التعليم يف العامل العريب...
صورة قامتة تندر فيها األلوان املبهجة!
يعيش التعليم يف العامل العريب حالة مأساوية ،ويعاين أزمة خانقة ،صحيح أنه ال ميكن التعامل مع الدول العربية مجيعا
بنفس الطريقة من حيث حبث وحتليل الواقع التعليمي فيها ،نظرا للخصوصية اليت حتملها كل دولة وارتباطها أبحداثها
الداخلية من ثورات وحروب وصراعات وغريها من األحداث اليت أثرت على التعليم كما أثرت على غريه من القطاعات،
ولكن رغم هذا االختالف فإن حال التعليم يف العامل العريب يكاد يكون واحدا ،ومشاكله مشرتكة.
فتدين جودة التعليم مشكلة يعاين منها العامل العريب بتفاوت بسيط بني دوله ،فقد حصلت هذه الدول على مراتب
متدنية يف مؤشر جودة التعليم الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي لعام 2016-2015م ،فعلى سبيل املثال جاءت
البحرين يف املركز  33واألردن يف املرتبة  ،45أما تونس فجاءت يف املركز  84عامليا ،فيما احتلت املغرب املرتبة  101مث
اجلزائر يف املركز  119وموريتانيا يف املركز  ،129بينما احتلت مصر املرتبة قبل األخرية على مستوى  140دولة مشلها
التقرير.
ويرجع هذا التدين يف جودة التعليم إىل عوامل عدة أمهها مناهج التعليم وأساليبه القائمة على التلقني واحلفظ دون
التحليل والفهم ،وغياب املواد اليت تنمي احلس النقدي والتفكري لدى الطلبة ،ونستحضر هنا ما قالته إحدى األمهات
املصرايت املشاركات يف ما أطلق عليه "ثورة األمهات ضد املناهج"" :املناهج احلالية مل تنتج ال علما وال تطورا حقيقيا يف
عقليات األبناء بقدر ما أصابت األوالد ابحنناء يف الظهر من ثقل الكتب يف احلقائب املدرسية" ،وال ننسى أيضا سياسات
التعليم الفاشلة كالرتفيع التلقائي للطلبة ،ومن هذه العوامل أيضا أن امليزانيات املخصصة للتعليم يف العامل العريب ال تزال غري
كافية وبعيدة عن التكافؤ مع امليزانيات املخصصة للقطاعات األخرى ،فعلى سبيل املثال أكد تقرير دويل صادر عن مرصد
احلقوق االجتماعية واالقتصادية تراجع اإلنفاق احلكومي على التعليم يف األردن منذ العام  2000وحىت اآلن ،حيث إن
اإلنفاق احلكومي كان يصل إىل حنو  %13يف ذلك العام لينخفض إىل زهاء  %9العام  .2010إضافة إىل عدم اهتمام
هذه الدول ابلبحث العلمي ،فهو قياسا ابلناتج احمللي اإلمجايل يقل عن  %0.8يف املغرب وتونس ،وعن  %0.5يف مصر
واألردن ،وعن  %0.2يف السعودية واجلزائر والعراق والكويت.
وبعد أن عجزت الدولة عن توفري تعليم جيد بفرص متساوية جلميع الناس بسبب الفساد وسوء التخطيط طفا التعليم
اخلاص الذي يصب يف مصلحة االستثمار ال اجلودة.
وقد دفع تدين جودة التعليم وغياب الرعاية واالهتمام ابملبدعني واملتفوقني من الدولة ،إضافة إىل عدم توفر فرص عمل
للخرجيني ،دفع العديد من الطالب إىل اهلجرة إىل الدول الغربية ،لطلب العلم أو للعمل بعد التخرج ،وقد أظهرت بعض
الدراسات اليت قامت هبا جامعة الدول العربية ومنظمة اليونيسكو والبنك الدويل أن العامل العريب يساهم يف ثلث ِهجرة
الكفاءات من البلدان النامية ،وأن  %50من األطباء ،و%23من املهندسني ،و%15من جمموع الكفاءات العربية
ُ
يهاجرون ِ
املتخ ِرجة ِ
متوجهني إىل أورواب والوالايت امل ِ
تحدة وكندا ،وذكرت تقارير أن  %54من الطالب العرب ،الذين
َُ َ َ
ُ
يدرسون يف اخلارج ،ال يعودون إىل بلداهنم ،وأتيت مصر يف مقدمة الدول املصدرة للعقول إىل اخلارج خاصة كندا والوالايت

املتحدة وأملانيا ،وطبقا لبياانت احتاد املصريني ابخلارج ،فإن تعداد علماء وأكادمييي مصر املقيمني ابخلارج ،يبلغ حوايل 86
ألف عامل وأكادميي ،منهم  1883يف ختصصات نووية اندرة ،كما يضمون  42رئيس جامعة حول العامل.
ومن مشاكل التعليم يف العامل العريب واليت أثرت على جودته أيضا تعيني معلمني غري مؤهلني وليس لديهم كفاءة
لتدريس الطلبة وال سيما يف الصفوف الدنيا اليت يتعلم فيها الطالب املهارات األساسية من قراءة وكتابة وحساب ،أو يتم
إجبار معلمني على تدريس مواد غري ختصصهم اجلامعي ،ففي تقريرها السنوي حول التعليم لعام  2014قالت اليونسكو إن
 % 43من األطفال يف الدول العربية يفتقرون إىل املبادئ األساسية للتعليم بسبب تردي قدرات املعلمني وافتقارهم للتدريب
املناسب ألداء وظيفتهم .ومن جانب آخر فإن املعلم العريب مثقل بتكاليف احلياة اليت ال يعينه ما يتقاضاه من راتب على
أدائها ،حىت إن بعض املعلمني اضطر ملمارسة عمل إضايف ال يتناسب ومهنته لسد هذه التكاليف ،كما أنه مثقل جبداول
التدريس املزدمحة ومبطالب الوزارة اليت ال تنتهي من خطط ووسائل ونشاطات وعدم توفر اإلمكاانت والوسائل اليت تعينه على
أداء وظيفته ،أضف إىل ذلك قلة االحرتام وتراجع مكانة املعلم مما أثر على أدائه وإنتاجيته كما يرى الباحثون.
وال ميكننا احلديث عن التعليم يف العامل العريب دون احلديث عن املدارس وضعف بنيتها التحتية ،حيث ال يتوفر يف
بعض املناطق عدد كاف من املدارس مما جيعل املدارس تداوم فرتتني صباحية ومسائية ،فمثال  % 80من إمجايل املدارس يف
قطاع غزة تداوم على فرتتني حسبما أوضح د .علي خليفة مدير عام اإلدارة العامة للتعليم ،إضافة إىل مشكلة عدم توفر
مدارس ،فإن بعض املدارس تفتقر للغرف الصفية الكافية ،مما نتج عنه اكتظاظ الصفوف الدراسية مما أثر على فهم الطلبة
واستيعاهبم للمواد الدراسية بسبب الفوضى وكرب العدد ،كما أن ذلك أثر على أداء املعلم ،فعلى سبيل املثال وصل تعداد
التالميذ يف الصف الواحد يف بعض املدارس املصرية إىل  120طالبا وفق ما نشره موقع يب يب سي ،ويف غالبية املدارس
اليمنية ،حيتضن الصف الدراسي الواحد من  90إىل  120طالبا ،ووصل العدد إىل  50طالبا يف بعض مدارس األردن وال
سيما يف العقبة .والنقص ليس فقط يف الغرف الصفية بل أيضا يف املرافق التابعة للمدرسة من ساحات ومكتبات وخمتربات
العلوم واحلاسوب ،وتعاين بعض املدارس من عدم توفر مستوايت معقولة من النظافة والتدفئة والتربيد والتهوية وكذلك عدم
توفر عدد كاف من الوحدات الصحية ودورات املياه .بل األدهى واألمر أن تكون بنية هذه املدارس متآكلة وأن تتسرب
منها املياه يف الشتاء إىل الصفوف ،وذلك كما حصل يف عدد من املدارس االبتدائية واإلعدادية يف والية املستنري يف تونس
خالل شهر كانون األول/ديسمرب لعام  ،2016حيث تعطلت الدراسة متاما ابملدرسة اإلعدادية "االمتياز" بسبب وجود بركة
مياه أمام املدرسة فلم يتمكن التالميذ من الدخول .كما تعطلت الدروس بـ"املدرسة االبتدائية طريق القريوان" حيث غمرت
مياه األمطار  6قاعات وتسربت املياه أيضا من سقف قاعتني .وأضاف املندوب أن الدروس تعطلت ابملدرسة اإلعدادية
"سامل بشري" بعد أن تسربت املياه إىل عدة قاعات.
ويعد التسرب من املدارس أحد املشاكل اليت يعاين منها التعليم يف العامل العريب ،فحسب إحصائية أصدرهتا األمم
املتحدة عام  ،2015فإن حوايل  21مليون طفل يف العامل العريب تسربوا من التعليم أو يواجهون خطر التسرب من التعليم،
وهلذا التسرب أسباب عدة من أمهها تدين التحصيل الدراسي للطلبة وصعوابت التعلم ،وكذلك العامل االقتصادي واضطرار
هؤالء الطالب لرتك املدرسة للعمل ومساعدة أهلهم يف توفري متطلبات احلياة خاصة إذا تويف الوالد أو كان مريضا غري قادر
على العمل.

ومن املشاكل الرئيسية أيضا واليت يعاين منها التعليم يف العامل العريب األمية ،فوفقا لتقديرات صادرة عن اليونسكو فإن
واحدا من كل مخسة ابلغني يعاين من األمية يف العامل العريب ،وحسب التقرير فإن موريتانيا فيها النسبة األعلى من األمية يف
العامل العريب ،ويف املغرب ال يزال  10ماليني شخص يعانون من آفة األمية .ويشري آخر إحصاء للسكان إىل أن عدد سكان
املغرب يقارب  34مليوان ،ما يعين أن قرابة ثلث السكان أميون .وتعاين نصف املغربيات فوق سن  15سنة من األمية .أما
يف مصر ،فربع السكان البالغني يعانون من األمية .كما أكدت املنظمة يف تقرير هلا أن حنو  %43من األطفال يف الدول
العربية يفتقرون إىل املبادئ األساسية للتعليم .ووفقا للتقرير ،فإن طفال من بني كل أربعة أطفال يف الدول الفقرية ،وبينها دول
عربية ،ال يستطيع قراءة مجلة واحدة.
كانت هذه صورة خمتصرة عن حال التعليم يف العامل العريب ،وكانت هذه أبرز ما يعانيه من مشاكل ،إضافة إىل مشاكل
أخرى انجتة عن خصوصية كل بلد ،كتدمري املدارس واستهداف املعلمني والطلبة وهتجريهم من بالدهم يف البالد اليت تشهد
حرواب وصراعات كسوراي والعراق واليمن ،وكالصعوابت اليت يواجهها الطالب واملعلمون يف فلسطني يف سبيل الوصول إىل
املدارس نتيجة احلواجز اليت يضعها كيان يهود ،وغريها من املشاكل اليت ال يتسع املقام لذكرها.
ويبقى السؤال :ما هو السبيل لتحسني هذا احلال والنهوض ابلتعليم يف العامل العريب؟!
يدعو البعض إىل استرياد مناذج تعليمية رائدة عامليا وتطبيقها يف بالدان للنهوض ابلتعليم ،وقد بدأت بعض مدارس
اإلمارات تطبيق النموذج الفنلندي ،كما سعت مصر لتطبيق النموذج السنغافوري اترة مث عادت ووقعت اتفاقيات لتطبيق
النموذج الياابين يف مدارسها ،ولكن هذا اخليار مل يكن انجحا ،إذ كيف لنا أن أنيت بنبتة من موطنها األصلي ونزرعها يف
موطن آخر ال تتوفر فيه ظروف مناسبة هلا ونتوقع منها أن تنمو وتعيش؟! فسياسة التعليم واملناهج الدراسية يف هذه البالد
انبعة من املبدأ الذي حتمله ،وكذلك هيكلية نظام التعليم والنجاح والرسوب وطريقة التدريس املتبعة عندهم ختتلف عما هو
معمول به عندان ،وأبسط العوامل اليت تؤدي إىل فشل تطبيق هذه التجربة ،هو أن هذه الدول جتعل التعليم من أولوايهتا
وتقوم برعاية املتعلمني ،وتوفر البنية التحتية واملقومات الالزمة لنجاح العملية التعليمية ،وهو أمر نفتقده يف بالدان ،حيث
تدفع هذه الدول للمعلمني رواتب جمزية تكفيهم مؤونة احلياة وجتعلهم يتفرغون للتدريس ويبدعون فيه ،وتعقد دورات أتهيلية
منتظمة للمعلمني لتجديد مؤهالهتم وتطوير قدراهتم املهنية ،كما توفر بنية حتتية مساعدة وحمفزة للمعلم واملتعلم من حيث
املباين واملرافق التابعة هلا من املختربات واملكتبات وتوفر األدوات والوسائل التكنولوجية الالزمة من حواسيب وألواح ذكية
وشاشات عرض حىت إن الياابن أدخلت الروبوت إىل مدارسها.
إن تغيري الصورة القامتة للتعليم يف العامل العريب والنهوض به وحتسني جودته عامليا ،يكون من خالل سياسة تعليمية
انجعة تليق أببناء األمة بصفتها أمة إسالمية ،سياسة ال تنظر للمؤسسات التعليمية على اعتبار أهنا مؤسسات رحبية تدر
ماال على الدولة ،بل تنظر هلا على أهنا مؤسسات مهمتها صناعة األجيال وصياغة األفكار .وهذا لن يتحقق إال إذا توفر
القرار السياسي الصحيح من دولة مبدئية ترعى شؤون الرعية يف مجيع شؤون احلياة وليس فقط يف قطاع التعليم ،وهذه الدولة
هي دولة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة القادمة قريبا بعون هللا.
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