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  ملخ�ص 

اأي اأفكار رومان�سية يف الغرب باأن يف مقدور النتفا�سات العربية تاأ�سي�س دميقراطية فورية يف البلدان 

غياب  ظل  يف  تربهن،  النتفا�سات  فهذه  بالفعل.  حتّطمت  وقد  تبدو  زعمائها،  اإ�سقاط  يف  جنحت  التي 

الأحزاب ال�سيا�سية القوّية وهياكل املجتمع املدين القابلة للحياة يف معظم اأنحاء العامل العربي، اأنها جمّرد 

خطوة اأوىل يف �سياق عملية لن تتبع م�ساراً وا�سحاً، و�ست�ستغرق �سنوات عدة قبل اأن تتك�سف. �ستمر املنطقة 

بالكثري من التجربة واخلطاأ، و�ست�سهد العديد من التقّلبات قبل اأن ترت�ّسخ فيها نظم �سيا�سية واقت�سادية 

م�ستقّرة.

بالطبع، التحّدي املتمّثل يف ا�ستبدال القادة والأنظمة احلالية باأخرى تتبع القواعد الدميقراطية هو 

حتِد هائل، وبالتاأكيد لي�س تلقائياً. وفيما يبداأ العامل العربي عملية التحّول الطويلة هذه، فاإن احلقيقة 

البديهية ولكن الوا�سحة والتي يتم جتاهلها يف الغالب، هي اأن الدميقراطية لن تزدهر اإل يف ظل ثقافة 

تقبل التنّوع، وحترتم وجهات النظر املختلفة، وتنظر اإىل احلقائق باعتبارها ن�سبية ولي�س مطلقة، وتت�سامح 

مع الختالف يف الراأي لبل ت�سجّعه. من دون هذا النوع من الثقافة، لميكن لنظام م�ستدام لل�سوابط 

والتوازنات اأن يتطّور مع مرور الوقت لإعادة توزيع ال�سلطة بعيداً عن ال�سلطة التنفيذية؛ ولميكن كذلك 

اآلية لكبح التجاوزات من جانب اأي موؤ�س�سة ر�سمية. ويف الوقت الذي تفتح فيه املرحلة الأوىل من  و�سع 

النتفا�سات الطريق اأمام بناء الدولة بعد عقود من احلكم ال�سلطوي، �ستكت�سف ال�سعوب يف العامل العربي 

اأن جمتمعاتها لي�ست جمّهزة باملهارات والقيم الالزمة لقبول قواعد ال�سلوك التعددي واملختلف.

وبالتايل، فاإن جتاوز حلظة الفرح الغامر ليتطّلب تغيريات يف البنية ال�سيا�سية والأفراد وح�سب )القانون 

النتخابي والد�ساتري والقادة(، بل اأي�ساً تغيريات جادة وم�ستدامة يف النظم التعليمية للبلدان. فاجلهود 

احلالية لإ�سالح التعليم يف املنطقة ترّكز ب�سّدة على جوانب »فّنية«، مثل بناء املزيد من املدار�س، واإدخال 

اجلن�سني  بني  الفجوة  وج�سر  والعلوم،  الريا�سيات  الختبار يف  درجات  املدار�س، وحت�سني  اإىل  احلوا�سيب 

يف جمال التعليم. ويف حني اأنه �سروري وهام، اإل اأن الرتكيز احلايل لالإ�سالح يفتقر اإىل عن�سر اإن�ساين 

اأ�سا�سي؛ فالطالب يف حاجة اإىل اأن يتعلموا يف �سّن مبكرة جداً ماذا يعني اأن يكونوا مواطنني يتعلمون كيف 

يفّكرون ويبحثون وينتجون املعرفة، وي�ساألون ويبتكرون بدل اأن يكونوا رعايا للدولة تعّلمهم ماذا يفّكرون 

على  التقليدي  العتماد  عن  البتعاد  تريد  املنطقة  كانت  اإذا  �سرورية  اخل�سائ�س  هذه  يت�سّرفون.  وكيف 

»الريعيات« على �سكل اأموال نفط وم�ساعدات خارجية، لتقرتب من نظام ميّكن مواطنيها من خالل املهارات 

الالزمة من بناء اقت�سادات ذاتية التوليد ومزدهرة، والو�سول اإىل نوعية احلياة التي ميكن اأن تتحقق من 

خالل احرتام التنّوع، والتفكري النقدي والإبداع، وممار�سة املرء لواجباته وحقوقه كمواطن فّعال.
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   مقدمة

 

اأ�سا�سية  ال�سمالية الطالب مهارات  واأمريكا  اأوروبا  بلدان  املواطنية يف  الرتبية  برامج  العديد من  منح 

اأّثر على نوايا الطالب وا�ستعداداتهم للم�ساركة  وحا�سمة بالن�سبة اإىل العملية الدميقراطية، الأمر الذي 

 هذه الربامج �سّجعت بع�س ال�سلوكيات مثل امل�سوؤولية الجتماعية والأخالقية والكفاءة 
1
املدنية وال�سيا�سية.

ال�سخ�سية. وباكت�سابهم هذه املعارف واملهارات، ي�سبح الطالب اأكرث ا�ستعداداً خلدمة وتطوير املجتمعات من 

 وقد وجدت درا�سة دولية حديثة اأن ثمة عالقة مبا�سرة 
2
حولهم.

بني معارف الطالب عن جمتمعهم املدين وبني م�ستوى انخراطهم 

الب�سيطة  للممار�سة  حتى  ميكن  ذلك،  على  عالوة   
3
فيه. الفعلي 

اأن  الطالبية،  النتخابات  خالل  من  املدر�سة،  يف  للدميقراطية 

ترفع م�ستويات فاعلّية الطالب.

يف درا�سة اجلهود احلالية لإ�سالح التعليم يف العديد من البلدان 

العربية، ثّمة مايرّبر طرح جمموعة من الأ�سئلة الرئي�سة املتعلقة 

بالرتبية املواطنية: هل ُيَعلَّم الطالب معنى اأن يكون الواحد منهم مواطناً؟ وهل يعرفون يف �سن مبكرة 

- لي�س من خالل التعليم الر�سمي وح�سب، بل، وهذا هو الأهم، من خالل املمار�سة – اأنه عادة مايكون هناك 

اأكرث من جانب واحد لأي ق�سية معينة؛ واأنه يتعنّي عليهم ال�سعي اإىل معرفة ومناق�سة اجلوانب العديدة 

لهذه الق�سية؟ وهل ُيَعلَّمون اأن ي�ساألوا وي�ستف�سروا وي�ساركوا ويعملوا يف فرق، ويتوا�سلوا؟ وهل ُيَعلَّمون اأن 

يبقوا خمل�سني لقيم احلرية وامل�ساواة واحرتام حقوق الإن�سان؟ اأم اأن »املعرفة« ُتلَّقن لهم بطريقة حتاول 

منع طرح الأ�سئلة؟

للدولة يعني الولء للحزب ال�سيا�سي اإن اأجياًل بكاملها يف العامل العربي ترعرعت يف ظل فكرة اأن الولء 

النقدي والفروق  التنّوع والتفكري  واأن  الزعيم،  اأو  النظام،  اأو  الفردية خطرية ومتقّلبة. هذا النوع احلاكم، 

من الرتبية املواطنية عتيق لالأ�سف، ومع ذلك من امل�سكوك فيه اأن اجلهود املبذولة حالياً لإ�سالح التعليم 

وبني  جهة،  من  احلكومات  بني  مكتوب  غري  حتالف  اليوم  ثّمة  كذلك،  ذلك.  �ست�سّحح  العربي  العامل  يف 

ال�سيا�سيتان الكربيان  اأخرى - وهما القوتان  ال�سيا�سية ال�سلطوية واملوؤ�س�سات الدينية، من جهة  الأحزاب 

يف العامل العربي - �سّد اأي اإ�سالح جذري للتعليم. فكال اجلانبني يريدان اأن تكون �سيغتهما وتف�سريهما 

هما الوحيدان التي تنقل اإىل اجليل املقبل، وذلك بهدف احتكار مايتم تعليمه للطالب حول التاريخ والدين 

والقيم. وهكذا، لي�س من املفرت�س بالطالب اأن ي�ساألوا، اأو يفّكروا يف، اأو يحّللوا اأو يعاينوا، اأي تف�سريات 

اأخرى.

تركيز  مت  ذلك،  من  بدًل  للتعليم.  �سامل  اإ�سالح  باإجراء  حقيقي  اهتمام  اأي  هناك  يكن  مل  اأنه  واحلال 

للمدار�س،  املادية  التحتية  البنية  على  اأدخلت  التي  التح�سينات  اأن  بيد  »التقنية«.  اجلوانب  على  الإ�سالح 

وحتى التعديالت التي اأجريت على املناهج، تبقى ذات قيمة حمدودة، مامل تقرتن با�ستثمار اأكرب بكثري يف 

البنية الأ�سا�سية الب�سرية للمواطنني الأحرار والدميقراطيني. وفيما حتاول املجتمعات العربية التعوي�س 

التي  التعليمية  النظم  اأهمية  اأن تتجاهل  ال�سيا�سي، لميكنها  الركود  ال�سائع ب�سبب عقود من  الوقت  عن 

ترّكز على املواطنة احلقيقية يف جميع جوانبها.

3

الدميقراطية لن تزدهر اإل يف ظل ثقافة تقبل 

التنّوع، وحترتم وجهات النظر املختلفة،

وتنظر اإىل احلقائق باعتبارها ن�شبية ولي�ص مطلقة، 

وتت�شامح مع الختالف يف الراأي ل بل ت�شجّعه.



امل�ستقبل العربي:مفتاح  العامل  يف  املواطنة  اأجل  من  الرتبية  �

   اإ�شالح التعليم يف البلدان العربية: 

ف�شل حتى الآن

اإدخال حت�سينات على نظمها التعليمية من خالل الت�سدي للجوانب  حاولت معظم احلكومات العربية 

»التقنية« اأو »الهند�سية« ب�سكل رئي�س. فقد اأفادت درا�سة اأجراها البنك الدويل باأن منطقة ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اأفريقيا، التي ت�سم ثمانية ع�سر بلداً عربياً، ا�ستثمرت بكثافة يف التعليم: نحو 5 يف املئة من الناجت 

وحّددت  املا�سية.  الأربعني  ال�سنوات  مدى  على  الإجمايل  املحلي 

�سمل  بلداً،  ع�سر  اأربعة  يف  للتعليم  اإ�سالح  برنامج   34 الدرا�سة 

اأكرث من 900 من التدابري الإ�سالحية، اأي مبتو�سط   65 اإ�سالحاً 

اأ�سول  الإ�سالح جوانب مثل علم   وغّطت تدابري 
4
الواحد. للبلد 

5
التدري�س والقدرة التعليمية والإدارة.

تبنّي اإح�ساءات التعليم اأن جميع الدول العربية تقريباً حققت 

مكا�سب كبرية يف جمال تو�سيع التعليم البتدائي املّجاين، واإىل حّد اأقّل التعليم الثانوي. وقفز متو�سط   

معدل اللتحاق ال�سايف باملدار�س البتدائية يف الدول العربية من 75 يف املئة يف العام 1999، اإىل 84 يف 

املئة يف العام 2008. يف املدار�س الثانوية، جتاوز معدل اللتحاق ال�سايف يف دول عدة ن�سبة 70 يف املئة 

 كما ارتفع متو�سط   عدد �سنوات الدرا�سة من جمموع ال�سكان الذين ترتاوح اأعمارهم بني 
6
يف العام 2007.

خم�سة ع�سر عاماً واأكرث يف كل بلد ب�سكل ملحوظ منذ العام 7.1960

على الرغم من هذا التقدم، من غري املرّجح اأن ت�سل دول عربية عدة اإىل امل�ستويات امل�ستهدفة املحّددة 

من قبل منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة »اليون�سكو« يف �سعيها من اأجل »التعليم للجميع« 

الدول تقل كثرياً عن  باملدار�س البتدائية يف تلك  ال�سافية  اإن معدلت اللتحاق  اإذ   .2015 العام  بحلول 

70 يف املئة، وهي مل حتّقق حتى الآن امل�ساواة بني اجلن�سني. وليزال املعّدل العام لأمّية الكبار يف املنطقة 

 هذا عالوة على اأن معّدلت الت�سّرب الدرا�سي مرتفعة، وكذا 
8
العربية مرتفعاً )28 يف املئة يف العام 2006(.

احلال بالن�سبة اإىل معّدلت الر�سوب )الإعادة( يف املدار�س البتدائية، التي تزيد عن 10 يف املئة يف بع�س 

ويقّل  ُمر�ٍس،  غري  ليزال  العربية  املنطقة  يف  والرعاية  والتعليم  املبكرة  الطفولة  و�سع  اأن  ثم   
9
البلدان.

معدل اللتحاق الإجمايل )ن�سبة الأطفال امللتحقني يف مرحلة ماقبل املدر�سة( عن 20 يف املئة، وهو اأقّل 

10
بكثري من املتو�سط   العاملي البالغ 41 يف املئة.

اأنه ليجري ا�ستثمار جهود الإ�سالح التي تقوم بها احلكومات العربية  اإىل  ي�سري تقييم البنك الدويل 

يف جمال حت�سني اجلودة. فقد رّكز اجلزء الأكرب من تدابري الإ�سالح )76   اإىل 93 يف املئة( يف م�ستويات 

ماقبل الرو�سة والتعليم الأ�سا�سي والثانوي على البعد »الفني« لالإ�سالح، مثل بناء املدار�س وتوفري املواد 

التعليمية والكتب املدر�سية يف املقام الأول. وقد حّل هذا حمّل اأهداف راأ�س املال الب�سري املتمّثلة بتح�سني 

11
العدالة والكفاءة واجلودة.

 مل يكن هناك اأي اهتمام حقيقي باإجراء اإ�شالح �شامل 

للتعليم. بدًل من ذلك، مت تركيز الإ�شالح على اجلوانب 

»التقنية«.



املع�سر ومروان  فاعور  �حممد 

وحني يتعلق الأمر مبخرجات تعّلم الطلبة، تبوء معظم النظم التعليمية العربية بالف�سل. فهي لتنتج 

 وقد ف�سلت برامج 
12

خّريجني من ذوي املهارات واملعرفة الالزمة للمناف�سة بنجاح يف القت�ساد العاملي اليوم.

جودة  تعك�س  التي  التعليمي  للنظام  الهامة  املكّونات  معاجلة  يف  عدة  دول  يف  تنفيذها  مت  التي  الإ�سالح 

التعليم، مثل موؤ�سرات الأداء، ومهارات املواطنة، واأ�ساليب التدري�س والتقييم، وو�سع وموؤهالت املعلمني، 

13
واحلوكمة وامل�ساءلة.

مل ت�سفر مبادرات اإ�سالح التعليم عن اأي تغيري ملمو�س يف طرق التدري�س، اإذ ليزال التدري�س يف معظم 

النقدي والإبداع والقدرة على حل  التفكري  املعلم، ولي�ساهم يف ت�سجيع  الدول العربية توجيهياً، يوّجهه 

 واملعلمون يف الف�سول الدرا�سية يتوا�سلون با�ستخدام الكتب املدر�سية التي حتوي معرفة غري 
14

امل�ساكل.

 ويعتمد تقييم تعّلم الطالب على ا�ستظهار التعريفات واحلقائق واملفاهيم اأكرث منه على 
15

قابلة للنقا�س.

16
القدرة على التفكري النقدي، كما لوحظ يف الختبارات القومية والدولية.

لقد اأحرز طالب ال�سفني البتدائي والثامن متو�سط من الدول العربية الذين �ساركوا يف الختبارات 

الدولية يف برنامج )الجتاهات يف الدرا�سة العاملية للريا�سيات والعلوم - TIMSS( يف الريا�سيات والعلوم 

 وباملثل، كانت درجات تالميذ ال�سف 
17

يف العام 2003 والعام 2007، درجات اأقّل من املتو�سط ب�سكل ملحوظ.

الرابع الذين �ساركوا يف اختبار )الربنامج الدويل لتقييم الطلبة - PISA( يف القراءة والريا�سيات والعلوم 

 و�ُسّجلت النتيجة نف�سها بالن�سبة اإىل الطالب ممن 
18

يف العام 2003 والعام 2009 اأقّل كثرياً من املتو�سط.

هم يف �سن اخلام�سة ع�سرة من الدول العربية الذين �ساركوا يف اختبار )التقدم يف الدرا�سة الدولية ملعرفة 

 وعلى الرغم من الختالفات يف 
19

القراءة - PIRLS( الدويل ب�ساأن الإجناز يف القراءة يف العام 2006،

الأداء يف هذه الختبارات من دولة اإىل اأخرى، فاإن النتائج تثبت مبا ليقبل اجلدل اأن م�ستويات التح�سيل 

20
التعليمي يف النظم التعليمية العربية منخف�سة عموماً.

يف تون�س، وعلى الرغم من التغيريات التي اأدخلت على النظام التعليمي يف ظل حكم زين العابدين بن 

علي يف الأعوام 2000 و2002 و2004، مل يتح�ّسن الأداء الأكادميي للطالب. واأظهر طالب ال�سف الرابع 

 - والعلوم  للريا�سيات  العاملية  الدرا�سة  يف  )الجتاهات  الدوليني  الختبارين  يف  �ساركوا  الذين  والثامن 

TIMSS(، و)الربنامج الدويل لتقييم الطلبة - PISA( بني العامني 1995 و2007 اأداًء �سعيفاً ب�سورة 
م�ستمرة. يف اختبار الريا�سيات )TIMSS(، اأحرز طالب ال�سف الرابع التون�سيون يف العام 2007 درجات 

اأ�سواأ من التي ح�سلوا عليها يف العام 2003، حيث انخف�س متو�سط درجاتهم ب�سورة كبرية عن املتو�سط   

العاملي )ال�سكل 1(. كما اأخفق تالميذ ال�سف الرابع التون�سيون الأكرث كفاءة يف القرتاب حتى من م�ستوى 

الكفاءة الو�سطي للطالب يف الدول اخلم�س الأعلى اأداًء. ال�سيناريو نف�سه ينطبق على اأداء طالب ال�سف 

الرابع يف العلوم، على الرغم من اأن متو�سط   درجاتهم حت�ّسن ب�سكل طفيف من 2003 اإىل 2007 )ال�سكل 

 )TIMSS( وقد �سّجل التون�سيون من طالب ال�سف الثامن اأي�ساً درجات اأقل بكثري من متو�سط   مقيا�س .)2
يف الريا�سيات والعلوم، على الرغم من اأن معدل درجاتهم يف كل املجالت حت�ّسن من 2003 اإىل 2007. 

ويف اختبار )PISA( الدويل يف الريا�سيات والعلوم وحل امل�سكالت، �سّجل الطلبة التون�سيون درجات اأقّل 

كما ا�ستمر ال�سجل ال�سعيف يف نوعية التعليم يف م�سر يف عهد نظام 
21

كثرياً من املتو�سط   يف كال العامني.
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الرئي�س املطاح به ح�سني مبارك. وكان التح�ّسن يف نتائج التعّلم الناجمة عن خطط الإ�سالح القومية التي 

بداأت يف العام 1997، وتنفيذ برنامج »املعايري القومية للتعليم يف م�سر« يف العام 2003، معدوماً. فقد 

اأحرز طالب ال�سف الثامن الذين �ساركوا يف الختبارات الدولية )TIMSS( يف الريا�سيات والعلوم درجات 

�سعيفة يف العامني 2003 و2007، وانخف�سوا بكثري اإىل مادون املتو�سط الدويل ملقيا�س   TIMSS. وبدًل 

2007. يف مادة  اإىل   2003 بالفعل من  الريا�سيات  انخف�س متو�ّسط   درجاتهم يف مادة  يتح�ّسن،  اأن  من 

العلوم، انخف�س متو�سط   درجات طالب ال�سف الثامن امل�سريني من 2003 اإىل 2007. وكما هو احلال يف 

تون�س، اأخفق معظم الطالب امل�سريني الأكرث كفاءة يف اختبارات TIMSS يف الو�سول اإىل متو�سط   درجات 
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ال�شكل 1. الإجناز يف الريا�شيات، ال�شّفان الرابع والثامن

http://timss.bc.edu/TIMSS2007/PDF/T07_M_IR_Chapter1.pdf ::امل�سدر

ال�شكل 2. الإجناز يف العلوم، ال�شّفان الرابع والثامن

http//timss.bc.edu/TIMSS2007/PDF/T07_S_IR_Chapter1.pdf :امل�سدر
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اأملع الطالب امل�سريني  اأداء يف مادتي الريا�سيات والعلوم. حتى بني  البلدان اخلم�سة الأعلى  الطالب يف 

22
الأكرث قدرة، فاإن الأداء غري ُمر�ٍس.

تعّلم  حت�سني  يف  ف�سل  العربية  الدول  يف  التعليم  اإ�سالح  اأن  وتون�س  م�سر  من  ال�سالفة  الأمثلة  تبنّي 

الطالب، لكن ذلك لي�س مفاجئاً، اإذ مل ترّكز جهود الإ�سالح على الرتبية املواطنية ول على مهارات القرن 

 اإن اإعادة توجيه الرتكيز يف عملية الإ�سالح باجتاه تطوير هذه املهارات �ستكون مهمة 
23

احلادي والع�سرين.

�سعبة بالتاأكيد، نظراً اإىل اأنها تعّزز القيم وال�سلوك الذي من املحتمل اأن يزعزع ا�ستقرار الأنظمة الرا�سخة. 

ويف هذه الأثناء، يف م�سر وتون�س، حيث يجري تفكيك الأنظمة ال�ستبدادية وتربز الدميقراطيات »قيد 

الإن�ساء«، ينبغي الرتحيب بهذا التحّول يف اإ�سالح التعليم يف اجتاه املواطنة من قبل الأنظمة اجلديدة من 

اأجل دعم التحّولت ال�سيا�سية والجتماعية فيهما.

 الرتبية املواطنية: 

املفاهيم والتعريفات

الرتبية املواطنية لي�ست ظاهرة عاملية حديثة يف املراحل الدرا�سية ماقبل اجلامعية، اإذ تعود بداياتها اإىل 

كتابات اأفالطون واأر�سطو. كان اأفالطون مدافعاً عن »التعليم احلقيقي« الذي »يلهم املتلّقي برغبة عاطفية 

الدولة -  املواطن بو�سفه مقيماً حراً يف  اإىل  اأر�سطو ينظر   وكان 
24

مثالياً«. وحما�سية لأن ي�سبح مواطناً 

 وعلى مدى قرون، كان الهدف الرئي�س للنظم التعليمية الغربية هو 
25

املدينة وي�سارك مبا�سرة يف احلكم.

اإعداد الطالب للقيام باأدوار املواطنة. كانت هذه الأدوار تتطّور با�ستمرار وتّتخذ معاٍن جديدة يف ال�ستجابة 

للتغرّيات القانونية والثقافية والجتماعية وال�سيا�سية، ول�سيما الثورة الفرن�سية يف القرن الثامن ع�سر، 

واحلركات الطالبية يف اأوروبا يف �ستينيات القرن املا�سي، وحركة احلقوق املدنية يف الوليات املتحدة يف 

 وقد كان علماء الجتماع البارزين مثل مونت�سكيو ورو�سو مفيدين لي�س 
26

اأواخر اخلم�سينيات وال�ستينيات.

اأي�ساً يف رعاية فكرة حتّدي الو�سع القائم واإقامة نظام �سيا�سي  جلهة تطوير معنى املواطنة وح�سب، بل 

جديد.

يف الآونة الأخرية، مت اإدخال عنا�سر الرتبية املواطنية يف املوؤمتر العام لليون�سكو يف العام 1974، الذي 

حقوق  جمال  يف  والرتبية  وال�سالم  والتعاون  الدويل  التفاهم  اأجل  من  الرتبية  ب�ساأن  »التو�سية  اأ�سدر 

العام  ال�سادر يف  الإن�سان  العاملي حلقوق  الإعالن  اإىل  املوقف  وا�ستند هذا  الأ�سا�سية«.  واحلريات  الإن�سان 

1948، وتبعه اإطار العمل يف العام 1995، الذي �سمل اأي�ساً التعليم من اأجل الدميقراطية. ويحظى بالقدر 

ب�ساأن حقوق  1959، والتفاقية الأخرية  العام  املتحدة حلقوق الطفل يف  اإعالن الأمم  نف�سه من الأهمية 

27
الطفل، وهي وثيقة ملزمة جلميع اأع�ساء الأمم املتحدة منذ العام 1989 .

ّك يف الغرب ومّت تطويره كمفهوم من قبل املفكرين الغربيني،  على الرغم من اأن م�سطلح »املواطن« �سُ

بل هو مفهوم عاملي ميكن تطبيقه على كل مناطق  دون مدلول عاملي،  لي�س خ�سي�سة غربية من  اأنه  اإل 

العامل. يف املنطقة العربية، كلمة »مواطن« هي ا�سم مرتبط بجذر كلمة »وطن«، التي ا�ستخدامها العرب 

 وثّمة اإ�سارة اإىل ذلك يف 
28

منذ ع�سر ماقبل الإ�سالم. وهي ت�سري اإىل مكان اإقامة املرء الدائمة، اأو املوطن.

 ويف تعبري م�سهور على نطاق وا�سع يف كتاب »نهج البالغة«، قال الإمام علي بن 
29

اأحاديث للنبي حممد.

 ويف حني اأن م�سطلح مواطن لوجود له يف 
30

اأبي طالب »الفقر يف الوطن غربة والغنى يف الغربة وطن«.

 والأهم من 
31

الفقه الإ�سالمي، اإل اأنه موجود بو�سفه فكرة يف اأكرث من ن�س وحدث يف التاريخ الإ�سالمي.
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ذلك، هو اأن الدللت الغربية للمواطنة، مثل وجود عقد اجتماعي بني الفرد واحلاكم على اأ�سا�س الإرادة 

 وبالتايل، فاإن تدري�س 
32

امل�ساواة والت�سامح، والعدالة الجتماعية، متوافقة مع الإ�سالم. احلرة، ومفاهيم 

هذه املفاهيم يف املجتمع الإ�سالمي لن يعترب معادياً اأو لاإ�سالمياً.

اليوم، يرتبط مفهوم الرتبية املواطنية بالرتبية املدنية واإن كان متميزاً عنها. اإذ ي�سري م�سطلح »مدين«اإىل 

 
33

»اآليات ومبادئ وعمليات �سنع القرار، وامل�ساركة، واحلوكمة، والرقابة الت�سريعية« املوجودة يف املجتمعات.

وتتناول الرتبية املدنية املعرفة وفهم املوؤ�س�سات ال�سيا�سية، ومفاهيم وعمليات احلياة املدنية. وهي ت�سمل 

والدميقراطية.  وال�سالم  الإن�سان  حقوق  اأجل  من  الرتبية  اأي�ساً 

كما تت�سمن الرتبية املدنية مفاهيم تتعلق بحقوق الفرد يف تعّلم 

العمليات الدميقراطية للحكم.

اإن الرتبية املواطنية مفهوم اأو�سع. فاإ�سافة اإىل املعرفة والفهم، 

املدين  املجتمع  يف  امل�ساركة  »فر�س  املواطنية  الرتبية  ت�سّجع 

املجتمع  مع  التفاعل  �سبل  اإىل  اإ�سافة  �سواء«،  حد  على  والأهلي 

 ويتم تدري�س املواطنة امل�سوؤولة اأوًل من قبل الوالدين اإىل جانب القيم 
34

وت�سكيل جماعة املرء وجمتمعه.

واملواقف املدنية الأخرى، وتتوىّل املدار�س القيام بهذا الدور يف وقت لحق، بدءاً من مرحلة ماقبل املدر�سة 

اأو ال�سفوف البتدائية.

يف  البلدان  خمتلف  يف  املواطنية  للرتبية  املقاربات  جمموعة  و�سع  املفاهيمية  الناحية  من  املفيد  من 

�سل�سلة مّت�سلة )ال�سكل 3(. يف اأحد طرفيها، هناك احلد الأدنى من التف�سري، املتمّثل بتعليم حقوق وواجبات 

املواطنني. وهو يقوم على التعليم الر�سمي والتدري�س التوجيهي، مع توفري فر�سة �سئيلة لتفاعل الطالب 

مزيج  على  يقوم  وهو  املواطنية.  بالرتبية  املتمّثل  الأ�سمل  التف�سري  هناك  الآخر،  الطرف  ويف  ومبادرته. 

والتفكري  والنقا�س،  التحقيق،  على  وي�سّجع  و�سامل،  ت�ساركي  وهو  الر�سمية،  الر�سمية وغري  املقاربات  من 

35
النقدي.

ال�شكل 3 الرتبية املواطنية �شل�شلة مّت�شلة

التف�سري الأدنى                                                                            التف�سري الأ�سمل

الرتبية املدنية                                                                                                                                        الرتبية املواطنية

اإق�سائية                                                                                                                                                   �سمولية للجميع

نخبوية                                                                                                                                                                    نا�سطة

ر�سمية                                                                                                                                                                    ت�ساركية

موّجهة نحو املحتوى                                                                                                       موّجهة نحو الناحية الإجرائية

ت�ستند اإىل املعرفة                                                                                                                                    ت�ستند اإىل القيم

نقل تعليمي وتوجيهي                                                                                                                                تف�سري تفاعلي

Citizenship Education: An International Comparison، دايفد  امل�سدر: ُمقتَب�س من »الرتبية املواطنية: مقارنة دولية« 

كري، 11 ني�سان/اأبريل 1999.

»الرتبية من اأجل املواطنة« ت�شمل فكرتني اأخريني: 

»الرتبية عن املواطنة« و»الرتبية من خالل املواطنة«.
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التعريف  على  تعتمد  الورقة  هذه  فاإن  العربية،  الدول  يف  للمواطنة  موّحد  مفهوم  وجود  عدم  ب�سبب 

الوارد يف الدرا�سة الدولية للرتبية املدنية واملواطنية )ICCS( التي اأجريت يف العامني 2009-2008. 

وفقاً لتلك الدرا�سة، ت�سمل الرتبية املواطنية ثالثة جوانب رئي�سة هي: )1( معرفة املفاهيم املدنية ونظم 

وح�ّس  القابلية،  و)3(  والتفاو�س،  امل�سكالت،  وحل  املدنية،  امل�ساركة  مهارات   )2( املدنية،  احلياة  وعمليات 

 والغر�س من ذلك هو تطوير ثقافة متكاملة ومواطنني م�سوؤولني يعرفون 
36

النتماء والقيم والأخالق.

عالوة  احلكومية.  واملمار�سات  ال�سيا�سات  لتقييم  املعرفة  هذه  وتطبيق  القانونية،  وواجباتهم  حقوقهم 

اإيجابي على  اأجل ال�سالح العام لها تاأثري  على ذلك، فاإن رعاية الطالب لي�سبحوا مواطنني يعملون من 

جماعاتهم وجمتمعاتهم. وينطوي تطوير مهارات وكفاءات املواطنة على فائدة اإ�سافية تتمّثل يف متكني 

الطالب من املناف�سة بنجاح يف �سوق العمل العاملية املتغرّية ب�سرعة وهم يقرتبون من مرحلة البلوغ.

هذه املقاربة، التي ميكن اأن نطلق عليها »الرتبية من اأجل املواطنة«، ت�سمل فكرتني اأخريني: »الرتبية عن 

املواطنة« و»الرتبية من خالل املواطنة«. الرتبية عن املواطنة هي جمّرد حد اأدنى من الرتبية ب�ساأن احلقوق 

والواجبات توّفر املعرفة والفهم حول التاريخ وال�سيا�سة. الرتبية من خالل املواطنة تعّلم الطالب من خالل 

امل�ساركة يف الأن�سطة املدنية داخل املدر�سة، مثل الت�سويت ملجل�س املدر�سة، وخارج املدر�سة مثل الن�سمام اإىل 

جماعة مدافعة عن البيئة يف املجتمع. »الرتبية من اأجل املواطنة« تغطي اأهداف كل من هاتني املقاربتني؛ 

 وتعّد 
37

بالإ�سافة اإىل ذلك، هي ت�ستهدف القيم والجتاهات، وترتبط بتجربة الطالب الكاملة يف املدار�س.

للرتبية  �سيوعاً  الأكرث  الوطنية  الأهداف  وتدعيم   
38

الب�سرية التنمية  ملقاربة  اأ�سا�سية  هذه  املواطنة  قيم 

39
املواطنية يف كثري من البلدان: لتطوير قدرات الفرد وتعزيز تكافوؤ الفر�س وقيمة املواطنة.

 الرتبية املواطنية: 

عن�شر اأ�شا�شي يف اإ�شالح التعليم

تلعب الرتبية من اأجل املواطنة دوراً رئي�ساً يف اإ�سالح التعليم عن طريق ت�سجيع معظم مهارات القرن 

احلادي والع�سرين، اإ�سافًة اإىل »الكفاءات الأ�سا�سية للتعّلم مدى احلياة« اخلا�سة بالحتاد الأوروبي وهي: 

التوا�سل باللغة الأم، والتوا�سل باللغات الأجنبية؛ والكفاءة يف الريا�سيات؛ والكفاءات الأ�سا�سية يف جمال 

العلم والتكنولوجيا؛ والكفاءة الرقمية، والتعّلم مدى احلياة؛ والكفاءات الجتماعية واملدنية؛ وروح املبادرة، 

ورعاية  ال�سفية  البيئة  اإ�سالح  يف  اأي�ساً  املواطنة  اأجل  من  الرتبية  وت�سهم   
40

الثقايف. والتعبري  والوعي 

يف  املقاربة  هذه  ولتطبيق  والإداريني.  واملعلمني  الطالب  بني  باأكملها  املدر�سة  يف  الدميقراطية  الثقافة 

الرتبية املواطنية، يجب على الإداريني ومعلمي جميع املواد تطوير كفاءتهم يف مهارات املواطنة من خالل 

برامج تنّظم اأثناء اخلدمة وبرامج التطوير املهني.

يف اأنحاء كثرية من الوليات املتحدة، على �سبيل املثال، تتجاوز برامج الرتبية املواطنية تدري�س التاريخ، 

واملوؤ�س�سات والد�ستور الأمريكي، ويتم اأي�ساً توفري فر�س للطالب ملمار�سة املهارات املدنية مثل حل امل�ساكل، 

والكتابة املُقِنعة، والتعاون وبناء التوافق يف الآراء، بالإ�سافة اإىل التوا�سل مع امل�سوؤولني احلكوميني حول 

املفتوح  النقا�س  توؤّكد على  املهارات مقاربة تعليمية وتعّلمية   ويتطّلب تطوير ورعاية هذه 
41

ق�سايا هامة.

 وقد مت تاأكيد 
42

والتعّلم الن�سط الذي ثبت اأنه اأكرث فعالية من املقاربة القائمة على حما�سرات تعليمية.

الذي  الدرا�سية  الف�سول  اأن مناخ   ووجدتا 
43

وا�سع، اأجريتا على نطاق  درا�ستني دوليتني  الفعالية يف  هذه 

ال�سيا�سية  الق�سايا  مناق�سة  على  بالنفتاح  يتمّيز  املعرفة،  من  عالية  م�ستويات  حتقيق  على  اأكرث  ي�ساعد 
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44
والجتماعية.

يتعّلم  الثقافية،  واحل�سا�سية  والإبداع  التعـاون  تعّزز  التي  الدرا�سي  الف�سل  بيئة  يف  ذلك،  على  عالوة 

اأي�ساً يف اأجزاء اأخرى  اأو دولتهم القومية وح�سب، بل  ال�سباب العي�س لي�س داخل حدود جمتمعهم املحلي 

من العامل. وعندما يهاجر املزيد واملزيد منهم اإىل دول اأخرى للمناف�سة والتوا�سل والعمل يف فرق، ت�سبح 

كفاءتهم يف هذه املهارات، ول�سيما يف املواطنة املحلية والعاملية، اأكرث اأهمية. هذه املهارات متّكن ال�سباب 

الأقليات،  وحقوق  بينها،  ما  ويف  الدول  داخل  ال�سكان  حتركات  مثل  معومل  عامل  حتديات  مواجهة  من 

املتحدة،  اململكة   يف 
45

والت�سالت. املعلومات  تكنولوجيا  ال�سريعة يف  والتح�سينات  ال�سعبية،  والنتفا�سات 

على �سبيل املثال، حتظى ق�سية كيفية اإعداد ال�سباب على نحو كاٍف ملواجهة هذه التحديات بـ»اهتمام ملّح« 

46
بالن�سبة اإىل وا�سعي ال�سيا�سات التعليمية والرتبويني.

ويوؤّكد الباحثون والنا�سطون اأن الرتبية املواطنية تلعب دوراً هاماً يف اإ�سالح التعليم. فهي »حتّفز ال�سباب 

بالتمكني  �سعوراً  الطالب   ومن خالل منح 
47

اليومية وهمومهم«. بحياتهم  ال�سلة  وثيقة  لأنها  وتلهمهم، 

الرتبية  دون  ومن  كبرياً.  التعّلم  اأداء  على  املواطنية  الرتبية  اأثر  يكون  اأن  املتوقع  لتغيري جمتمعهم، من 

اأي  والع�سرين،  احلادي  القرن  يف  الكفاءة  مفاتيح  اأحد  �ستفقد  التعليم  اإ�سالح  حماولت  فاإن  املواطنية، 

الكفاءة املدنية، التي ت�سهم اأي�ساً يف تنمية معظم الكفاءات املطلوبة من اأجل التعّلم مدى احلياة.

 اأو�شاع الرتبية املواطنية 

يف بع�ص البلدان العربية

اإما جتاهلت  اإليها،  الو�سول  البيانات وميكن  تتوفر  العربية، حيث  البلدان  التعليم يف  اإ�سالح  مبادرات 

الرتبية املواطنية اأو تناولتها ب�سورة غري مر�سية. وعادة ماتت�سمن املناهج املدر�سية اأحد مكّونات الرتبية 

اإىل ق�سم خا�س بالأخالقيات  – اإ�سافة  الدولة والقوانني وال�سيا�سات  اإيديولوجية  الذي يعك�س  املدنية - 

القومية يوؤّكد على القيم واملعايري الأخالقية والدينية يف الغالب. وتختلف املفاهيم واملحتوى واأ�ساليب 

التدري�س والتقييم اختالفاً كبرياً من دولة اإىل اأخرى، بل واأحياناً من مدر�سة اإىل اأخرى داخل البلد نف�سه، 

كما هو احلال يف لبنان. هذا الختالف يف املناهج والأن�سطة الطالبية املت�سلة بها لي�س مفاجئاً نظراً اإىل 

اختالف الأنظمة ال�سيا�سية والنظم التعليمية يف املنطقة.

مع ذلك، يف معظم الدول العربية، تغر�س مناهج العلوم الإن�سانية والعلوم الجتماعية يف املدار�س الطاعة 

قاموا  الباحثني، ممن  عدد من  فقد خل�س   
48

النقدي. والتفكري  الفكر  بدًل من حرية  للنظام  واخل�سوع 

بتحليل النظم التعليمية يف م�سر وتون�س، اإىل اأن النظامني املُطاح بهما يف البلدين اأقاما، ب�سورة مق�سودة 

واأقل مياًل اإىل حتدي �سلطتهما. وقد اقت�سر الن�ساط الت�ساركي املتاح 
 49

نظماً تنتج طالباً تابعني ومنقادين

للطالب  ُي�سَمح  فلم  الريا�سية.  والنوادي  الثقافية  اجلمعيات  على  التون�سية  العامة  املدار�س  يف  للطالب 

 
50

اآراء معلميهم. اآراوؤهم عن  اإذا ما اختلفت  اأو احرتامهم  بامل�ساركة يف املناق�سات، ومل يتم الت�سامح معهم 

وقد اأو�سحت �سامية، وهي طالبة تون�سية، قائلة: »املعلمون ال�سباب اأكرث تفّهماً، اإ�سافة اإىل الن�ساء، واأكرث 

ال�سباب لي�س  اأنتم؟(،  ال�سن يقولون لنا )ولكن ماذا تعرفون  اأن كبار  ا�ستعداداً لحرتام الطالب، يف حني 

51
لديهم احلق يف الوقوف يف وجه من يكربونهم �سناً«.

اأو دعم  يف م�سر، ف�سل املعلمون، واملناهج الدرا�سية، والأن�سطة، والإدارة يف املدار�س العامة يف ت�سجيع 

اإذ توجد فجوة كبرية بني مفهوم الرتبية املواطنية الذي تتبّناه وزارة   
52

القيم واملمار�سات الدميقراطية.
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الرتبية والتعليم وبني حمتوى كتب الدرا�سات الجتماعية. وقد اأ�سارت درا�سة حتليلية اإىل اأنه يتّم الت�سديد 

على املناطق ال�سياحية بدًل من مفاهيم املواطنة يف الكتب املدر�سية لأن ال�سياحة هي م�سدر رئي�س للدخل 

 ونادراً مايتم التطرق اإىل املفاهيم الأ�سا�سية يف الرتبية املواطنية مثل �سيادة القانون والعدالة 
53

القومي.

الجتماعية وامل�ساركة ال�سيا�سية. ومع ذلك تتم املبالغة يف اعتماد املواطنني على احلكومة لتوفري ال�سلع 

واخلدمات. وي�سيع م�سطلح »ال�سلطة« يف كتب الدرا�سات الجتماعية يف مقابل م�سطلح »املواطن« )بن�سبة 

54
1-2 تقريباً(، وهو موؤ�سر وا�سح على هيمنة الدولة على املواطنني.

املبكرة  الطفولة  رعاية  نطاق  وتو�سيع  الأمية،  ن�سبة  وخف�س  القدرات،  بناء  اأن�سطة  كانت  الأردن،  يف 

والتعليم الأ�سا�سي، والق�ساء على الفجوة بني اجلن�سني، هدف عدد من مبادرات اإ�سالح التعليم التي قامت 

بها احلكومة، بيد اأن اأياً منها مل يوؤّكد على الرتبية املواطنية. على �سبيل املثال، حّدد م�سروع »دعم اإ�سالح 

التعليم يف الأردن من اأجل اقت�ساد املعرفة« )ERfKE( احتياجات املدار�س وقاد عمليات تدريب املعلمني 

ومديري املدار�س على اأ�ساليب التدري�س احلديثة، والإ�سراف والقيادة والتقييم الذاتي، واإدماج التكنولوجيا 

 وليتم التعامل مع م�ساألة الرتبية املواطنية يف اأي جزء من امل�سروع.
55

يف التدري�س.

يف ال�سودان، يرّكز برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يف جمال التعليم على التعليم البتدائي، 

وتعليم الفتيات، وتدريب املعلمني، وتطوير املوؤ�س�سات. يهدف الربنامج اإىل بناء القدرات الب�سرية واملوؤ�س�سية 

ال�سفافية  وتعزيز  اخلدمات،  نوعية  وحت�سني  الأ�سا�سي،  التعليم  على  احل�سول  فر�س  وزيادة  للوزارات 

 بيد اأن اإ�سالح التعليم يف ال�سودان ليتناول عن�سر املواطنة.
56

وامل�ساءلة.

اإىل  تهدف   2010-2006 الأعوام  بني  �سورية  يف  اخلم�سية  اخلطة  كانت  الأوروبي،  الحتاد  من  بدعم 

زيادة فر�س احل�سول على التعليم، وحت�سني تدريب املعلمني، وتعزيز التقييم، واحلّد من الت�سّرب الدرا�سي 

الف�سول  اإىل  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  واإدخال  الدرا�سية،  املناهج  وتطوير  )الإعادة(،  والر�سوب 

 هنا، اأي�ساً، خطة الدولة لالإ�سالح مل تتناول الرتبية املواطنية.
57

الدرا�سية.

لقد حاول عدد من احلكومات العربية ت�سميم وا�ستخدام مناهج وكتب مدر�سية جديدة، واأن�سطة ذات 

�سلة تتناول ق�سايا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالرتبية املدنية والوطنية، مثل تربية ال�سخ�سية وحقوق الإن�سان 

وحقوق الطفل، ودرا�سات ال�سالم، وحل النزاعات. مثل هذه الربامج وامل�ساريع موجودة يف املدار�س اخلا�سة 

النوعية يف بع�س الدول العربية مثل م�سر ولبنان و�سلطنة عمان. لقد طّورت هذه املدار�س مناهج الرتبية 

 ومع ذلك، لتوجد قاعدة بيانات �ساملة 
58

املدنية اخلا�سة بها، جنباً اإىل جنب مع خدمة جمتمعية اإلزامية.

اأي حال، معظم  اأو تقي�س فعاليتها بخ�سو�س نتائج التعّلم. وعلى  تدرج هذه الربامج وامل�ساريع يف قائمة 

الدرا�سات التي ن�سرت حول الرتبية املدنية واملواطنية يف الدول العربية، تعاين من حمدودية كبرية من 

حيث التغطية وال�سفة التمثيلية، وعمق التحليل.

لبنان  واملواطنة يف  للتعليم  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  درا�سة  التي تربز هي  ال�ستثناءات  من بني 

يف العام 2007، التي �سممت لتكون قابلة للمقارنة مع درا�سة اأجريت يف العام 1999 من قبل اجلمعية 

الدولية لتقييم التح�سيل الرتبوي )IEA(، والتي حقّقت يف نتائج طالب ال�سف التا�سع. وباملقارنة مع 28 

دولة اأخرى �ساركت يف الدرا�سة يف العام 1999، مت ت�سنيف لبنان بني املجموعة الأدنى اأداًء من البلدان. 

كان ر�سيده يف معرفة املحتوى املدين هو الأعلى بني هذه املجموعة، ولكن ر�سيده يف املهارات املدنية كان 

الأدنى  الدرجات  �سجلوا  اللبنانيني  الطلبة  اأن  هي  باملالحظة  اجلديرة  النتائج  اإحدى  ر�سيد.  اأدنى  ثالث 

 كانت اإجاباتهم يف املجالت املختلفة متناق�سة و�سّورت 
59

حول م�ساألة امل�ساءلة يف الأنظمة الدميقراطية.

عدم توافق بني املفاهيم واملواقف والأعمال. على �سبيل املثال، يف حني اأّيد الطالب ب�سدة مفهوم امل�ساركة 

اإىل  الدرا�سة  وت�سري  للغاية.  والأندية حمدودة  التطوعية  الفعلية يف اجلمعيات  كانت م�ساركتهم  املدنية، 

وجود مواطن �سعف خطرية يف النظام التعليمي واملناخ املدر�سي يف لبنان، واإىل التاأثري الطاغي لالأ�سرة 
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60
على القيم الجتماعية وال�سيا�سية للطالب.

يت�سح من املعطيات الواردة اأعاله اأن اللتزام ال�سيا�سي باإنتاج طالب م�ستقلني ومبدعني كان �سعيفاً يف 

البلدان العربية لأ�سباب تتعلق باحلفاظ على احلكم، اإذ اأن القيام بذلك �سينتج مواطنني قادرين على حتّدي 

ال�سلطة، �سواء كانت �سيا�سية اأم دينية اأم تقليدية. فمن الناحية اجلوهرية، ميّثل الطالب امل�ستنريون وذوو 

امل�ستقل تهديداً حيوياً لأوامر احلكومة القائمة. وبالتايل فاإن النظم التعليمية يف هذه البلدان  التفكري 

غري م�ستعدة ب�سكل عام لتعزيز القيم الجتماعية التي تزدهر يف املجتمعات الدميقراطية. وبالتاأكيد مل 

يتم التعبري عن الآراء املتنوعة، وهو ما اأثَّر يف اإبطاء وتثبيط حماولت اإجراء مناق�سة واعية، وحّد من قدرة 

املواطنني على اإ�سالح حكوماتهم.

ويف الوقت الذي ت�سعى فيه دول مثل م�سر وتون�س اإىل تر�سيخ الدميقرطية، فاإن درجة امل�ساركة الفّعالة 

من قبل املواطنني يف احلياة العامة �سوف حتّدد قوة دميقراطياتها املتطورة. يف الوقت الراهن، اأكرث من 

ثلث �سكان العامل العربي اليوم دخلوا اأو هم على و�سك الدخول اإىل نظام املراحل التعليمية ماقبل اجلامعية 

 وبالتايل، ميكن للرتبية املواطنية يف املدار�س اأن تلعب دوراً رئي�ساً يف اإعداد 
61

)حتى �سن الرابعة ع�سرة(.

املاليني من ال�سباب العربي يف الدميقراطيات النا�سئة لي�سبحوا م�ساركني م�ستنريين يف مناطقهم ويف 

احلكومات الوطنية واملجتمع العاملي اأي�ساً.

 حتديات الرتبية 

املواطنية يف الدول العربية

يواجه التعليم من اأجل املواطنة يف البلدان العربية ثالثة حتديات رئي�سة هي: اأوجه الق�سور يف النظم 

التعليمية، والعوامل الظرفية الدولية واملحلية، والتمويل.

الأنظمة التعليمية

ملبادرات الرتبية املواطنية.  التعليمية يف الدول العربية حتدياً خطرياً  اأوجه الق�سور يف النظم  ت�سّكل 

الكايف  والإعداد غري  تكراراً، �سعف احلوكمة  والأكرث  الأبرز  التي هي  الرئي�سة،  الق�سور  اأوجه  بني  ومن 

للمعلمني.

• احلوكمة
ل�سك اأن نوعية الرتبية املواطنية تعتمد على احلكم الر�سيد والإدارة على م�ستوى احلكومة املركزية وعلى 

م�ستوى املدر�سة املحلية. ونظراً اإىل طبيعة الأنظمة ال�سيا�سية يف الدول العربية، ت�سطلع وزارات الرتبية 

والتعليم بدور مركزي للغاية، ولتزال خا�سعة اإىل �سيطرة نظم الإدارة ال�سلطوية. عالوة على ذلك، تفتقر 

واملوارد  الفّعالة،  الإ�سرافية  املنا�سَبني، والوحدات  الروؤية والتخطيط ال�سرتاتيجيني  اإىل  الوزارات  معظم 

الب�سرية املوؤّهلة.

التعامل مع  املواطنية حتدي  الرتبية  اأي مبادرة جديدة يف  �سوف تواجه  ال�سعيفة،  ويف ظل احلوكمة 

اأو غري مبالني. ويتعنّي على قادة هذه  اأو مقاومون للتغيري،  اأكفاء، الكثري منهم فا�سدون،  موظفني غري 

هذه  على  واحلفاظ  احلكومية  الهيئات  من  براجمهم  على  املوافقة  لتاأمني  مبتكرة  طرق  اإيجاد  املبادرات 
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الربامج يف ظل ظروف غري مواتية.

• املعلمون
التعليم  ونوعية  املعلمون  يعترب  حيث  التعليمية؛  العملية  يف  املعلمني  دور  �ساأن  من  التقليل  لميكن 

 وترتبط اجلودة يف التعليم بقّوة بوجود املعلمني 
62

»اأهم العوامل التنظيمية املرتبطة بتح�سيل الطالب«.

اأمر حتمي. ويتوقع من  املوؤهلني تاأهياًل عالياً والحتفاظ بهم   وبالتايل فاإن توظيف املعلمني 
63

املوؤهلني.

هوؤلء املعلمني اأن يكونوا خاّلقني يف التعامل مع جمموعة وا�سعة من املواقف، وتوفري احتياجات الطالب 

املختلفة. يجب عليهم اأي�ساً حت�سني معارفهم ومهاراتهم الفنية والجتماعية واأ�ساليب التدري�س با�ستمرار. 

وبغ�ّس النظر عن كفاءتهم يف مادة املو�سوع، لبد من اأن يكون املعلمون موؤّهلني لإعداد الطالب للمواطنة 

م�سوؤولني  لي�سوا  العلوم  مدر�سو  املثال،  �سبيل  على  والع�سرين.  احلادي  القرن  مهارات  من  كجزء  الفّعالة 

عن تدري�س املنهاج الدرا�سي وح�سب، ولكن اأي�ساً عن تعزيز ثقافة الف�سول الدرا�سية التي تتميز بالإبداع 

والتفكري النقدي والتعاون وامل�سوؤولية الجتماعية.

يعاين  اإذ  الإ�سالح.  جهود  اأمام  اأخرى  عقبًة  وموؤهالتهم  وو�سعهم  املعلمني  اأعداد  يف  النق�ُس  ميّثل 

حواىل ن�سف الدول العربية، التي توجد بيانات كافية عنها، من نق�س يف اأعداد معلمي املدار�س البتدائية 

اإىل  الدرا�سية،  املراحل  العربية، يف جميع  الدول  املعلمني يف معظم  كبرية من  ن�سبة  وتفتقر   
64

املدّربني.

ملواجهة  وال�ستعداد  اخلدمة،  قبل  والتدريب  املنا�سب،  الأكادميي  والإعداد  الكافية،  الأكادميية  املوؤهالت 

 وتتفاقم هذه 
66

 ويعترب راتب وو�سع الوظيفة منخف�ساً وفقاً للمعايري الدولية.
65

حتّديات جمتمع متغرّي.

امل�سكلة بفعل عوامل �سلبية مثل تغّيب املعلمني، وغياب التطوير املهني يف املدار�س. وكثرياً ماُيثَقُل كاهل 

املعلمني بواجبات لترتبط بالتدري�س مثل الإ�سراف على الطالب يف امللعب واأماكن الحتجاز وامل�ساركة يف 

67
اأن�سطة اإدارية ولمدر�سية.

نظراً اإىل هذا الو�سع، �سيكون ح�سد وتوفري التدريب قبل واأثناء اخلدمة لأي برنامج جديد يف الرتبية 

توجيه ومراقبة  املعلمني على  تدريب  املواطنة، يجب  اإتقان معرفة مو�سوع  فاإىل جانب  املواطنية �سعباً. 

تطوير مهارات الطالب وخربتهم العملية على �سعيد املواطنة من خالل جمموعة متنوعة من الأن�سطة 

يف املدر�سة وخارج املدر�سة. عالوة على ذلك، لبد من تدريب املعلمني يف جميع املواد الدرا�سية لتعزيز قيم 

املواطنة مثل امل�ساواة، والنقا�س املفتوح، والتفكري النقدي من خالل دمج هذه القيم يف موادهم.

ال�شياق

الدويل  ال�سياق  واملحّلي:  الدويل  �سياقها  يف  و�سعها  عند  اأف�سل  ب�سكل  املواطنية  الرتبية  فهم  ميكن 

ي�سري اإىل تاأثري العوملة، يف حني اأن ال�سياق املحّلي ي�سمل جمموعة من العوامل الجتماعية والقت�سادية 

وال�سيا�سية والثقافية.

• املحيط الدويل
مت تعريف العوملة على اأنها جمموعة التغرّيات القت�سادية وال�سيا�سية والثقافية الهامة يف املجتمع التي 

 على ال�سعيد القت�سادي، 
68

توؤّدي اإىل �سيا�سة اجتماعية اأكرث عاملية، مبا يف ذلك �سيا�سة الرتبية املواطنية.

املحمولة  والهواتف  الكمبيـوتر  اأجهزة  مثل  جديدة  وات�سالت  معـلومات  تكنولوجيات  العوملة  اأنتجت 
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والإنرتنت،  الف�سائية  التلفزيون  حمطات  مثل  العاملية  الإعالم  و�سائل  انت�سار  تغلغل  وقد  والإنرتنت. 
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ويوتيوب، و�سبكات التوا�سل الجتماعي مثل فاي�سبوك وتويرت، يف حياة ال�سغار والكبار على حد �سواء.

يف املنطقة العربية، يبني ال�سكل 4 ارتفاعاً �سنوياً كبرياً يف ن�سبة ال�سكان الذين ي�ستخدمون الإنرتنت منذ 

العام 2001. ومع ذلك، لتنظر كل �سرائح املجتمع العربي اإىل هذه التغيريات باإيجابية. فبع�س اجلماعات 

املحافظة املوؤثرة، والتي تعار�س ب�سدة انت�سار القيم والقواعد الغربية، ت�سغط على احلكومات لفر�س رقابة 

نف�َسها  الإعالم هذه  و�سائل  بع�س  ت�ستخدم  بينما  املعوملة اجلديدة،  الإعالم  و�سائل  على م�سمون  �سارمة 

لتعزيز مواقفها ووجهات نظرها امل�سادة.

ال�شكل 4. م�شتخدمو النرتنت )لكل 100 �شخ�ص(

http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2 ،امل�سدر: البنك الدويل

 •ال�سياق املحلي
طبيعة النظم ال�سيا�سية والتعليمية، واخل�سائ�س القت�سادية، وقوة املجتمع املدين، والقيم الجتماعية 

هي عوامل ظرفية حملية حتّدد تعريف ومقاربة املواطنة يف بلد معني. وي�سري كل واحد من هذه املتغريات 

بني  يرتاوح  قد  ال�سيا�سي  النظام  املثال،  �سبيل  على  اأخرى.  اإىل  متطرفة  حالة  من  مت�سلة  �سل�سلة  اإىل 

النظام  من  جداً؛  فقرية  اإىل  جداً  غنية  من  القت�سادات  وتختلف  زة.  املُعزَّ الدميقراطية  وبني  ال�ستبداد 

ال�سرتاكي املركزي اإىل نظام ال�سوق احلرة الراأ�سمايل. عالوة على ذلك، يوؤّثر تاريخ دولة ما والبنى الثقافية 

والجتماعية وال�سيا�سية فيها ب�سكل كبري على ال�سياق الذي يتم من خالله ت�سّور املواطنة واإدماجها يف 
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منهاج التعليم. فالتقاليد والقيم اخلا�سة، املرتبطة باملجتمعات الإ�سالمية، على �سبيل املثال، تختلف عن 

تلك التي ت�ستند اإىل امل�سيحية اأو الكونفو�سيو�سية.

الأ�سا�سي  املحيط  ما  ملجتمع  والقت�سادية  والجتماعية  وال�سيا�سية  الدينية  اخللفية  ُتعَترَب  حني  ويف 

الذي يوؤّثر يف تعريفه للرتبية الوطنية، ي�سّكل املنزل والبيئة املدر�سية واملجتمع املحلي جمموعة ثانية من 

 الطريقة التي يتم بها تنظيم املدر�سة، والو�سائل التي يتم من خاللها نقل املناهج الدرا�سية، 
70

العوامل.

والتجربة التي يخرج بها الطالب من تعليمهم، كلها عوامل �سياقية من �ساأنها اأن توؤّثر يف كيفية تطبيق 

الرتبية املواطنية كمفهوم.

اأوجه الق�سور اخلطرية يف النظم الجتماعية وال�سيا�سية والقت�سادية على ال�سعيدين املحلي والوطني 

اأو الدينية  يف الدول العربية �سوف توؤّثر يف برامج الرتبية املواطنية فيها. الولء جلماعة املرء العرقية 

القرارات حمدودة،  امل�ساركة يف عمليات احلوكمة واتخاذ  القيم ال�ستبدادية؛ وفر�س  قوي، حيث ت�سيطر 

ويتم تقييد حرية التعبري واملعتقد. و�ست�سّكل مقاومة املت�سددين واجلماعات الدينية والأحزاب ال�سيا�سية 

ال�ستبدادية للقيم الدميقراطية عقبة رئي�سة. عالوة على ذلك، معظم الأنظمة ال�سيا�سية غري دميقراطية 

وي�سوبها الف�ساد، فيما امل�ساءلة العامة �سعيفة، ويتم حظر احلريات الليربالية، والنا�س يعي�سون يف خوف 

العام ب�سكل كبري على دولهم  العاملون يف القطاع  البلدان العربية، يعتمد  دائم من القمع. يف كثري من 

للحفاظ على مقّومات عي�سهم، ولتزال معّدلت الت�سرب املدر�سي والأمية مرتفعة.

ولذلك، �سيكون من ال�سعب جداً اإطالق برنامج للرتبية املواطنية يف الأنظمة ال�ستبدادية الرا�سخة، لأن 

اأهداف الربنامج وقيمه تتعار�س مع م�سالح النخب واجلماعات الأخرى املهيمنة. على النقي�س من ذلك، 

مثل هذه الربامج �ستكون مو�سع ترحيب اأكرب يف الدول التي ت�سهد حتولت �سيا�سية واجتماعية.

التمويل

برنامج مواطنة  على،  واحلفاظ  للبدء يف،  �ساقة  �ستن�سب معركة  العربية،  البلدان  اإىل معظم  بالن�سبة 

جديد باعتباره عن�سراً رئي�ساً يف اإ�سالح التعليم يف مواجهة وجهات نظر حمافظة قوية ترّكز على تدري�س 

املواد الأ�سا�سية يف اللغة والريا�سيات والعلوم. ويجري ت�سخيم هذا التحّدي عندما يتناف�س املدراء على 

الدول  تواجه  الأموال عندما  تاأمني  اأي�ساً  ال�سعب  الرتبوي. ومن  للنظام  املتاحة  ال�سحيحة  املالية  املوارد 

اإىل  اأن يتم حتويل متويل التعليم  اأو كوارث طبيعية تت�سّبب يف احتمال  اأو دولية عنيفة  �سراعات حملية 

ق�سايا اأمنية اأو اإىل الإغاثة يف حالت الطوارئ.

ومع ذلك، من املمكن تنفيذ مقاربة »التعليم من اأجل املواطنة« يف ظل ظروف متويل �سعبة لأنها تقت�سر 

على مو�سوع معني، اإذ ميكن دمج اأفكارها ومو�سوعاتها وطرق اإي�سالها يف مواد خمتلفة واأن�سطة لمدر�سية. 

ومع ذلك فاإن التحدي يتمّثل يف توظيف وتدريب املعلمني املوؤهلني الذين يتوقون اإىل تويّل هذه املهمة.

الطريق اإىل الأمام

ُيِطّل عدد من الباحثني على فهم دور املواطن اليوم على اأنه مفهوم معا�سر فريد مميز للتجربة الغربية، 

 ومع ذلك، اعتمدت العديد من الدول 
71

وي�سّككون يف اإمكانية تطبيق مفهوم املواطنة على املجتمع العربي.

املطالب  قوة  اإىل   ونظراً 
72

املدين. املجتمع  املكتوبة، ودعمت  والد�ساتري  الدميقراطية  النظم  الغربية  غري 
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بالدميقراطية املدفوعة حملياً على الرغم من اأ�سلها الغربي، فمن املرجح اأن توؤّدي اإقامة الدول العربية 

لدميقراطيات جديدة اإىل �سنع تعريفات فريدة لـ»املواطن« و»املواطنة«.

يجب اأن ت�سل اأي مبادرة عربية جديدة يف جمال الرتبية املواطنية اأوًل اإىل تعريف وا�سح للمفاهيم 

والأهداف واملقاربات. وينبغي اأن يتم تعريف م�سطلحات ومفاهيم مثل »املواطن« و»الإن�ساف« و»التنوع« 

و»حقوق الإن�سان« و»الهوية« ب�سكل وا�سح. ومن ال�سروري اأي�ساً حتديد العالقة بني املواطنة والهوية. 

هي  �سيوعاً  الأكرث  ولكن  اآخر،  اإىل  بلد  من  تختلف  متعددة  هويات  املواطن  ميتلك  العربية،  املنطقة  يف 

اإىل تناول كل من  املواطنية  اأي برنامج للرتبية  الهويات الدينية والقبلية والعرقية والوطنية. ويحتاج 

اإ�سالح  يف  هام  عن�سر  الدين  املثال،  �سبيل  على  الجتماعية.  بيئتها  يف  املوجودة  املتعددة  الهويات  هذه 

التعليم لأ�سباب عديدة. فتاريخياً، كان التعليم يتم يف اأماكن العبادة وي�سيطر عليه رجال الدين، الذين 

اأخالقي  اأي�ساً ظاهرة ثقافية يف جميع املجتمعات تقريباً، وهو مالذ  عملوا كمعلمني واإداريني. والدين 

توظيف  يف  التحدي  يكمن  اأخرى  مرة  الدميقراطية.  تتبّناه  الجتماعي  التنّوع  عنا�سر  من  وعن�سر 

بخالف  الأخرى  الديانات  من  اأ�سخا�س  نظر  وجهة  من  امل�سائل  روؤية  ميكنهم  الذين  املوؤهلني  املعلمني 
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ديانتهم.

هذه الورقة توؤيد مقاربة »الرتبية من اأجل املواطنة«، التي هي الأن�سب ملواجهة اآثار تغرّي املناخ العاملي 

ُبعد  اإىل  اإ�سافة  بعد وطني  تتوفر على  املواطنة  اأجل  الرتبية من  ال�سيا�سي.  الإ�سالح  اأو حتفيز  وتعزيز 

جميع  اأ�سبحت  فقد  ذلك،  ومع  واملدر�سة.  والأ�سرة  املحلي  واملجتمع  الدولة  م�ستوى  على  فرعي  وطني 

الأحداث الهامة والق�سايا والأماكن مرتابطة، وطّورت جميع النظم، مبا يف ذلك التعليم، اأبعاداً عاملية 

)اأو كونية، �ساملة(.

وطنيني  مواطنني  يكونوا  اأن  اإىل  حاجة  يف  اليوم  ال�سباب 

وعامليني من اأجل زيادة قدرتهم على املناف�سة يف عامل مرتابط 

لمتالك  التعليم  اإ�سالح  يتطلب  وهذا  معومل.  واقت�ساد 

وممار�سات  واأ�ساليب  حمددة  تعّلم  اأهداف 

تو�سيل خطاب مبتكرة، تتوفر على مكّون 

املكّون  هذا  املواطنية.  الرتبية  يف  وا�سح 

التعّلم  خمرجات  من  جمموعة  ي�سمل 

والت�سرفات  والقيم  واملهارات  الأ�سا�سية، 

اإن مل  اأن تنطبق على معظم،  التي ميكن 

اأن  وينبغي  العربية.  الدول  جميع  يكن 

تكت�سب هذه املجموعة قوة بو�سفها �ساملة 

وقابلة للتطبيق يف الأو�ساط الجتماعية 

اإىل  ي�سيف  اأن  بلد  لكل  املختلفة. وميكن 

يف  ومفيداً  منا�سباً  مايراه  الأ�سا�س  هذا 

حالته اخلا�سة. على �سبيل املثال، مفهوم 

الدول  جميع  اإىل  بالن�سبة  املو�سوع  �سلب  يف  لي�س  الثقافية  التعددية 

الرغم  على  م�سرتك  اأ�سا�سي  كمفهوم  جتنبه  ينبغي  وبالتايل  العربية، 

املفاهيم  بني  العالقة  يو�سح   5 ال�سكل  العاملي.  ال�سعيد  على  اأهميته  من 

الأ�سا�سية امل�سرتكة وتلك اخلا�سة بكل بلد.

املناهج  يف  حتماً  توؤثر  بلد  كل  داخل  ال�سياقات  اأن  من  الرغم  على 

مواطنة  مفاهيم   .5 ال�شكل 

ببلدان  وخا�شة  اأ�شا�شية  خمتارة 

حمّددة
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ال�سف  اإىل  و�سوله  عند  الطالب  على  يتعني  فاإنه  حمدد،  مواطنية  تربية  برنامج  لأي  الدرا�سية 

املتعددة،  املرء  هويات  يف  ملياً  والتفكري  حتليل  على  قادراً  يكون  اأن  عربي  بلد  اأي  يف  ع�سر  الثاين 

الفرد  وم�سوؤوليات  وحقوق  الدولية،  الأنظمة  من  وغريه  الوطني  ال�سيا�سي  النظام  ووظائف  وهيكل 

ونظم  الجتماعية،  والعدالة  وامل�ساواة،  والمتيازات،  ال�سلطة  ومفاهيم  والأخالقية؛  القانونية 

املعا�سرة  والأحداث  والق�سايا  العاملية،  والهياكل  واملو�سوعات  املتنوعة؛  والإيديولوجيات  العتقاد 

74
والعاملية. والإقليمية  الوطنية 

امتالك  العرب  ال�سباب  اإىل  بالن�سبة  مبكان  الأهمية  من  املعومل،  اليوم  عامل  يف  يناف�سوا  لكي 

يف  املواطنية  الرتبية  خالل  من  منها،  جزء  يف  رعايتها،  تتم  التي  الأ�سا�سية  املهارات  من  جمموعة 

ومراقبة  وحتليل  فعاّل  ب�سكل  والتوا�سل  وخاّلق،  م�ستقل  ب�سكل  التفكري  على  فالقدرة  املدار�س. 

يف  اخلا�سرين  عن  الفائزين  �ستف�سل  التي  هي  ال�سعبة  للحالت  وال�ستجابة  التغيري،  عمليات 

ينّم  تفاعلياً  مناخاً  وتنّمي  تطّور  التي  املدر�سة  اإىل  حاجة  يف  العرب  ال�سباب   
75

العاملية. املناف�سة 

املناخ،  هذا  مثل  يف  الدرا�سية.  الف�سول  يف  الثقافية  الناحية  من  ح�سا�ساً  ويكون  الحرتام  عن 

املحلي  واملجتمع  املدر�سة  يف  القرار  �سنع  عملية  يف  لالنخراط  للطالب  وا�سعة  فر�س  تعر�س 

من  متنوعة  جمموعة  تطبيق  ينبغي  ذلك،  على  عالوة  والعاملية.  الوطنية  الق�سايا  يف  والنخراط 

76
امل�سكالت. حل  مهارات  من  و�سواها  املهارات  هذه  لختبار  الأداء  تقييم  اإ�سرتاتيجيات 

الدول  يف  املواطنية  الرتبية  تهدف  اأن  ينبغي  املدر�سي،  واملناخ  واملهارات  املعرفة  اإىل  بالإ�سافة 

هاّمة  حمّددات  تعترب  التي  املنا�سبة،  والت�سرفات  وال�سيا�سية  الجتماعية  القيم  تطوير  اإىل  العربية 

ال�سالح  على  واحلر�س  وامل�سوؤولية،  وامل�ساواة  الفردية  واحلريات  الإن�سان  بكرامة  الإميان  لل�سلوك. 

بوا�سطة  نقلها  يتم  التي  العاملية  والت�سرفات  القيم  من  نوع  هي  العامة  اخلدمة  خالل  من  العام 

77
القيم. هذه  مثل  ي�سجع  الذي  املدر�سي  واملناخ  املواطنية  الرتبية  برامج 

اخلال�شة   

جمتمعات  تطوير  ويف  التعليم  اإ�سالح  يف  اأ�سا�سي  عن�سر  العربي  العامل  يف  املواطنية  الرتبية 

التحديات  اأحد  امل�ستدامة.  القت�سادية  والنماذج  ال�سيا�سية  النظم  عن  ف�ساًل  امل�ستقبل،  يف  تعّددية 

التعليمية،  الإ�سالحات  تواجه تطبيق مثل هذه  التي  الرئي�سة 

بالإرادة  اأكرث  يتعّلق  بل  فني  طابع  ذا  لي�س  اأكربها،  ورمبا 

الدينية  واملوؤ�س�سات  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات  كانت  ال�سيا�سية. 

اأي  َيْدُع  ومل  احلديث،  الع�سر  يف  احلقيقة  حتتكر  القوية 

يح�سل  جاّدة  عملية  باأي  القيام  حماولة  عن  ناهيك  منهما، 

ملعرفة  الالزمة  واحلرية  الأدوات  على  الطالب  مبقت�ساها 

احلكومات  �سعت  متاماً،  العك�س  على  ال�سلطة.  حتّدي  كيفية 

ال�سيا�سية.  ال�سلطة  يناق�سوا  اأن  املحتمل  غري  ومن  من�ساعني  جتعلهم  بطريقة  الطالب  تعليم  اإىل 

من  ن�سبة  فيه  تبلغ  عربي  لعامل  عمل  فر�س  خلق  يف  ذريعاً  ف�ساًل  احلكومات  ف�سلت  نف�سه،  الوقت  ويف 

.)6 )ال�سكل  ال�سكان  من  املئة  يف   70 عاماً  ثالثني  عن  اأعمارهم  تقّل 

�شعت احلكومات اإىل تعليم الطالب بطريقة جتعلهم 

من�شاعني ومن غري املحتمل اأن يناق�شوا ال�شلطة 

ال�شيا�شية.
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ال�شكل 6. البطالة، اإجمايل ال�شباب )ن�شبة اإجمايل القوة العاملة، الأعمار 24-15(

امل�سدر: البنك الدويل،

http://databanksearch.worldbank.org/DataSearch/LoadReport.aspx?db=2&cntrycode=&se
rcode=SL.UEM.1524.ZS&yrcode=#

ويف غ�سون ذلك، عملت املوؤ�س�سات الدينية اأي�ساً على التم�سك باحتكارها لتف�سري الدين بطريقة �سّيقة 

لتتنا�سب مع ممار�سات الإ�سالم الأول، اأو ممار�سات علماء الدين الرئي�سيني قبل مائة �سنة خلت. ونتيجة 

اإمكاناتهم  حتقيق  من  الطالب  من  كاملة  اأجيال  حرمت  الذات،  حفظ  اإىل  تهدف  التي  املمار�سات  لهذه 

اأو العاملية. فالهدف كان خلق جمتمعات من�ساعة  الكاملة، ومل يتم اإعدادهم للمناف�سة يف ال�سوق املحلية 

واحلفاظ عليه، فاإن مامت حتقيقه يف الواقع هو العك�س متاماً. فقد اأثبتت النتفا�سات الأخرية مبا ليقبل 

ف�سل  اإزاء  لل�سمت  م�ستعدة  َتُعد  مل  العربية  ال�سعوب  اأن  اجلدل 

نظمها ال�سيا�سية يف توفري احلرية واخلبز.

لذلك، يجب اأن ُيعاد النظر يف مقاربة اإ�سالح التعليم يف العامل 

ب�سكل  �سعيفة  احلالية  الإ�سالح  جهود  اأن  ذلك  برّمتها،  العربي 

وا�سح. وينبغي اأن ي�سري البحث يف جهود اإ�سالح التعليم املختلفة 

ال�سارخة  الفجوات  اإىل  العربية  البلدان  العديد من  اجلارية يف 

بني مات�سمله هذه اجلهود وما لت�سمله، ف�ساًل عن اقرتاح ال�سبل 

الكفيلة ب�سّد تلك الفجوات. اإذ اأن ماهو اأكرث من النظم التعليمية �سيعاين اإذا مل يتم التعامل مع هذه امل�ساألة 

ب�سكل جّدي. فق�سية امل�ستقبل املزدهر والدميقراطي واملتنّوع وال�سلمي للمنطقة، بحد ذاتها، على املحك.

 يجب اأن ُيعاد النظر يف مقاربة اإ�شالح التعليم يف 

العامل العربي برّمتها، ذلك اأن جهود الإ�شالح احلالية 

�شعيفة ب�شكل وا�شح.  
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نبذة عن املوؤلفني

حممد فاعور باحث اأول يف مركز كارنيغي لل�سرق الأو�سط، ترتّكز اأبحاثه على الإ�سالح 

الرتبوي يف البلدان العربية، مع ت�سديد على الرتبية املواطنية. قبل ان�سمامه اإىل موؤ�س�سة 

كارنيغي، عمل فاعور باحثًا زمياًل يف مركز الدرا�سات الدولية والأمنية يف جامعة يورك 

يف  �ساللة،  يف  ظفار  جامعة  رئي�س  من�سب  �سغل  و2010،   2007 العامني  بني  كندا.  يف 

ال�سامتة يف  »الثورة  فيها  والدرا�سات، مبا  الكتب  من  فاعور عددًا  و�سع  �سلطنة عمان. 

 The Silent Revolution in Lebanon: Changing Values»ة املتغيرِّ ال�سباب  لبنان: قيم 

 The Arab World after Desert »و»العامل العربي بعد عا�سفة ال�سحراء ،of the Youth

اإرث  لبنان:  »الطالب اجلامعيون يف  تاأليف كتاب  الأمني يف  �سارك عدنان  Storm. كما 

.University Students in Lebanon Background and Attitudes »الإنق�سامات

مروان املع�شر نائب الرئي�س للدرا�سات يف موؤ�س�سة كارنيغي، ي�سرف على اأبحاث املوؤ�س�سة 

 )2004-2002( للخارجية  وزيرًا  املع�سر  عمل  الأو�سط.  ال�سرق  حول  وبيوت  وا�سنطن  يف 

جمالت  لت�سمل  املهنية  حياته  وامتدت  الأردن،  يف   )2005-2004( الوزراء  لرئي�س  ونائبًا 

جامعة  يف  زميل  اأي�سًا  هو  املع�سر  والت�سالت.  املدين  واملجتمع  والتنمية  الدبلوما�سية 

 The Arab Center: The Promise of »ييل، وموؤلف كتاب »املركز العربي: وعد العتدال

Moderation )من�سورات جامعة ييل، 2008(.

�شكر وتقدير

يوّد املوؤلفان التعبي عن امتنانهما لكرما احل�سن، مديرة مركز البحث املوؤ�س�سي والتقومي 

يف اجلامعة الأميكية يف بيوت، على م�ساهمتها يف الإطار املفاهيمي، ولأماندا كادلك، 

وحترير  البحث  يف  مل�ساهمتها  الأو�سط،  لل�سرق  كارنيغي  مركز  يف  امل�ساعدة  الباحثة 

بع�س الأجزاء يف ن�سخة �سابقة، ولأ�سرت فان دن بيغ، املتدربة يف مركز كارنيغي لل�سرق 

الأو�سط، مل�ساعدتها يف امل�سادر الفرن�سية. كما يتوّجهان ب�سكر خا�س اإىل مارينا اأوتاوي، 

واإىل امل�ساركني يف اجتماعني للخرباء يف جمال التعليم يف مركز كارنيغي لل�سرق الأو�سط، 

على تعليقاتهم املفيدة، واإىل املحّررين يف موؤ�س�سة كارنيغي يف وا�سنطن لعملهم اجلدير 

بالثناء.
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مركز كارنيغي لل�رشق الأو�سط

م�ؤ�س�سة  اأ�ّس�سته  لبنان.  يف  بريوت  مقّره  اأبحاث  مركز  ه�  الأو�سط  ال�رشق  كارنيغي  مركز 
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التغيري ال�سيا�سي يف املنطقة وتعميق فهم الق�سايا املعقدة التي ت�ؤّثر عليه. ي�سّم املركز ك�كبة من 

كبار الباحثني يف املنطقة، ف�ساًل عن اأنه يتعاون مع باحثي كارنيغي يف وا�سنطن وم��سك� وبكني 

معمقة  جتريبية  بح�ث  لتقدمي  واأوروبا،  الأو�سط  ال�رشق  يف  الأبحاث  مراكز  من  كبري  وعدد 

ر هذا  خا�سة بال�سيا�سات املتعّلقة ب�ساأن الق�سايا احلا�سمة التي ت�اجه بلدان و�سع�ب املنطقة. وُي�فِّ

قة  النهج املميز ل�سانعي ال�سيا�سات واملمار�سني والنا�سطني يف كل البلدان التحليل والت��سيات املعمَّ

باملعرفة ووجهات النظر من املنطقة، وتعزيز اآفاق الت�سّدي بفعالية للتحّديات الرئي�سة.

www.carnegie-mec.org :ملزيد من املعل�مات الرجاء زيارة امل�قع الإلكرتوين

موؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي م�ؤ�س�سة اأبحاث خا�سة لتت�خى الربح وت�سم باحثني ي�سع�ن 

والجتماع  والن�رش  البحث  خالل  من  اأخرى  م�ؤ�س�سات  من  نظرائهم  مع  درا�سات  و�سع  اإىل 

جغرافية  مناطق  اإىل  اهتماماتهم  ومتتد  جديدة.  وم�ؤ�س�سات  دولية  �سبكات  اإن�ساء  عرب  واأحيانًا 

وا�سعة وعالقات بني احلك�مات والأعمال واملنظمات الدولية واملجتمع املدين،مع الرتكيز على 

الق�ى القت�سادية وال�سيا�سية والتكن�ل�جية التي تق�د زمام التغيري العاملي.

وا�ستنادًا اإىل التاأ�سي�س الناجح الذي �سهده مركز كارينغي يف م��سك�، اأ�سافت امل�ؤ�س�سة مراكز 

يف بيجينغ وبريوت وبروك�سل اإىل مكاتبها امل�ج�دة اأ�ساًل يف وا�سنطن وم��سك�، اإنطالقًا من 

فكرتها الريادية القائلة باأن اأي جلنة ا�ست�سارية مهمتها امل�ساهمة يف الأمن وال�ستقرار والزدهار 

يف العامل ت�ستدعي يف �سميم عملياتها وج�دًا دوليًا دائمًا ونظرة متعددة اجلن�سيات.
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