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الدوحة كزميلة زائرة يف ربيع عام  اإىل مركز بروكنجز  ان�صمت يل نوالن 
ومركز  الدوحة  بروكنجز  مركز  يف  مقيمة  غري  زميلة  هي  وحالًيا   ،2011
نوالن  بحوث  تركز  بروكنجز.  معهد  يف  االأو�صط  ال�صرق  ل�صيا�صة  �صابان 
ال�صعودية،  العربية  اململكة  املوؤ�ص�صي يف  للتغيري  ال�صيا�صية  الديناميات  على 
برنامج  يف  كزميلة  عملها  عرب  العايل.  التعليم  اإ�صالح  عد�صة  خالل  من 
فليت�صر، متكنت  كلية  االإ�صالمية يف  واحل�صارة  اآ�صيا  ح�صارة جنوب غرب 
العربية  اململكة  دار احلكمة يف  وكلية  فليت�صر  كلية  �صراكة بني  تاأ�صي�س  من 
ال�صعودية الإن�صاء اأول برنامج تدريبي يف ال�صوؤون الدولية للن�صاء يف اململكة. 
تخرجت نوالن كزميلة بورين يف اليمن عام 2007 وكانت باحثة فولربايت-
هاي�س يف كرد�صتان العراق يف ربيع عام 2009. وكباحثة عملية يف برنامج 
اإدارة النظام العاملي يف مركز التعاون الدويل بجامعة نيويورك، تركز نولن 
على دور القوى النا�صئة يف ال�صرق االأو�صط، و قد تلقت درجتي املاج�صتري 
والدكتوراه يف القانون والدبلوما�صية من كلية فليت�صر للقانون والدبلوما�صية 
بجامعة تفت�س، وهي موؤلفة موجز �صيا�صة �صدر موؤخًرا عن مركز بروكنجز 
الدوحة بعنوان “اإدارة االإ�صالح؟ اململكة العربية ال�صعودية ومع�صلة امللك” 

)اأبريل 2011(.

ت�صكر املوؤلفة مركز بروكنجز الدوحة وفريقه على دعمهم ال�صخي، وتقدم 
و�صادي  الدوحة،  بروكنجز  مركز  مدير  �صيخ،  �صلمان  اإىل  ا  خا�صً �صكًرا 
حامد، مدير االأبحاث يف مركز بروكنجز الدوحة، واإبراهيم �صرقية، نائب 
ب�صريتهم.  ونفاذ  الهامة  توجيهاتهم  على  الدوحة  بروكنجز  مركز  مدير 
زيدان  وط��ارق  فرير،  وكورتني  بالمبلي،  �صموئيل  اإىل  ا  اأي�صً خا�س  �صكر 
للم�صاعدة التي قدموها يف جميع مراحل عملية التحرير، ف�صاًل عن ت�صارلز 

غاندملان، ونادين م�صري وقي�س �صريف ملا قدموه من دعم وم�صاعدة.

ا اأن ت�صكر االأفراد من القطاعني العام واخلا�س واملنظمات  تود املوؤلفة اأي�صً
اأجل  من  القيمة  نظرهم  ووجهات  وقتهم  قدموا من  الذين  غري احلكومية 
اإمتام هذه الورقة، وبدونهم مل يكن اإنهاء هذه الورقة ممكًنا. تعرب املوؤلفة 

عن امتنانها للموؤ�ص�صات واملنظمات التالية:

يف قطر:

لل�صيا�صات،  قطر  راند  وموؤ�ص�صة  للتعليم،  االأعلى  واملجل�س  قطر،  موؤ�ص�صة   
قطر،  وجامعة  قطر،  يف  واالقت�صادي  االجتماعي  امل�صح  بحوث  ومعهد 
وجامعة فرجينيا كومنولث يف قطر، وجامعة جورجتاون يف قطر، وجامعة 

نورث و�صرتن يف قطر، وال�صفارة االأمريكية يف قطر.

يف الإمارات العربية املتحدة:

للتعليم، وجامعة  اأبو ظبي  العلمي، وجمل�س  والبحث  العايل  التعليم  وزارة   
االإمارات العربية املتحدة يف العني، وجامعة زايد، وجامعة اأبو ظبي، وجامعة 
نيويورك يف اأبو ظبي، و�صفارة الواليات املتحدة يف االإمارات العربية املتحدة، 

وهيئة املعرفة والتنمية الب�صرية يف دبي.

يف اململكة العربية ال�سعودية:

من  املقدمة  ال�صخية  امل�صاعدة  بف�صل  بحثي  الإكمال  الفر�صة  يل  اأتيحت   
العديد من املوؤ�ص�صات واالأفراد يف اململكة والذين، رغم عدم ذكر اأ�صمائهم 

هنا، لعبوا دوًرا هاًما يف هذه الورقة ويف خربتي عن اململكة. 

لزوجها  العميق  امتنانها  عن  تعرب  اأن  املوؤلفة  تود  اآخ��ًرا،  ولي�س  واأخ��رًيا 
جيفري غري�س وابنتها اأودري مل�صاركتهما لها يف كثري من املغامرات والروؤى 

وال�صرب طوال مدة البحث.

نبذة عن املوؤلف
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العربية، واجهت دول اخلليج �صغوًطا متزايدة على  االنتفا�صات  مع بداية 
االإ�صالح  تقاوم  النفطية  اخلليج  ممالك  ظلت  التقليدي.   حكمها  موازين 
ال�صيا�صي، وتالئم رد فعلها على الربيع العربي مع هذا النهج اإىل حد بعيد.  
لالإ�صالحات  فقط هو جتاهل  ال�صيا�صي  التحرر  على  فالرتكيز  ذلك،  ومع 
ال�صنوات  يف  هناك  انطلقت  التي  الطموحة  والبريوقراطية  االجتماعية 
باإ�صالح  املرتبطة  وال�صغوط  العمليات  تقدم  عديدة،  نواح  من  االأخ��رية.  
“املوؤ�ص�صات االجتماعية” يف الدولة  - �صواء كان ذلك نتيجة ل�صغوط من 
النخب ال�صيا�صية اأو املواطنني اأو املجتمع الدويل - درو�ًصا هامة لالإ�صالح 

املوؤ�ص�صي االأو�صع يف هذه املمالك التي ت�صعى بحذر نحو التحرر. 

التعليم -  املوؤ�ص�صات - وهي قطاع  واحدة من هذه  الورقة على  تركز هذه 
وحتلل مدى االإ�صالح الذي ميكن يف اطاره توفري مناذج حترر اأو�صع يف هذا 
�صيا�صًيا  م�صحونة  حماولة  هو  اخلليج  منطقة  يف  التعليم  اإ�صالح  املجال.  
املجموعات  بني  وخا�صرين  فائزين  وجود  احتمال  مع  اجتماعًيا  وح�صا�صة 
دول  ث��الث  جت��ارب  على  ال�صوء  تلقي  والتي  الدرا�صة،  ت�صعى  امل�صاركة.  
خليجية، وهي اململكة العربية ال�صعودية وقطر واالمارات العربية املتحدة، 
للنظر يف مدى جناح هذه املمالك يف االنتقال من البريوقراطية اجلامدة 

و�صديدة املركزية اإىل نظم اأكرث ا�صتجابة وابتكاًرا وديناميكية. 

يف حني تت�صارك هذه البلدان الثالثة يف خ�صائ�س معينة، تختلف جتارب 
الثالثة  البلدان  جربت  لقد  كبرًيا.   اختالًفا  منها  كل  يف  التعليم  اإ�صالح 
العربية  اململكة  يف  واخل�صخ�صة.   الالمركزية  من  خمتلفة  م�صتويات 
ال�صعودية مثاُل، تتورط موؤ�ص�صة التعليم العايل يف كل من �صرورات التحرر 

و�صرعية النظام الدينية.

اآل �صعود باإ�صالحات تعليمية مثرية للجدل عن طريق ا�صتخدام  بداأ حكم 
موؤ�ص�صات خارجية لتجاوز املوؤ�ص�صة الدينية.  ووفرت املوؤ�ص�صات مثل املدن 
من  كثري  يف  احلكومية  �صبه  واملنظمات  الدولية،  وال�صراكات  االأكادميية، 
ا  اأي�صً االأحيان �صتاًرا لالإ�صالح.  كما وفرت االعتمادات واملقايي�س الدولية 
اإ�صالحات  اأجل  من  ال�صغط  يف  ا�صتخدامه  للنظام  ميكن  خارجًيا  مرجًعا 
ال�صعودي  النظام  اال�صرتاتيجيات  �صيا�صًيا.  مكنت هذه  املناهج احل�صا�صة 
من تعجيل وترية اإ�صالح التعليم دون الدخول يف حتدي مبا�صر مع املوؤ�ص�صات 
الثابتة وم�صاحلها الرا�صخة.  ولكن يف غياب االإ�صالح ال�صامل الذي ي�صمل 
هذا  اط��اره  يف  ينجح  اأن  ميكن  الذي  املدى  يبقى  الرا�صخة،  امل�صالح  تلك 

النموذج ويتكرر حمدوًدا. 

على عك�س اململكة العربية ال�صعودية، اتخذت قطر خطوات حا�صمة لتحويل 
نظامها التعليمي.  ففي ظل عدم وجود جماعات معار�صة متما�صكة، متكنت 
اأبرز  واإن�صاء  ب�صرعة  التعليم  اإ�صالح  يف  جتريبية  م�صاريع  تنفيذ  من  قطر 
منوذج لفروع جامعية يف ال�صرق االأو�صط.  قدم االأمري ال�صيخ حمد بن خليفة 

اآل ثاين وزوجته ال�صيخة موزة دعمهما ملجموعة من االإ�صالحات التجريبية 
الليربالية.   النخب  والعديد من  املجتمع  والطموحة، جتاوزت حتى مطالب 
واجلامعي  الثانوي  امل�صتويني  على  القطري  التعليم  اإ�صالح  عملية  جاءت 
ومن امل�صتوى االأعلى لالأدنى، على راأ�صها العائلة املالكة كقوة دافعة.  ولكن، 
نتيجة لت�صارع وترية التنفيذ وحمدودية التوعية املجتمعية، بات العديد من 
واملقاومة  املتوقعة  البريوقراطية غري  غارقة يف  املق�صود  االإ�صالح  جوانب 
االجتماعية.  واأدى عدم وجود م�صاركة جوهرية من خمتلف املعنيني بنظام 
اأفعال  ردود  اإىل  م�صتقلة  مدار�س  من��وذج  اإن�صاء  يف  ال�صروع  قبل  التعليم 
االإداري��ة  الرقابة  مركزية  تطبيق  اإع��ادة  اإىل  اأدى  مما  كبرية،  جمتمعية 

والرتاجع عن العديد من عنا�صر االإ�صالح االأكرث اإثارة للجدل. 

يف هذه االأثناء، انتهجت كل اإمارة يف دولة االإمارات العربية املتحدة نهًجا 
خمتلًفا خل�صخ�صة التعليم، حيث تبنت دبي نهج ال�صوق احلرة، ودعمت اأبو 
ظبي نهج دولية.  وب�صبب االأزمة املالية يف دبي، يكت�صب النموذج املتمركز 
البنية  يفوق  اأكرب  دور  وجود  على  ظبي  اأبو  توؤكد  حيث  نفوًذا  الدولة  حول 
االحتادية.  كما هو احلال يف قطر، ال يوفر منوذج اأبو ظبي الإ�صالح التعليم 
�صباًل للم�صاركة املجتمعية ب�صكل كبري، وتظل عملية توليد وتنفيذ اإ�صالحات 

التعليم مركزية يف امل�صتويات العليا.

جمل�س  دول  تنتهجها  التي  العايل  التعليم  الإ�صالح  املختلفة  النماذج  ت�صري 
وامل��وارد  واالأيديولوجيا  الدميوغرافيا  اأن  اإىل  الثالثة  اخلليجي  التعاون 
اإليها اململكة يف �صعيها نحو االبتكار  التي ت�صل  توؤثر جميعها على الدرجة 
املوؤ�ص�صي.  ومع ذلك، فالتكتيك امل�صرتك هو ا�صتخدام املوؤ�ص�صات اجلديدة 
اأرامكو  و�صركة  قطر،  وموؤ�ص�صة  للتعليم،  اأبوظبي  جمل�س  مثل  اخلارجية  اأو 
ال�صريع  والتنفيذ  املت�صخمة  البريوقراطية  على  للتحايل  ال�صعودية، 
مل�صروعات اإ�صالح جتريبية بارزة.  مع ذلك، ال يعرب امل�صروع التجريبي عن 
حتول �صامل.  فبينما قد تعزز اإ�صالحات التعليم التحرر يف قطاعات اأخرى 
واأكرث قدرة على  تعلًما  اأكرث  �صواء عن طريق خلق جماهري   - املجتمع  من 
التعبري عن مطالبها، اأو عن طريق “التاأثري االإر�صادي” - من غري املرجح 

اأن تقدم منوذًجا حقيقًيا الإ�صالح قابل للتكرار. 

تبقى م�صاألة اإذا ما كان ميكن لنموذج “التحديث االأتوقراطي” احلايل اأن 
يوفر موؤ�ص�صات عامة دينامية وقادرة على املناف�صة عاملًيا خا�صعة للدرا�صة. 
املمكن  فمن  املوازية،  واملوؤ�ص�صات  التعليمية  املدن  اإن�صاء  من  يت�صح  وكما 
ومع  البريوقراطية.   املناورة  ب�صرعة من خالل  االإ�صالحات  تنفيذ منوذج 
بقية  اخرتاق  على  وقدرتها  كبري،  حد  اإىل  مقيدة  اجلهود  هذه  فاإن  ذلك، 
اجتماعًيا  ت�صاوًرا  يتطلب  وامل�صتدام  ال�صامل  االإ�صالح  حم��دودة.   النظام 
اأو�صع وطرق م�صاركة للحد من ردود الفعل وزيادة اال�صتجابة البريوقراطية.  
بدون مثل هذه االآليات، من املرجح اأن يظل اإ�صالح التعليم �صطحًيا وغري 

كاٍف لهذه املهمة.  

ملخ�ص تنفيذي
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حكمها  م��وازي��ن  على  هائلة  �صغوط  مع  ال���21  القرن  اخلليج  دول  تدخل 
التقليدي. ويف ظل امتالكها القت�صادات خا�صعة بقوة للدولة، ودميوغرافية 
نامية بني ال�صباب، وال�صغوط االجتماعية التي ت�صاحبها تغريات اجتماعية 
اإمكانيات وحدود قدرة كل  نفهم  اأن  املهم  �صريعة، ي�صبح من  وتكنولوجية 

مملكة يف التكيف مع هذه التحديات. 

نظام  يف  املوؤ�ص�صي  االإ�صالح  حدوث  كيفية  م�صاألة  على  الورقة  هذه  تركز 
اال�صطراب  من  بداًل  اأنف�صها،  حتول  اأن  �صارمة  الأنظمة  ميكن  هل  ملكي. 
عملية  بني  الورقة  هذه  تقارن  وا�صتجابة؟  مرونة  اأك��رث  لتكون  ال�صيا�صي، 
وهي  الدولة،  يف  الرئي�صية  االجتماعية”1  “املوؤ�ص�صات  اإح��دى  يف  التحرر 
قطاع التعليم، يف ثالث ممالك خليجية كل على حدة، وهي اململكة العربية 
تختلف  الدول  اأن هذه  ورغم  املتحدة.  العربية  واالإم��ارات  وقطر  ال�صعودية 
اختالًفا ملحوًظا من ناحية حجم ال�صكان ون�صيب الفرد من الناجت املحلي 
النفط  وثروة هائلة من  وراثي،  ملكي  نظام  ت�صرتك يف  اأنها  اإال  االإجمايل، 
والغاز، و الدين كقوة اجتماعية. تخ�صع كل مملكة من هذه املمالك حالًيا 
هذه  ت�صعى  و�صوف  العدواين.  االقت�صادي  التحرر  من  متفاوتة  لدرجات 
تتبع مناذج  املمالك  التي جعلتا هذه  والكيفية  االأ�صباب  درا�صة  اإىل  الورقة 

خمتلفة الإ�صالح التعليم وتاأثري ذلك على جهود االإ�صالح االأو�صع نطاًقا.

ي�صتند التحليل املقدم هنا على العمل امليداين يف اململكة العربية ال�صعودية 
تفا�صيل  تقدم  اأن  الورقة  هذه  حت��اول  املتحدة.  العربية  واالإم���ارات  وقطر 
وحتليل  املا�صي،  العقد  يف  التعليم  قطاع  يف  حدث  الذي  املوؤ�ص�صي  التغيري 
كيفية ال�صعي لالإ�صالح املوؤ�ص�صي وعلى يد َمْن، عرب مقابالت مع م�صوؤولني 
رفيعي امل�صتوى واأفراد عاملني يف قطاع التعليم يف كل بلد، ف�صاًل عن وثائق 
حكومية، وتقارير منظمات غري حكومية، وتغطية ال�صحف املحلية. ت�صعى 
املجال  يف  التعليم  اإ�صالح  حدوث  كيفية  على  ال�صوء  تلقي  اأن  الورقة  هذه 

ال�صيا�صي “ال�صيق” يف ممالك اخلليج النفطية.

ملاذا التعليم العايل؟

احلكومة  على  �صغًطا  ي�صكل  ما  وه��و  ال�صباب  ال�صكان  تنامي  مع  اليوم، 
ال�صيطرة على  التي تدور حول  اأ�صبحت املعركة  خللق فر�س عمل جديدة، 
موؤ�ص�صات التعليم اأكرث مركزية من اأي وقت م�صى بالن�صبة للهوية الوطنية. 
نظًرا  اخلليج  دول  يف  املوؤ�ص�صي  للتحرير  من��وذج  مبثابة  هو  التعليم  قطاع 
لدوره املركزي يف اقت�صاد الدولة ال�صيا�صي وو�صعه يف العالقة بني امل�صالح 

التي  املوؤ�ص�صات  لت�صمل  االجتماعية”  “املوؤ�ص�صات  م�صطلح  اأ�صتخدم  البحث،  هذا  لغر�س   1
تعك�س �صلطة الدولة يف املجال االجتماعي، اأي االإعالم والتعليم وال�صحة يف مقابل املوؤ�ص�صات 

التقليدية اخلا�صعة ل�صلطة الدولة، مثل اجلي�س اأو الهيكل ال�صيا�صي الر�صمي. 

الدينية وال�صيا�صية، وعملية االإ�صالح ال�صريعة التي مر بها خالل ال�صنوات 
الع�صر املا�صية. 

مت االعرتاف على جميع امل�صتويات باأن بالتعليم وحمو االأمية ميثالن اأهمية 
كالهما  ازدادا  وق��د  بالدميقراطية.  اخلا�صة  العامة  املوؤلفات  يف  كبرية 
راأ�س  نظريات  توؤكد  املا�صية.2   30 ال�  ال�صنوات  اخلليج يف  دول  اأ�صعاًفا يف 
املال الب�صري يف التعليم باأن املد املرتفع يحمل جميع القوارب - مبعنى اأنه 
اأكرث قوة ودينامية.3  اأ�صبح االقت�صاد  كلما ازداد التعليم بني ال�صكان كلما 
االأمم  عن  ال�صادر  العربية  الب�صرية  التنمية  تقرير  ربط   ،2003 عام  يف 
واالبتكار  العمالة  العايل ومعدالت  التعليم  وا�صح بني جودة  ب�صكل  املتحدة 
التكنولوجي يف دول اخلليج.4 واأكد التقرير نف�صه كيف اأن نوعية التعليم يف 
ا�صتخدام  وال�صيما  االأو�صط،  ال�صرق  اأنحاء  االأكادميية يف جميع  املوؤ�ص�صات 
ملتطلبات  موؤهلني  غري  خريجني  اإىل  اأدى  قد  واال�صتظهار،  التلقني  اأ�صلوب 
�صوق العمل يف القطاع اخلا�س. يف حماولة للت�صدي لهذه املخاوف، اأكدت 
دول اخلليج على اأهمية بناء “اقت�صادات املعرفة”، مع قادة يتطلعون ملثل 
هذه االقت�صادات الدينامية، مثل كوريا اجلنوبية و�صنغافورة، للح�صول على 

توجيهات ب�صاأن االإ�صالح االقت�صادي وا�صتغالل راأ�س املال الب�صري.5 

املعنية،  االأكادميية  املوؤ�ص�صات  يف  التعليم  جودة  الورقة  هذه  تقّيم  ال  بينما 
الراهن،  الو�صع  يف  تغيريات  اإح��داث  اأهمية  مدى  درا�صة  اإىل  ت�صعى  فهي 
وكيف تدير املمالك ردود الفعل املحتملة. كيف وملاذا ت�صرع دول اخلليج يف 
توؤثر على  اأن  التعليم وكيف ميكن لهذه االإ�صالحات  اإ�صالحات يف  اإحداث 
العالقة التقليدية بني املوؤ�ص�صة الدينية والنخب الليربالية وتوؤثر ب�صكل اأو�صع 

على التحول البريوقراطي. 

االإ���ص��الح  على  االأو���ص��ط  ال�صرق  حترير  ح��ول  امل��وؤل��ف��ات  م��ن  كثري  رك��زت 
ال�صيا�صي الر�صمي. يف مثل هذه الدرا�صات، ينظر اإىل تدابري التحرير التي 

يف  احلا�صر”،  الوقت  اإىل   1745 من  ال�صعودية:  والدولة  الوهابية  “علماء  �صتاينربغ،  غيدو   2
اخلارجية،،  وال�صوؤون  واملجتمع  ال�صيا�صي  االقت�صاد  امليزان:  يف  ال�صعودية  العربية  اململكة 

املحرران. بول اآرتز وغريد نونيمان )نيويورك: مطبعة جامعة نيويورك، 2006( ، 24.

جمموعة البنك الدويل “بناء جمتمعات املعرفة: التحديات اجلديدة للتعليم العايل”،2002؛   3
املنتدى االقت�صادي العاملي “تقرير التناف�صية العاملي”، مركز التنمية الدولية، 2000. 

برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، “تقرير التنمية الب�صرية العربية: بناء جمتمع املعرفة”، 2003.  4

ح�صرت ثالث ور�س عمل وموؤمترات ترعاها احلكومة والغرفة التجارية بجدة حول “اقت�صاد   5
مايو  اىل  يناير  من  الفرتة  يف  جدة  يف  كنت  عندما  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  املعرفة” 
2008. انظر زاميال بنجالوال، “تن�صئة اقت�صاد املعرفة يف قطر”، مركز بروكنجز لل�صيا�صات 

االإعالمية بالدوحة، �صبتمرب 2011،
<http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/reports/2011/09_
qatar_bunglawala/09_qatar_bunglawala.pdf>

املقدمة
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يف  اال�صت�صارية(  الهيئة  اأو  )الربملان  ال�صورى  اأو  املجل�س  ا�صتحداث  ت�صمل 
ممالك  ظلت  ذلك،  ومع  النهائي.  الهدف  اأنها  على  الدميقراطية  العملية 
اإىل حد كبري، حتى  الدميقراطية  اإر�صاء  لعملية  النفط يف اخلليج مقاومة 
عندما ت�صرع يف اإحداث اإ�صالح جمتمعي وبريوقراطي طموح. عزا العلماء 
و�صناع ال�صيا�صة “اال�صتثنائية” الدميقراطية املفرت�صة يف املنطقة الأ�صباب 
االإ�صالم،7  وتاأثري  اال�صتبدادية،6  لالأنظمة  اخلارجي  الدعم  مثل  متنوعة 
الثقافية.11  والقيود  القبلي،10  والتحّزب  النفط،9  ووفرة  اال�صتعمار،8  واإرث 
نظريات  يف  النظر  اإع��ادة  من  بد  ال  العربي،  الربيع  �صوء  يف  ذل��ك،  وم��ع 
العمليات  ال��ن��واح��ي،  بع�س  يف  االأو���ص��ط.  ال�صرق  يف  امل�صتمر  اال�صتبداد 
النخب  من  بدافع  �صواء  العايل،  التعليم  قطاع  اإ�صالح  عليها  ينطوي  التي 
ال�صيا�صية، اأو ال�صغط ال�صعبي، اأو املخاوف الدولية، قد تكون منوذًجا ملزيد 
بحذر  ت�صعى  التي  املمالك  هذه  يف  واملجتمعية  ال�صيا�صية  االإ�صالحات  من 
ووترية  امل�صاومة  بعملية  املعنية  اجلهات  اأي   - االإ�صالح  عملية  للتحرير. 

الت�صوية - اأمر �صروري لفهم نوع االإ�صالح الذي يظهر. 

يقول غريغوري غوز اإن بقاء وا�صتمرار ال�صيطرة اال�صتبدادية يف ممالك اخلليج وقدرتها على   6
اأطراف  قبل  من  الق�صوى  احلماية  اإىل  يرجع  ال�صيا�صي  التحرر  اأجل  من  ال�صغوط  مقاومة 
خارجية مثل الواليات املتحدة وامل�صالح الغربية املختلفة. ومع هذا، فاإن التحليل ال ياأخذ يف 
اململكة  مثل   - معها  املتحالفة  الغربية  االأنظمة  يف  حتى  حتدث،  التي  االإ�صالحات  احل�صبان 
العربية ال�صعودية. غريغوري غوز، ممالك النفط: التحديات الداخلية واالأمنية يف دول اخلليج 

العربي )نيويورك: جمل�س العالقات اخلارجية، 1994(، 199-175. 

تيمور كوران، االختالف الطويل: كيف تعيق ال�صريعة االإ�صالمية ال�صرق االأو�صط )برين�صتون:   7
مطبعة جامعة برين�صتون، 2010(. يناق�س تيمور كوران ال�صريعة االإ�صالمية، وخا�صة معاملتها 
االأوروب��ي حتى  النموذج  التجارية الإحباط خلق �صركات كبرية ومعقدة كما توجد يف  للملكية 
الطبيعة  اإىل  اخلليج  يف  الدميقراطية  انعدام  وات��رب��وري  ج��ون  اأرج��ع  ال���19.  القرن  اأواخ��ر 
الفريدة لالإ�صالم ال�صيا�صي كمتغري كبري متداخل قد يوؤخر التقدم على طول املنحنى للخروج 
بدون دميقراطيني؟:  “دميقراطية  واتربوري  الدميقراطية. جون  تر�صيخ  اإىل  اال�صتبداد  من 
بدون دميقراطيني؟ جتديد  االو�صط”، يف دميقراطية  ال�صرق  ال�صيا�صي يف  التحرر  اإمكانات 

ال�صيا�صة يف العامل االإ�صالمي، املحرر. غ�صان �صالمة )لندن: اآي بي توري�س، 1994(.

مالكوم ياب،�صناعة ال�صرق االأدنى احلديث )لندن ونيويورك : �صركة لوجنمان1987(; ووليام   8
كليفالند، تاريخ ال�صرق االأو�صط احلديث، الطبعة الثانية )بولدر ، كولورادو: مطبعة و�صت فيو، 

2000(؛ وتوبي دودج،اخرتاع العراق )نيويورك، نيويورك: مطبعة جامعة كولومبيا، 2003(.

9  �صيتم مناق�صة الريعية مرة اأخرى يف الق�صم اخلام�س. 

االأو�صط،  ال�صرق  يف  والدولة  القبائل  كوين  يف  يف  الثنائيات”،  “حتويل  كو�صتنار،  جوزيف   10
 ،  )1990 كاليفورنيا،  جامعة  مطبعة  )بريكلي:  كو�صتنار  وجوزيف  خوري  فيليب  املحرران. 
ا م�صاوي الر�صيد اأن “�صيا�صة التغليف: �صيا�صة ال�صعودية جتاه املعار�صة  226-251؛ انظر اأي�صً

القبلية والدينية”، الدرا�صات ال�صرق اأو�صطية 32، رقم 1 )يناير 1996(: 119-96.

11  �صموئيل هنتنغتون “�صدام احل�صارات؟” ال�صوؤون اخلارجية 72، رقم 3 )�صيف 1993(.



11 حترير املمالك؟ كيف تدير ممالك اخلليج اإ�سالح التعليم

تربز اململكة العربية ال�صعودية بني ممالك اخلليج العربي نظًرا حلجم نظام 
حكمها، 12 ونفوذها اال�صرتاتيجي داخل منطقة اخلليج وخارجها، 13 ونفوذها 
املتميز يف العامل االإ�صالمي كحار�س اأقد�س موقعني يف االإ�صالم، مكة املكرمة 
واملدينة املنورة. تقدر ن�صبة البطالة يف اأي مكان من 10اإىل 20 يف املئة بني 
الرجال مع فر�س عمل حمدودة للغاية بني الن�صاء، والقليل من خلق فر�س 
ال�صعودية، 27 يف  الر�صمية  14 وفقًا لالإح�صاءات  عمل يف القطاع اخلا�س. 
املئة من ال�صعوديني حتت �صن 30 كانوا عاطلني عن العمل يف عام 2009، 15 
وهي م�صكلة تفاقمت ب�صبب االعتماد على العمالة االأجنبية 16 وتراجع الدعم 
اأ�صعار النفط، جاء ت�صنيف ن�صيب الفرد يف  احلكومي.17 حتى مع ارتفاع 
اململكة العربية ال�صعودية يف الناجت املحلي االإجمايل وهو 24.000 دوالر يف 

الرتتيب قبل االأخري بني دول جمل�س التعاون اخلليجي.18 

يالحظ غريد نونيمان اأن اململكة العربية ال�صعودية لديها اأكرب نظام حكم بني ممالك اخلليج   12
�صغرية،  حاكمة  اأنظمة  “هذه  ويقول  ال�صيا�صي.  التغيري  من  خمتلفة  لدينامية  يوؤدي  مما   -
االأخرى  القوية  االجتماعية  ال�صبكات  من  وغريها  قرابة  وعالقات  �صخ�صية  ب�صبكة  تتميز 
اأكرث  التغيري  يف  التحكم  يكون  قد  واالقت�صادية.  االأيديولوجية  االنق�صامات  تتخطى  التي 
�صهولة هنا”. غريد نونيمان “االإ�صالح ال�صيا�صي يف ممالك اخلليج: من التحرير اإىل التحول 
اأنو�صريافان  املحرران،.  االأو�صط،  ال�صرق  النفط يف  االإ�صالح يف ممالك  الدميقراطي”، يف 

احت�صامي و�صتيفن رايت )القراءة، بريك�صاير: مطبعة ايثاكا، 2008(، 22.

حتتوي اململكة العربية ال�صعودية على ربع االحتياطي العاملي املوؤكد من النفط.  13

تتفاوت البيانات عن البطالة يف ال�صعودية؛ كانت تقديرات عام 2003 عن البطالة هي 30 يف   14
املئة، يف حني قدرت بيانات عام 2008 الواردة من وزارة االقت�صاد والتخطيط البطالة بن�صبة 

8.8 يف املئة؛ انظر
<http://www.susris.com/2010/06/17/saudi-arabia-economics-
june-2010/>.
اأخبار  ال�صباب”،  بني  البطالة  معاجلة  اإىل  بحاجة  ال�صعودية  العربية  “اململكة  علي،  جا�صم 

اخلليج، 16 مار�س 2088،
< h t t p : / /w w w .g u l f n e w s .c o m /b u s i n e s s /C o m m e n t _a n d _
Analysis/10197633.html>
العربية  “اململكة  االأمريكية،  اال�صتخبارات  وكالة  عن  ال�صادر  العامل  حقائق  كتاب   ;

ال�صعودية”
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/
sa.html>.

ماأزق   - ال�صعودية  العربية  اململكة  اقت�صاد  الفرن�صي:  ال�صعودي  “البنك  �صفاكياناكي�س  جون   15
العمالة”، ا�صتخبارات اخلليج، 21 فرباير 2011،

<http://www.thegulfintelligence.com/Docs.Viewer/8ad91021-1053-
43d7-b8a8-d250151257ab/default.aspx>. 

املرجع نف�صه.  16

غوز، ممالك النفط.  17

التنمية  تقرير  يف  املركبة  املوؤ�صرات  عن  �صرح  “مذكرة  االإمن��ائ��ي،  املتحدة  االأمم  برنامج   18
الب�صرية لعام 2010: اململكة العربية ال�صعودية 2010، 

<http://hdrstats.undp.org/images/explanations/SAU.pdf>.

نظًرا  ال�صعودية  يف  احلكم  لنظام  حيوية  موؤ�ص�صة  هو  العايل  التعليم  قطاع 
الأنه ي�صاهم يف �صرورات التحرير والقوى املحركة لل�صرعية الدينية للنظام. 
املدى من اال�صطراب  بتخفيف �صغط ق�صري  النفط بال �صك  ي�صمح دخل 
ال�صيا�صي، كما ظهر يف اإعالن امللك عبد اهلل عن منحة الرعاية االجتماعية 
تون�س  يف  اال�صتبدادية  االأنظمة  انهيار  بعد  دوالر  مليار   29.5 بلغت  التي 
وم�صر. 19 ومع ذلك، ال تف�صر مناذج الدول الريعية التقليدية لال�صتقطاب 
مع  الدولة  ا�صتخدمتها  التي  ال�صيا�صية  امل�صاومة  نحو مر�س  على  واملوافقة 
ملتابعة  املحافظة،  الدينية  املوؤ�ص�صة  مع  وكذلك  والعائلية،  التجارية  النخب 

اإ�صالح التعليم. 

ب�صبب التو�صع ال�صريع للقطاع العام يف �صبعينات وثمانينات القرن الع�صرين 
مع تدفق الرثوة النفطية، تبحث الغالبية العظمى من الطالب ال�صعوديني 
عن وظيفة عامة بعد التخرج. 20 املرونة يف االنتقال بني الوظائف منخف�صة 
يف  العام  القطاع  يف  التوظيف  ي�صمن  حم��دودة.  املهارات  تعزيز  وحوافز 
بناء املهارات  اإداري بداًل من  ال�صعودية و�صول �صهل وعمل  العربية  اململكة 
املرتبطة باحتياجات �صوق العمل. 21 ومع تكثيف قوى العوملة واال�صطرابات 
االإقليمية ال�صغط على نظام اآل �صعود للت�صدي النعدام فر�س العمل، بات 

اإ�صالح النظام التعليمي اأكرث اأهمية لرثوات البالد. 

العلماء والتعليم

بينما �صكلت اأطراف متعددة عملية التغيري االجتماعي وال�صيا�صي يف اململكة 
العربية ال�صعودية، حتظى القليل من هذه االأطراف بدور الهيمنة مثل ذلك 
الدور الذي تعلبه حركة العلماء الوهابية. الوهابية، كانت حركة االإ�صالح 
الديني يف القرن ال� 18، و هي مركزية يف ت�صكيل الدولة يف اململكة العربية 
ملعايري  وفًقا  �صعود  اآل  حكم  �صعود.22  اآل  نظام  على  واحلفاظ  ال�صعودية 
الدين(  العلماء )علماء  ودعم  ال�صرعية(،  )القيادة  االإ�صالمية  العهد  ويل 

نواف عبيد، “لن تكون هناك انتفا�صة يف اململكة العربية ال�صعودية”، ال�صيا�صة اخلارجية، 10   19
مار�س 2011. 

�صفاكياناكي�س، “اقت�صاد ال�صعودية - ماأزق العمالة”.   20

�صارون �صوخات: “اقت�صادات جمل�س التعاون اخلليجي: التنويع واالإ�صالح”، برنامج اأبحاث   21
الكويت عن التنمية واحلكم والعوملة يف دول اخلليج يف كلية لندن لالقت�صاد والعلوم ال�صيا�صية، 
فرباير 2008. ملناق�صة حول هذه امل�صاألة كما تت�صل بقطر واالإمارات العربية املتحدة ، انظر 
زاميال بنجالواال “ال�صباب واملتعلمني واملعالني من القطاع العام: حتقيق طموحات اخلريجني 
مركز  عن  �صادرة  حتليل  ورق��ة  املتحدة”،  العربية  واالإم���ارات  قطر  يف  العمل  فر�س  وتنويع 

بروكنجز الدوحة، نوفمرب 2011. 

وال�صيا�صة يف  الدين  املعا�صرة”، يف  ال�صعودية  الدولة  الوهابية يف  “اأ�صول  �س. حبيب،  جون   22
اململكة العربية ال�صعودية، املحرران. حممد اأيوب وح�صن كو�صباالبان )بولدر، كولورادو: لني 

رايرن، 2009( ، 74-57.
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تعني هذه  الواقع،  املجال.23 يف  �صلطته يف هذا  للحفاظ على  اأمر �صروري 
اأن يحتفظ االأول بالهيمنة على  اآل �صعود والعلماء  “ال�صفقة الكربى” بني 
على  النفوذ  االأخري  ميار�س  حني  يف  للدولة  والع�صكري  ال�صيا�صي  املجالني 

املجاالت االجتماعية - مبا يف ذلك التعليم والق�صاء.

ال�صكون.  عن  بعيدة  الدين  ورجال  �صعود  اآل  بني  العالقة  كانت  ذلك،  ومع 
اآل  لنظام  مبعار�صتهم  ان�صقوا  فقد  موحًدا.  نظاًما  لي�صوا  اأنف�صهم  العلماء 
�صعود يف منا�صبات عدة - كان اأبرزها خالل ح�صار عام 1979 يف امل�صجد 
متركز  بعد  الع�صرين  القرن  من  الت�صعينات  بداية  ويف  مكة؛  يف  احل��رام 
القوات االأمريكية يف اململكة العربية ال�صعودية؛ واآخرها خالل االحتجاجات 
العلماء  بني  العالقة  هذه  اجلن�صني.24  بني  واالختالط  التعليم  اإ�صالح  �صد 
الذين ترعاهم الدولة اأو “العلماء الر�صميني” واالأ�صوات الدينية املعار�صة 
االإ�صالح  جهود  بني  الديناميكية  على  كبري  تاأثري  ولها  معقدة  عالقة  هي 

الليربالية والدولة، وال�صيما يف جمال التعليم.25 

حترك  قد  النظام  كان  الع�صرين،  القرن  من  الثمانينات  منت�صف  بحلول 
لدعم �صرعيته الدينية، و�صارك بطريقة نظامية يف اختيار وتوطيد العلماء 
منح  على  ه��ذا  وا�صتمل  للدولة.  الوهابي  الطابع  على  التاأكيد  خ��الل  من 
وت�صمل   -- “اللينة”  املوؤ�ص�صات  جمال  يف  اأكرب  �صلطة  الدينيني  الزعماء 
يف  و�صوًحا  اأك��رث  التحول  هذا  كان  االجتماعي.  ال�صلوك  وقواعد  التعليم 
في�صل  امللك  حكم  حتت  الليربايل  التعليم  اإ�صالحات  من  احلاد  االنتقال 
الدينية،  املناهج  ال�صوء على  ت�صليط  )حكم بني عامي 1964-1975(. مت 
وزاد متويل اجلامعات الدينية ب�صكل كبري،26 وو�صعت اجلامعات حتت رقابة 
�صارمة من وزارة التعليم العايل التي كانت قد تاأ�ص�صت يف عام 27.1975 يف 
عام 1982، مت اإلغاء ترخي�س برامج الدرا�صة يف اخلارج مع الغرب موؤقًتا 
ومت ا�صتدعاء الطلبة ال�صعوديني الذين يدر�صون يف اخلارج يف منت�صف العام 
الدرا�صي.28 منعت اللوائح اجلديدة الطالبات من الدرا�صة يف اخلارج.29 ويف 
الوقت نف�صه، اأدارت اجلامعات املراكز ال�صيفية لتعزيز الرتبية االإ�صالمية 
للطلبة.30 يف حني زاد اإجمايل عدد امللتحقني من الطالب طوال الثمانينات 

تيم نيبلوك، اململكة العربية ال�صعودية:ال�صلطة وال�صرعية والبقاء )نيويورك: روتليدج، 2006(،   23
11-13. يف درا�صته للدولة ال�صعودية، قدم نيبلوك مزيد من التف�صيل عن عدة اأنواع فرعية 
من ال�صرعية التي كانت �صرورية لبقاء النظام: ال�صرعية االأيديولوجية والتقليدية وال�صخ�صية 

ا جون �س. حبيب، “اأ�صول الوهابية يف الدولة ال�صعودية املعا�صرة”.  والهيكلية. انظر اأي�صً

انظر غيدو  ال�صعودية  العربية  اململكة  الوهابية يف  للح�صول على ملخ�س ممتاز وموجز عن   24
�صتاينربغ: “علماء الوهابية والدولة ال�صعودية: من 1745 اإىل الوقت احلا�صر”، يف ال�صعودية 

يف امليزان، املحرران، اآرتز ونونيمان، 11. 

كوارتريل  اإي�صت  ال�صعودية” ميدل  العربية  اململكة  االإ�صالميني يف  القادة  “قوة  نواف عبيد،   25
)�صبتمرب 1999(، 58-51، 

<http://www.meforum.org/482/the-power-of-saudi-arabias-islamic-
leaders>.

ميكايال بروكوب “حرب االأفكار: التعليم يف اململكة العربية ال�صعودية” يف العربية ال�صعودية يف   26
امليزان،املحرران، اآرتز ونونيمان، 61.

حممد عي�صى فهيم، التعليم العايل وبناء االأمة: درا�صة حالة جلامعة امللك عبد العزيز )جامعة   27
اإلينوي يف اأوربانا �صامبني، 1982(، 79.

األيك�صي فا�صيليف، تاريخ اململكة العربية ال�صعودية )لندن: �صركة دار ال�صاقي، 2000(، 397.  28

املرجع نف�صه.  29

العربية  اململكة  يف  واال�صتقرار  ال�صيا�صية  والتنمية  العايل  “التعليم  اللهيدان  اهلل  عبد   30
ال�صعودية”، ر�صالة دكتوراه، جامعة جنوب كاليفورنيا، 1994، 210. 

من القرن الع�صرين، مت تخ�صي�س املوارد على نحو غري متنا�صب للجامعات 
اأقل  العايل  التعليم  قطاع  اأ�صبح  الوقت  م��رور  وم��ع  وال��ربام��ج.31  الدينية 
والتعليم  الرتبية  وزارتي  الدينية يف  امل�صالح  �صيطرة  وبات حتت  دينامية، 

العايل طوال عقدي الثمانينات والت�صعينات من القرن الع�صرين. 

ابتداء من اأواخر ثمانينات القرن الع�صرين، ركزت املوؤ�ص�صات على القطاع 
اخلا�س، كمثال اأ�صبحت وزارتي التجارة والعمل �صاحتني مركزيتني لل�صغط 
اأم�صت هذه اجلهود يف و�صع حرج مع  ومع ذلك،   32 التحرير.  نحو  للتوجه 
ظهور املعار�صة االإ�صالمية التي عار�صت متركز القوات االأمريكية يف اململكة 
خالل حرب اخلليج االأوىل. ويف اأعقاب احلرب، اأ�صبح رجال الدين الذين 
ال�صحوة.  با�صم حركة  يعرفون  ال�صباب  واأتباعهم من  التاأ�صي�س  يعار�صون 
املوؤ�ص�صات  يف  تعليمهم  املن�صقني  اأو  الر�صميني  غري  العلماء  ه��وؤالء  تلقى 
الدعوة  الع�صرين، خالل ذروة  القرن  الثمانينات من  ال�صعودية يف  الدينية 
و�صوريا  م�صر  يف  امل�صلمون  االإخ���وان  وعمل  اأفغان�صتان.  يف  اجلهاد  اإىل 
اجلامعات  يف  بالتدري�س  منهم  العديد  قام  حيث  اإ�صايف،  اإلهام  كم�صدر 
التي  اجلهود  عملت  الع�صرين،  القرن  من  الثمانينات  طوال  ال�صعودية.33 
بذلها النظام ال�صتمالة املعار�صة الدينية عن طريق تعزيز �صلطة املوؤ�ص�صات 

الدينية على متكني وت�صجيع ذات القوى التي اأمل يف تقوي�صها.34 

الع�صرين  القرن  وت�صعينات  ثمانينات  يف  التعليمية  ال�صيا�صات  حملت   
واحتياجات  اجلامعات  خريجي  مهارات  بني  كبري  انف�صال  مع  مرة  ثمرة 
اإنكار  الع�صرين، كان ال ميكن  اأواخر ت�صعينات القرن  �صوق العمل. وبحلول 
ال�صغوط املزدوجة التي نتجت عن الزيادة الدميوغرافية لل�صباب35 ونق�س 
اخلريجني املهرة. يف الواقع، بحلول عام 1995، التحق اأكرث من 25 يف املئة 
املئة من  اأكرث من 75 يف  وكان  الدينية.  باجلامعات  من طالب اجلامعات 
اخلريجني الذين كانوا يبحثون عن عمل يحملون تخ�ص�صات يف الدرا�صات 
االإن�صانية اأو الدينية.36 وبحلول عام 2001، كان هناك 50000 وظيفة فقط 
يف القطاع اخلا�س لكل 100000 خريج جامعي - بغ�س النظر عن تن�صاب 
املهارات. يف الوقت نف�صه، ارتفعت اأعداد القوى العاملة الوطنية االأجنبية 

التي تتمتع مبهارات عالية اإىل اأكرث من مليوين ن�صمة.37

جاد ج. غلبار، عقد النفط يف ال�صرق االأو�صط وما بعده )لندن، بورتالند OR: فرانك كا�س،   31
العربية  اململكة  يف  الكبري  والتطور  فهد  امللك  را�صد،  اإبراهيم  ونا�صر  77-101؛   ،)1997

ال�صعودية )جوبلني، MO: املعهد الدويل للتكنولوجيا، 1987(، 123. 

لالإ�صالح  ال�صعودية  جهود  يف  ال�صيا�صي  االقت�صاد  املق�صمة:  “املح�صوبية  هريتوغ،  �صتيفن   32
االقت�صادي”، يف اململكة العربية ال�صعودية يف امليزان، 139.

اإي�صت  ميدل  ال�صعودية”،  العربية  اململكة  يف  ال�صيا�صي  االإ�صالم  “�صعود  دكمجيان  هراير   33
جورنال 48، رقم. 4 )خريف 1994(: 644-627. 

الدين  يف  ال�صعودية”،  العربية  اململكة  يف  للنظام  وحتديه  الديني  “االإحياء  جونز،  توبي   34
وال�صيا�صة يف اململكة العربية ال�صعودية، املحرران، اأيوب وكو�صباالبان، 109.

وفًقا لربنامج االأمم املتحدة االإمنائي، كان اأكرث من 50 يف املئة من ال�صكان حتت �صن 18 �صنة   35
يف عام 1995. برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، قاعدة بيانات ال�صكان. 

العربية  اململكة  يف  واالإ���ص��الح  االإ�صالمية  احلركة  املعار�صة:  “�صبكات  اأكرهليك  غوين   36
ال�صعودية”، موقع جمل�س بحوث العلوم االجتماعية، 

< http://essays.ssrc.org/sept11/essays/okruhlik_text_only.htm>

ال�صباب واملوؤ�ص�صات  البطالة بني  توؤثر يف معدالت  التي  للتوترات  للح�صول على حتليل عميق   37
االجتماعية الراكدة انظر نيل ماكفاركوهار “الفئة املرفهة للطبقة العاملة يف اململكة العربية 

ال�صعودية”، نيويورك تاميز، 26 اأغ�صط�س 2001. 
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اإىل  حاجة  يف  التعليم  نظام  اأن  وا�صًحا  اأ�صبح  اجلديد،  القرن  بداية  مع 
عملية  اإدارة  يف  كبرية  عقبات  �صعود  اآل  نظام  واج��ه  ذل��ك،  ومع  اإ�صالح. 
هي  العقبات  اإح��دى  كانت  التعليم.  الإ�صالح  املحتملة  اال�صتقرار  زعزعة 
قطاع البريوقراطية ال�صخم غري العملي. �صمحت الرثوة النفطية للمملكة 
العام.  القطاع  ب�صكل غري متنا�صب من مواطنيها يف  ن�صبة كبرية  بتوظيف 
العام.  القطاع  موؤ�ص�صات  دينامية  اأ�صعف هذا  الده�صة،  يثري  نحو ال  وعلى 
التحويل ال�صريع للعديد من القطاعات مثل التعليم العايل غالبا ما يتطلب 
الرا�صخة.  واالجتماعية  البريوقراطية  امل�صالح  االلتفاف حول  النظام  من 
وخا�صرين  فائزين  مع  �صيا�صًيا  م�صحونة  حماولة  االإ�صالح  ي�صبح  وعندئذ 

حمتملني من بني جمموعات متنوعة. 

بحلول عام 2010، قامت وزارة التعليم العايل افتتاح اأكرث من 100 جامعة 
ثالث  للتعليم  الوطنية  امليزانية  وت�صاعفت  �صنوات،  اأربع  يف  جديدة  وكلية 
امليزانية  من  املئة  يف   25 املطاف  نهاية  يف  )بلغت   2004 عام  منذ  م��رات 
الوطنية(. 38 واأُ�صيد باإ�صالح التعليم باعتباره ركيزة للجهود املبذولة لتنويع 
الق�صور  اأوجه  اململكة، ومعاجلة  و”�صعودة” �صركات  ال�صعودي،  االقت�صاد 
يف �صوق العمل والبطالة املتزايدة بني ال�صباب. 39 ومت رفع احلظر املفرو�س 
اخلا�س  العايل  التعليم  قطاع  وتو�صع  اخلا�صة  واجلامعات  الكليات  على 
تو�صًعا كبرًيا.40 وانفتح اخلطاب ال�صيا�صي حول التعليم لدرجة اأن ال�صحف 
التعليم اخلا�س  االأحيان مزايا  ناق�صت يف كثري من  التي تديرها احلكومة 
ثمة   41 العلمي.  التعليم  الديني يف مقابل  والتعليم  العام،  التعليم  يف مقابل 
حادثتان تعك�صان االجتاه املتحرر يف قطاع التعليم يف ذلك الوقت. يف عام 
 ،)KAUST( 2009، افُتتحت جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا
الهبات،42 ومنهج م�صتقل، وجمل�س  ب� 15 مليار دوالر من  اأنها متتعت  وقيل 
التاأ�صي�صية.43  م�صت�صارين دوليني، والن�س على التعليم املختلط يف وثيقتها 
تت�صاوى مع من�صب يف  امراأة يف وظيفة  اأول  تعيني  ا  اأي�صً العام  �صهد ذلك 

جمل�س الوزراء، وهي نائب وزير الرتبية والتعليم. 

ماذا حدث؟ كيف نقل م�صلحو التعليم، �صواء داخل اأو خارج النظام، حتديات 
االإ�صالح التي اأبقت قطاع التعليم متخلًفا اإىل حد كبري الأكرث من 20 عاًما وحتت 

�صيطرة امل�صالح الدينية؟ واالأهم من ذلك، هل �صت�صمد هذه االإ�صالحات؟

زفيكا كريجر، “اململكة العربية ال�صعودية: االإ�صالحات يف التعليم العايل تثري االأ�صئلة” ن�صرة   38
االإ�صالح العربي 5، رقم 10 )2007(، 10.

�صفاكياناكي�س، “اقت�صاد ال�صعودية - ماأزق العمالة”.   39

“التعليم العايل يف اململكة العربية ال�صعودية”، تقرير موجز 1428 ه�، وزارة التعليم العايل،   40
اململكة العربية ال�صعودية، 

<http://www.mohe.gov.sa/en/aboutus/Pages/Achievements-and-
aspirations.aspx>.

اأحد االأمثلة على ذلك: مينا العرابي، “ندوة حول التطرف واالإرهاب يف لندن تبحث يف ق�صايا   41
التعليم واملواطنة والتقاليد االجتماعية؛ يقول امل�صاركون اأن مكافحة االإرهاب تتطلب االإ�صالح 

ومراجعة املناهج”، جريدة ال�صرق االأو�صط، 3 دي�صمرب  2005

القيمة الدقيقة للوقف غري معلنة؛ نائب الرئي�س للتنمية، جامعة امللك عبد اهلل، مقابلة هاتفية   42
قام بها املوؤلف، الدمام، ال�صعودية، مار�س 2011.

املرجع نف�صه؛ التعليم املختلط مبوجب املر�صوم امللكي، ولكن م�صمون املر�صوم امللكي غري معلن.  43

خ�سخ�سة التعليم العايل

معدالت  ارت��ف��اع  يف  متمثلة  النظام،  على  االقت�صادية  ال�صغوط  خلقت 
والنخب  االأع��م��ال  ل��رج��ال  املتنامية  ال��ق��وة  م��ع  جنب  اإىل  جنًبا  البطالة، 
العايل.  التعليم  اإ�صالح  اأجل  التكنوقراطية اجلديدة، جمموعة �صغط من 
بعد  ال�صعودي  املجتمع  يف  بالتطرف  املتزايد  وال��دويل  الداخلي  االهتمام 
ال�صيا�صية  امل�صاحة  وزاد  العلماء  وقوة  اأ�صعف متا�صك  �صبتمرب   11 اأحداث 
بذلك،  للقيام  التعليم.  اإ�صالح  اأجل  لل�صغط من  الليربالية  للنخب  املتاحة 
من  تقلل  التي  الدولية  وال�صراكات  اخل�صخ�صة  على  النخب  ه��ذه  حثت 

�صيطرة العلماء يف جمال التعليم. 

بداأت الكليات اخلا�صة االأوىل - وهي دار احلكمة، كلية عفت للمراأة )االآن 
جامعة عفت( وكلية �صلطان يف الريا�س )االآن جامعة االأمري �صلطان( - يف 
العائلة  اأع�صاء  النخبة من رجال االأعمال وعدد من  عام 1999 بدعم من 
امللكية.44 ولتحتفظ بانف�صالها عن نظام التعليم العايل املركزي اتبعت عدة 
منظمات  مثل  الدولية  للهيئات  واالنتماء  امل�صتقل،  التمويل  ا�صرتاتيجيات: 
امللكية.46  والرعاية  �صنغهاي45;  ت�صنيف  مثل  الدولية  املقايي�س  االعتماد؛ 
االآن. مل  اللعبة  كتابة قواعد  الكليات مبادرات جتريبية؛ ويجب  كانت هذه 
يت�صح ما اإذا كان التمويل �صي�صمح للكليات اخلا�صة باحلفاظ على امل�صافة 
التي تف�صلها عن رقابة وزارة التعليم العايل. اعتمدت هذه الكليات اأ�صا�ًصا 
�صعود  اآل  اأع�صاء نظام  ال�صمني من  والدعم  الر�صمية  العالقات غري  على 

للحفاظ على و�صعها املتميز وا�صتقاللها. 

الهام�س  من  اخلا�س  العايل  التعليم  انتقل  �صبتمرب،   11 هجمات  عقب 
لي�صبح  الليرباليني  “املبدعني”  من  �صغرية  جمموعة  بقيادة  التجريبي 
متزايد  ب�صكل  الدولية  االإع��الم  و�صائل  تركيز  ومع  احلكومة.  ُتقره  ن�صاط 
على نظام التعليم يف اململكة العربية ال�صعودية وعالقته بالتطرف الداخلي، 
النظام  على  لل�صغط  الليربالية  للنخب  اأكرب  �صيا�صية  م�صاحة  هناك  كان 
ملزيد من الطموحات يف اإ�صالحات اجتماعية واقت�صادية. ومع ذلك، قدم 
االهتمام الدويل �صيًفا ذا حدين بالن�صبة مل�صلحي التعليم: من جهة، خلق 
الدويل  للمجتمع  ال�صماح  مع  النظام  داخل  للنقا�س  م�صاحة  االهتمام  هذا 
اأجرب كل من النظام  اأخرى،  بتوجيه االتهامات االأكرث ت�صدًدا؛ ومن ناحية 
واالإ�صالحيني الإثبات اأنهما ال ي�صعيان يف موا�صلة اإ�صالح التعليم كا�صتجابة 

لل�صغوط “الغربية” فح�صب.47

بحلول عام 2008، تو�صع التعليم اخلا�س خارج نطاق حفنة من املوؤ�ص�صات 
ال�صكل  الكليات واجلامعات اخلا�صة )انظر  وانت�صر يف عدد من  ال�صغرية 
اأ�صعاًفا  الكليات اخلا�صة  ازداد عدد  اأنه يف حني  اإىل  االإ�صارة  1(. وجتدر 

تاأ�ص�صت كلية عفت يف البداية كمدر�صة نهائية للنخب بوا�صطة امللكة عفت عام 1956، وانظر   44
العربية  اململكة  يف  والتحديث  في�صل  امللك  يف  للمراأة”  املتغري  “الدور  بار�صينني،  كاثرين 
يتم  مل   .)2007 للن�صر،  فيتاي  فون�س  كنتاكي:  )لويزفيل،  بيلنغ  وي��الرد  املحرر،  ال�صعودية، 

االعرتاف بها “ككلية خا�صة” حتى عام 1999. مقابلة، مدير كلية عفت، 2009. 

ا با�صم الرتتيب االأكادميي جلامعات العامل  يعترب ت�صنيف �صنغهاي للجامعات، واملعروف اأي�صً  45
)ARWU( واحًدا من اأكرث الت�صنيفات تاأثرًيا وات�صاًعا يف ت�صنيف اجلامعات الدولية.

مقابالت املوؤلف مع م�صوؤويل االأكادمييات والكليات اخلا�صة، جدة، ال�صعودية، اأبريل 2008.  46

خالد عجيمي، وهو اأ�صتاذ يف جامعة االإمام �صعود يف الريا�س، اقتبا�س “م�صريات وجهات نظر   47
االأ�صاتذة ال�صعوديني، ترف�س دعوة االإ�صالح من اخلارج”اجلزيرة، 16 دي�صمرب 2004. 
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لقدرتها  نظًرا  اأهمية  اأكرث  هو  قليلة  اإن�صاء جامعات خا�صة  يعد  م�صاعفة، 
االأكرب على ا�صتيعاب امللتحقني. مت جتميع املعلومات من اإح�صاءات وزارة 

التعليم العايل، م�صلحة االإح�صاءات العامة واملعلومات

مت جتميع املعلومات من اإح�صاءات وزارة التعليم العايل، م�صلحة االإح�صاءات العامة واملعلومات

الدرا�صية.  املناهج  اإ�صالح  جمال  يف  اخلا�س  العايل  التعليم  اأهمية  تكمن 
على  ق��ادرة  اخلا�صة  اجلامعات  كانت   ،2008 اإىل   2003 من  الفرتة  يف 
�صراحة(  اأو  �صمًنا  )���ص��واء  ال�صابق  يف  حمظورة  كانت  برامج  يف  البدء 
اللغة االإجنليزية كو�صيلة  مثل القانون الدويل والتجارة الدولية وا�صتخدام 
للتعليم، مع تقلي�س ودمج متطلبات منهج اللغة العربية واالإ�صالمية - وهي 
التعليم  وزارة  قبل  عليها من  املوافقة  يتم  التي مل  املنهجية  االبتكارات  كل 
العايل يف اجلامعات العامة.48 وهو ما الحظه اأحد االأع�صاء يف جلنة التعليم 
تغيري  للحكومة  بالن�صبة  �صهاًل  لي�س  “اأنه   ،2008 عام  ال�صورى  جمل�س  يف 
املناهج الدرا�صية كما يف اجلامعات اخلا�صة”.49 �صعت اجلامعات والكليات 
اخلا�صة كثرًيا لالعتماد الدويل للربامج اجلديدة، ل�صمان اجلودة وجذب 
اأبحاث تعاقدات دولية الأع�صاء  اإجراء  ا قادرة على  اأي�صً الطالب.50 وكانت 

هيئة التدري�س والختيار الطالب على اأ�صا�س معايري القبول اخلا�صة بها.51

التحديات التي تواجه خ�سخ�سة التعليم العايل

يف  العايل  التعليم  خ�صخ�صة  اأم��ام  حتدًيا  االأك��رث  اجلانب  بعيد،  حد  اإىل 
اململكة العربية ال�صعودية هو عالقة املوؤ�ص�صات اخلا�صة اجلديدة مع وزارة 
التعليم العايل. يف اأحد اجتماعات جمل�س ال�صورى يف نوفمرب 2006، انتقد 
املركزية  وال�صيما  العايل،  التعليم  اإ�صالح  ونطاق  وت��رية  ب�صدة  االأع�صاء 
العايل.52  التعليم  وزارة  واملالية يف ظل  البريوقراطية  الرقابة  امل�صتمرة يف 

مقابلة املوؤلف مع رئي�س جامعة خا�صة، الريا�س، ال�صعودية، مايو 2009.  48

مقابلة املوؤلف مع ع�صو جلنة التعليم يف جمل�س ال�صورى، ال�صعودية، مايو 2009.  49

مقابالت املوؤلف مع عمداء الكليات اخلا�صة االأكادمييني، جدة، ال�صعودية، مايو 2009.  50

املرجع نف�صه.  51

باململكة”عرب  العايل  التعليم  نظام  ب�صدة”  “ينتقدون  ال�صعودي  ال�صورى  جمل�س  “اأع�صاء   52
نيوز، 6 نوفمرب 2006.

والعلمية  التعليمية  اللجنة  يف  ع�صو  وهو  ال�صمري،  �صعود  الدكتور  �صرح 
االقت�صاد  احتياجات  يخدم  ال  احل��ايل  “النظام  اأن  للمجل�س،  التابعة 
واملجتمع. هذا هو النظام القدمي مع تغيريات قليلة فقط يف قطاعات االإدارة 
والتمويل. املحتوى التعليمي مل يتغري... يجب اإطالق �صراح "التعليم العايل" 

من القيود البريوقراطية واملالية”.53 

كاأحد م�صلحي التعليم العايل الذي خدم يف عدة جلان داخلية يف النظام 
تهتم بتو�صيع التعليم اخلا�س اأو�صح:

الأن  للغاية  �صعًبا  التنفيذ  �صيكون  االآن،  وا�صحة  ال��روؤي��ة  اأن  حني  يف 
احلكومية  البريوقراطية  من  اأن" يتحرر  اإىل  "يحتاج  العايل  التعليم 
اأنهم  اأعتقد  ا�صتقاللية...  واأكرث  اأكرث  لت�صبح  "وال�صماح" للجامعات 
من  اال�صتقاللية  اإعطاء  الأن  االآن،  حتى  اال�صتقاللية  تلك  يعاجلوا  مل 
البريوقراطية احلكومية ل�صيء ما، مثل اأي ق�صية حكومية اأخرى، يعد 

اأمرًا �صعبًا.54

ظل الغمو�س يكتنف حتديد اللوائح اأو “قواعد الطريق” التي تنظم العالقة 
اإحدى  عميد  و�صف  وكما  اخلا�صة.  واملوؤ�ص�صات  العايل  التعليم  وزارة  بني 
“نوا�صل ال�صغط حتى  التعليم العايل:  الكليات اخلا�صة العالقة مع وزارة 

ب عليهم طلب التوقف.”55 يطلبوا التوقف، لكننا ُن�صعِّ

بينما متتعت اجلامعات اخلا�صة بقدر اأكرب من احلرية عن اجلامعات العامة 
الطالب،  واختيار  واملوظفني،  التدري�س  اأع�صاء هيئة  التعاقد مع  من حيث 

املرجع نف�صه.  53

مقابلة املوؤلف مع املدير التنفيذي ل�صركة اأرامكو ال�صعودية، جدة، ال�صعودية، اأبريل 2008.  54

مقابلة املوؤلف مع م�صوؤول اإحدى الكليات اخلا�صة، جدة، ال�صعودية، اأبريل 2008.  55
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وبدء الربنامج، اإال اأنها ظلت تعتمد يف النهاية على وزارة التعليم العايل ملنح 
الرتاخي�س واملوافقة علي املناهج الدرا�صية. مالت هذه الرقابة للتقلب وفًقا 
ال�صائدة. كما �صاغ ذلك عميد  ال�صيا�صية  لل�صخ�صية، والعالقات، والرياح 
“مدة البقاء يف املنا�صب يف وزارات  “الربحية” اخلا�صة،  اإحدى الكليات 
التعليم هي م�صكلة، الأنه من ال�صعب تغيري نظام التعليم، وجمموعة كاملة 
من االآراء، مع بقاء املوظفني كما هم”.56 يف اإحدى مقابالت املتابعة يف عام 
2011، ذكر اأحد روؤ�صاء اجلامعات اخلا�صة ال�صابقني غمو�س �صيطرة وزارة 
وراء  الرئي�صي  العامل  باعتبارها  اخلا�صة  املوؤ�ص�صات  على  العايل  التعليم 
قرار تقاعده، قائال:”تركت من�صبي الأن التعليم اخلا�س مل يكن م�صتقاًل. 

ماذا تعني كلمة خا�س اإذا كان ال يختلف عن العام؟”57 

العايل  التعليم  نطاق  تو�صيع  يف  االأج��ل  وطويل  ثابت  اآخر  حتد  هو  التمويل 
قطاًعا  ظل  العايل  التعليم  الأن  ال�صعودية.  العربية  اململكة  يف  اخلا�س 
نظام  يوجد  ال  املا�صية،  الثالثة  العقود  م��دى  على  فقط  احلكومة  متوله 
الإقرا�س هوؤالء الذين ال ي�صتطيعون حتمل نفقات التعليم العايل يف الكليات 
املنح  فر�س  يف  ت��زاي��د  ثمة  ذل��ك،  وم��ع  مبا�صرة.58  اخلا�صة  واجل��ام��ع��ات 
الدرا�صية املتوفرة ملن يظهرون اأف�صل اأداء يف التعليم اخلا�س.59 باالإ�صافة 
اإىل ذلك، هناك العديد من املوؤ�ص�صات اخلا�صة التي تقدم املنح الدرا�صية، 

مثل موؤ�ص�صة امللك في�صل.60

ق�صية خ�صخ�صة التعليم العايل كو�صيلة الإ�صالح التعليم الدائم يف اململكة 
اخلا�صة  الكليات  حظيت  فبينما  خمتلطة.  ق�صية  هي  ال�صعودية  العربية 
املدعومة من قبل النخب الليربالية بف�صحة اأكرب بكثري يف اقرتاح تغيريات 
تبقى  العامة،  املوؤ�ص�صات  من  “التجريبية”  والربامج  الدرا�صية  املناهج 
جميع املناهج والدورات الدرا�صية والتغيريات يف املناهج يف نهاية املطاف 
حتت منظار وزارة التعليم العايل. يعتمد ا�صتمرار التو�صع يف التعليم العايل 
اخلا�س على التمويل اخلا�س ورغبة النخبة من رجال االأعمال يف موا�صلة 
ال�صغط من اأجل التغيري. اخل�صخ�صة وحدها لي�صت �صماًنا لال�صتقاللية 
اأنها لي�صت بال�صرورة و�صفة جلودة التعليم.  عن الوزارات احلكومية، كما 
املناف�صة يف قطاع ظل تقليدًيا  اإقامة  االأوىل نحو  فاإنها اخلطوة  ومع ذلك، 

حتت �صيطرة النخبة الدينية.

املوؤ�س�سات اخلارجية

النظام  ا�صتخدام  ه��و  ال��ع��ايل  التعليم  جم��ال  يف  الكبري  ال��ث��اين  التطور 
عك�س  على  للجدل.  مثرية  تعليمية  مبادرات  لتنفيذ  اخلارجية  للموؤ�ص�صات 
اخل�صخ�صة، والتي كانت تعتمد على قوى ال�صوق والنخب الليربالية، اأن�صاأ 
العامة  والهيئة  ال�صعودية  اأرامكو  مثل  الكفاءة”  من  “جزر  نف�صه  النظام 

مقابلة املوؤلف مع مدير اأحد الكليات الربحية اخلا�صة، جدة، ال�صعودية، اأبريل 2008.  56

مقابلة املوؤلف مع رئي�س جامعة اليمامة، الريا�س، ال�صعودية، مايو 2009.  57

مقابلة املوؤلف مع مدير كلية اإدارة االأعمال، جدة، ال�صعودية، اأبريل 2008.  58

اأن  �صاأنها  من  لوائح جديدة  العايل  التعليم  وزارة  اعتمدت   2008 عام  املثال، يف  �صبيل  على   59
الرتاكمي( يف  الدرجات  متو�صط  الطالب )عن طريق ح�صاب  املئة من  الأعلى 30 يف  ت�صمح 

الكليات اخلا�صة للح�صول على نفقات التعليم كاملة من احلكومة.

مقابلة املوؤلف مع اأ�صتاذ يف جامعة الفي�صل، جدة، ال�صعودية، اأبريل 2008.  60

امللك  الرائدة مثل جامعة  التعليم  الإدارة م�صاريع   )SAGIA( لال�صتثمار
اأن  للنظام  هذه  االإ�صالح  جيوب  �صمحت  والتكنولوجيا.  للعلوم  اهلل  عبد 
يقوم مب�صاريع اإ�صالح ذات روؤية عالية، دون مواجهة مبا�صرة مع املوؤ�ص�صات 
االأول على هذه  املثال  وراءها.  تقف  التي  الدينية  وامل�صالح  ر�صوًخا  االأكرث 
االإ�صرتاتيجية هي جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا، وهي موؤ�ص�صة 
اأبحاث علمية تركز على التعليم يف م�صتوى الدرا�صات العليا افتتحها امللك 
عبد اهلل عام 2009. 61 يقول اأحد خرباء اأرامكو امل�صاركني يف تاأ�صي�س جامعة 

امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا: 

ولي�س  عاملية،  دولية  جامعة  لتكون  اهلل  عبد  امللك  جامعة  تاأ�ص�صت 
طالب  على  احل�صول  لي�س  غر�صها  ف��ق��ط...  ال�صعوديني  للطالب 
نقل  وباحثني ميكنهم  وعقول  علماء  بل احل�صول على  عليا،  درا�صات 
وترجمة تلك االبتكارات واالخرتاعات العظيمة وقاعدة البحوث لتغذية 
االقت�صاد. الغر�س منها هو اأن تقود احتياجات االقت�صاد وتدفعها هذه 

االحتياجات.62 

املنهج فيها علماين متاًما، مع عدم وجود دورات مطلوبة يف الدين اأو اللغة 
العربية - على النقي�س من جميع املوؤ�ص�صات التعليمية االأخرى يف القطاعني 
اخلا�س والعام يف البالد. منح امللك عبد اهلل �صراحة الرقابة وال�صيطرة 
احل�صرية الإن�صاء جامعة امللك عبد اهلل ل�صركة اأرامكو ال�صعودية بداًل من 
�صلطة كيان  تعليمية حتت  موؤ�ص�صة  العايل. ومن خالل و�صع  التعليم  وزارة 
حكومي اآخر غري وزارة التعليم العايل، كان النظام امللكي يف الواقع‘“يعيد 
كما  النظام.63  بقية  عن  ا�صتقاللها  على  احلفاظ  اأجل  من  ا�صتخدامها” 
جامعة  الإن�صاء  اأرامكو  �صركة  ا�صتخدام  احلكوميني  امل�صوؤولني  اأحد  و�صف 

امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا قائاًل: 

اأعطى امللك جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا ل�صركة اأرامكو 
ل��وزارة  اإعطائها  اإذا ما مت  اأن��ه  وك��ان يعرف  اأن تنجح،  اأراده��ا  الأن��ه 
يف  البريوقراطية.  م�صتنقع  يف  تغو�س  �صوف  فاإنها  العايل،  التعليم 
البداية، خ�ص�صت 9 مليار ريال للمبادرة. اأرادوا اأن يحدث ذلك من 
وزارة  يف  يتمكنوا  مل  �صنتني  بعد  ولكن  العايل،  التعليم  وزارة  خالل 
املالية من جعلها خمتلطة اأو دولية. هل جامعة امللك عبد اهلل منوذًجا 
قاباًل للتكرار؟ ال اأعرف، اإنها منوذج ملعرفة ما ميكن العمل به و ما 

ميكن حتمله.64

ا اأول جامعة يف اململكة  جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا هي اأي�صً
يتم اإن�صائها من الوقف. املبلغ الدقيق للوقف املمنوح جلامعة امللك عبد اهلل 
وا�صع  نطاق  على  مليار   15 اإىل   10 بني  اأرق��ام  تناقل  مت  ولكن  موؤكد،  غري 

كاريل موريف، “امللك ي�صتثمر 10 مليار يف جامعة جديدة”،الوطني، 23 �صبتمرب 2009.  61

مقابلة املوؤلف مع نائب رئي�س اأرامكو ال�صعودية، جدة، ال�صعودية، اأبريل 2008.  62

معهد  مل�صتوى  والتكنولوجيا  للعلوم  عبداهلل  امللك  جامعة  ت�صل  اأن  “نريد  وه��اب،  �صراج   63
ما�صات�صو�صت�س للتكنولوجيا” عرب نيوز، 21 اأكتوبر 2007، 

<http://archive.arabnews.com/?page=1&section=0&article=102682&d
=21&m=10&y=2007>.

مقابلة املوؤلف مع م�صوؤول التعليم يف الهيئة العامة لال�صتثمار، جدة، ال�صعودية، مايو 2009.  64
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يف و�صائل االإعالم ال�صعودية.65 ال ميكن اإعادة توجيه الوقف وفًقا لل�صريعة 
االإ�صالمية اإىل اأغرا�س اأخرى من قبل قرارات حكومية يف امل�صتقبل. تاأطري 
ا مزدوًجا:  �صكل الوقف لتمويل جامعة يف امل�صطلح االإ�صالمي يخدم غر�صً
الإ�صفاء ال�صرعية على هذا امل�صعى كما ُي�صتلهم من الناحية االإ�صالمية، اأو 
على االأقل مبا يتفق مع ال�صريعة االإ�صالمية، وخللق حاجز ديني قانوين اأمام 
ا بقدرة  اأي�صً الوقف  للم�صروع.66 يحظى منوذج  التفاو�صات الالحقة  اإعادة 

على التكرار مرة اأخرى يف جميع اأنحاء اململكة.67 

اإ�صرتاتيجية  والتكنولوجيا  للعلوم  اهلل  عبد  امللك  جامعة  داعمو  ا�صتخدم 
لل�صراكات  ال�صعي  وه��ي  املحافظة  الرجعية  الفعل  ردود  لتخفيف  اأخ��رى 
قطر  م��ن  ك��ل  اتبعته  ال���ذي  اجلامعي  ال��ف��رع  من���وذج  مقابل  يف  ال��دول��ي��ة، 
واالإمارات. وبينما اعتمدت جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا على 
خربة العديد من اجلامعات العلمية الغربية اأ�صا�ًصا واملعروفة عاملًيا - مثل 
حتر�س   - وبريكلي  هارفارد،  وجامعة  للتكنولوجيا،  ما�صات�صو�صت�س  معهد 
اأو  جامعي  فرع  ولي�صت  �صعودية،  موؤ�ص�صة  اأنها  على  التاأكيد  على  اجلامعة 
جامعة تقلد الغرب. بداًل من ذلك، يتم ذكر جامعة امللك عبد اهلل للعلوم 
والتكنولوجيا مراًرا وتكراًرا يف و�صائل االإعالم ال�صعودية على اأنها “مفرتق 
طرق عاملي” مع �صنغافورة وكوريا اجلنوبية وال�صني، والتي كثرًيا ما تذكر 

على اأنها مناذج اإلهام للتنمية.68

امللك عبد  يلتحقون بجامعة  األف طالب وطالبة  اأقل من  اأن  الرغم من  على 
اهلل، مت التاأكيد على قدرتها يف اأن تكون منوذًجا الإ�صالح التعليم العايل على 
م�صتوى االأمة من قبل كل من اأع�صاء �صركة اأرامكو وم�صوؤويل التعليم العايل.69 
هذا النموذج “امل�صيء” يف جمال االبتكار له فائدة مزدوجة للنظام امللكي: 
والقيام  معينة،  معايري  �صمن  ب�صرعة  املحدود  التغيري  تنفيذ  على  قادر  اأنه 

بذلك دون مواجهة مبا�صرة مع املوؤ�ص�صات القائمة وامل�صالح الرا�صخة. 

حتى مع حجمها املحدود، دفعت جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا 
االإطار الثقايف املحافظ يف عدة اأبعاد رئي�صية، وهي التعليم املختلط واملناهج 
العلمانية. يف اخلطاب الوطني لعام 2007، اأعلن امللك عبد اهلل ان جامعة 
امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا �صتكون منارة التعليم للجميع - مبا يف 
العايل االأخرى  التعليم  الن�صاء.70 خالًفا لذلك، ففي �صائر موؤ�ص�صات  ذلك 

العامل”، عرب  اإىل  امللك  والتكنولوجيا: هدية  للعلوم  امللك عبد اهلل  “جامعة  �صافقات علي،   65
نيوز، 24 �صبتمرب 2009.

االإ�صالمية  ال�صريعة  تعيق  كيف  الطويل:  االختالف  ك��وران،  تيمور  انظر  الوقف،  تطور  حول   66
ال�صرق االأو�صط )برين�صتون: مطبعة جامعة برين�صتون، 2010(، 110.

منذ تاأ�صي�س جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا تدر�س عدة جامعات عامة االآن منوذج   67
الوقف ملراكز وبرامج بحثية حمددة مبا يف ذلك جامعة امللك عبد العزيز، وجامعة امللك �صعود 

ا. يف الريا�س، وجامعة االأمرية نورة بنت التي �صتفتتح قريبا، يف الريا�س اأي�صً

جامعة  ا  اأي�صً وانظر  الدولية،  اال�صت�صارية  للجنة  والثقايف  اجلغرايف  التنوع  لغة  على  للتاأكيد   68
اللجنة  والتكنولوجيا:  للعلوم  اهلل  عبد  امللك  والتكنولوجيا”،جامعة  للعلوم  العزيز  عبد  امللك 

اال�صت�صارية الدولية” 
<http://www.KAUST.edu.sa/about/iac/iac.html>.

69  مقابلة املوؤلف مع رئي�س جامعة خا�صة ، الريا�س، ال�صعودية، مايو 2009؛ مقابلة املوؤلف مع 
اأحد اأع�صاء جلنة ال�صراكات الدولية، وزارة التعليم العايل، الريا�س، ال�صعودية، مايو 2009.

“اململكة العربية ال�صعودية: دخول ع�صر جديد من العلم والتكنولوجيا”،  70  م�صاري الزيدي، 
جريدة ال�صرق االأو�صط، 28 اأكتوبر 2007.

يف اململكة العربية ال�صعودية، مل يكن م�صموًحا للرجال والن�صاء الدرا�صة يف 
نف�س احلرم اجلامعي فقط، بل ويف نف�س قاعة الدرا�صة. على هذا النحو، 
�صرعان ما باتت جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا مو�صع انتقادات 
املحافظني واأ�صعلت عا�صفة اإعالمية ب�صبب �صيا�صتها يف التعليم املختلط.71 
�صبكة  على  �صهري  جهادي  موقع  خ�س  القبيل،  ه��ذا  من  واح��دة  حالة  يف 
“�صيء بغي�س”  باأنها  والتكنولوجيا  للعلوم  االنرتنت جامعة امللك عبد اهلل 

ودعا اإىل تدمريها.72 

بني  االختالط  فيها  يكون  التي  الظروف  ذلك، من خالل عدم حتديد  مع 
االأخرى  للموؤ�ص�صات  ِخ�صب  بغمو�س  النظام  �صمح  به،  م�صموًحا  اجلن�صني 
التي ترغب يف ال�صروع يف التعليم املختلط بينما مل مينع ال�صرطة الدينية من 
فر�س الف�صل بني اجلن�صني يف اأماكن اأخرى. هذا التكتيك ي�صري اإىل اأنه يف 
حني اأن اأعلى م�صتويات النظام على ا�صتعداد الإنفاق راأ�س مال �صيا�صي كبري 
للدفاع عن جامعة امللك عبد اهلل، اإال اأن عليها مواجهة موؤ�ص�صات الدولة - 

حمتفظة بتوتر وظيفي بني النظرية والتطبيق. 

حتليل اإ�سالحات التعليم العايل، 2010-2000

جنب  اإىل  جنًبا  النظام،  على  �صبتمرب   11 هجمات  فر�صتها  التي  االأزم��ة 
الالزمة  الظروف  خلقت  والدميوغرافية،  االقت�صادية  ال�صغوط  تزايد  مع 
مل  فبينما  العلماء.  مع  حكمه  موازين  تقييم  يعيد  لكي  �صعود  اآل  لنظام 
يف  العايل  التعليم  الإ�صالح  الوحيد  احلافز  هي  �صبتمرب   11 هجمات  تكن 
فقد  االأهمية.  من  كبرية  درجة  على  م�صاهًما  عاماًل  كان  اأنه  اإال  اململكة، 
االإ�صالح، وخلق ف�صاء  املحليني مرجًعا خارجًيا ملعايري  اأتاح لالإ�صالحيني 
�صيا�صي للدفاع عن االإ�صالح دون اأن يو�صموا باأنهم اأعداء اآل �صعود، وقدم 
الدينية. على ما  املوؤ�ص�صة  للنظام الإعادة تقييم عالقته مع  حافًزا وا�صًحا 
وزيادة  العايل،  اخلا�س  التعليم  واإدخ��ال  اقت�صادية،  مدن  اإن�صاء  اأن  يبدو 
ال�صمنية  التفاهمات  قد ظهرت جميعها عرب  الدولية  التعليمية  ال�صراكات 

بني النخب التجارية والتكنوقراطية والنظام.

الهام�س  من  اخلا�س  العايل  التعليم  انتقل  �صبتمرب،   11 اأح���داث  عقب 
التجريبي الذي يقوده عدد قليل من “املبدعني” اإىل ن�صاط ُتقره احلكومة 
ومع  العايل.  للتعليم  الدولة  ووزارات  موؤ�ص�صات  وخطاب  �صلوك  يف  ويوؤثر 
ذلك، فاإن النظام ال ميلك �صلطة ال حدود لها لفر�س تغيري تعليمي، كما توقع 
بريوقراطيته  حول  املناورة  عليه  يجب  بل  التقليديني،  الريعيني  املنظرين 
مع  م�صبقة  ت�صويات  تعك�س  القائمة  البريوقراطية  الهياكل  هذه  اخلا�صة. 

امل�صالح املجتمعية.73 

القد�س  ال�صيوخ”،  معار�صة  مواجهة  يف  املثقفني  “طبقة  امل�صري،  اأحمد  املثال،  �صبيل  على   71
العربي اأونالين، 2 اأكتوبر 2009 عرب ورلد نيوز كونيك�صن )ترجمة(.

ال�صعودية”،  العربية  اململكة  يف  الغربي  التعليم  ال�صعودية،  علماء  ينتقد  الليبي  يحيى  “اأبو   72
ملخ�س مركز امل�صادر املفتوحة )OSC( للمواقع اجلهادية، 6 فرباير 2010. متاح من ورلد 

نيوز كونيك�صن.

انظر ثيلني، كيف تن�صاأ املوؤ�ص�صات،218 ملناق�صة م�صار االعتماد املوؤ�ص�صي، “يوؤكد علماء م�صار   73
االعتماد على بع�س الطوارئ يف حلظة االبتكار املوؤ�ص�صي وي�صريون اإىل اأن القوى الكامنة وراء 
اإن�صاء موؤ�ص�صة معينة قد تكون خمتلفة متاًما عن القوى التي ت�صاندها مع مرور الوقت” كاثلني 

ثيلني، كيف تن�صاأ املوؤ�ص�صات، )كامربيدج: مطبعة جامعة كامربيدج، 2004(. 
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اأي�صر من تغيري املوؤ�ص�صات القدمية.  اأحياًنا يكون بناء املوؤ�ص�صات اجلديدة 
اأرامكو  مثل  اخلارجية  املوؤ�ص�صات  ا�صتخدام  يف  و�صوًحا  االأك��رث  هو  وه��ذا 
هذه  مثل  للجدل.  مثرية  اإ�صالح  م�صاريع  لبدء  لال�صتثمار  العامة  والهيئة 
النظام  من  وال�صيا�صي  امل��ايل  الدعم  من  عالية  درج��ة  تتطلب  التحركات 
التعليم  وزارة  مثل  القائمة،  البريوقراطية  للهياكل  حتدًيا  ت�صكل  ولكنها   -
العايل. ومع ذلك، فهذا التكتيك ي�صمح باخل�صخ�صة االنتقائية بينما يوؤخر 

االإ�صالح اجلوهري وال�صريع يف اجلامعات العامة. 

يتيح ا�صتخدام النظام للموؤ�ص�صات اخلارجية وترية اأ�صرع لالإ�صالح، ويحد 
االأعمال  هذه  مثل  تعر�س  اأخ��رى،  جهة  من  البريوقراطية.  فعل  ردود  من 
الذي  التجريبي  اخلا�س  االإ�صالح  مقابل  يف   - املبا�صر  لالنتقاد  النظام 
تقوده النخبة من رجال االأعمال الذي ميكن اأن يناأى النظام امللكي بنف�صه 
اخلارجية  املوؤ�ص�صية  االإ�صالحات  من  العديد  تنعك�س  وبينما  عنه.  بعيًدا 
مبوجب مر�صوم ملكي، فهي حتمل ثقل رمزي قوي. ومع ذلك، تظل قدرة 
غري  وحتوله  ككل  العايل  التعليم  نظام  يف  تنت�صر  اأن  على  املبادرات  هذه 
املناهج  ابتكار  جم��ال  يف  ومتوا�صلة  كبرية  تغيريات  وج��ود  وم��ع  وا�صحة. 
الدرا�صية، والتوا�صل الدويل، وا�صتخدام اللغة االإجنليزية، وزيادة التمويل 
للتخ�ص�صات العلمية يف اجلامعات العامة، فمن ال�صعب ت�صمية هذا باأنه 
على  النظام  قدرة  ومع  الراهنة.  اللحظة  يف  “حقيقي”  موؤ�ص�صي  اإ�صالح 
وا�صتك�صاف  الدرا�صية  املناهج  عرو�س  زي��ادة  اإىل  العامة  املوؤ�ص�صات  دفع 
ال�صراكات البحثية بني القطاعني اخلا�س والعام، تظل بريوقراطية التعليم 
من  االأك��رب  اجلزء  على  ال�صيطرة  يف  وم�صتمرة  املركزية  �صديدة  الر�صمي 

نظام التعليم العايل. 

الآثار املرتتبة على الإ�سالح املوؤ�س�سي الأو�سع

يعك�س م�صار التغيري يف التعليم العايل واأثره على املجتمع ال�صعودي حتوالت 
كبرية يف عالقة اآل �صعود مع النخب الدينية والفنية والتجارية. وعالوة على 
ذلك، فاإن طبيعة اإدارة النظام لهذه النخب وم�صاحلها لها انعكا�صات على 

م�صتقبل االإ�صالح املوؤ�ص�صي االأو�صع. 

زيادة  �صعود  اآل  نظام  يحاول  املحدودة،  للخ�صخ�صة  ال�صماح  طريق  عن 
من  للجدل  مثرية  اإ�صالحات  لدفع  الليربالية  للنخب  ال�صيا�صية  امل�صاحة 
نف�صها.  الدينية  امل�صالح  مع  مبا�صرة  مواجهة  يف  للدخول  اال�صطرار  دون 
البارزة  ال�صريع  االإ�صالح  م�صاريع  لبدء  املوازية  للموؤ�ص�صات  النظام  خلق 
االأمثلة  اأحد   - التعليم  قطاع  نطاق  ُت�صتخدم خارج  اأخرى  ا�صرتاتيجية  هو 
التنمية  اأوج��ه  اأح��د  وه��ي  االقت�صادية،  اهلل  عبد  امللك  مدينة  ذل��ك  على 
ال�صناعية وال�صكنية على ال�صاحل الغربي للمملكة. “جيوب االإ�صالح” هذه 
معزولة بعيًدا عن التدخل البريوقراطي. ومع ذلك، فبينما تعك�س طبقات 
ا  اأي�صً ت�صري  فاإنها  الليربالية،  للنخب  النظام  ا�صتيعاب  هذه  البريوقراطية 
اإىل الرتدد يف مواجهة امل�صالح الدينية يف موؤ�ص�صات التعليم الرئي�صية، مثل 

وزارة التعليم العايل، وجًها لوجه.

بطريقة  الرا�صخة  امل�صالح  معاجلة  على  ق��درة  توافر  فبدون  وبالتايل، 
تدريجًيا  االأو�صع  املوؤ�ص�صي  االإ�صالح  يظل  اأن  املرجح  فمن  منهجية،  اأكرث 
“جيوب االإ�صالح” البارزة قد تبداأ بتوجيه مبا�صر من  اأن  وحمدوًدا. ومع 
املفاهيم  تو�صيع  يف  املدى  الطويل  تاأثريها  لها  يكون  اأن  وميكن   - النظام 

التجريبية  امل�صاريع  االإ�صالحات - تظل قدرة هذه  العامة عن جواز بع�س 
على اأن تنت�صر يف النظام االأو�صع مقيدة بدرجة كبرية. 
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اململكة  بكثري من  اأقل  �صكان  املتحدة عدد  العربية  واالإم��ارات  متتلك قطر 
ومع  لل�صرعية.  ر�صمية  علماء  موؤ�ص�صة  على  تعتمدا  وال  ال�صعودية  العربية 
ذلك، فهما دولتان ريعيتان تعتمدان على توزيع الرثوة النفطية مقابل الوالء 

الأنهما تتعامالن مع قوى العوملة ال�صريعة، واأثر التنمية املت�صارعة. 

نفذت كل من قطر واالإمارات العربية املتحدة جمموعة متنوعة من مبادرات 
بني  ال�صديد  الف�صل  ملعاجلة  املا�صية  الع�صر  ال�صنوات  يف  التعليم  اإ�صالح 
النظم التعليمية واأ�صواق العمل التي يتزايد انفتاحها على العوملة. �صعت قطر 
وحتى  االأ�صا�صي  التعليم  من  باأكمله  التعليم  نظام  الإح��داث حتول جذري يف 
التعليم العايل منذ عام 2001. ،كدولة احتادية، تتمتع دولة االإمارات العربية 
املتحدة مبجموعة متنوعة من النماذج يف العمل، من املناطق احلرة يف دبي 

اإىل نهج اأكرث خ�صوًعا للدولة مع �صراكات انتقائية خا�صة يف اأبو ظبي. 

يبحث هذا الق�صم االإجابة عن ال�صبب والكيفية التي جعلتا هاتني اململكتني 
لهذه  الن�صبي  والنجاح  التعليم،  الإ�صالح  خمتلفة  مناذج  تتبعان  النفطيتني 

النماذج، وتاأثري ذلك على جهود االإ�صالح االأو�صع نطاًقا.

قطر

اأو قيود ب�صبب املورد كما  اأيديولوجية  يف نواح كثرية، تعمل قطر دون قيود 
هو احلال يف اململكة العربية ال�صعودية، نظًرا الأن ن�صيب الفرد من الناجت 
الفرد يف اململكة  املحلي االإجمايل يزيد مبقدار خم�س مرات74 عن ن�صيب 
العربية ال�صعودية، باالإ�صافة لعدم وجود موؤ�ص�صة علماء ر�صمية. على هذا 
التحول  وح��دود  اإمكانيات  بها  املت�صارعة  االإ�صالح  عملية  تعك�س  النحو، 

البريوقراطية يف اإحدى ممالك اخلليج.

اخلليج  من  الربيطانية  القوات  ان�صحاب  عقب  م�صتقلة  دولة  قطر  اأ�صبحت 
عام 75.1971 ومع اأن قطر هي دولة نفطية، فاإن هيكلها الدميوغرايف، وقلة 
عدد ال�صكان، وحجم الرثوات بالن�صبة للمواطنني تعمل جميعها لتمييزها عن 
جارتها االأكرب اململكة العربية ال�صعودية. متلك قطر ثالث اأكرب احتياطي من 
الغاز الطبيعي، وهي اأكرب مورد للغاز الطبيعي امل�صال. 76 يبلغ عدد �صكان قطر 
حوايل 250.000 قطري، وبذلك فهي اأعلى ن�صيب للفرد من الناجت املحلي 

“اأزمة ليبيا وال�صرق االأو�صط يف ر�صومات” طوم�صون رويرتز، 28 اأغ�صط�س 2011،   74
<http://graphics.thomsonreuters.com/11/02/MiddleEast.html>.

روزماري �صعيد زحالن، �صناعة دول اخلليج احلديثة: الكويت، والبحرين، وقطر، واالمارات   75
العربية املتحدة، و�صلطنة عمان،  الطبعة الثانية. )اإيثاكا: مطبعة اإيثاكا، 1998(، 31-19.

اإدارة ومعلومات الطاقة االأمريكية، “حتليل البلد: قطر”،   76
<http://www.eia.doe.gov/countries/country-data.cfm?fips=QA>.

االإجمايل على م�صتوى العامل. لهذه االأ�صباب، فاإن احلكومة القطرية تواجه 
قادرة على  املحدودة.77 احلكومة  االجتماعية  وال�صغوط  املالية  القيود  بع�س 
توفري جمموعة وا�صعة من املنافع االجتماعية ملواطنيها، مبا يف ذلك العمالة 

يف القطاع العام، والتعليم املجاين والرعاية ال�صحية، واملرافق املدعومة.78 

تاريخًيا  وكانت  البالد،  االأ�صا�صية يف  ال�صيا�صية  القوة  ثاين هي  اآل  عائلة 
مل  احلاكم..  االأم��ري  �صد  ال�صيا�صية  للمعار�صة  الكبري  الوحيد  امل�صدر 
من  يكفي  ما  اكت�صاب  الدينية  املوؤ�ص�صة  وال  التجارية  العائالت  ت�صتطع 
االأ�صباب  من  للعديد  ال�صيا�صية  للمعار�صة  ثانوية  مراكز  لت�صكيل  النفوذ 
التاريخية والدميوغرافية.79 يف الواقع، و�صل االأمري احلايل، ال�صيخ حمد 
بوالده  لالإطاحة  دموي  غري  انقالب  عرب  ال�صلطة  اإىل  الثاين،  خليفة  بن 

امل�صن عام 80.1995 

منذ ذلك احلني، وا�صلت قطر جمموعة متنوعة من االإ�صالحات االقت�صادية 
اإ�صالحات �صيا�صية حمدودة.81 يف عام 1998 مت  واالجتماعية، ف�صاًل عن 
امل�صي قدًما نحو مزيد من احلريات  االإع��الم، مما يدل على  اإلغاء وزارة 
ال�صحفية.82 واأ�صبحت قطر ر�صمًيا نظاًما ملكًيا د�صتورًيا من خالل ا�صتفتاء 
جرى يف اأبريل 83.2003 مينح الد�صتور ر�صمًيا املراأة حق الت�صويت والرت�صح 
تاأخر  ذلك،  ومع  ال�صورى.  جمل�س  انتخاب  على  وين�س  الوطنية  للمنا�صب 
الوعد باالنتخابات الوطنية للمجل�س اال�صت�صاري مراًرا وتكراًرا، على الرغم 

من االنتخابات البلدية التي متت يف مايو 84.2011 

يعمل يف القطاع العام عدد غري متنا�صب من املواطنني القطريني - حوايل 
القدرة  ح��ول  العاملي  االقت�صادي  املنتدى  تقرير  املئة.85ويالحظ  يف   83
التي  االأ�صا�صية  التحديات  اأه��م  اأح��د  اأن  القطري  لالقت�صاد  التناف�صية 

اجلامعات”،  با�صترياد  تنفتح  قطر  ال��درج��ات:  ح�صب  االجتماعي؛  “التغري  ب��ول،  اأوت���و   77
انرتنا�صيونال هريالد تريبيون، 25 مار�س 2005. 

اأندرو راثميل وكري�صنت �صولز، “االإ�صالح ال�صيا�صي يف اخلليج: حالة قطر”، الدرا�صات ال�صرق   78
اأو�صطية، 36، رقم 4 )اأكتوبر 2000(: 62-47.

 ،  63 اإي�صت جورنال،  ميدل  ال�صيا�صي يف قطر”،  والتحرر  امللكية  “الفئوية  كامرافا،  مهران   79
رقم. 3 )�صيف 2009(، 420-401.

املرجع نف�صه.  80

“حملة قطر نحو التحرر حتظى بالت�صفيق”ميد اإي�صت مريور، 9 مايو 1997.  81

راثميل و�صولز، “االإ�صالح ال�صيا�صي يف اخلليج”.  82

كامرافا “الفئوية امللكية والتحرر ال�صيا�صي.”  83

املرجع نف�صه.  84

تعداد لل�صكان وامل�صاكن واملن�صاآت، 2010.  85

اإ�سالح التعليم يف �سياق اإقليمي: حالتا قطر والإمارات العربية املتحدة
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جمل�س  دول  يف  احلال  ومثلما  التعليمي.  نظامها  نوعية  هي  قطر  تواجهها 
و�صديد  مركزًيا  تعليمًيا  نظاًما  قطر  ورث��ت  االأخ���رى،  اخلليجي  التعاون 
اخلريجني  قدرة  يعيق  مما  منخف�صة،  تقنية  مهارات  اأنتج  البريوقراطية 

على تلبية متطلبات �صوق العمل النا�صئة.86 

العربية املتحدة واململكة  االإمارات  للتعليم يف  التعليم يف قطر مماثاًل  كان 
الثاين  الن�صف  حتى  كبري  حد  اإىل  نظامي  غري  تعليًما  ال�صعودية،  العربية 
من القرن الع�صرين.87 ومنذ اأن توىل ال�صيخ حمد من�صب االأمري �صعى لبدء 
م�صروع طموح لال�صتثمار يف راأ�س املال الب�صري، وال�صيما من خالل حتويل 

نظام التعليم يف البالد. 

موؤ�س�سة قطر واملدينة التعليمية

يف موؤمتر القمة العاملي لالبتكار يف التعليم، قال ال�صيخ عبد اهلل علي الثاين 
يف كلمته االفتتاحية “لدينا كل من االإرادة واملوارد لتنفيذ اإ�صالحات �صاملة 
لنكون يف مو�صع الريادة يف التعليم من حيث النظرية والتطبيق، ولي�س فقط 
ا”.88 وجت�صيًدا لهذه الروؤية، تاأ�ص�صت موؤ�ص�صة  حملًيا بل اإقليمًيا ودولًيا اأي�صً
الكربون  اقت�صاد  مل�صاعدة قطر يف”االنتقال من  قطر )QF( عام 1995 
زوجة  تعد  الب�صرية”.89  الطاقات  اإط��الق  خالل  من  املعرفة  اقت�صاد  اإىل 
موؤ�ص�صة  رئي�س  من�صب  ت�صغل  والتي   - موزة  ال�صيخة  الثانية،  حمد  ال�صيخ 
للغاية  وا�صًحا  دوًرا  وتلعب  التعليم،  الإ�صالح  االأ�صا�صي  املحرك   - قطر 
باعتبارها رمًزا لالإ�صالح، وهو اأمر غري معتاد المراأة يف منطقة اخلليج.90 

متنحها  التي  التربعات  على  كبرًيا  اعتماًدا  قطر  موؤ�ص�صة  ميزانية  تعتمد 
ا ممولة جزئًيا من خالل الفروع  العائلة امللكية،91 على الرغم من اأنها اأي�صً

البنك الدويل، “ت�صكيل امل�صتقبل: منظور طويل االأجل لل�صكان والتنقل الوظيفي ملنطقة ال�صرق   86
االأو�صط و�صمال اأفريقيا”، )وا�صنطن، العا�صمة: البنك الدويل، 2008(، 

<http://go.worldbank.org/YOUKBKTCE0>. 
ا، زاميال بنجالواال “تن�صئة اقت�صاد املعرفة يف قطر” مركز بروكنجز لل�صيا�صات  انظر اأي�صً

االإعالمية بالدوحة، �صبتمرب 2011، 
<http://www.brookings.edu/reports/2011/09_qatar_bunglawala.aspx>.

87  تلقى ال�صيخ حمد نف�صه تعليمه يف اململكة املتحدة وتخرج يف اأكادميية �صاندهري�صت الع�صكرية، 
وجامعة كامربدج.

88  “ا�صت�صافة الدوحة لقمة عاملية حول التعليم” �صرتيت�س تاميز، مار�س 2009.

89  موؤ�صة قطر، “التاريخ”، 
<http://www.qf.org.qa/news-center/press-room/faqs/faqs?t=316&>.

90  دانا هارمان، “التعليم اأمريكي يزدهر... يف قطر” كري�صتيان �صاين�س مونيتور، 22 فرباير 2007.

.<www.qf.edu.qa> ،”91  انظر “مهمة موؤ�ص�صة قطر

التي حتقق الربح مثل فرع فودافون قطر.92 يف العديد من النواحي، تعمل 
قطاع خا�س يف  مع منوذج  ولكن  موازية،  اجتماعية  ك��وزارة  قطر  موؤ�ص�صة 
التعليمية  قطر  جتربة  خلف  تقف  التي  املوؤ�ص�صة  اإنها  واملناف�صة.93  االإدارة 
االأبرز، وهي املدينة التعليمية، التي تعد مبثابة من�صة ل�صبكة فروع جامعية 

تقدم �صهادات جامعية وبرامج بحثية بارزة دولًيا.

التعليمية هي م�صروع  املدينة  ال��دوالرات،94 تعد  ملليارات  تكلفة و�صلت  مع 
اأكر،   2500 م�صاحة  على  جممع  وهي  املنطقة.  يف  دولًيا  االأب��رز  التعليم 
وت�صم �صبعة برامج لفرع متنح درجات علمية من عدة جامعات اأمريكية 
مبا يف ذلك كلية كورنيل وايل الطبية، وكلية جامعة جورج تاون للدرا�صات 
ميلون  كارنيجي  جامعة  وبرنامج   ،  M&A تك�صا�س  وجامعة  اخلارجية، 
لعلوم احلا�صوب، وكلية ميديل لل�صحافة يف جامعة نورث و�صرتن. يحتفظ 
من  العملية  ال��درج��ات  ومينح  االأك��ادمي��ي  باال�صتقالل  مدر�صة  كل  ف��رع 

املوؤ�ص�صة الوطنية.95 

الدويل.  التعليم  جمال  يف  جريئة  جتربة  باعتبارها  التعليمية  املدينة  تربز 
الثقافية،  املعايري  من  العديد  غربية  جامعية  فروع  ا�صت�صافة  حتدت  فقد 
مما اأثار الثناء واالنتقاد على حد �صواء يف منطقة اخلليج ككل. وعلى عك�س 
املوؤ�ص�صات التعليمية العامة يف قطر، جميع اجلامعات والربامج يف املدينة 
التعليمية هي تعليًما خمتلًطا ويتم حتديد املناهج باللغة االإجنليزية فقط، 

مع ا�صتثناء الدرا�صات االإ�صالمية، من قبل املوؤ�ص�صة االأم. 

ولكن، مع التحاق حوايل 1400 طالًبا، منهم اأقل من 700 من القطريني، 
ال ي�صمح ت�صميم املدينة التعليمية با�صتيعاب الغالبية العظمى من خريجي 
وكما  العايل.  بالتعليم  لاللتحاق  ي�صعون  الذين  القطرية  الثانوية  املدار�س 
اإن�صاء  هو  التعليمية  املدينة  “غر�س  بالتعليم  املعنيني  املحللني  اأح��د  قال 
ما  غالًبا  ال�صبب،  لهذا  منها”.96  القدمي  اإ�صالح  ولي�س  جديدة،  موؤ�ص�صات 
ينظر اإىل املدينة التعليمية باعتبارها فقاعة مكلفة، ومنف�صلة عن امل�صهد 

البيان ال�صحفي ملوؤ�ص�صة قطر، “فودافون وموؤ�ص�صة قطر تاأخذان اخلطوات االأوىل نحو اإطالق   92
�صركة فودافون قطر” 

<http://www.vodafone.com.qa/go/pressrelease/vodafone-and-qatar-
foundation-take-first-steps-towards-launch-of-vodafone-qatar>. 

مقابلة املوؤلف مع م�صوؤول يف موؤ�ص�صة قطر، الدوحة، قطر، فرباير 2011.  93

تقديرات بناء املدينة التعليمية لي�صت معلنة، ولكن التدري�س وبحوث امل�صت�صفى لكلية كورنيل   94
الطبية وحدها متول من وقف حكومي يبلغ 8 مليار دوالر. 

“ا�صت�صافة الدوحة لقمة عاملية حول التعليم؛ منتدى يف �صبتمرب لتعزيز مكانة قطر كمركز يف   95
ال�صرق االو�صط”،�صرتيت�س تاميز، مار�س 2009.

مقابلة املوؤلف مع اأحد حمللي ال�صيا�صة التعليمية، الدوحة، قطر، مار�س 2011.  96



20

اإىل  ال�صلبية يف ال�صحافة املحلية  التعليمي االأو�صع يف قطر. متيل الدعاية 
الرتكيز على املدينة التعليمية كمحاولة علمانية، ترتبط بالواليات املتحدة. 

يف الواقع، اأ�صار العديد من املثقفني القطريني الذين اأجريت معهم مقابالت 
اإىل االختالف يف التمويل بني املدينة التعليمية وجامعة قطر كممثلني للفرق 
املنهجي  والتغري  دويل  جمهور  نحو  املوجهة  البارزة  املرموقة  امل�صاريع  بني 
القطري  التعليم  امل�صوؤولني يف  اأحد  قال  وكما  العايل.  التعليم  احلقيقي يف 
منها    املق�صود  “لي�س  قطر،  وجامعة  التعليمية  املدينة  بني  العالقة  عن 
اجلهود  اأحد  اإنها  ال��دويل.  املجتمع  منها  املق�صود  املتو�صطني،  القطريني 

الدبلوما�صية”.97 

ومع ذلك، ومثل اإدارة جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا يف اململكة 
لالإ�صالحات  منارة  اأنها  التعليمية  املدينة  موؤيدو  يرى  ال�صعودية،  العربية 
االقت�صادية واالجتماعية يف امل�صتقبل. ل�صرح كيف تالءم املدينة التعليمية 
“الكليات  موؤ�ص�صة قطر  م�صوؤويل  اأحد  قال  االأكرب يف قطر،  التحرر  طبيعة 
مثل كلية ميديل لل�صحافة �صيكون لها تاأثري على املجتمع مع مرور الوقت. 
ويرف�صون  ويت�صاءلون،  ال�صحفيون،  ي�صغط  كلما  تعليًما،  ازدادوا  وكلما 
الوا�صع.  التغيري مبعناه  اأجل  من  �صيدفعون  ذلك.  اأو غري  الذاتية  الرقابة، 

و�صوف يكون هذا اأ�صا�صًيا”.98

حكومية،  غري  منظمة  هي  الفنية  الناحية  من  قطر  موؤ�ص�صة  اأن  برغم 
اإ�صالحات  معظم  مثل  واملقا�صد.  النوايا  جميع  من  ملكية،  مبادرة  فهي 
التعليم العايل البارزة التي انتهجتها البالد، تتميز موؤ�ص�صة قطر مب�صاركة 
التعليمية  املدينة  كانت  ما  اإذا  وا�صح  غري  ويبقى  قلياًل.  اأو�صع  جمتمعية 
اأو تولد قوة دافعة تدريجية وقيادة على نطاق  �صتبقى فقاعة تعليم دويل 
اأو�صع ملزيد من االإ�صالح املجتمعي وال�صيا�صي. لنفهم متاًما طبيعة اإ�صالح 
التعليمية  املدينة  التحرك خارج  ال�صروري  العايل يف قطر، فمن  التعليم 
واالنتقال جلامعة قطر، والتي يلتحق بها نحو 97 يف املئة من جميع خريجي 

املدار�س الثانوية القطرية. 

جامعة قطر

تاأ�ص�صت جامعة قطر )QU( عام 1977، وت�صم حرمني جامعيني للف�صل 
العربية  اململكة  يف  العامة  اجلامعات  عك�س  على  كان  واإن  اجلن�صني،  بني 
والن�صاء  الرجال  من  واملوظفني  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  يتواجد  ال�صعودية، 
كان  وال��ذي  حمد،  ال�صيخ  االأم��ري  عني   ،2003 اأغ�صط�س  يف  منهما.  كل  يف 
ا الرئي�س االأعلى جلامعة قطر، ال�صيخة امل�صند رئي�ًصا  اأي�صً يف ذلك الوقت 
 )RQPI( جديًدا للجامعة، وفو�س املعهد االأمريكي لل�صيا�صات راند-قطر

للم�صاعدة يف ت�صميم وتنفيذ مبادرة كربى الإ�صالح املوؤ�ص�صة. 

قبل مبادرة اإ�صالح اجلامعة، عملت جامعة قطر اأ�صا�ًصا بو�صفها وزارة تابعة 
للحكومة املركزية. وكان يجب املوافقة على جميع خم�ص�صات امليزانية من 
املدنية  �صوؤون اخلدمة  وزارة  موافقة  من  البد  كان  بينما  املالية  وزارة  قبل 

مقابلة املوؤلف مع رئي�س اإدارة جامعة قطر، الدوحة، قطر، يناير 2011.  97

مقابلة املوؤلف مع اأحد م�صوؤويل موؤ�ص�صة قطر، الدوحة، قطر، فرباير 2011.  98

هذه  كانت  املنظمة.99  وتغريات  املوظفني  تعيني  عمليات  على  واالإ�صكان 
احلكومة  اأنحاء  جميع  يف  �صائعة  القرارات  اتخاذ  يف  ال�صارمة  املركزية 
القطرية يف ت�صعينات القرن الع�صرين. وهكذا، كان اأحد اأهم االإ�صالحات 
للجامعة.  كرئي�س  دوره  بنقل  حمد  ال�صيخ  قرار  هو  اجلامعة  يف  متت  التي 
للجامعة  ال�صنوي  التمويل  ف�صل  مع  جنب  اإىل  جنًبا  اخلطوة،  هذه  منحت 
ا�صتقاللية اجلامعة عن  االأخ��رى،  العايل  التعليم  عن غريها من مبادرات 

احلكومة املركزية القطرية للمرة االأوىل منذ اإن�صائها.100 

اأمناء يف  اإىل جمل�س  اإ�صرافه ر�صمًيا على اجلامعة  ال�صيخ حمد  ورغم نقل 
عام 2004، لي�س لدى اجلامعة وقفًا وتظل مُتول على اأ�صا�س �صنوي من قبل 
احلكومة القطرية. عملًيا، هذا يعني اأن تظل جامعة قطر تعتمد على التمايل 

غري الر�صمي مع النظام من اأجل تخ�صي�س املزيد من التمويل. 

ما  هو معاجلة  تواجهه جامعة قطر  الذي  التحدي  اآخر من جوانب  جانب 
يعنيه اأن تكون جامعة وطنية يف اإطار تزداد فيه عوملة التعليم العايل. من 
على  توؤكد  مزدوجة  دفعة  هناك  كانت  الدرا�صية،  املناهج  اإ�صالح  حيث 
التدري�س يف جميع درجات الدرا�صات  اللغة االإجنليزية لغة  البحوث وجعل 
التدري�س  اإدخ��ال  �صكل  وقد  االإ�صالمية(.101  الدرا�صات  )با�صتثناء  العليا 
باللغة االإجنليزية �صعوبة للعديد من الطالب الذين مل يتقنوا اللغة، ووفًقا 
لبع�س املنتقدين لعملية االإ�صالح، فهو يقلل من االأدوار االجتماعية والدينية 

للجامعة يف احلياة الوطنية. 

اأف��راد  راأي  بح�صب  االإ���ص��الح.  وت��رية  االأخ���رى  الكبرية  التحديات  ت�صمل 
االأمري  من  املبا�صر  الدعم  كان  قطر،  اإ�صالحات جامعة  عاملني يف جمال 
حا�صًما لبدء وتنفيذ عملية اإعادة تنظيم وا�صعة النطاق للجامعة يف مواجهة 
املقرتحة  لالإ�صالحات  املعار�صة  �صفوف  �صملت  البريوقراطية.  املقاومة 
هيئة التدري�س التي قد تتاأثر بالتغريات، وكذلك بع�س الطالب. و�صف اأحد 

اأ�صتاذة جامعة قطر كيف كان التغري ال�صريع مربًكا، قائال: 

اأن  ميكننا  ال  ولكن  العامل،  من  ج��زًء  نكون  اأن  اإىل  نتطلع  نحن  نعم، 
نن�صى ما�صينا وتاريخنا، والعالقات االجتماعية وال�صلوك االجتماعي 
املحليني كجزء  القطريني  ت�صمني  من  ملزيد  هناك حاجة  بب�صاطة... 
من هذا التغيري. هناك �صعور باأن هذا االأمر يدفع لالغرتاب... نحن 
بحاجة الأخذ القطريني معنا، الأنه هذا بلدنا وجمتمعنا. نحن بحاجة 

ا. 102 ال�صطحاب النخب املثقفة اأي�صً

ل�صرعة  املوجهة  االنتقادات  قطر،  جامعة  رئي�س  امل�صند،  ال�صيخة  واجهت 
وترية االإ�صالح، م�صرية اإىل اأن “كل �صيء من حولنا قد تغري، لقد تغري كل 

ا”. 103 �صيء وتغري اجليل اجلديد. يجب اأن نتغري نحن اأي�صً

املرجع نف�صه.  99

مقابلة املوؤلف مع ال�صيخة امل�صند، رئي�س جامعة قطر، الدوحة، قطر، مار�س 2011.  100

املرجع نف�صه.  101

مقابلة املوؤلف مع رئي�س اإدارة جامعة قطر، الدوحة، قطر، يناير 2011.  102

مقابلة املوؤلف مع ال�صيخة امل�صند، رئي�س جامعة قطر، الدوحة، قطر، مار�س 2011.  103
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تغيريات  هناك  كانت  جزئًيا.  قطر  جامعة  اإ�صالح  تنفيذ  مت  االآن،  حتى 
تنظيمية هامة، مبا يف ذلك ت�صجيع االأ�صاتذة ال�صباب والرتكيز جمدًدا على 
البحث العلمي عرب الروابط مع موؤ�ص�صة قطر القومية للبحوث.104 باالإ�صافة 
اإىل ذلك، كلف الديوان االأمريي عدة كليات من كليات املجتمع يف ال�صنوات 
اخلم�س املا�صية بالرتكيز على توفري التعليم املهني، مما يتيح جلامعة قطر 

تركيًزا ح�صرًيا اأكرب على التعليم اجلامعي. 

من حيث التاأثري على م�صهد االإ�صالح االأو�صع، ا�صت�صهد العديد من اأع�صاء 
هيئة التدري�س بجامعة قطر باملدينة التعليمية كقوة ايجابية يف ال�صغط على 
التوازن  ا �صعور بعدم  اأي�صً لت�صريع تطورها. ومع ذلك، هناك  جامعة قطر 
جامعة  اأن  دائًما  “يقال  االأ�صتاذة  اأح��د  قال  امل�صروعني.  بني  الرتكيز  يف 
قطر ت�صارك يف املدينة التعليمية. ولكن جامعة قطر هي اجلامعة الوطنية 
ا”.105 اإ�صالح جامعة  الوحيدة، وعمرها 37 عاًما. عليهم اأن ياأتوا اإلينا اأي�صً
املركزية  املوؤ�ص�صات  الكامنة يف ف�صل  ال�صعوبات  على  ال�صوء  ي�صلط  قطر 
عن �صلطة احلكومة. ي�صري خليط االإ�صالحات يف مناهج وهيكل اجلامعة، 
اإىل التحديات ال�صائكة طويلة املدى يف  ا  اأي�صً اإ�صراف موؤ�ص�صة راند،  حتت 
املجتمعي  ال��دور  عن  الظاهري  التخلي  دون  وطنًيا  ب��ارزة  موؤ�ص�صة  حتويل 

والثقايف للموؤ�ص�صة يف احلياة الوطنية. 

اإ�سالح التعليم الأ�سا�سي: منوذج املدار�س امل�ستقلة

بداأت يف ظل حكم  التي  اأهمية  االأكرث  التعليمية  االإ�صالحات  اأحد  يج�صد 
بني  ال�صراع   - االأ�صا�صي  التعليم  نظام  المركزية  وه��و   - حمد  ال�صيخ 
لالأدنى  االأعلى  امل�صتوى  من  امللكي  النظام  عليه  ي�صيطر  الذي  االإ�صالح 
اإ�صالح  التعليم.  نظام  يف  االجتماعية  امل�صلحة  اأ�صحاب  نطاق  وتو�صيع 
اأ�صعب بكثري من اإ�صالح التعليم العايل  التعليم االأ�صا�صي غالًبا ما يكون 
نظًرا للتاأثري املبا�صر الذي يحدثه على اأو�صع رقعة من املجتمع. وكما ي�صف 
ذلك اأحد م�صلحي التعليم القطري قائاًل “اجلميع اأ�صحاب م�صلحة يف 

التعليم االأ�صا�صي يف قطر”.106 

اأداء  لفح�س  بارزين  قطريني  �صبعة  من  جلنة  حمد  ال�صيخ  عني   ،1995 عام  يف 
التعليم االأ�صا�صي وما بعد الثانوي مع االجتاه لتحويله اإىل نظام قادر على املناف�صة 
دولًيا.107 مت عزل وزير التعليم وا�صتبداله مب�صلح تكنوقراطي. ومع ذلك، بحلول 
عام 2001، وعلى الرغم من ق�صاء عدة �صنوات يف الدرا�صة، ا�صتمر نظام التعليم 
اإ�صالح  الداخلية الإعادة حتفيز  ا املزيد من اجلهود  اأي�صً راكًدا. وعندما تال�صت 
النظر خارج نظام  االأمري  “بداأ  العام،  االأ�صا�صي يف وقت الحق من ذلك  التعليم 
ذلك  عن  عرب  كما  لالإ�صالح”،  اأفكار  على  والتعليم" للح�صول  الرتبية  "وزارة 
اأحد امل�صوؤولني القطريني.108 يف عام 2001، كلفت موؤ�ص�صة راند باإجراء “مراجعة 

هادئة” لتقييم نظام التعليم االأ�صا�صي احلايل، واقرتاح بدائل االإ�صالح. 

املرجع نف�صه.  104

مقابلة املوؤلف مع رئي�س اإدارة جامعة قطر، الدوحة، قطر، يناير 2011.  105

مقابلة املوؤلف مع ع�صو جلنة وزارة املالية/التعليم 2002 / 3، الدوحة، قطر، فرباير 2011.  106

ال�صابق  والرئي�س  االأ�صلية  التعليم  اإ�صالح  جلنة  ع�صو  العمادي،  دروي�س  مع  املوؤلف  مقابلة   107
للمجل�س االأعلى للتعليم، الدوحة، قطر، يناير 2011.

مقابلة املوؤلف مع اأحد م�صوؤويل معهد التقييم، الدوحة، قطر، فرباير 2011.  108

وا�صعة  للتحول  من��اذج  ثالثة  اق��رتاح  مت  ران��د،  موؤ�ص�صة  تقييم  على  بناء 
الرتبية  وزارة  يف  ف��وري  حل  من��وذج  اأول  اق��رتح  املنظومة.  داخ��ل  النطاق 
االأ�صا�صي عن طريق  التعليم  ملدار�س  الكاملة  الالمركزية  ل�صالح  والتعليم 
امل�صتقلة  للمدار�س  التدريجي  انتقال  الثاين  النموذج  اخل�صخ�صة؛ واقرتح 
على مدى عدة �صنوات مع التحول البطيء يف بريوقراطية التعليم؛ واقرتح 
على  داخلها  والعمل  والتعليم  الرتبية  وزارة  على  االإبقاء  الثالث  النموذج 
اإجراء اإ�صالحات قوية. اختار ال�صيخ حمد وجلنة االإ�صالح النموذج الثاين. 
مع  للتعامل  للنظام  اأكرب  وقت  التاحة  التدريجي  التحول  منوذج  اختيار  مت 
الذي  التعليم  بريوقراطية  لتفكيك  واللوج�صتية  ال�صيا�صية  التداعيات 
املفرطة  البريوقراطية  غارقة يف  منظومة هرمية  اأنه  على  اإليه  ينظر  كان 
موازية،  بنية بريوقراطية  اإن�صاء  �صيتم  كان  لالبتكار. يف حملها،  ومقاومة 
وهي املجل�س االأعلى للتعليم )SEC(، لالإ�صراف على تنفيذ منوذج املدر�صة 
امل�صتقلة على اأ�صا�س اأن املجل�س االأعلى للتعليم، ومنوذج املدر�صة امل�صتقلة، 
والنظام  والتعليم  الرتبية  وزارة  حمل  �صيحالن  �صنوات،  ع�صر  م��دة  يف 
املدر�صي املركزي.109 �صيتم متويل هذه املدار�س امل�صتقلة من الدولة وتعمل 
االأداء  امل�صاءلة عن  لتوفري زيادة  الواليات املتحدة  العامة يف  مثل املدار�س 

والتنوع وتوفري االختيار الأولياء االأمور والطالب يف قطر. 

اأن�صئ املجل�س االأعلى للتعليم يف عام 2003 مع تعيني ويل العهد االأمري متيم 
االأمري  التزام  على  يدل  مما  الرئي�س،  نائب  موزة  وال�صيخة  رئي�ًصا  الثاين 
وحدة  مدير  قال  بو�صت،  وا�صنطن  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  املبادرة.  بهذه 
االأمري  روؤي��ة  مع  تتما�صى  التغيريات  قطر”هذه  ران��د  موؤ�ص�صة  يف  التعليم 
االأعمال  وريادة  االقت�صاد  يف  االنفتاح  من  مزيد  مثل  التغيريات  للبالد... 
االأمور.  هذه  على  معتادون  �صكان  تتطلب  املطاف  نهاية  يف  والدميقراطية 
كانت هذه هي الفر�صة لبناء منوذج نظام مدر�صي حقيقي، مع جمع اأف�صل 
العنا�صر من خمتلف اأنحاء العامل.”110 ومع ذلك، اأدى هذا التحول املفاجئ 
من نظام تعليمي مركزي متاًما اإىل مدار�س م�صتقلة المركزية قبل اإ�صراك 
املجتمع املت�صع اإىل العديد من التحديات، مبا يف ذلك املواقف االجتماعية 
اإدارية  واإجراءات  والتفاوت يف املدار�س اجلديدة؛  التغيري؛ والق�صور  جتاه 

غري وا�صحة وغري متنا�صقة. 

ح�صا�صية  اأكرث  اأنه  اأثبت  االأ�صا�صي  التعليم  اإ�صالح  اأن  الده�صة  يثري  ال  ما 
االأعلى  املجل�س  اأو�صى  العايل.  التعليم  اإ�صالح  من  الثقافية  الناحية  من 
وما  االأول  ال�صف  من  اإلزامًيا  االإجنليزية  اللغة  تعلم  ي�صبح  اأن  للتعليم 
االإجنليزية.  باللغة  كاملة  والعلوم  الريا�صيات  مقررات  تدري�س  ويتم  بعده 
اأنه مت تخفي�س مقررات الدرا�صات االإ�صالمية واللغة  اإثارة للجدل،  االأكرث 
الغربيني  اال�صت�صاريني  ا�صتخدام  ال�صلبية  ال�صحافة  و�صفت  العربية.111 
التقليدية  القطرية  الهوية  على  هجوم  باأنها  اجلديدة  املناهج  وموا�صفات 
انتقادات  ا  اأي�صً االإ�صالحات  اأثارت  االجتماعي.  الن�صيج  يف  االإ�صالم  ودور 
الرائدة،  ال�صعودية  ال�صحيفة  ادعت  اخلليج.  منطقة  اأنحاء  خمتلف  من 
الوطن، باأن الربنامج تقوده “موؤ�ص�صة يهودية”، على ح�صب و�صفها ملوؤ�ص�صة 

موؤ�ص�صة راند، التعليم من اأجل ع�صر جديد: ت�صميم وتنفيذ اإ�صالح التعليم االأ�صا�صي يف قطر،   109
)قطر: موؤ�ص�صة راند، 2007(. 

�صوزان ب. غال�صر، “قطر تعيد ت�صكيل مدار�صها، وت�صع اللغة االإجنليزية فوق االإ�صالم؛ يرى   110
املحافظون االإ�صالح كتو�صع للنفوذ االأمريكي يف اخلليج” وا�صنطن بو�صت، 2 فرباير 2003.

املرجع نف�صه.  111
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راند،112 يف حني اأطلق العديد من الزعماء الدينيني عليه م�صطلح “علمنة 
ق�صرية.”113 

يف الوقت نف�صه، اأدى عدم االإ�صراك احلقيقي امل�صبق ملختلف اجلهات املعنية 
اإىل ردة فعل بريوقراطية - وخا�صة من وزارة الرتبية والتعليم، وهي اأكرب 
االآخر هو عدم  امل�صتمر  التحدي  وكان  القطريني.  للمواطنني  توظيف  جهة 
وجود معلمني وموظفني مدربني. يتوقف النجاح يف تنفيذ املناهج اجلديدة 
امل�صممة لتلبية املعايري الدولية على جودة التدري�س يف الف�صول الدرا�صية. 
ق�صرية  االحتياجات  لتلبية  اخلارج  من  وا�صع  لتوظيف  قطر  �صعت  وبينما 
االأجل يف تعليم اللغة االإجنليزية، حتى يتثنى لالإ�صالح اإحكام قب�صته ويكون 
مقبواًل من الناحية الثقافية، يجب اأن يكون تدريب اأع�صاء هيئة التدري�س 

القطريني اأولوية. 

اأدى اال�صتياء العام، باالإ�صافة اإىل التقدم �صئيل يف التقييمات الدولية مثل 
اإىل   ،)TIMMS( والعلوم  للريا�صيات  الدولية  الدرا�صة  يف  االجتاهات 
اإعادة متركز تدريجي ل�صيطرة احلكومة حتت مظلة املجل�س االأعلى للتعليم. 
وهكذا، وبينما كان الق�صد االأويل يف اإعادة هيكلة نظام التعليم االأ�صا�صي 
وجود  وعدم  التحدي  اأدى مدى  للمدار�س،  اال�صتقاللية  مزيد من  منح  هو 
مبادئ توجيهية وا�صحة اإىل تقوي�س ثقة املجتمع املحلي يف جهود االإ�صالح. 
قال اأحد امل�صوؤولني يف املجل�س االأعلى للتعليم، “نحن قد عدنا االآن اإىل نظام 
مركزي، لكننا ال نريد اأن نعرتف بذلك... االإ�صالح يحتاج اإىل اإ�صالح.”114 
كما اأ�صار م�صوؤول اآخر “هناك اإرادة �صيا�صية، والدعم املايل متوفر، ولكن 
اإىل  نحن يف حاجة  الب�صرية.  وامل��وارد  ال�صحيح  االإن�صاء  هو  ما هو مفقود 

و�صوح يف الروؤية”.115 

اإىل  للتعليم  االأعلى  املجل�س  اإط��ار  يف  التعليم  مركزية  اإىل  العودة  ت�صري 
اإ�صالح التعليم حتى يف غياب  التحديات البريوقراطية التي ينطوي عليها 
دون  ال�صريع  االإ���ص��الح  عن  نتج  امل�صالح.  جماعات  اأو  منظمة  معار�صة 
االإ�صراك املجتمعي احلقيقي امل�صبق م�صاعفات اجتماعية واقت�صادية اأدت 
اإىل تراجع احلكومة، مبا يف ذلك انتكا�س املناهج الدرا�صية وعودة املركزية 
ا على قدرة النظام على توفري التدريب  االإدارية. تتوقف وترية االإ�صالح اأي�صً
املنهجية،  االإ�صالحات  تظل  بدونها  والتي  واالإداري���ني،  للمعلمني  الكايف 

والقائمة على الورق، ال ترتجم اإىل حت�صن داخل الف�صول الدرا�صية.

حتليل اإ�سالح التعليم يف قطر

االأك��رث  اخل��ط��وات  قطر  اتخذت  ال��ث��الث،  اخلليج  ممالك  درا���ص��ة  بني  من 
العربية  اململكة  عك�س  على  التعليمي.  نظامها  لتحويل  وح�صًما  دراماتيكية 
ال�صعودية، ا�صتطاعت قطر ت�صميم وتنفيذ التغيريات املوؤ�ص�صية ب�صرعة على 
ال�صواء. و�صع  العايل على  والتعليم  االأ�صا�صي  التعليم  وا�صع يف نظام  نطاق 

املرجع نف�صه.  112

“اأبو يحيى الليبي ينتقد علماء ال�صعودية، التعليم الغربي يف اململكة العربية ال�صعودية”، ملخ�س   113
مركز امل�صادر املفتوحة للمواقع اجلهادية، 6 فرباير 2010. متاح من ورلد نيوز كونيك�صن.

مقابلة املوؤلف مع ع�صو املجل�س االأعلى للتعليم، الدوحة، قطر، فرباير 2011.  114

املرجع نف�صه.  115

اأمري قطر اإرادته ال�صيا�صية والدعم الوا�صح وراء جمموعة من االإ�صالحات 
النخب  من  الكثري  وحتى  املجتمع  مطالب  متجاوًزا  والتجريبية،  الطموحة 
الليربالية. ومع ذلك، فقد واجه تنفيذ خطط االإ�صالح املوؤ�ص�صي جمموعة 
واالجتماعية، منها عدم وجود موظفني مدربني  اللوج�صتية  التحديات  من 

تدريًبا كافًيا وردود اأفعال جمتمعية كبرية.

كما ذكرنا �صابًقا، لي�س لدى قطر تقليد املوؤ�ص�صة الدينية ب�صفتها �صامنة 
لل�صرعية. على الرغم من اأن قطر تتبنى، على امل�صتوى االجتماعي، بع�س 
وال  �صيا�صًيا  الدينية  املوؤ�ص�صة  حتييد  مت  فقد  الوهابية،  والتقاليد  العادات 
تلعب دوًرا هاًما يف اتخاذ القرارات ال�صيا�صية.116 يف ظل عدم وجود حاجة 
يبداأ من  اأن  االإ�صالح قادًرا على  املعار�صة، فقد كان  ال�صرت�صاء جماعات 
خالل عملية تاأتي من امل�صتوى االأعلى لالأدنى متاًما، مع وجود ال�صيخ حمد 
الباحثني  من  العديد  اأ�صار  ال��واق��ع،  يف  الدافعة.  كقوتها  م��وزة  وال�صيخة 
رفع  اإىل  يهدف  اأنه  على  قطر  دولة  حترر  م�صروع  اإىل  املقربني  واملراقبني 
مكانتها العاملية و�صهرتها الدولية - وهو عن�صر هام يف �صرعية النظام - 

بداًل من اأن يكون املحرك لذلك هو املطالب الداخلية.117 

مع ذلك، حتى يف ظل عدم وجود جماعات املعار�صة املنظمة، واجه اإ�صالح 
التعليم يف قطر عدة حتديات كبرية. ثبت اأن الهياكل البريوقراطية القائمة 
يف الدولة، مثل وزارة الرتبية والتعليم، اأكرث قدرة على التكيف مع التغيري 
يف  مبا�صرة  املالكة  العائلة  تدخل  اإىل  حاجة  هناك  كان  متوقًعا.  كان  عما 
جهود االإ�صالح يف املراحل احلا�صمة لتوفري القوة الدافعة الالزمة للتغلب 
ا يف  على املقاومة الداخلية. كان يجب اأن توؤخذ االعرتا�صات الثقافية اأي�صً
احل�صبان بقدر اأكرب، كما ظهر يف اإعادة الدرا�صات االإ�صالمية واللغة العربية 
اإلزاميني يف املناهج الدرا�صية اخلا�صة باملدار�س امل�صتقلة. من  كمظهرين 
ثم تو�صح حالة قطر اأنه حتى يف ظل وجود اإرادة �صيا�صية قوية، عدم اإ�صراك 
�صرائح وا�صعة من املجتمع يف اإ�صالح التعليم ميكن اأن يرتك عملية االإ�صالح 

غارقة يف ردود اأفعال عنيفة.

الإمارات العربية املتحدة: حالة اأبو ظبي ودبي

يقرب  ما  بها  املتحدة هي مملكة خليجية �صغرية  العربية  االإم��ارات  دولة   
من  فقط  امل��ئ��ة  يف   11.5 ح���وايل  بينهم  م��ن  ن�صمة،  م��الي��ني  ثمانية  م��ن 
الباقية هم عمالة وافدة مع عائالتهم.118  والغالبية  االإماراتيني،  املواطنني 
العربية  االإمارات  التي جرت يف قطر، حتركت  الطموحة  االإ�صالحات  بعد 
االحتادية  الطبيعة  �صمحت  وقد  التعليمي.  نظامها  لتحويل  ا  اأي�صً املتحدة 
يف  ت�صتخدم  التي  التعليم  اإ���ص��الح  من��اذج  من  متنوعة  مبجموعة  للدولة 
نهايات  يف  دبي  يف  احل��رة  ال�صوق  نهج  وج��ود  مع  الدولة،  اإم��ارات  خمتلف 

ال�صل�صلة واالإ�صالح االأوتوقراطي املركزي يف اأبو ظبي يف الطرف االآخر. 

متفرقة يف  كانت  والي��ات  �صبع  من  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  تتكون   
ال�صابق: اأبو ظبي، ودبي، وال�صارقة، وراأ�س اخليمة، وعجمان، واأم القيوين، 

زحالن، �صناعة دول اخلليج احلديثة 105-99.  116

اأندرو راثميل وكري�صنت �صولز، “االإ�صالح ال�صيا�صي يف اخلليج: حالة قطر”،الدرا�صات ال�صرق   117
اأو�صطية 36، رقم 4 )اأكتوبر 2000(: 62-47.

املكتب الوطني لالإح�صاء باالإمارات العربية املتحدة، “التقرير الوطني لعام 2010”   118
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داخل  والنفوذ  القوة  من  متفاوتة  ب��درج��ات  اإم���ارة  كل  تتمتع  والفجرية. 
اأبو ظبي ودبي هما االأكرث بروًزا. تتعاي�س احلدود املنفتحة  االحتاد، وتظل 
ن�صبًيا واالقت�صاد يف دولة االإمارات العربية املتحدة، متمثلة يف دبي يف اأوج 
العائالت  من  تتاألف  اأوتوقراطية  �صيا�صية  بنية  مع  مايل،  كمركز  مكانتها 
اإمارة  من  رئي�س  اأي��دي  يف  اأ�صا�ًصا  ال�صلطة  تقع  القبلية.  والنخب  احلاكمة 
التجاري،  القوة  مركز  دبي،  من  وزراء  ورئي�س  واالأق��وى،  االأغنى  ظبي  اأبو 
119 مت  ف�صاًل عن جمل�س اأعلى يتاألف من اأمراء من جميع االإمارات ال�صبع. 
اإن�صاء املجل�س الوطني االحتادي )FNC( املنتخب جزئًيا عام 2006 كهيئة 
ا�صت�صارية للمجل�س االأعلى؛ ويتكون من 40 ع�صًوا، مت الت�صويت لن�صفهم يف 
انتخابات حمدودة.120 جرت االنتخابات الثانية من نوعها يف �صبتمرب 2011، 
والتي كان فيها 12 يف املئة فقط من املواطنني االإماراتيني املنتقني قادرون 
على الت�صويت.121 هناك نظرة وا�صعة للت�صويت - جنًبا اإىل جنب مع غريه 

من املبادرات االأخرية نحو التحرر ال�صيا�صي - على اأنه مقيًدا و�صطحًيا 

التي  االإم��ارات  اإىل حد كبري  العاملية  االأ�صواق  االأخ��رية يف  التحوالت  اأثرت 
لديها ثروة نفطية اأقل. اأ�صرت االأزمة املالية العاملية التي حدثت بني عامي 
وا�صتلزم  ب�صكل خا�س،  العقارات  املعتمد على  دبي  اقت�صاد  و2009   2008
االنتكا�صة يف  اأ�صداء هذه  ترددت  بالنفط.  الغنية  اأبو ظبي  قبل  اإنقاذ من 
مكانة دبي االقت�صادية يف اأنحاء الهيكل االحتادي لدولة االإمارات، مما اأثر 
موا�صلة منوذجها  على  وقدرتها  اأبو ظبي  مع  باملقارنة  الن�صبية  قوتها  على 
االقت�صادي وال�صيا�صي منف�صلة عن االحتاد االأو�صع.122 باالإ�صافة اإىل ذلك، 
اأ�صبحت الفجوة يف م�صتويات املعي�صة بني اإمارتي اأبو ظبي ودبي واالإمارات 

االأخرى اأكرث و�صوًحا يف العقد املا�صي.123

البنى  م�صتويات  كبري يف  تفاوت  هناك  ثراء،  االأقل  ال�صمالية  االإم��ارات  يف 
املناطق  ودب���ي.124  ظبي  اأب��و  مع  باملقارنة  االجتماعية  واخلدمات  التحتية 
والفجرية تعمل  وراأ�س اخليمة وعجمان  وال�صارقة  القيوين  اأم  التعليمية يف 
تخ�ص�س  التي  االحتادية  والتعليم  الرتبية  وزارة  اإ�صراف  حتت  جميعها 
دون  اأنه  التعليم من  م�صوؤولو  ا�صتكى  ومع ذلك،  منها.  لكل  �صنوية  ميزانية 

زيادات كبرية يف املخ�ص�صات االحتادية.125 

مثلما هو احلال يف قطر واململكة العربية ال�صعودية، ما يقرب من 90 يف املئة 

زحالن، �صناعة دول اخلليج احلديثة، 125-107.  119

وحدة اال�صتخبارات االقت�صادية، “تقرير عن دولة االإمارات العربية املتحدة” اأبريل 2011،   120
< h t t p : / / c o u n t r y . e i u . c o m / F i l e H a n d l e r . a s h x ? i s s u e _
id=1027937487&mode=pdf>.

حممود حبو�س، “مواطنو دولة االإمارات يت�صائلون: ملاذا ال ميكننا جميًعا الت�صويت؟” رويرتز،   121
21 �صبتمرب 2011، 

< http://www.reuters.com/article/2011/09/21/us-emirates-elections-
campaign-idUSTRE78K33F20110921>. 

ليز األدرمان “دبي حتافظ على البناء، ولكن بوعي اأكرث، بعد االأزمة املالية”. نيويورك تاميز،   122
30 �صبتمرب 2010.

تقرير  املتحدة”،  الواليات  ل�صيا�صة  ق�صايا  املتحدة:  العربية  “االإمارات  كاتزمان  كينيث   123
خدمات اأبحاث الكونغر�س )وا�صنطن، العا�صمة: 10 مار�س 2011(.

اأف�صان اأحمد، “املدار�س ال�صمالية ت�صعى لتنفيذ اإ�صالحات نقدية”الوطني، 3 اأبريل 2011.  124

125  املرجع نف�صه.

من جميع مواطني دولة االإمارات العاملني موظفني يف القطاعات العامة، 
الدولة  توزيع  ذل��ك،  ومع   126 متنا�صب.  غري  ب�صكل  مرتفعة  باأجور  وغالًبا 
ا منذ االأزمة املالية.  للوظائف واملنافع بداأ يتعر�س ل�صغوط كبرية، وخ�صو�صً
ال�صباب  البطالة بني  البطالة حوايل   14 يف املئة، ويقدر معدل  وبلغ معدل 
االأفق،  تلوح يف  التي  العمل  ا�صتجابة الأزمة فر�س  املئة.127 يف  بن�صبة 30 يف 
اأ�صدرت حكومة االإمارات العربية املتحدة مر�صوًما موؤخًرا ين�س باأن على 
املواطنني اأن ي�صكلون على االأقل 20 يف املئة من القوى العاملة يف اأي �صركة، 
ب�صرف النظر عن القطاع.128 ولكن على الرغم من اجلهود املبذولة لت�صجيع 
التوطني، يرى القطاع اخلا�س اأن القوى العاملة الوطنية تفتقر اإىل املهارات 

ال�صرورية رفيعة امل�صتوى للمناف�صة يف �صوق العمل يف ع�صر العوملة.

كما هو احلال يف دول اخلليج االأخرى، يعد نظام التعليم احلديث يف دولة 
االإمارات العربية املتحدة ظاهرة حديثة ن�صبًيا. فتحت قيادة موؤ�ص�س دولة 
االإمارات العربية املتحدة، ال�صيخ زايد، ات�صع نطاق االلتحاق باملدار�س يف 
اأن  الع�صرين. يف حني  القرن  االإمارات يف �صتينات و�صبعينات  اأنحاء  جميع 
الد�صتور االإماراتي، الذي ُاعتمد عام 1971، يوفر لكل اإمارة احلق يف و�صع 
اال�صتقاللية  تتواجد  واالقت�صادية،  االجتماعية  بالتنمية  اخلا�صة  خططها 

من املوؤ�ص�صات االحتادية فقط يف اأبو ظبي وبدرجة اأقل يف دبي. 

مناذج  يف  وا�صحة  االحت��اد  عن  اال�صتقالل  من  املختلفة  امل�صتويات  ه��ذه 
التعليم املنف�صلة املتبعة يف كل اإمارة. نظًرا مل�صادرها امل�صتقلة يف التمويل 
والنفوذ، فالكيانات البريوقراطية املنف�صلة ت�صرف على التعليم يف كل من 
دبي واأبو ظبي مع م�صتويات خمتلفة من االت�صال مع املوؤ�ص�صات االحتادية، 
وهي وزارة التعليم العايل والبحث العلمي )MoHESR( ووزارة الرتبية 
اأبو ظبي للتعليم  والتعليم )MoE(. على �صبيل املثال، يتم تكليف جمل�س 
وال��وزارات   ،)KHDA( الب�صرية  والتنمية  املعرفة  وهيئة   ،)ADEC(
يتم  ذلك،  اإىل  باالإ�صافة  التعليم.  نظام  اإ�صالح  مبهمة  للتعليم  االحتادية 
الرقابة على جميع مدار�س التعليم االأ�صا�صي احلكومية يف دولة االإمارات، 
اأبو ظبي، من قبل وزارة الرتبية والتعليم. يتم ترخي�س  با�صتثناء مدار�س 
يف  تعمل  التي  تلك  با�صتثناء  االإم��ارات،  اأنحاء  جميع  يف  اخلا�صة  املدار�س 
اأثار  االحتادية.  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من  دب��ي،  يف  احل��رة  املناطق 
والتنمية  املعرفة  هيئة  مثل  م�صتقلة  �صبه  اأو  م�صتقلة  اإداري��ة  هيئات  اإن�صاء 
الفاعلة  للجهات  معقًدا  م�صهًدا  للتعليم  اأبو ظبي  دبي وجمل�س  الب�صرية يف 
يف عملية اإ�صالح التعليم يف دولة االإمارات العربية املتحدة، حيث غالًبا ما 
على  تتناف�س  اأنها  على  االإم��ارة  م�صتوى  والهيئات  االحتادية  للهيئات  ينظر 

املوارد وال�صيطرة.

التعليم العايل 

االإماراتيني.  للمواطنني  العايل جمانية  للتعليم  املوؤ�ص�صات االحتادية  جميع 
وتتاألف من الكليات العليا للتكنولوجيا )HCT(، وجامعة االإمارات العربية 

وحدة اال�صتخبارات االقت�صادية، “تقرير عن دولة االإمارات العربية املتحدة” اأبريل 2011،   126
< h t t p : / / c o u n t r y . e i u . c o m / F i l e H a n d l e r . a s h x ? i s s u e _
id=1027937487&mode=pdf>.

املرجع نف�صه.  127

املرجع نف�صه.  128
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املتحدة، وجامعة ال�صيخ زايد. كل موؤ�ص�صة احتادية مفتوحة لكال اجلن�صني 
ويتم الف�صل يف م�صتوى التعليم اجلامعي.129 اعتباًرا من عام 2010، التحق 
مواطن  و12000  للتكنولوجيا،  العليا  بالكليات  اإم��ارات��ي  مواطن   16000
ال�صيخ زايد، و5000  بجامعة االإمارات العربية املتحدة، و2000 يف جامعة 
اخل��ارج.130 يف  التعليمية يف  املوؤ�ص�صات  اأو  اخلا�صة  التعليمية  املوؤ�ص�صات  يف 
باجلامعات  يلتحقون  االإماراتيني  الطالب  من  العظمى  الغالبية  اأن  حني 
االحتادية، يختار عدد متزايد ح�صور موؤ�ص�صات خا�صة للتعليم العايل، منها 

60 يف املئة تهدف للربح مع درجات متفاوتة من اجلودة.131 

يف عام 2006، مت تعيني ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، وهو ع�صو يف العائلة 
احلاكمة يف اأبو ظبي، م�صوؤواًل عن قطاع التعليم العايل يف دولة االإمارات. ي�صغل 
يف  العايل  للتعليم  املوؤ�ص�صات  من  الثنني  م�صت�صار  من�صب  ا  اأي�صً نهيان  ال�صيخ 
االإمارات والتي ترعاها احلكومة، مما يدل على الطابع املركزي للتعليم العايل.

املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  العايل  التعليم  قطاع  حتويل  فر�س 
حتديات عديدة. ت�صعى املوؤ�ص�صات االحتادية مثل جامعة االإمارات العربية 
العايل الذي يركز  للتعليم  النمط امل�صري  اإىل االنتقال من  املتحدة حالًيا 
امل�صتوي اجلامعي  تفاعاًل. على  الغربي” االأكرث  “النمط  اإىل  التلقني  على 
باللغة  الف�صول  من  متزايد  عدد  تدري�س  يتم  العليا،  الدرا�صات  وم�صتوى 

االإجنليزية، على الرغم من بقاء املناهج يف الغالب باللغة العربية.132 

يف ال�صنوات االأخرية، مت تاأ�صي�س عدة فروع جامعية دولية رفيعة امل�صتوى يف 
 ،INSEADاأبو ظبي، مثل جامعة نيويورك يف اأبو ظبي، وجامعة ال�صوربون، و
اأقل من  بها جميًعا  ويلتحق  اأجنبية  رئي�صي هيئة طالبية  ب�صكل  والتي تخدم 
خليفة،  ال�صيخ  من  مبا�صر  بدعم  الفروع  هذه  تتمتع  اإم��ارات��ي.  طالب  األ��ف 
وبدعم مايل من حكومة اأبو ظبي، وال تعمل على اأ�صا�س الربح.133 ت�صبه هذه 
املوؤ�ص�صات الدولية رفيعة امل�صتوى املدينة التعليمية يف قطر، وتعمل كم�صدر 
حتول  لت�صجيع  املعزز  الب�صري  امل��ال  راأ���س  جلذب  وو�صيلة  الوطنية  للمكانة 
التعليم  الإ�صالح  حمركات  كونها  من  ب��داًل  املعرفة،  اقت�صاد  اإىل  ظبي  اأب��و 
اإىل اجلامعات االحتادية وفروع اجلامعات  على امل�صتوى الوطني. باالإ�صافة 
الدولية رفيعة امل�صتوى يف اأبو ظبي، تتمتع املوؤ�ص�صات �صبه اخلا�صة مثل جامعة 
الدعم  من  خمتلفة  مب�صتويات   MASDARو خليفة،  وجامعة  ظبي،  اأب��و 

ا  اأي�صً هي  العليا  الدرا�صات  برامج  بع�س  اجلن�صني.  من  واملوظفني  التدري�س  هيئة  اأع�صاء   129
اأبو ظبي، االإمارات  ال�صيخ زايد،  اأحد روؤ�صاء االأق�صام يف جامعة  خمتلطة. مقابلة املوؤلف مع 

العربية املتحدة، فرباير 2011.

انظر “التعليم يف دولة االإمارات العربية املتحدة” �صفارة دولة االإمارات العربية املتحدة يف   130
وا�صنطن العا�صمة، 

http://www.uae-embassy.org/uae/education؛ 
ا �صتيوارت غودوين، “العوملة والتعليم والتوطني: درا�صة لالإمارات العربية املتحدة،املجلة  اأنظر اأي�صً

االإلكرتونية عن نظم املعلومات يف البلدان النامية، 27، رقم 1 )2006(، 14-1، 
< h t t p : / /w w w .e j i s d c .o r g /o j s 2 / i n d e x .p h p /e j i s d c /a r t i c l e /
viewFile/195/177>.

مقابلة املوؤلف مع الدكتور بدر اأبو العال مدير هيئة االعتماد االأكادميي، واأحد م�صوؤويل وزارة   131
التعليم العايل والبحث العلمي، اأبو ظبي، االإمارات العربية املتحدة، فرباير 2011.

العربية  العربية املتحدة، العني، االإمارات  املوؤلف مع م�صوؤول رفيع امل�صتوى، االإمارات  مقابلة   132
املتحدة، فرباير 2011.

العربية  االإم��ارات  ظبي،  اأب��و  خا�صة،  جامعات  من  خمتلفني  م�صوؤولني  مع  املوؤلف  مقابالت   133
املتحدة، فرباير 2011.

امللكي وتهدف اإىل تعزيز الروابط بني �صوق العمل وقطاعات اقت�صاد املعرفة. 

على عك�س الو�صع يف اأبو ظبي، ال حتتاج موؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة 
العايل  التعليم  وزارة  من  ترخي�س  اإىل  دبي  يف  احلرة  املناطق  يف  العاملة 
اإ�صرتاتيجية  دبي  تعك�س  ذل��ك.134  يختار  البع�س  اأن  رغم  العلمي،  والبحث 
ال�صوق احلرة التي تتبعها اللتما�س اال�صتثمار يف االأعمال التجارية، ولذلك 
اخلا�س  التعليم  م�صاريع  الأ�صحاب  احلرة”  “املناطق  من  العديد  اأن�صاأت 
تتمتع  االأكادميية.  واملدينة  للمعرفة  دبي  قرية  ذلك  يف  مبا  فيها،  للعمل 
هذه املجمعات التي ت�صم عدة جامعات مبعايري تنظيمية ف�صفا�صة واحلد 
االأدنى من تدخل احلكومة من اأجل جذب جمموعة متنوعة من املوؤ�ص�صات. 
التخطيط  مت  اأو  جامعة،   25 من  اأك��رث  �صم  مت   ،2010 ع��ام  من  اعتباًرا 
ل�صمها، لهذه املناطق احلرة اخلا�صة، ومعظمها تعمل وفق منوذج يهدف 
للربح. ومع ذلك، ال يتم االعرتاف بالدرجات املمنوحة من املوؤ�ص�صات غري 
املرخ�صة من قبل الوزارات االحتادية يف االإمارات العربية املتحدة. وهكذا، 
يف  احلرة  املناطق  يف  العاملة  للموؤ�ص�صات  الفدرايل  االعتماد  يبقى  وبينما 
بالدرجات  املتحدة ال تعرتف  العربية  االإمارات  فاإن حكومة  دبي اختيارًيا، 
املمنوحة من املوؤ�ص�صات غري املعتمدة للعمل يف الوظائف االحتادية. نتيجة 
لذلك، فاإن موؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة والتي ال ت�صعى لطلب االعتماد 

تقدم خدماتها يف املقام االأول لغري املواطنني. 

اأبو ظبي

من  املئة  42 يف  ت�صم  االحت��اد.  داخل  الرئي�صية  القوة  ت�صكل  اأبو ظبي  زالت  ما 
املواطنني االإماراتيني، ولديها احتياطي هائل من النفط مما يزودها بثلثي الرثوة 
يف دولة االإمارات. 135 يف ال�صنوات االأخرية، وال�صيما يف اأعقاب االأزمة املالية يف 
دبي، لعبت اأبو ظبي دوًرا حا�صًما يف االحتاد حتى وهي ت�صعى اإىل اإقامة موؤ�ص�صات 

التعليمية على م�صتوى االإمارة م�صتقلة عن �صلطة اإدارات الوزارة االحتادية.136 

اأبو  اإمارة  الهيئة الرئي�صية املوؤ�ص�صية امل�صوؤولة عن اإ�صالح نظام التعليم يف 
ظبي هي جمل�س اأبو ظبي للتعليم )ADEC(، والتي اأ�ص�صها اأمري اأبو ظبي، 
بتطوير  للتعليم  ظبي  اأبو  جمل�س  تكليف  ومت   137.2005 عام  خليفة،  ال�صيخ 

مقابلة املوؤلف مع الدكتور بدر اأبو العال مدير هيئة االعتماد االأكادميي، واأحد م�صوؤويل وزارة   134
التعليم العايل والبحث العلمي، اأبو ظبي، االإمارات العربية املتحدة، فرباير 2011.

اأربع  مدى  على   %65 بن�صبة  املتحدة  العربية  االإم��ارات  �صكان  تعداد  “ارتفاع  �صالمة  فيفيان   135
�صنوات”بلومربغ نيوز، 31 مار�س 2011، 

<http ://www .bloomberg .com/news/2011-03-31/united-arab-
Emirates-population-increases-65-over-four-years.html>.

مقابلة املوؤلف مع رئي�س جامعة االإمارات العربية املتحدة، العني، االإمارات العربية املتحدة،   136
مار�س 2011.

تاأ�ص�س جمل�س اأبو ظبي للتعليم يف 10 �صبتمرب 2005، وفًقا للقانون رقم 24 ال�صادر من قبل   137
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س دولة االإمارات، القائد االأعلى للقوات 
امل�صلحة وحاكم اإمارة اأبو ظبي. رئي�س جمل�س اأبوظبي للتعليم هو �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
اأبو ظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة لدولة االإمارات،  اآل نهيان، وويل عهد  بن زايد 
ونائب رئي�س جمل�س االإدارة �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان، وزير �صوؤون الرئا�صة. انظر 

ظبي”  باأبو  والتعليم  الرتبية  جمل�س  “ تاريخ 
<http://www.abudhabi.ae/egovPoolPortal_WAR/appmanager/
A D e G P /C i t i z e n ? _n f p b =t r u e & _p a g e L a b e l =p _c i t i z e n _
departments&did=121674&lang> .
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وحتويل نظام التعليم باأكمله يف اإمارة اأبو ظبي. وهذا املجل�س، وهو مماثل 
القطاع  ال�صعودية، ي�صرتك مع  العربية  اململكة  العامة لال�صتثمار يف  للهيئة 
وابتكار  وحت�صني  البريوقراطية،  من  واحل��د  امل��راف��ق،  لتحديث  اخلا�س 

املناهج على كافة امل�صتويات.138

اإحدى اأبرز مبادرات جمل�س اأبو ظبي للتعليم هي مبادرة “منوذج املدر�صة 
اجلديدة  املدر�صة  منوذج  وي�صكل   .2010 عام  يف  اأُطلقت  التي  اجلديدة”، 
املزدوج  التعليم  على  الرتكيز  مع  االأ�صا�صي،  التعليم  ملناهج  هيكلة  اإع��ادة 
فقط  تدر�س  م��واد  مع  العامة،  امل��دار���س  يف  واالجنليزية  العربية  باللغة 
موؤ�ص�صات  اإن�صاء  خالل  من  والعلوم.139  الريا�صيات  مثل  االإجنليزية  باللغة 
بنية  ظبي  اأبو  اأن�صاأت  للتعليم،  ظبي  اأبو  جمل�س  مثل  االإم��ارة  م�صتوى  على 
التن�صيق مع  قليل من  االإم��ارة مع  ل�صلطة بريوقراطية على م�صتوى  موازية 
املوؤ�ص�صات االحتادية اأو غيابه. وفًقا الأحد حمللي التعليم يف اأبو ظبي، فقد 
مت اإن�صاء جمل�س اأبو ظبي للتعليم الأن “البنية االحتادية لها تاريخها اخلا�س 
وعاداتها البالية. واأبو ظبي ال ميكنها اإ�صالح البنية االحتادية، ولذلك فهي 

تغمرها”140

دبي

على النقي�س من نهج اأبو ظبي املنظم مركزًيا الإ�صالح التعليم، واإن كان ذلك 
على م�صتوى كل اإمارة على حدة، وا�صلت دبي نهج ال�صوق احلرة يف التعليم، 
واختارت اأن تعتمد على الالمركزية واخل�صخ�صة لتحفيز التغيري التعليمي.

حتت قيادة اأ�صرة اآل مكتوم ومبواردها الطبيعية املحدودة، عملت دبي اإىل 
حد كبري با�صتقاللية عن االحتاد، وقامت ببناء ثروتها من خالل م�صاريع 
جتارية. وللقيام بذلك، جذبت دبي ا�صتثمارات القطاع اخلا�س واال�صتثمار 
ت�صمح  التي  احلرة  املناطق  من  العديد  اإن�صاء  خالل  من  املبا�صر  االأجنبي 

مبلكية اأجنبية بن�صبة 100 يف املئة من امل�صاريع التجارية. 141 

وهيئة  دبي  يف  املعرفة  قرية  فاإن  االأ�صا�صية،  التعليمية  املراحل  �صعيد  على 
التنمية الب�صرية ت�صرفان كلتيهما على التعليم يف القطاعني اخلا�س والعام، 
بعد اأن اأُوكل اإليهما هذا الدور من جمل�س دبي للتعليم عام 2007. اأطلقت 
مبادرة “مدار�س دبي” حتت رعاية هيئة املعرفة والتنمية الب�صرية كمبادرة 
اإن�صاء  ت�صجيع  دبي من خالل  والثانوي يف  االبتدائي  التعليم  لتطوير  دولية 
مدار�س معتمدة دولًيا وذات جودة عالية. ويتم تاأ�صي�س املدار�س التي تعمل 
حتت مظلة “مدار�س دبي” كفرع جامعي من املدار�س الدولية اأو كموؤ�ص�صات 
جديدة تقدم مناهج دولية خمتلفة. اجلانب ال�صلبي لهذا االإطار التنظيمي 
املن�صو�س  النحو  على  امل�صتوى  دون  دبلوم  درجة  مينح  اأنه  هو  الف�صفا�س 
اإىل  اأدى  مما  احلرة،  املناطق  يف  ازدهرت  والتي  التجارية  بامل�صاريع  عليه 

مزيد من التدقيق والتنظيم من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.

كاثرين لوي�س، “ خطة اإ�صالح التعليم األقيت مفتوحة للتعليق”، الوطني، 6 نوفمرب 2008.  138

اأف�صان اأحمد، ““تقلي�س املو�صوعات يف اإ�صالح املدار�س احلكومية” الوطني، 6 اأبريل 2011.  139

مقابلة املوؤلف مع م�صوؤول اأكادميي، جامعة االإمارات العربية املتحدة، العني، االإمارات العربية   140
املتحدة، فرباير 2011 .

وحدة اال�صتخبارات االقت�صادية “تقرير عن دولة االإمارات العربية املتحدة”.  141

قبل  من  للخطر  دبي  يف  التعليم  الإ�صالح  احل��رة  ال�صوق  نهج  تعر�س  وقد 
ويالتها املالية االأخرية. وكما عانت م�صاريع القطاع اخلا�س، اإال اأن دبي قد 
اأبو ظبي للح�صول على الدعم املايل. ونتيجة  اعتمدت ب�صكل متزايد على 
لذلك، فاإن املوؤ�ص�صات االحتادية، مثل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
بقاء  من  الرغم  على  دب��ي.142  يف  التعليم  قطاع  على  زائ��دة  �صلطة  متار�س 
املوؤ�ص�صات على م�صتوى االإمارة مثل هيئة املعرفة والتنمية الب�صرية، اإال اأنها 
تعمل على نحو متزايد جنًبا اإىل جنب مع املوؤ�ص�صات االحتادية للتعليم، االأمر 

الذي ي�صكك يف جدوى المركزية وان�صباط منوذج اإ�صالح التعليم. 

الآثار املرتتبة على الإ�سالح املوؤ�س�سي

تثري  االإ���ص��الح  من  خمتلطة  حالة  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  متثل 
بني خمتلف  الرثوة  تق�صيم  اأن  اإال  �صغرية،  دولة  اأنها  ففي حني  لالهتمام. 
مناذج  من  متنوعة  مبجموعة  ت�صمح  االحت��ادي��ة  وبنيتها  ال��دول��ة  اإم���ارات 
االإ�صالح تعمل يف وقت واحد. وتكمن يف اأحد طريف ال�صل�صلة نهج خ�صخ�صة 
نهيان  اآل  عائلة  �صلطة  االأخ��رى،  النهاية  ويف  التعليم،  دبي احلرة يف  �صوق 
املركزية يف اأبو ظبي التي متار�س اإ�صالح اأوتوقراطي من خالل موؤ�ص�صات 

على م�صتوى االإمارة. 

االأخرى وخ�صو�صًا  االإمارات  اأبو ظبي �صيطرتها على  تزيد  اأن  املرجح  من 
اأبو ظبي  ثروة  �صمحت  دبي عام 2009. فقد  العاملية  االأزم��ة  اأن هزت  بعد 
ميثله  كما  ال��وزارات،  اأق��دم  حول  للعمل  مواز  موؤ�ص�صات  نظام  باإن�صاء  لها 
جمل�س اأبو ظبي للتعليم، بينما يف الوقت نف�صه متار�س �صيطرة زائدة على 
هذا  االأخ��رى.  االإم���ارات  على  ت�صيطر  خاللها  ومن  االحتادية  املوؤ�ص�صات 
نحو  ينجذب  �صوف  امل�صتقبل  يف  البريوقراطية  اإ�صالح  باأن  يوحي  االجتاه 
منوذج اأبو ظبي االأكرث مركزية للمراقبة، بداًل من نهج ال�صوق احلرة يف دبي 
الذي ياأتي بالفعل يف اإطار رقابة تنظيمية اأكرب من قبل الوزارات االحتادية. 

اإىل جنيف يف يونيو 2011، بعد  يدل نقل مركز اخلليج لالأبحاث من دبي 
اعرتا�صات من دائرة دبي للتنمية االقت�صادية على نواجت املركز، على مدى 
ال�صيطرة احلكومية )االحتادية اأو على م�صتوى االإمارة( على جمايل البحث 
والتعليم . يف الوقت نف�صه، ينعك�س النفوذ الن�صبي واالأهمية الإمارة اأبو ظبي 
التي  الرائدة  اجلهود  اأن  اإال  االأخ��رى.  املجاالت  يف  االحتادية  وموؤ�ص�صاتها 
بذلت من قبل ال�صارقة على �صبيل املثال – والتي ا�صتحدثت اإن�صاء جمل�س 
ا�صت�صاري داخلي يف وقت مبكر من عام 1999 - ال تزال ذات اأهمية هام�صية 

باملقارنة مع املجل�س الوطني االحتادي. 

اإ�صالح  مركزية  على  االأفعال  وردود  ال�صيا�صي  ال�صغط  ملحدودية  ونظرًا   
االأوتوقراطي دون  املوؤ�ص�صات  اإ�صالح  اأن  اأبو ظبي، فمن املرجح  التعليم يف 
تو�صيع  و�صيتم  القريب،  امل�صتقبل  يف  ي�صتمر  �صوف  زائدة  جمتمعية  توعية 

نطاقه يف جميع اأنحاء االإمارات العربية املتحدة . 

اأف�صان اأحمد، “وزير ينادي باإ�صالح “كبري” يف التعليم” الوطني، 26 اأكتوبر 2010 ؛ خلفية   142
ا مع عدة م�صوؤولني دبلوما�صيني. مقابالت املوؤلف اأي�صً
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التعليم  نظم  اأ�صبحت  العاملي،  لالقت�صاد  واملتكامل  املتزايد  النمو  ظل  يف 
املناف�صة  على  ال��ق��درة  لرت�صيخ  تتجه  تكيفها  ودرج��ة  ونوعيتها  مبرونتها 
ن�صبة  بتوظيف  مملكة  لكل  النفطية  ال��رثوة  �صمحت  ومنوها.  االقت�صادية 
اأدى  بالطبع  العام.  القطاع  يف  مواطنيها  من  متنا�صب  غري  ب�صكل  كبرية 
هذا مع مرور الوقت اإيل انخفا�س دينامية موؤ�ص�صات القطاع العام وارتفاع 
كبري يف معدالت البطالة بني ال�صباب. يوجد لدي كل دولة من دول اخلليج 
ت�صكل �صلطتها  والتي  والتاريخية  والقبلية  الدينية  العوامل  ُمعقد من  مزيج 
العامة  القطاعات  حتويل  على  الدول  هذه  قدرة  فاإن  ذلك،  ومع  احلاكمة. 
ال�صريعة لالقت�صاد  والتكنولوجية  االجتماعية  التحديات  لتواكب  الرئي�صية 

العاملي يزيد من التحدي اجلديد وال�صرعي. 

تواجه اململكة العربية ال�صعودية وقطر واالإمارات العربية املتحدة العديد من 
هذه التحديات يف التوفيق بني قطاعات التعليم بها واحتياجات �صوق العمل: 
املتمثل يف البريوقراطية غري العملية واإرث نظام رفاهية يعتمد ب�صكل كبري 
على الريع النفطي، واحلر�س على حتقيق التوازن بني قوى العوملة والهوية 
والثقافة الوطنية واملحلية - وخا�صة يف املناطق احل�صا�صة للغة امل�صتخدمة 
ال�صريع  التحول  يتطلب  املناهج.  واإ�صالح  الدينية  والدرا�صات  التدري�س  يف 
حول  االلتفاف  نظام  كل  من  العايل  التعليم  مثل  القطاعات  من  للعديد 
يف  التعليم  اإ�صالح  اأ�صبح  الرا�صخة.  واالجتماعية  البريوقراطية  امل�صالح 
منطقة اخلليج معتمًدا علي �صيا�صة الفائزين واخلا�صرين املحتملني �صمن 
العديد من اجلماعات امل�صاركة حيث اأن كل نظام ينا�صل من اأجل االنتقال 
ا�صتجابة  اأكرث  نظم  اإىل  اجلامدة  والبريوقراطية  ال�صديدة  املركزية  من 

وابتكار ودينامية.

م�صتويات  بتجربة  الثالث  ال��دول  قامت  التعليم،  اإ�صالح  عملية  لت�صجيع 
خمتلفة من الالمركزية واخل�صخ�صة. اخل�صخ�صة هي اأحد املجاالت التي 
تاأثري  الواقع  يف  لها  يكون  اأن  وميكن  االإ�صالح  على  احلفاظ  معها  ي�صعب 
لي�صت  وحدها  اخل�صخ�صة  اأن  حني  يف  ككل.  التعليم  نظام  على  حت��ويل 
ب�صكل  ال�صيا�صية  للنخب  تتيح  اأنها  اإال  التعليم،  يف  عالية  جل��ودة  �صامنة 
كبري البدء يف اإ�صالحات منهجية قد تكون مثرية للجدل بدرجة ال ي�صتطيع 
التعليم  اإ�صالح  النظام تقدمي الدعم مبا�صرة. تخلق الالمركزية يف  معها 
جمموعة من النماذج - بع�صها ناجح وبع�صها لي�س على نف�س درجة النجاح 
التي ميكن االعتماد عليها وتاأيدها عن طريق توفري االختيارات الأولياء   -

االأمور اأو التكيف التدريجي من قبل املوؤ�ص�صات الوطنية. 

اأن  تبني  الثالثة،  اخلليج  دول  على  اأُج��ري��ت  التي  ال��درا���ص��ات  خ��الل  م��ن 
نظامها  عملية حتويل  واملحددة يف  احلا�صمة  اأكرث اخلطوات  اتخذت  قطر 
بتنفيذ  قامت  متما�صكة،  ُمعار�صة  جماعات  وجود  عدم  ظل  يف  التعليمي. 
العديد من م�صاريع االإ�صالح التعليمي التجريبية بجراأة واأن�صاأت اأبرز منوذج 

فروع جامعية غربية يف املنطقة. فقام اأمري قطر باإرادته ال�صيا�صية بتطبيق 
جمموعة من االإ�صالحات الطموحة والتجريبية، متجاوزًا مطالب املجتمع 

وحتى الكثري من النخب الليربالية.

ويف ظل عدم وجود جماعات املعار�صة املتما�صكة التي بحاجة لال�صرت�صاء، 
من  واجلامعي  الثانوي  امل�صتويني  على  القطري  التعليمي  االإ���ص��الح  ب��داأ 
خالل عملية تاأتي من امل�صتوى االأعلى لالأدنى برعاية ال�صيخ حمد وال�صيخة 
وحمدودية  التنفيذ  وت��رية  لت�صارع  نتيجة  ولكن،  لها.  دافعة  كقوة  م��وزة 
يف  غارقة  املق�صود  االإ�صالح  جوانب  من  العديد  بات  املجتمعية،  التوعية 
عدم  املثال،  �صبيل  على  االجتماعية.  واملقاومة  املتوقعة  البريوقراطية غري 
وجود اإ�صراك حقيقي للمعنيني بالنظام التعليمي قبل البدء يف تنفيذ منوذج 
ونتج  التنفيذ،  عند  كبرية  فعال جمتمعية  ردود  اإىل  اأدي  امل�صتقلة  املدار�س 
امل��وارد  تبقى  نف�صه،  الوقت  يف  مركزية.  اإداري��ة  رقابة  تطبيق  اإع��ادة  عنه 
الب�صرية وتدريب املعلمني حتديات رئي�صية تواجه التنفيذ ال�صريع لالإ�صالح 

ال�صامل على نطاق اأو�صع. 

�صعت العديد من اإمارات دولة االإمارات العربية املتحدة الإتباع ُنُهج خمتلفة 
للخ�صخ�صة، فدبي تتبني نهج ال�صوق احلرة واأبو ظبي تدعم النهج اخلا�صع 
النموذج  دبي، يحظى  املالية يف  االأزمة  وب�صبب  التعليم.  اإ�صالح  للدولة يف 
املتمركز حول الدولة الذي تقوده اأبو ظبي بنفوذ حيث يوؤكد على وجود دور 
اإ�صالح  اأبو ظبي منوذج قطر يف  البنية االحتادية. ي�صبه منوذج  اأكرب على 
عملية  املجتمعية.  امل�صاركة  جمال  يف  كبرًيا  تو�صًعا  ي�صهد  ال  حيث  التعليم، 

توليد وتنفيذ اإ�صالح التعليم ال تزال ُتدار من امل�صتوى االأعلى لالأدنى.

على عك�س قطر واالإمارات العربية املتحدة، جتنبت اململكة العربية ال�صعودية 
العايل، وهو  للتعليم  الرائد  االأجنبية. فم�صروعها  الفروع اجلامعية  منوذج 
�صراكة  مع  ولكن  بالكامل  �صعودًيا  منوذًجا  يعد   ، اهلل  عبد  امللك  جامعة 
الوطنية  املوؤ�ص�صات  اإتباعه داخل  النموذج الذي يتم  موؤ�ص�صات دولية. هذا 
ال�صعودي - والذي  التعليم  للدين يف جمال  التاريخية  نتاج املكانة  اإمنا هو 
ال�صعودي  النظام  ح��اول  �صعود.  اآل  لنظام  ال�صرعية  العنا�صر  اأح��د  يعترب 
البدء يف اإ�صالحات تعليمية مثرية للجدل دون االإخالل بتوازنه ال�صرعي عن 
طريق اإن�صاء موؤ�ص�صات جديدة وهام�صية - مثل املدن االأكادميية وال�صراكات 
الدولية واملنظمات �صبه احلكومية - ك�صتار لالإ�صالح . ووفرت االعتمادات 
ا مرجًعا خارجًيا ميكن للنظام ا�صتخدامه يف ال�صغط  واملقايي�س الدولية اأي�صً
من اأجل اإ�صالحات املناهج احل�صا�صة �صيا�صًيا. مُتّكن هذه اال�صرتاتيجيات 
وزارات  مثل  القائمة،  املوؤ�ص�صات  مع  املبا�صر  التحدي  جتنب  من  النظام 
ُتعطي فيه  الوقت الذي  الرا�صخة، يف  الدينية  الرتبية والتعليم وم�صاحلها 
الُنخب التكنوقراطية ورجال االأعمال م�صاحة �صيا�صية لل�صروع يف اإ�صالحات 

مثرية للجدل. 

اخلامتة
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النماذج الرتبوية املُختلفة التي تتبعها دول جمل�س التعاون اخلليجي الثالث 
واملوارد  واالأيديولوجيا  الدميوغرافيا  اأن  اإيل  ُت�صري  درا�صتها هنا،  والتي مت 
لها دور هام يف حتديد قدرة وا�صتعداد النظام امللكي على موا�صلة االبتكار 
جديدة  موؤ�ص�صات  ا�صتخدام  وهو  م�صرتك  تكتيك  هناك  ولكن  املوؤ�ص�صي. 
اأرامكو  و�صركة  قطر  وموؤ�ص�صة  للتعليم  ظبي  اأبو  جمل�س  مثل  خارجية،  اأو 
ال�صعودية للتحايل على البريوقراطية املتفاقمة يف النظام امللكي ليتم تنفيذ 
امل�صروع  فاإن  ذلك،  ومع  �صريع.  ب�صكل  ب��ارزة  جتريبية  اإ�صالحية  م�صاريع 

التجريبي هو اأحد االأ�صياء، والتحول املنهجي هو ال�صيء االآخر. 

قام النظام ب�صكل كبري يف كل بلد من البلدان التي متت درا�صتها بو�صع 
للم�صاركة  ك��ب��ريُا  اع��ت��ب��ارُا  اإع��ط��اء  دون  التعليم  اإ���ص��الح  عملية  وتنفيذ 
�صديدة.  فعل  ردود  اإث��ارة  اإيل  االأحيان  من  كثري  يف  اأدى  مما  املجتمعية، 
مل تقم اأي دولة التي متت درا�صتها بت�صجيع امل�صاركة املجتمعية املبا�صرة 
اأبعد من  اإيل  ي�صل  قد  البريوقراطي  التحايل  ولكن،  التعليم.  اإ�صالح  يف 
هذا. ويف نهاية املطاف، �صيحتاج كل نظام اإيل اإعادة �صياغة عالقته مع 
امل�صتدام  االإ�صالح  ليتم  التعليم  قطاع  داخل  املختلفة  امل�صالح  جماعات 

للموؤ�ص�صة بداًل من املبادرات املوؤقتة. 

با�صتخدام  املذكورة  التغيريات  كافة  عك�س  مُيكن  اال�صتدامة،  حيث  من 
واالإم��ارات،  مثل قطر  للنفط  امتالًكا  االأق��ل  ال��دول  التنفيذية. يف  االأوام��ر 
تعليمي  اإ�صالح  لتبني  الالزمة  املالية  وامل��وارد  ال�صيا�صية  االإرادة  ت�صكل  ال 
ال�صيا�صية  املعار�صة  وجود  وعدم  ال�صكانية  الرتكيبة  ب�صبب  النطاق.  وا�صع 
املنظمة، من غري املرجح اأن يتغري منوذج االإ�صالح الذي ياأتي من امل�صتوى 
القريب.  امل�صتقبل  تغرًيا جوهرًيا يف  الدول  اأي من هذه  لالأدنى يف  االأعلى 
ومع ذلك، ورغم املوارد املالية ال�صخية، يواجه اإ�صالح التعليم يف اأبو ظبي 
التنفيذ.  وت��رية  من  حتد  التي  احلقيقية  الب�صرية  امل��وارد  حتديات  وقطر 
وخا�صة  بهم،  االحتفاظ  مع  املوؤهلني  املعلمني  تدريب  �صرعة  على  فالقدرة 
يف مناهج العلوم والريا�صيات اجلديدة التي ُتدر�س باللغة االإجنليزية فقط، 
وهي  ال�صعودية،  العربية  اململكة  يف  الوطني.  االإ�صالح  ونطاق  وترية  قللت 
من اأكرب واأكرث الدول تاأثرًيا يف منطقة اخلليج، يظل اإ�صالح التعليم عملية 
توازن دقيق بني ا�صرت�صاء العلماء واحلاجة اإىل اإيجاد فر�س العمل ال�صريعة 
لل�صباب يف القطاع اخلا�س. فتكاليف تعقب االإ�صالحات املنهجية، الإيجاد 
وظائف يف القطاع اخلا�س واختبار قدرة النظام امللكي على حتويل القطاع 

العام، تكون مرتفعة. 

مبا اأنه من ال�صابق الأوانه اأن نذكر كيف اأن اإن�صاء معايري للتعليم وموؤ�ص�صات 
ابتكارية تكون اأكرث ارتباًطا باملعايري العاملية �صيوؤدي اإىل حتويل العالقة بني 
�صيتطلب  تعليمًا  اأكرث  �صكان  وجود  اأن  املرجح  فمن  ومواطنيها،  الدولة  كل 
وجود موؤ�ص�صات عامة تتميز با�صتجابة ودينامية اأعلى. تبقى م�صاألة اإذا ما 

موؤ�ص�صات  يوفر  اأن  احلايل  االأوتوقراطي”  “التحديث  لنموذج  ميكن  كان 
عامة دينامية وقادرة على املناف�صة عاملًيا خا�صعة للدرا�صة. وكما تبني من 
اأبو ظبي وقطر، اإن امتالك االإدارة ال�صيا�صية واملوارد املالية الكبرية ال يعني 

اأن عملية حتويل التعليم لن تكون بطيئة وغري منتظمة. 

م�صارات االإ�صالح التعليمي التي تتبعها كل دولة لها انعكا�صات وا�صعة النطاق 
البريوقراطية  القطاعات  يف  املوؤ�ص�صي  لالإ�صالح  املبذولة  اجلهود  على 
االأخرى. فكما يت�صح من اإن�صاء املدن التعليمية واملوؤ�ص�صات املوازية الإحداث 
اإ�صالحات تثري اجلدل، فمن املمكن تنفيذ منوذج االإ�صالحات ب�صرعة من 
اإىل حد  فاإن هذه اجلهود مقيدة  البريوقراطية. ومع ذلك،  املناورة  خالل 
ال�صامل  االإ�صالح  موؤكدة.  غري  النظام  بقية  اخ��رتاق  على  وقدرتها  كبري، 
ردود  من  للحد  م�صاركة  وطرق  اأو�صع  اجتماعًيا  ت�صاوًرا  يتطلب  وامل�صتدام 
الفعل وزيادة اال�صتجابة البريوقراطية. بدون هذه االآليات، من املرجح اأن 

يظل اإ�صالح التعليم �صطحًيا وغري كاٍف لتحقيق هذه املهمة.
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 يقوم مركز بروكنجز الدوحة باالأبحاث ال�صيا�صية امل�صتقلة املتعلقة بال�صوؤون 
االجتماعية واالقت�صادية واجليو�صيا�صية التي تواجه الدول واملجتمعات ذات 
االأمريكية.  املتحدة  الواليات  مع  العالقات  ذلك  يف  مبا  امل�صلمة،  االأكرثية 
ال�صمو  �صاحب  ح�صرة  ودعم  روؤية  بف�صل  الدوحة  بروكنجز  مركز  تاأ�ص�س 
ال�صيخ حمد بن خليفة اآل ثاين، اأمري دولة قطر، وهو يعك�س اإلتزام موؤ�ص�صة 

بروكنجز باأن تتحول اإىل مركز اأبحاث عاملي. 

 يتلقى املركز الن�صح واالإر�صاد يف ما يتعلق باالأبحاث والربامج من جمل�س 
امل�صت�صارين الدويل برئا�صة ال�صيخ حمد بن جا�صم بن جرب اآل ثاين والرئي�س 
امل�صارك �صرتوب تالبوت، رئي�س موؤ�ص�صة بروكنجز، وع�صوية كل من: مادلني 
اإدوارد دجرجيان، وجهات  اأولربايت، �صامويل برغر، زبيغنيو بريجن�صكي، 
حبيب اهلل، مو�صى هتام، برويز هودبوي، رميا خلف هنيدي، منري قريدار، 
اإ�صماعيل �صراج الدين، وفريد زكريا. يدير  رامي خوري، عطاء الرحمن، 

املركز �صلمان �صيخ.

افتتاحه  ومّت   ،2007 يناير  من  االأول  اإىل  تعود  باتفاقية  املركز  اإطالق   مّت 
ر�صميًا من قبل معايل ال�صيخ حمد بن جا�صم بن جرب اآل ثاين، رئي�س الوزراء 
و وزير خارجية دولة قطر يف 17 فرباير 2008، بح�صور كارلو�س با�صكوال، 
ال�صيا�صة  ل��درا���ص��ات  بروكنجز  موؤ�ص�صة  رئي�س  نائب  اآن���ذاك  ك��ان  ال��ذي 
اخلارجية ، ومارتن اإنديك، املدير املوؤ�ص�س ملركز �صابان يف بروكنجز و نائب 
رئي�س املوؤ�ص�صة لدرا�صات ال�صيا�صة اخلارجية، وهادي عمرو،املدير املوؤ�ص�س 

ملركز بروكنجز الدوحة.

التي  والربامج  باالأبحاث  الدوحة  بروكنجز  مركز  يقوم  ر�صالته،   ولتحقيق 
وعامل  امل��دين  واملجتمع  احلكومات  من  ب��ارزة  �صخ�صياٍت  م�صاركة   ت�صمل 
االأعمال وو�صائل االإعالم واالأكادمييني على حّد �صواء، يف ق�صايا ال�صيا�صات 
العامة الهامة املتعلقة باملجاالت املحورية الثالث التالية: 1- الدميقراطية 
و االإ�صالح ال�صيا�صي؛ 2- القوى النا�صئة يف ال�صرق االأو�صط؛ 3- ال�صراع و 

عمليات ال�صالم يف املنطقة.

 يعترب مركز بروكنجز الدوحة منرب اأبحاث موؤ�ص�صة بروكنجز يف املنطقة، 
جهودًا  امل��رك��ز  اأج��ن��دة  وت�صمل  ك��اف��ة.  النظر  وج��ه��ات  على  منفتح  ه��و  و 
العامة  ال�صيا�صات  حواراٍت حول  عقد  اإىل  الدعوة  ت�صم  اأ�صا�صية مرتابطة 
الواليات  ومن  املنطقة  من  فكر  وق��ادة  اأعمال  ورج��ال  �صيا�صيني  ق��ادة  مع 
ي�صغرون مراكز مرموقة  يف  زائرين  باحثني  ا�صت�صافة  االأمريكية؛  املتحدة 
املجتمعات االأكادميية وال�صيا�صات العامة  لكتابة االأبحاث التحليلية؛ ودعوة 
و�صائل االإعالم لن�صر حتاليل بروكنجز. و ي�صاهم مركز بروكنجز الدوحة، 
و  ت�صميم  يف  بروكنجز  وموؤ�ص�صة  القطرية  اخلارجية  وزارة  مع  بالتعاون 
تنظيم منتدى اأمريكا والعامل االإ�صالمي ال�صنوي، الذي يجمع قادة بارزين 
يف جماالت ال�صيا�صة واالأعمال واالإعالم والعامل االأكادميي واملجتمع املدين، 
مركز  يحافظ  ر�صالته،  حتقيق  ويف  ال�صروريني.  والنقا�س  احلوار  الإج��راء 
النوعية  اأال وهي  االأ�صا�صية،  بروكنجز  موؤ�ص�صة  قيم  الدوحة على  بروكنجز 

و اال�صتقاللية و التاأثري.

نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة 
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�سباب ومتعلمون ومعتمدون على القطاع عام: تلبية تطلعات اخلريجني 
وتنويع العمالة يف قطر والإمارات العربية املتحدة

درا�صة حتليلية، زميلة بنجالواال

ما مدى ا�ستقرار الأردن؟ اإ�سالحات امللك عبد اهلل غري املكتملة وحتدي 
الربيع العربي
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درا�صة حتليلية، اأنوار بوخر�س

2010

الإ�سالمية  اجل��م��اع��ات  �ستلجاأ  ه��ل  ال��ق��م��ع:  جت��اه  الإ���س��الم��ي��ني  فعل  رد 
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موجز ال�صيا�صة، �صادي حميد

تن�سيط ال�سالم: دور خطوط اأنابيب الغاز و البرتول يف التعاون الإقليمي
درا�صة حتليلية، �صليم علي
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مواجهة منو ال�سبكات الإرهابية يف املغرب العربي: حتويل التهديدات اإىل 
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فر�سة ع�سر اأوباما:هل ميكن للمجتمع املدين امل�ساعدة يف ردم الهوة بني 
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