما 
%  20فما يربو على ُربع عدد الفتيات من أفقر األسر البالغة نسبتها . تعزز بعضه بعضًا في مجال التعليم

  .أقل من أربعة أعوامأمضت أقل من عامين في التعليم؛ آما أن نصف هذا العدد تقريبًا من الفتيات أمضت 
  



وتدل معدالت التسرب من المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي على فقر أهالي الطالب، وعلى سوء نوعية التعليم، إضافة إلى استمرار إخفاق الحكومة المصرية في 
يدخلون في سوق العمل بدون تعليم ثانوي، يحملون بطاقة سفر  فالمراهقون المنتمون إلى خلفيات اجتماعية فقيرة، والذين  .معالجة األسباب األساسية لالمساواة

أنهم ال يقدرون على البحث عن : آما أنهم ال يتصدرون البيانات المتعلقة بالبطالة، وذلك لسبب بسيط، وهو. باتجاه واحد إلى حياة الفقر وعدم األمان والتهميش
لتناقض الظاهر لشبه العمالة الكاملة بين الشباب األميين واألشخاص الذين لم يتجاوزا مرحلة ويفسر ذلك ا. وظائف، وال يستطيعون االعتماد على دعم أسرهم

  .التعليم االبتدائي
  

أما طموحات وآمال الشباب ـ الذين يتزايد ترابط بعضهم ببعض . إن األزمة السياسية التي تجتاح الدول العربية هي نتاج لسنوات عديدة من اإلخفاق السياسي
الخارجي عن طريق اإلنترنت ـ فإنها تتصادك مع أنظمة سياسية أصابها الضمور وتقودها ُنخب من الحكام راضية عن نفسها وحريصة على مصالحها وبالعالم 

اب يفتقرون إلي األمل ولقد آان من شأن اقتران الممارسات االستبدادية باألساليب البيروقراطية أن نشأ شب. الشخصية وال صلة بينها وبين سكان البالد التي تحكمها
أما التحدي السياسي فهو يتمثل في تسخير هذه . فالشباب واألطفال إنما ُيعتبرون بمثابة استثمار. ومع ذلك، فإن في آل أزمة تكمن فرصة. في مستقبل أفضل

لهذا التحدي، فإن مصيرهم هو النزوح عن السلطة ـ ولكن الحكام الذين يخفقون في التصدي . األصول من خالل إصالح ديمقراطي وجدول أعمال للتعليم والعمالة
  .  وهو ما يستحقونه

 


