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التعليم والربيع العريب :املقاومة ،واالصالح ،والديموقراطية
حممد عبد اللطيف احلريب
باحث دكتوراه بكلية الرتبية ،جامعة أندروز ،بريين سربينغز ،ميشيغان ،الواليات املتحدة األمريكية
قدمت يف 2017/ 12 /24م

قبلت يف 2018 / 2/15م

امللص
هتدف الورقة احلالية عرض ملخص لكتاب التعليم والربيع العريب :املقاومة ،واالصالح،
والديموقراطية ،الصادر عن دار سينس للنرش عام  ،2016وتتضمن الورقة عرض لكيفية توظيف
أفكار هذا الكتاب واالستفادة منها.
الكلامت الداللية :التعليم ،الربيع العريب ،املقاومة ،االصالح ،الديموقراطية.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.1.2.11
303
International Journal of Research in Educational Sciences

حممد عبد اللطيف احلريب
م2018 )2( ) العدد1( املجلد

Education and the Arab Spring: Resistance, Reform, and Democracy
Alharbi, Mohammed Abdullatif
PhD Researcher in Andrews University, USA.
Received 24 December 2018

Accepted 15 February 2018

Abstract
This paper aims to summary of the new bock (Education and the Arab

Spring: Resistance, Reform, and Democracy) which published by Sense
Publishers in 2016. The paper includes how can researchers to use benefit from the
ideas that presented in this bock.
Key words: Education, Arab Spring, Resistance, Reform, and Democracy.
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مقدمة:
نستعرض قراءة لكتاب (التعليم والربيع العريب :املقاومة ،واإلصالح ،والديمقراطية) ،الذي حرره
(عيد حممد ،هانا آر جريبر ،سليامن أبو القاسم) ،ونرشته دار سينس للنرش بروتردام( ،الرقم الدويل
املوحد للكتاب  ،)978-94-6300-471-8وعدد صفحاته 160صفحة.
يف هذا الكتاب قامت جمموعة من الكتاب بدراسة حالة التعليم يف املنطقة العربيةة قبةو وبعةد
الربيع العريب .حيث شهدت منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ثةورات متزامنةة بةدأت يف تةونس
عندما أحرق شاب ُيدعى حممد البوعزيزي نفسةه حية اا احتجاجة اا عةع واةعه االقتصةادي املتةدهور
(هنري ،جي-هيانغ & ،باركس .)2012 ،انتقلت أمواج الثورة التونسية إىل العديد من دول الرشةق
األوسط املجاورة – ابتداء من الدول االفريقية املجاورة -ليبيا ومرص ،-ثم انتقلت إىل اليمن وسوريا.
دفعت هذه االاطرابات العديد من احلكومات يف املنطقة إىل إجراء إصةالحات اقتصةادية وسياسةية
لتجنب وصول هذه الثورات إليهم .ويرجع السبب وراء هذه االحتجاجات -أو هةذه السلسةلة مةن
الثورات املعروفة بالربيع العةريب -إىل "نتةاج عقةود مةن األن مةة السياسةية القمعيةة واالسةتبدادية،
والسياسات االقتصادية الفاشلة ،والتهميش االجتامعي وإثارة سخط فئةات مةن الشةعب ،وال سةيام
الشباب" (عيسى ،2012 ،صفحة  .)2ورغم اختالف مطالب املت اهرين من منطقةة إىل أخةر  ،إال
أننا نجد بعض القواسم املشرتكة ،كان من أبرزها توفري أجواء ديمقراطية باإلاةافة إىل اإلصةالحات
السياسية واالقتصادية .وكان التعليم مواع اهتامم دائم بالنسبة للشباب ،ولطاملةا نةاد العديةد مةن
املت اهرين بإصالح التعليم وجعله متوافق اا مع سوق العمو .لةذل يسةعى مؤلفةو هةذا الكتةاب إىل
إثبات املبدأ القائو بأن التعليم هو السبيو الوحيد ملساعدة النا

عع الوقوف صف اا واحةد اا لإلصةالح

والبناء ومقاومة ال لم.
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استعراض:
يف الفصو التمهيدي ،يبدأ املحررون برسد موجز لألحداث التي أدت إىل اندالع الربيع العريب
يف تونس وكيف انتقلت إىل البلةدان املجةاورة .وبعةد لة يتطرقةون إىل دح الةدور الةذي تلعبةه
التكنولوجيا ،وحتديد اا وسائو التواصو االجتامعي يف استمرار هذه الثورات وحتقيقها لبعض أهدافها.
وعالوة عع ل  ،يقوم املحررون بتوايح العالقة بني الديمقراطية والتعليم ،والشكو الذي جيب أن
يكون عليه التعليم يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا؛ إ أن التعليم وحرية الفكر مها السةبيو الوحيةد
لتمكني مجيع فئات الشعب من مواجهة حتدياهتم .وتسهم الفصول الالحقةة يف دعةم وتواةيح هةذا
الرأي ،وتشكو خطوة جادة نحو البحث عن حلول للمشةاكو والتحةديات التةي تواجةه التعلةيم يف
الرشق األوسط وشامل أفريقيا بعد الربيع العريب ،ومن أمثلتها املساواة يف احلصول عع التعليم وتةأثري
املناهج الدينية عع العالقات بني الطالب من خمتلف الديانات.
حيتوي الكتاب عع ثالثة أقسام رئيسة تم تقسيمها إىل ثامنية فصةول تنةاقش حالةة التعلةيم يف
املنطقة العربية قبو الربيع العريب والتغريات التي طرأت عقب هذا الربيعُ .ي ِهر القسةم األول ،الةذي
يتكون من فصلني ،بعض القضايا واملشكالت التي كانت تواجه الفصول الدراسية قبو الربيع العريب،
مثو تدريس الديمقراطية وبرامج التطوير املهني للمعلمني .ويأيت القسم الثاين يف ثالثة فصول ملناقشة
بعض القضايا اهلامة املتعلقة بتعلةيم الشةباب ،وفةدف إىل حتديةد مةد حتقيةا األهةداف التعليميةة
املنشودة بعد ثورات الربيع العريب .أما القسم األخري ،الذي يضم ثالثةة فصةول ،فيستكشةف تعلةيم
األقليات غري املسلمة ،والتغيةري يف األيديولوجيةة واهلويةة ،والةدور الةذي تلعبةه بعةض املؤسسةات
التعليمية والدينية بعد الربيع العريب.
جمموعة من الباحثني من خمتلف أنحاء العامل قد تعاونت لدراسة حالة التعليم يف بلدان خمتلفةة
يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا الستكشاف حالة الديمقراطية يف التعليم يف املنطقة العربيةة .ورغةم
اتساع رقعة البلدان العربية ،فإن الرتكيز يف هذا الكتاب قةد انصةب عةع التعلةيم يف مرصة .يف أربعةة
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فصول – نصف الكتاب-يناقش الكتاب القضةايا التعليميةة يف مرصة ،يف حةني مل يتطةرق إىل أي مةن
الدول األخر مثو سوريا وليبيا عع اإلطالق .وقد يرجع لة إىل الواةع السةياري غةري املسةتقر
والنزاعات املتكررة يف كو من سوريا وليبيا .فسوريا ،عع سبيو املثالُ ،تعد إحد الدول التي تةأثرت
بشكو مباد بالربيع العريب وما زالت تعاين حتى يومنا هذا .ويعيش العديد من املواطنني السوريني يف
خميامت الالجئني ،حتت إداف املفواية السامية لألمم املتحةدة لشةؤون الالجئةني ( ،)UNHCRيف
العديد من الدول املجاورة مثو األردن ولبنان وتركيا .ووفق اا للمفواية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني ،بلغ عدد األطفال السوريني امللتحقني بالتعليم الرسمي يف هناية متوز  /يوليو  2017حوايل
 930000طفو سوري ،وأكثر من  117200طفو مسةجلني يف التعلةيم غةري الن ةامي يف املخةيامت
واملجتمعات املضيفة .ورغم تزايد أعةداد النةازحني السةوريني وتةدهور األواةاع التعليميةة ،إال أن
الكتاب مل يتناول التعليم السوري يف أي من فصوله .وعالوة عع ل  ،مل يكر

سو فصةو واحةد

لدراسة الديمقراطية يف التعليم يف مجيع البلدان العربية قبو الربيع العريب .ولةذل  ،مل يكةن التنةوع يف
اختيار البلدان املستهدفة للدراسات شام ا
ال ألكرب قدر ممكن من بلدان العةامل العةريب ممةا يةدل عةع أن
الكتاب غري متوازن يف هنجه.
تتنوع مواوعات الكتاب بني الرسد التارخيي ،وحتديد املشاكو ،والتوصية باحللول املناسةبة.
حيث تتميز املنطقة العربية بوجود العديد من املؤسسات التعليمية العريقة؛ فاألزهر ،الذي تأسس عام
 969م (جيسن  ،)2010 ،عع سبيو املثالُ ،يعد واحد اا من أهم مؤسسات التعليم الةديني يف العةامل
اإلسالمي  .ويرد يف الفصو األخري تاريخ موجز لألزهر والدور الةذي يلعبةه يف املنطقةة منةذ نشةأته،
والتغيري الذي حدث بعد الربيع العريب.
كان تقديم احللول العملية سمة بارزة يف الكتةاب؛ ألنةه ال يعةرض التحةديات التةي تواجةه
التعليم بعد الربيع العريب فحسب ،بو يقرتح أيض اا توصيات يمكن أن تسهم بشكو كبري يف حو تلة
التحديات .وعع سبيو املثال ،فدف الفصو الساد

إىل دراسة الدور الذي تقوم به اجلامعات الغربية
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يف املنطقة العربية .فاجلامعة األمريكية يف الكويت ،عع سبيو املثال ،تواجه حتدي اا يف احلفاظ عةع مزايةا
ن ام التعليم الغريب دون إظهار اهليمنة والثقافة والفلسفة الغربية .لةذل  ،جيةب عةع اجلامعةة إعةادة
الن ر يف رؤيتها ،ورسالتها ،وتوجهها الفلسفي إ ا كانت ترغب يف ختفيف العواقب التي قد تنتج مةن
اظهار اهليمنة الغربية يف جمتمع عريب .ويسهم تنوع املواايع التي يناقشها الكتاب يف إافاء بعةد آخةر
من خالل تشكيو رؤية مستقبلية مرشقة أساسها اهلوية اإلسالمية.
ونخلص مما سبا أن هلذا الكتاب دور اا هام اا يف سد الفجوة يف األدبيةات البحثيةة مةن خةالل
تسليط الضوء عع واع التعليم يف املنطقة العربية التي ُتعد من أكرب املناطا يف العامل ،سواء قبو الربيع
العريب أو بعده .و ُيعد بمثابة دليو قيم لصانعي القرار ،واملعلمني ،وعامة النا

يف الةداخو وااةارج.

ويف الوقت اته ،ينتقةد الكتةاب األواةاع الديمقراطيةة يف التعلةيم يف العةامل العةريب ،ويقةدم دلةي ا
ال
للمعلمني حول كيفية تدريس الديمقراطية يف الفصول الدراسية .كام يثري الكتةاب أسةئلة رئيسةية قةد
تسهم يف صيا غة مستقبو التعليم يف املنطقة العربية :ما هو تأثري القوة املهيمنة عع التعليم عع الصةعيد
العاملي ،وكيف أسهمت يف التعليم يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا؟ وما هةي القضةايا التةي تواجةه
األقليات غري املسلمة يف التعليم؟ ومن ناحية أخر  ،يتجاهو الكتاب بعض اجلوانب اهلامة للتعلةيم،
والتي طرأت بعةد ثةورات الربيةع العةريب .فعةع سةبيو املثةال ،مل فةتم الكتةاب يف أي مةن فصةوله
باستكشاف التعليم يف خميامت الالجئني السوريني داخو سوريا أو خارجها .وقد يةتم الن ةر إىل هةذه
األسئلة التي مل تتم اإلجابة عليها بعد عع أهنا حتفيز للقراء ودعوة هلم للتفكةري بشةكو عمةا ونقةدي
حول واع التعليم يف الرشق األوسةط وشةامل أفريقيةا بعةد الربيةع العةريب ،وقةد يةتم الن ةر إليهةا
كتوصيات للدراسات املستقبلية للمهتمني بالتعليم يف العامل العريب.
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نبذة عن ناقد الكتاب
،حممد عبد اللطيف احلريب هو طالب دويل مبتعث من اململكة العربية السعودية إىل كلية الرتبية
 يقةوم حممةد بدراسةة املنةاهج. الواليات املتحدة األمريكية، ميشيغان، بريين سربينغز،جامعة أندروز
 يتمثةو هدفةه الرئيملة يف املسةاعدة يف حتسةني تعلةيم. وجمال اهتاممه هةو تعلةيم املعلمةني،والتعليم
الرياايات من خالل تزويد املعلمني بأساليب تربوية قائمة عع البحوث للنهوض بةالتعلم يف القةرن
.احلادي والعرشين
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