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التعليم و الديمقراطية في العالم العربي
IMGXYZ11348IMGZYX
ثؼل ػبَ رمو٠جب ً ِٓ ثلا٠خ اٌٖؾٛح
ٚ .أضؾذ
اٌؼوث١خٍٕٚ ،ذ إٌّطمخ فٛٔ ٟاػ وض١وح ئٌ ٝطو٠ك َِلٚك
اٌلػٛاد اٌْؼج١خ ئٌ ٝئٕالػ إٌظُ اٌَ١بٍ١خ اٌفبٍلح ٚاٌواولح فوَ٠خ ٌٛالغ
اٌج١وٚلواط١خ ٕٚؼٛثبد رغ١١و اٌّإٍَبد اٌواٍقخ.
فٍ ٟإاي ٚعٛاة٠ ،جؾش ِؾّل فبػٛه ف ٟؽبي اٌزؼٍ ُ١ف ٟاٌؼبٌُ اٌؼوث،ٟ
ٛ٠ٚضؼ ٌّبما ٌٓ رزوٍـ اٌلّ٠مواط١خ اٌؾم١م١خ أثلاً ئما ٌُ ٠زُ ئٕالػ أٔظّخ
اٌزؼٌٍ ُ١زؼي٠ي اٌّٛاطٕخ ٚاٌَّإ١ٌٚخ اٌّلٔ١خ  .فبٌجٍلاْ اٌؼوث١خ ٌٓ رى ْٛلبكهح
ػٍ ٝإٌّبفَخ الزٖبك٠بً ٌٓٚ ،رى ْٛكّ٠مواط١خ ؽك اً ،ئال ئما ثلأد رؼٍُّ
اٌْجبة ػٍ ٝاٌزفى١و إٌملٚ ٞاؽزواَ ٚعٙبد إٌظو اٌّقزٍفخ .
ما مدى قوة نظام التعليم في العالم العربي؟
لماذا هناك حاجة ملحّ ة إلصالح التعليم في المنطقة؟
كيف يرتبط التعليم والديمقراطية؟
ما هي التربية من أجل المواطنة؟
كيف يرتبط إصالح التعليم بالصحوة العربية؟
ما الخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومات العربية لتحسين أنظمتها
التعليمية؟
ما مدى قوة نظام التعليم في العالم العربي؟
ِؼظُ ٔظُ اٌزؼٍ ُ١اٌؼوث١خ الرؼ ّل اٌطالة ٌٍّٕبفَخ ف َ ٟعزّغ اٌ َٛ١اٌؼبٌّٟ
اٌلّ٠مواط .ٟثطج١ؼخ اٌؾبي ،ص ّّخ افزالفبد وج١وح ث ٓ١اٌجٍلاْ اٌؼوث١خ ٚكافً
وً ثٍل ػوثِ( ٟضً االفزالفبد ث ٓ١إٌّبطك اٌؾضو٠خ ٚاٌو٠ف١خ ) .ثؼض
اٌّلاهً ف ٟػلك ِٓ اٌلٚي اٌؼوث١خ ِضً ِٖو ٚاألهكْ ٌٚجٕبْ ٚاالِبهاد
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اٌؼوث١خ اٌّزؾلح رم ّلَ رؼٍّ١ب ً ػبٌ ٟاي عٛكح ما ٔٛػ١خ ػبٌّ١خ ِٚ .غ مٌه ،فاْ
عّ١غ ٔظُ اٌزؼٍ ُ١ف ٟاٌؼبٌُ اٌؼوث ٟرمو٠جب ً رؼبٔ ِٓ ٟػٛ١ة وج١وحٚ ،الٍّ١ب
فِ ٟب ٠زؼٍك ثبٌؾٛوّخ ٚاٌّؼٍّ. ٓ١
اٌزؼٍ ُ١اٌغِّ١ل ٠زطٍت ؽىّب ً هّ١لاًٌ ،ىٓ مٌه غ١و ِٛعٛك ف ٟإٌّطمخ ػٍٝ
َِز ٜٛاٌؾىِٛخ اٌّووي٠خ ٚاٌّلهٍخ اٌّؾٍ١خ ٚ .ىاهاد ا ٌزوث١خ ٚاٌزؼٍُ١
رضطٍغ ثلٚه ِوويٌٍ ٞغب٠خٚ ،الرياي رقضغ ٌَ١طوح ٔظُ اإلكاهح
اٌٍَط٠ٛخٚ .ػالٚح ػٍ ٝمٌه ،رفزمو ِؼظُ اٌٛىاهاد ئٌ ٝاٌوؤ٠خ ٚاٌزقط١ظ
اإلٍزوار١غ ٟإٌّبٍتٚ ،اٌٛؽلاد اإلّواف١خ اٌىفإحٚ ،اٌّٛاهك اٌجْو٠خ
ٚه ،فاْ
اٌّقزٖخٚ .ثّب أٔ٠ ُٙؼٍّ ْٛف ٟظً ظوٚف غ١و ِٛار١خ ٌٍزظ
األّقبٓ اٌن٠ ٓ٠مٛك ْٚأِ ٞجبكهاد عل٠لح ٍٛف ٛ٠اعِ ْٛٙغّٛػخ ِٓ
اٌؼمجبد اٌج١وٚلواط١خ ،ثّب ف ٟمٌه اٌّٛظف ٓ١غ١و األوفبءٚ ،اٌن٠ ٓ٠ؼزجو
اٌىض١و ُِٕٙ ْٚفبٍلِٚ ،ٓ٠مبٌٍ ٓ١ِٚزغ١١و أ ٚغ١و ِٙزّ. ٓ١
ال٠ياي اٌزله ٌ٠فِ ٟؼظُ اٌلٚي اٌؼوث١خ رٛع١ٙ١بًٛ٠ ،عّ ٗٙاٌّؼٍُٚ ،ال ٞؤكٞ
ئٌ ٝرْغ١غ اٌزفى١و اٌزؾٍ ٍٟ١اٌؾو ٚ .فٛق مٌه وٍٗ ،فاْ اٌجٍلاْ اٌؼوث١خ رؼبٟٔ
ِٓ ٔمٔ ف ٟاٌّؼٍّ ٓ١اٌّإٍِ٘ٚ ،ٓ١ؼظُ اٌن٠ ٓ٠ؼٍّ ْٛؽبٌ١ب ً هٚارجِ ُٙزلٔ١خ
َٔج١بًٚ ،فوٕ ُٙف ٟاإلّٔبء اٌِّ ٟٕٙؾلٚكح .
لماذا هناك حاجة ملحّ ة إلصالح التعليم في المنطقة؟
اٌزؼٍ ُ١اٌغ١ل ضوٚهٌٍ ٞزّٕ١خ االلزٖبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ  .اٌزّٕ١خ االلزٖبك٠خ
اٌَّزلاِخ ف ٟاٌموْ اٌؾبكٚ ٞاٌؼْو ٓ٠رزطٍت وفبءاد هئَ١خ ِؼٕ١خ ٌٍزؼٍُّ
ِل ٜاٌؾ١بح اٌز٠ ٟغت أْ رؼٍّٙب اٌّلاهً  .فبٌّٙبهاد ِضً اٌزفى١و إٌمل،ٞ
ٚؽً اٌّْىالدِٚ ،ؾ ٛاألِ١خ اٌولّ١خٚ ،اٌَّإ١ٌٚخ االعزّبػ١خ ٚاٌّلٔ١خ
دِضًّ ضوٚهح ٌٍلافٍ ٓ١اٌغلك ئٌٍٛ ٝق اٌؼًّ اٌؼبٌّ١خ ٌ .ىٓ ِؼظُ األٔظّخ
وبف ف٘ ٟنٖ اٌّغبالد
اٌؼوث١خ اٌؾبٌ١خ غ١و لبكهح ػٍ ٝرؼٍ ُ١اٌطالة ثْىً
ٍ
اٌؾ٠ٛ١خ .
أوضو ِٓ مٌه :اٌْجبة ف ٟاٌؼبٌُ اٌؼوث - ٟصٍش ٍىبْ اٌؼبٌُ اٌؼوث ٟرؾذ ٍٓ
اٌقبَِخ ػْوح .
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 ٍٛف ٠مٛكّ ْ٠ٚ ْٚىٍ ْٛاٌّغزّغ اد ٚاٌؾىِٛبد ف ٟاٌَّزمجً اٌمو٠تعلاً .فبالٍزضّبه فِ ٟغبي ئٕالػ اٌزؼٍ ُ١اٌٌ َٛ١زْغ١غ اٌّٛاطٕخ اٌَّإٌٚخ
ٍٛف ٠ؾلس اٌفوق ثبٌَٕجخ ئٌ ٝاٌلّ٠مواط١خ اٌؼوث١خ ف ٟاٌغل .
كيف يرتبط التعليم والديمقراطية؟
اٌؼل٠ل ِٓ ثواِظ اٌزؼٍ ُ١ف ٟاٌجٍلاْ اٌلّ٠مواط١خ إٌبضغخ رؼٍُّ اٌّٙب هاد
ٚاٌم ُ١اٌز ٟرؼزجو ثبٌغخ األّ٘١خ ٌٍؼٍّ١خ اٌلّ٠مواط١خ ٚرإصو فٛٔ ٟا٠ب اٌطالة
ٚاٍزؼلاكارٌٍّْ ُٙبهوخ اٌّلٔ١خ ٚاٌَ١بٍ١خ  .أفضً األِضٍخ ػٍ ٝإٌظُ
اٌزؼٍ١ّ١خ اٌفؼبٌخ ف ٟاٌزوث١خ ػٍ ٝاٌلّ٠مواط١خ رًّْ فٍٕٕلا ٚاٌلّٔبهن ٚوٛه٠ب
اٌغٕٛث١خ.
اٌَّإ١ٌٚخ االعزّبػ١خ ٚاألفالل١خ
رْغّغ ٘نٖ اٌجواِظ ٍٍٛو١بد ِضً
ٚاٌفؼبٌ١خ اٌْقٖ١خٚ ،رٛفو ٌٍطالة فوٕب ً ٌّّبهٍخ اٌّٙبهاد اٌّلٔ١خ ِضً
ؽً اٌّْىالدٚ ،اٌىزبثخ اٌّمٕؼخٚ ،اٌزؼبٚ ،ْٚثٕبء اٌزٛافك ف ٟا٢هاء،
.
ٚاٌزٛإً ِغ اٌَّإ ٓ١ٌٚاٌؾى ٓ١١ِٛؽٛي لضب٠ب ِض١وح ٌال٘زّبَ
ٚثبوزَبث٘ ُٙنٖ اٌّؼبهف ٚاٌّٙبهادٖ٠ ،جؼ ِٓ اٌّوعَّؼ ٌٍطالة أْ
٠قلِٛا ٠ٚؾَّٕٛا اٌّغزّؼبد ِٓ ؽ. ٌُٙٛ
ما هي التربية من أجل المواطنة؟
اٌزوث١خ ِٓ أعً اٌّٛاطٕخ ٘ ٟفٍٕ ٟت ػٍّ١خ رله ٌ٠اٌطالة اٌؼوة
.
اٌّٙبهاد اٌالىِخ ٌىٕ٠ ٟغؾٛا ف ٟث١ئخ ػبٌّ١خ ٚكّ٠مواط١خ ٚرٕبفَ١خ
اٌّف ًّْ٠ َٛٙأِو ٓ٠اصٕ " : ٓ١اٌزوث١خ ؽٛي اٌّٛاطٕخ" "ٚاٌزوث١خ ِٓ فالي
اٌّٛاطٕخ ".
اٌزوث١خ ؽٛي اٌّٛاطٕخ ٘ ٟثجَبطخ اٌؾل األكٔ ِٓ ٝكه ًٚاٌزوث١خ اٌّلٔ١خ
اٌز ٟرٛفِّو ِؼوفخ ٚف ُٙؽٛي اٌزبه٠ـ ٚاٌَ١بٍخ  .اٌزوث١خ ِٓ فالي اٌّٛاطٕخ
رّٕؼ اٌطالة فجوح ػٍّ١خ ف ٟاٌؼٍّ١خ اٌلّ٠مواط١خٚ ،رؼٍّّ ِٓ ُٙفالي
اٌّْبهوخ ف ٟاأل ْٔطخ اٌّلٔ١خ كافً اٌّلهٍخِ ،ضً اٌزٖ٠ٛذ ٌّغٌٍ
.
اٌّلهٍخ ٚفبهط اٌّلهٍخٚ ،االٔضّبَ ئٌ ٝعّبػخ ث١ئ١خ ف ٟاٌّغزّغ
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اٌزوث١خ ِٓ أعً اٌّٛاطٕخ رغط ٟأ٘لاف ٘بر ٓ١اٌّمبهثزٚ ،ٓ١ثّب أٔٙب
رَزٙلف ،ئضبفخ ئٌ ٝمٌه ،اٌمٚ ُ١اٌّٛ١ي اٌفوك٠خ ،فأٙب رورجظ ِغ رغوثخ
اٌطالة اٌىبٍِخ ف ٟاي ِلاهً٘ .نٖ اٌم ُ١رؼ ّيى األ٘لاف اٌٛطٕ١خ األوضو
ّٛ١ػب ً ٌٍزوث١خ اٌّٛاطٕ١خ ف ٟوض١و ِٓ اٌجٍلاْ  :رط٠ٛو للهاد اٌفوك ٚرؼي٠ي
رىبفإ اٌفوٓ ٚلّ١خ اٌّٛاطٕخ .
كيف يرتبط إصالح التعليم بالصحوة العربية؟
ف ٟظً اٌؾىُ اٌٍَط ،ٞٛوبْ اٌطالة ٠ؼٍّّ ْٛف ٟاٌّمبَ األٚي أْ ٠ىٛٔٛا
هػب٠ب طّ١ؼٌٍ ٓ١لٌٚخٚ ،وبٔذ رزُ ِؾبٌٚخ ِٕغ اٌزفى١و اٌقالّق  .وّب وبٔذ
اٌّؼٍِٛبد رؼبًِ ػٍ ٝأٔٙب غ١و لبثٍخ ٌٍٕمبُ  .ئم ِب ِٓ ك٠ىزبرٛه ٠وغت فٟ
أْ ٠زؾ ّل ٜهػب٠بٖ ٍٍطزٗ .
اٚ ،ْ٢فّ١ب رجلأ ثؼض أعياء اٌؼبٌُ اٌؼوثِٖ ِٓ ،ٟو ٚاٌ ّٓ١ئٌ١ٌ ٝج١ب
ٚر ،ٌٔٛػٍّ١خ ئهٍبء أٌٍ اٌلّ٠مواط١خ  ،فاْ اٌؾم١مخ اٌجل١ٙ٠خٌٚ ،ىٓ غبٌجب ً
ِب٠زُ رغبٍ٘ٙب ٟ٘ ،أْ اٌلّ٠مواط١خ ٌٓ ريك٘و ئال ف ٟظً صمبفخ رمجً اٌزٕٛع
ٚرؾزوَ ٚعٙبد إٌظو اٌّقزٍفخٚ ،رٕظو ئٌ ٝاٌؾمبئك ػٍ ٝأٔٙب َٔج١خ،
ٚرزؾ ًّّ اٌّؼبهضخ ،ال ثً رْغؼٙب .
رْٙل
ثؼل ػمٛك ِٓ اٌؾىُ اٌٍَط١ٍ ،ٞٛىزْف إٌبً ف ٟاٌجٍلاْ اٌزٟ
أزفبضبد ّؼج١خ أْ ِغزّؼبر ُٙغ١و ِغّٙيح ثبٌّٙبهاد ٚاٌم ُ١اٌالىِخ ٌمجٛي
لٛاػل ٍٍٛن رؼلكِ ٞقزٍفخ ٠ٚ .زطٍت عؼً ٘نٖ اٌّغزّؼبد كّ٠مواط١خ ؽمب ً
رغ١١واد ٌ ٌ١ف ٟثٕ١زٙب اٌَ١بٍ١خ (لٛأ ٓ١أزقبث١خ ٚكٍبر١و ،ئٌِ ٝب ٕ٘بٌه )،
ٚ.ل١بكرٙب ٚؽَت ،ثً أ٠ضب ً ًً رغ١١واد عبكح َِٚزلاِخ ف ٟأٔظّزٙب اٌزؼٍ١ّ١خ
ئْ رْغ١غ اٌلّ٠مواط١خ ٚرٛط١ل٘ب ِ٘ ٛفزبػ اٌزؾٛالد اٌَ١بٍ١خ اٌغبه٠خ
ؽبٌ١بًٚ ،ص ّّخ ؽبعخ ٍِؾّخ إلٕالػ اٌزؼٍ ِٓ ُ١أعً رؼي٠ي اٌّٛاطٕخ ئما ِب
أه٠ل ٌٍلّ٠مواط١خ أْ رزوٍـ ف ٟاٌؼبٌُ اٌؼوث. ٟ
ما الخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومات العربية لتحسين أنظمتها
التعليمية؟
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رو ّوي اٌغٛٙك اٌؾبٌ١خ إلٕالػ اٌزؼٍ ُ١ف ٟإٌّطمخ ثْىً وج١و ػٍ ٝرغ١١واد
لبثٍخ ٌٍم١بًِ ،ضً ثٕبء اٌّي٠ل ِٓ اٌّلاهًٚ ،ئكفبي أعٙيح اٌىّجٛ١رو ئٌٝ
اٌفٖٛي اٌلهاٍ١خٚ ،رؾَ ٓ١كهعبد االفزجبه ف ٟاٌو ٠بض١بد ٚاٌؼٍٚ . َٛفٟ
ؽ ٓ١أْ ٘نا اٌزوو١ي ػٍ ٝاٌغٛأت "اٌفٕ١خ" ضوٚه٘ٚ ٞبَ ،فأٗ ٠فزمو ئٌٝ
ػٕٖو ئَٔبٔ ٟأٍبٍ . ٟاٌؼبٌُ اٌؼوث ٟثؾبعخ ئٌِ ٝمبهثخ ٔظبَ ّبٍِخ ٚوبٍِخ
الرزغبً٘ أ ٚر ِّّ ٙػٕٖو اٌّٛاطٕخ .اٌطالة ثؾبعخ ئٌ ٝأْ ٠زؼٍّٛا فٍٓ ٟ
ِجىوح علاً ِبما ٠ؼٕ ٟأْ ٠ىٛٔٛا ِٛا طٕ٠ ٓ١فىو ْٚثؾو٠خَ٠ٚ ،ؼ ْٛئٌٝ
رؾٖ ً١اٌّؼوفخ ٚئٔزبعٙب ٠ .غت أْ ٠زُ رؼٍ ُّٙ١أْ ٠طوؽٛا األٍئٍخ
٠ٚجزىوٚا .
ٕ٠جغ ٟأْ ٠زُ رؾ ً٠ٛاٌفٖٛي اٌلهاٍ١خ اٌؼوث١خ ئٌ ٝإٌّبلْخ اٌّفزٛؽخ
ٚاٌزأو١ل ػٍ ٝاٌزؼٍُّ إٌْظ  .ثٙنٖ اٌطو٠مخّ٠ ،ىٓ رؼٍ ُ١اٌطالة  ٌ١ٌ -فمظ
ِٓ فالي اٌزؼٍ ُ١اٌٖفٌٚ - ٞىٓ األُ٘ ِٓ مٌه ِٓ ،فالي اٌّّبهٍخ ،أْ
٠ىٛٔٛا أػضبء َِزٕ١وٚ ٓ٠م ٞٚرفى١و َِزمً ف ٟاٌّغزّغ ٚ .لل رج َّٓ١أْ ٘نا
األٍٍٛة أوضو فؼّبٌ١خ ِٓ اٌّمبهثخ اٌمبئّخ ػٍ ٝاٌّؾبضواد اٌَبئلح فٟ
ِقزٍف أهعبء اٌؼبٌُ اٌؼوثٚ . ٟلل رأولد فؼبٌ١زٗ ف« ٟاٌلهاٍخ اٌل١ٌٚخ
ٌَٕخ  ،2009اٌزٚ ٟعلد أْ ِٕبؿ )ٌٍ (ICCSزوث١خ اٌّل ٔ١خ ٚاٌّٛاطٕخ
اٌفٖٛي اٌلهاٍ١خ اٌنَ٠ ٞبػل ػٍ ٝإٌٛٛي أوضو ئٌَِ ٝز٠ٛبد ػبٌ١خ ِٓ
اٌّؼوفخ اٌّلٔ١خ ٠زَّّ١ي ثبالٔفزبػ ػٍِٕ ٝبلْخ اٌمضب٠ب اٌَ١بٍ١خ ٚاالعزّبػ١خ.
٘ٚىنا ،فاْ رله٠ت اٌّؼٍّ ٓ١م ٞٚاٌىفبءح اٌؼبٌ١خ ٚاٌؾفبظ ػٍ ،ُٙ١فٖٕٛب ً
أٌٚئه اٌمبكه ْٚػٍ ٝرؼي٠ي اٌؾٛاه ٚإٌظو ئٌ ٝاٌمضب٠ب ِٓ ٚعٙبد ٔظو
ِزؼلكح ،أِو ضوٚه ٞثٖٛهح ِطٍمخ ٚ .ػٕلِب  ًٖ٠ئٌ ٝاٌٖف اٌضبٟٔ
ػْو٠ ،غت أْ ٠ى ْٛاٌطبٌت لبكهاً ػٍ ٝؽً اٌّْبوًٚ ،اٌىزبثخ ثْىً ِمٕغ،
ٚاٌزؼبٚ ،ْٚثٕبء اٌزٛافك ف ٟا٢هاءٚ ،اٌزٛإً ِغ اٌَّإ ٓ١ٌٚإٌّزقج.ٓ١
ٌٚؼً أوجو رؾ ٍل ٛ٠اعٗ رٕف١ن ٘نا إٌٛع ِٓ اإلٕالػ اٌزؼٍ ٌ١ٌ ّٟ١ما طج١ؼخ
فٕ١خٌٚ ،ىٕٗ رؾ ٍّل ٠ورجظ ثبإلهاكح اٌَ١بٍ١خ َِٚ .زمجً اٌّغزّغ اٌؼوث٠ ٟؼزّل
ػٍ ٝاٌزغٍت ػٍ٘ ٝنا اٌزؾل. ٞ
يحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكية الفكرية لها.
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