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مستقبل التعليم في دول الخليج العربي -منظور مهني

يستيدؼ البحث تقديـ تصور ميني عف مستقبؿ التعميـ في دوؿ الخميج العربى في
ضوء ما تمر بو المنطقة العربية مف تحديات ونزاعات سياسية ،وما تمر بو اإلنسانية مف
تحديات العولمة السياسية واالقتصادية والثورات المعرفية والتكنولوجية ،وتأثير ذلؾ عمى دوؿ
وتعميميا ،ولتحقيؽ ىدؼ البحث استخدـ المنيج الوصفي
ومينيا
اقتصاديا
الخميج العربي
ً
ً
ً
االستقرائى لممستقبؿ بصيغة  ،Barryوالتي يطمؽ عمييا ) ،(TIPوىى اختصار لػػػػػػ ،Trends
و ،Implicationsو ،Predictionsمف خالؿ تحديد االتجاىات والتحديات الدولية واإلقميمية
ومينيا ،والتنبؤ بمستقبؿ
اقتصاديا
والمحمية ،ومضامينيا وتاثيراتيا عمى المجتمع الخميجي
ً
ً
التعميـ ومؤسساتو في دوؿ الخميج والدور المنوط بو في مواجية تمؾ التحديات ،وأوضحت
تأثير
ًا
النتائج أف دوؿ الخميج العربي تواجو العديد مف التحديات التي تؤثر عمى اقتصادىا
مباشر ،وبالتالي مستقبؿ التعميـ وسوؽ العمؿ في ىذه الدوؿ مما يفرض عمى حكوماتيا اتخاذ
ًا

التدابير الالزمة لمواجيتيا.

الكلمات المفتاحية :تصور مهني ،مستقبل التعليم ،سيناريوهات المستقبل
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The Future of Education in Arab Gulf - Professional Perspective
This research aims at submitting a professional perspective
about future of education in Arab Gulf states according to the
challenges and political conflicts that is going through the Arab
region and according to the political and economical globalization
challenges, knowledge and technological revolutions, and their
economic, educational and professional impact on Arab Gulf
countries. To achieve this aim, the research used the inductive
descriptive method for the future, in the shape of “Barry”, which is
also called (TIP), that means Trends, Implications, and Predictions,
throughout defining the international, regional and local challenges,
and their implications on Gulf society economically and
professionally, and to predict the future of education and its
institutions in the Gulf states and the role assigned against these
challenges. The results showed that the Arab Gulf countries face
many challenges that directly affect on the economy, and
consequently the future of education and labour market in these
countries, that impose upon the governments taking the necessary
actions to confront it.

Keywords: Professional Perception, Future of Education, Scenarios
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مكدمة:
نعيش اليوـ في عالـ ديناميكي متغير ،تتسارع فيو وتيرة االبتكارات واال كتشافات في
جميع الحقوؿ والمياديف ،وأصبح التغيير سمة العصر الحالي ،ودخمت دوؿ العالـ في مواجية
أستشرؼ ما
ا
اجتماعيا ،يصعب معيا
اقتصاديا و
سياسيا و
مباشرة مع تحديات متعددة ومعقدة
ً
ً
ً
سيكوف عميو المستقبؿ.
وقد أدت العولمة والتطورات العممية والتقنية المعرفية وتكنولوجيا االتصاالت
والمعمومات إلى قفزة معرفية كبيرة كما ونوعا؛ كما تطورت طرائؽ التعامؿ معيا مف خالؿ
التقنيات الرقمية التي تسمح بتخزينيا ومعالجة متطمباتيا بسيولة ،وتتيح نقميا ونشرىا عمى
نطاؽ واسع بسرعة وفاعمية وساىمت في تكويف مجتمع عالمي يتمتع بمعرفة مشتركة في كؿ
مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية تجسدت في بروز العديد مف المصطمحات
الجديدة مثؿ الرأسماؿ ألفكري ،والحكومة اإل لكترونية ،واقتصاد المعرفة ،واقتصاد االبتكار،
والمجتمع الرقمي ،وادارة المعرفة..الخ( ]4[.المحايدة  ،6001 ،ص .)41يفترض اف يكوف
التوثيؽ بيذه الطريقة وىكذا فى كؿ المراجع داخؿ المتف
وتعيش البمداف العربية  -ومنيا دوؿ الخميج  -تغيرات اجتماعية عكسيا سوؽ العمؿ
الذي بدأ يفرز احتياجات جديدة واختصاصات حديثة تتطمب مف النظاـ التعميمي االستجابة
ليا ،مف خالؿ مخرجاتو ،مما يتطمب استحداث أنماط تعميمية جديدة تسيـ في توفير عمالة
ذات كفاءة عالية ومناسبة ،وتحويؿ التعميـ إلى أداة فعالة في عممية التنمية ،تتواءـ مخرجاتو
مع سوؽ العمؿ المتحرؾ باستمرار ،مف خالؿ خطة دقيقة ،ورؤية واضحة ،ومناىج ،وأساليب
تحقؽ تمؾ الغاية.
ويتكوف النظاـ العربى ،سواء في إطاره الشامؿ المتمثؿ في جامعة الدوؿ العربية ،أو
في تكتالتو ألفرعية التي بقى منيا مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية ،مف عدد مف
حاليا ،غير أف اإلرىاب بات ييدد وحدة الدوؿ
الوحدات تتمثؿ في الدوؿ العربية الموجودة ً
وسالمتيا اإلقميمية ،صحيح أف تيديد الوحدة الداخمية لكؿ الدوؿ العربية أمر سابؽ لتصاعد
اإلرىاب عمى النحو الحالي ألسباب إثنية ،أوقومية ،أو تاريخية ،أو لسياسات خاطئة لمسمطات
المسؤولة في تمؾ الدوؿ ،وبدأ الخطر الجسيـ الذى يموح بالنسبة لوحدات النظاـ العربى
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يتصاعد عمى نحو غير مسبوؽ بما فعمتو "داعش" في العراؽ ،وما تضمنو لممرة األولى مف
سيطرة إقميمية لحركة إرىابية عمى مناطؽ بعينيا ،واعالف لدو ًؿ ،وامتالؾ لموارد مادية واسعة

جمعتيا باالستيالء عمى أمواؿ المصارؼ في المناطؽ التي سيطرت عمييا ،وتحكميا في مواقع
نفطية ميمة ،واألمواؿ التي تدفع عمى سبيؿ ألفدية في حاالت االختطاؼ ،فضال عف التمويؿ

الخارجى.

[]6

وتواجو مجتمعاتنا العربية تحديات جساماً في سبيؿ إرساء جيودىا التنموية

االقتصادية منيا واالجتماعية ،ولعؿ مف أىـ ىذه التحديات القدرة عمى استثمار اإلمكانات
والطاقات البشرية اليائمة الموجودة في الدوؿ العربية في كافة المستويات واألصعدة ،األمر
الذي يتطمب التحوؿ إلى اقتصاد المعرفة واالبتكار الذي يستند إلى نظاـ تعميمي فعاؿ ،ونظاـ
اقتصادي متجدد ،ونظاـ مؤسسي كؼء ،يشجع اإلبداع ،ويعتمد عمى تقنية المعمومات
واالتصاالت.

[]3

وأغمب النظـ التعميمية تعمـ الطالب عف الماضى أكثر مما تعدىـ لفيـ اوالتعامؿ مع
احتياجات المجتمع ا لمستقبمى ،ولذا وجب عمى المؤسسات التعميمية اف تتوقع المستقبؿ
والمعارؼ والميارات والسموكيات التي سيحتاجيا الشباب حاؿ قياميـ بأدوارىـ المفترضة ،ومف
ثـ التخطيط اليجاد طرؽ العدادىـ لمجتع مستقبمى.

[]1

وعمى الرغـ مف أف المنطقة العربية تضـ أقدـ حضارات التاريخ البشري ،وكانت ميد
لمديانات السماوية ،التي تدعو في مجمميا إلى التسامح والتعايش مع األخر المختمؼ ،فإف
اضحا ليذه المفاىيـ خالؿ السنوات الماضية ،فمع اختالؼ المصالح وتعارضيا[،]1
غيابا و ً
ثمة ً
وبعد إسقاط األنظمة التسمطية ،دخمت دوؿ الثورات العربية مراحؿ انتقالية متعثرة ،حيث

احدا تجمت مالمحيا
تكرست فييا تباينات وتمايزات فكرية وسياسية أكثر عمقًا وعنفًا في أف و ً
في خطاب الكراىية والطائفية وألفرز المجتمعى والتأسيس لمنظومة قيمية سياسية وأخالقية
تعمي الذات.
وفي ظؿ التقمبات السياسية العنيفة التي تشيدىا المنطقة العربية والشرؽ األوسط
بشكؿ عاـ ،تنادي الحكومات الغربية باحتراـ حقوؽ اإلنساف والديمقراطية ،وحؿ مشكمة الشرؽ
األوسط إال أنيا عمى مستوى الممارسات ،ظمت سياستيا تدور حوؿ ثالثة أىداؼ رئيسية،
ىى :أمف دولة االحتالؿ اإلسرائيمي ،وبقاء تفوقيا العسكرى النوعى عمى العرب ،وضماف تدفؽ
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النفط بأسعار مناسبة ،وعدـ وقوعو تحت سيطرة حكومات مناوئة لمغرب ،وضماف بقاء
الحكومات العربية الحميفة ،وعدـ وصوؿ قوى وطنية لمحكـ تحظى بشرعية شعبية حقيقية،
خوفًا مف قياميا بتعديؿ سياستيا مع الغرب.

[]2

وتكمف أىـ التحديات أماـ دوؿ المجلس في كيفية االنتقاؿ مف اقتصاد تقميدي يعتمد

عمى النفط إلى اقتصاد يعتمد عمى منظومة تقودىا مؤشرات االقتصاد المعرفي ،قائـ عمى
قواعد إنتاج تنافسية ،وصناعات وطنية ابتكارية ،وما يتطمبو مف إعداد جيد لمموارد البشرية
الوطنية إلى جانب وضع ضوابط سميمة الستقطاب عمالة وافدة تتناسب مع متطمبات المرحمة
الراىنة.
ولف تتمكف دوؿ مجمس التعاوف مف ذلؾ إال إذا تبنت معايير قائمة عمى القد ارت الذاتية
وتطوير الموارد البشرية ،مف خالؿ منظومة تعميمية فعالة ،واعطاء دور أكبر لمقطاع الخاص
جرء إصالحات
في المشاريع اإلستراتيجية ورفع نسبة مساىمتو في الصناعات التحويمية ،وا ا
كبيرة في نظاـ التعميـ والتدريب بما يحقؽ المواءمة بيف سوؽ العمؿ والنظاـ التعميمي.
مف ىنا جاءت فكرة ىذا البحث في رصد التحديات الدولية واإلقميمية والمحمية التي
وتعميميا،
ومينيا
اقتصاديا
تواجييا دوؿ الخميج العربي وتأثيراتيا عمى أوضاع ىذه الدوؿ
ً
ً
ً
والتنبؤ بسيناريوىات مستقبؿ التعميـ وسوؽ العمؿ في ضوء ذلؾ ،وختاماً تقديـ جممة مف

المقترحات اإلجرائية لمتعامؿ مع السيناريوىات المحتممة مف خالؿ منظومة تعميمية قادرة عمى
تطوير سوؽ العمؿ الخميجي وتمبية متطمباتو المينية بما يكفؿ النمو االقتصادي واالجتماعي
الذى يساند دوؿ الخميج العربية في مواجية التحديات التي تواجييا.

مشكلة البحح:
يعد التعميـ العامؿ األساسي في بناء األوطاف والمجتمعات ،حيث يناط بو إعداد الطاقات
عمميا وتزويدىا بعوامؿ التطور والتنمية ،ومف المؤكد أف االرتقاء بمستوى الميف
البشرية
ً
التعميمية يشكؿ حجر الزاوية في تجويد مخرجات النظاـ التعميمي ،وبالتالى النيوض بالميف
األخرى كافة ،فالمؤسسات التعميمية ىى األداة ألفاعمة لتحقيؽ أغراض المجتمع وغاياتو،
ومؤسساتو االجتماعية واالقتصادية والثقافية في حركتيا التطويرية لممجتمع.
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وتعتبر السياسات التعميمية مف العوامؿ التي تساعد عمى نشوء ظاىرة البطالة في
المجتمعات ،فميست العبرة بعدد الخريجيف بقدر ما ىي نوعيتيـ ومستوى كفاءتيـ في األداء
مستفيديف مف البرامج التعميمية المتطورة والكفوءة ،بما يتناسب وحاجة العمؿ وطبيعتو إلى
الميارات والكفاءات الالزمة لو بما يسيـ بالتكامؿ مابيف مخرجات التعميـ ومتطمبات احتياجات

التنمية مف القوى البشرية [.]3

كما أف االستعداد بالقوى العاممة المستقبمية وتمكيف المشاركيف فييا مف النجاح
مستقبال سيكوف بمثابة اختبار لقادة القرف الحادى والعشريف ،والتعامؿ مع التغيرات الحادثة
في القوى العاممة سيكوف عامال حاسما في البقاء واال زدىار في المستقبؿ ،باإلضافة إلى أف
التنافس مف أجؿ المواىب واالبتكار سيحدد مستقبؿ األمـ والمؤسسات.

[]4

إ ف عدـ المواءمة بيف مخرجات التعميـ ومتطمبات سوؽ العمؿ في البمداف النامية تسيـ
إلى حد كبير في انتشار البطالة بيف المتخرجيف كما أف ضعؼ التخطيط لممؤسسات القائمة
عمى العممية التربوية والتعميمية يتحمؿ الجزء االكبر مف ظاىرة انتشار البطالة بيف المتعمميف،
كما أف سوء التخطيط والتوجيو التربوي والتعميمي يعداف البيئة المثالية النتشار ظاىرة البطالة
وىي مف مقومات نموىا في المجتمع.

[]5

وىذا يؤكد أف تييئة الظروؼ وألفرص لمجميع ىي التي تشكؿ أساس المفيوـ
الديمقراطي لجودة التعميـ الذي تضمنو بوضوح إعالف اليونسكو الذي جاء فيو أف "مبدأ
التعميـ لمجميع ال يمكف تحقيقو بدوف تحسيف الجودة" ،مف خالؿ :تبني نظرة أفضؿ لمتعميـ
باعتباره مصمحة عامة ،واعداد خطة شاممة واضحة وصريحة لمتغيير التعميمي واصالح
السياسة التعميمية ،وتضمف حؽ الحصوؿ عمى تعميـ عالي الجودة يتالءـ مع احتياجات
المجتمع ومتطمبات تنميتو.

[]40

إذ يتوقؼ نوع المجتمع عمى نوع المواطنيف الذيف يتـ تكوينيـ في مؤسسات التنشئة
االجتماعية ،فوظيفة المؤسسات التربوية ال تتوقؼ عند حدود بناء العقؿ والمعرفة عند
اإلنساف بؿ تسعى إلى بناء الجوانب األخالقية والسيكولوجية واإلنسانية وبناء االتجاىات التي
[]44

تربطو بنسؽ وجوده االجتماعي.

ويؤكد قادة االقتصاد والسياسة القوؿ بأف التعميـ يخسر في سباؽ التكنولوجا إف لـ
بتغيير بسرعة كافية لمواجية التحديات المستقبمي ة ،كما أف تشكيؿ الجسور بيف مؤسسات
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التعميـ والقوى العاممة يسيـ في تسييؿ الترابط المنيجي بيف الصناعات ،الشؤوف العامة
ومؤسسات التعميـ ،فالطبيعة التعاونية والتقدمية حتمية لمتنامى الصحى المطرد لالقتصاد
الوطني.
كبير خالؿ السنوات األخيرة في رفع
اقتصاديا ًا
تقدما
وقد حققت دوؿ مجمس التعاوف
ً
ً
مستوى المعيشة ،وانجاز تطور جيد في القطاعات اإل نتاجية ،وذلؾ مقارنة بوضعيا
االقتصادي قبؿ ىذه ألفترة ،إال أف الدوؿ العربية كميا ال تزاؿ دوالً نامية ،وتواجو تحديات
ومشكالت تنموية واجتماعية كبيرة تعيؽ نجاحيا في تحقيؽ تنمية مستدامة ،ورفع مستوى

معيشة غالبية مواطنييا.

[]46

ومف أىـ المشكالت التي تعاني منيا بعض الدوؿ العربية ىي الركود االقتصادي،
والكساد االقتصادي في بعضيا ،والنسبة العالية لمبطالة ،والنمو السكاني الذي يفوؽ معدؿ
النمو الحقيقي في القطاعات اإل نتاجية ومعدؿ نمو فرص التوظيؼ ،وبوجو عاـ يفوؽ النمو
الحقيقي في الدخؿ بدرجة ال يسمح بارتفاع مستوى المعيشة.

[]43

وى ناؾ إجماع حوؿ دور وأىمية التعميـ والتدريب التقني والميني في زيادة مستوى
اإل نتاجية وتحسيف القدرة التنافسية لمختمؼ أنواع وأشكاؿ المنتجات ،مما يسيـ في زيادة
الدخؿ القومي وتحسيف مستوى المعيشة لمشعوب ،وقد تزداد أىمية التعميـ والتدريب التقني
والميني في ظؿ المتغيرات الدولية والتطورات التقنية والتكنولوجية السريعة التي يمر بيا
العالـ وما ينتج عنيا مف تغيرات سريعة في الميف ووسائؿ وأساليب العمؿ األمر الذي يتطمب
اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتطوير منظومة التعميـ والتدريب التقني والميني باستمرار وفقا
لممستجدات والتطورات العممية مف أجؿ توفير العمالة المدربة القادرة عمى التعامؿ مع
التكنولوجيات الحديثة واالحتياجات ألفعمية لسوؽ العمؿ العربية.

[]41

وتتطمب تمؾ األوضاع والمتغيرات ضرورة عمؿ مراجعة شاممة وجذرية لكافة القطاعات
االقتصادية لتطوير أدائيا وزيادة قدراتيا التنافسيةحتمية التركيز عمي تنمية الموارد البشرية
وال تأىيؿ رفيع المستوى لمقوى العاممة بما يتمشى مع المستويات العالمية ويمبي احتياجات
أسواؽ العمؿ ،ليست المحمية منيا فقط ،وانما اإلقميمية والدولية منيا ،ويسيؿ انتقاؿ وحركة
العمالة.
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ولكي نتمكف مف مواجية تمؾ التحديات اآلنية والمستقبمية ،فإف المجتمع العربى عامة
ودوؿ الخميج العربية خاصة بحاجة ماسة وممحة لشباب وأيد عاممة تتميز بقدرات إبداعية
ورغبة قوية في العمؿ ،وتستند إلى قاعدة مف المعمومات والميارات التقنية التي تتمشي مع
المستويات العالمية المناظرة طبقا لحاجة أسواؽ العمؿ المختمفة وخطط التنمية التي تضعيا
الحكومات في مختمؼ الدوؿ.
ولذا يمكف تحديد اشكالية البحث الحالي في السؤاؿ الرئيس التالي:
ما مستقبؿ التعميـ في دوؿ الخميج العربي في ضوء التحديات التي تواجو الميف وسوؽ
العمؿ بيا؟
وتتفرع منو األسئمة التالية:
 .4ما التحديات الدولية واإلقميمية والمحمية التي تواجييا دوؿ الخميج العربي؟
وتعميميا؟
ومينيا
اقتصاديا
 .6ما تأثيرات ىذه التحديات عمى دوؿ الخميج
ً
ً
ً
 .3ما سيناريوىات مستقبؿ التعميـ ومؤسساتو في ضؤ التوجو الميني لمستقبؿ الشباب
العربي؟

أٍداف البحح:
تمثؿ ىدؼ البحث الحالي في تقديـ تصور ميني عف مستقبؿ التعميـ في دوؿ الخميج
العربى في ضوء ما تمر بو المنطقة العربية مف تحديات ونزاعات سياسية ،وما تمر بو
اإلنسانية مف تحديات العولمة السياسية واالقتصادية والثورات المعرفية والتكنولوجية ،وتأثير
وتعميميا.
ومينيا
اقتصاديا
ذلؾ عمى دوؿ الخميج العربي
ً
ً
ً

أٍنية البحح:
تأتي أىمية ىذا البحث في اىتمامو برصد التحديات الدولية واإلقميمية والمحمية التي
تواجييا دوؿ الخميج العربي ،ودراسة تأثيراتيا السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،والتنبؤ
بالمستقبؿ المحتمؿ لمتعميـ وسوؽ العمؿ في ظؿ تمؾ التحديات ،مما يوجو انتباه القائميف
عمى قيادة ىذه الدوؿ وصناع السياسات التعميمية والتنموية بيا ،نحو ضرورة اتخاذ التدابير
الالزمة لمواجية إ طار ىذه التحديات ،واالستفادة مما قد تتيحو مف فرص لموصوؿ إلى
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مستقبؿ تنموي واقتصادي متقدـ بق يادة نظاـ تعميمي يتسـ بالجودة العالية والقدرة عمى توجيو
سوؽ العمؿ والتنمية في البالد .ولذا تتركز أىمية ىذا البحث بالمساىمة فيما يأتي:
 مساعدة الجيات المسؤولة عف قيادة وتخطيط التعميـ في دوؿ الخميج العربية في رسـ
خطط لمستقبؿ النظـ التعميمية يضمف تمبية احتياجات سوؽ العمؿ وتنمية مجتمع
الخميج العربي.
 توجيو نظر المسؤوليف إلى ضرورة وضع استراتيجيات قومية لمتنمية البشرية
واالقتصادية ،تمكف المجتمع العربي مف اجتياز مرحمة الصراع السياسي وما
يصاحبيا مف بطء اقتصادي وركود نمائي.

فرضية البحح:
يقوـ البحث عمى فرضية مفادىا "أدت العولمة وما صاحبيا مف ثورات معرفية
ومعموماتية وتقنية واقتصادية ،وما يحدث في منطقة الشرؽ األوسط مف فتح الباب أماـ
العمالة الوافدة ،إلى صراعات ونزاعات سياسية ،والى ظيور العديد مف التحديات التي تواجو
سوؽ العمؿ في دوؿ الخميج العربية مما يتطمب مف حكومتيا االىتماـ بالتعميـ ومستقبمو في
ىذه الدوؿ ،لتتمكف مف خالؿ مخرجات النظاـ التعميمي مف موارد بشرية تسيـ في تخطي
المرحمة الراىنة وما فييا مف تحديات وتيديدات.

ميَجية البحح وإجراءاتُ:

اقترح اف توضع فى بعد الدراسات السابقة

ولتحقيؽ ىدؼ البحث استخدـ المنيج الوصفي االستقرائى لممستقبؿ بصيغة Barry
 ،والتي يطمؽ عمييا) ،]41[ (TIPوتعنى  ،Trendsو ،Implicationsو،Predictions
مف خالؿ تحديد االتجاىات والتحديات الدولية واإلقميمية والمحمية ،ومضامينيا وتأثيراتيا عمى
وتعميميا ،والتنبؤ بسيناريوىات مستقبؿ التعميـ ومؤسساتو
ومينيا
اقتصاديا
المجتمع الخميجي
ً
ً
ً
في دوؿ الخميج والدور المنوط بو في مواجية تمؾ التحديات ،في ضوء ىدؼ البحث ومنيجو
سارت إجراءات البحث عمى النحو التالى:
ومحميا.
قميميا
أوالً :التحديات التي تواجو دوؿ مجمس التعاوف
ً
العربيةدوليا وا ً
ً
وتعميميا.
ومينيا
اقتصاديا
ثانيا :التأثيرات والمضاميف الناتجة عف تمؾ التحديات
ً
ً
ً
ً
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ثالثًا :التنبؤ بالسيناريوىات المحتممة لمستقبؿ التعميـ ومؤسساتو في ضؤ التوجو الميني
لمستقبؿ الشباب العربي.

مصطلحات البحح:
مستكبل التعليه :ويقصد بو في ىذا البحث "رؤية لما يمكف اف يكوف عميو حاؿ التعميـ في
دوؿ مجمس الخميج العربية في ضوء ما تعانيو ىذه الدوؿ مف تحديات محمية واقميمية
ودولية".
التصور املَيى :يمكف تعريفو بأنو " خريطة االستعداد لممستقبؿ مجتمع الخميج العربي بشباب
معد ومؤىؿ بالميارات والمعارؼ والقيـ واالتجاىات ،التي تمكنيـ مف امتالؾ كفايات
أدائية ،يقتضييا اإلنجاز المتقف لمعمؿ ،المضبوط بمعايير وأخالقيات ،لتمبية حاجات
ودوليا.
محميا
المجتمع وضماف استمراره وتطوره،
ً
ً
السيياريو :يمكف تعريؼ السيناريو في ىذا البحث بأنو" :وصفًا لوضع مستقبمى ممكف أو

محتمؿ أو مرغوب فيو ،ويتضمف مالمح المسارات التي يمكف أف تؤدى إلى ىذا

الوضع المستقبمي ،وذلؾ انطالقًا مف الوضع الراىف.

الدراسات السابكة:
إف استشراؼ المستقبؿ والتنبؤ بو واالستعداد لو حظى باىتماـ الكثيريف مف الباحثيف
والمفكريف ،وخاصة مستقبؿ التعميـ لما لو مف دور كبير في قيادة التنمية في المجتمعات
المختمفة ،ومف أىـ الدراسات التي تناولت مستقبؿ التعميـ ،وخاصة في الدوؿ العربية ودوؿ
الخميج العربية ،دراسة (زاىر )4550 ،والتي استيدفت تقديـ السيناريو الممكف لمتعميـ العربي
في المستقبؿ وآليات تحقيقو ،مف خالؿ التعرؼ عمى كيفية تفكير النخب العربية في تعميـ
المستقبؿ  .ما ىى عينة الدراسة وما ىى اىـ النتائج التى توصمت الييا ؟ [ ،]42كما قامت
دراسة ) (Dicknson, 1991باستطالع رأي  64مفك ار وباحثا مف النخب التربوية عبر
العالـ عف التعميـ في المستقبؿ ،وقد خمصت مف تحميميا لمجمؿ ىذه الرؤى إلى مجموعة مف
التصورات حوؿ تعميـ المستقبؿ ،]43[.وأكدت دراسة ) (Simon, 1992أف تعميـ المستقبؿ
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عممية تفاعمية بيف البشر تستغرؽ سنوات طويمة ،لذا فإنو عمؿ راؽ ،ومركز ،ومكمؼ لالفراد
وذوييـ وال يستطيعوف تحممو دوف مساعدة المجتمع ككؿ الذى يقبؿ التميـ كصالح
عاـ ،]44[.واستيدفت دراسة (البيالوي )4553 ،تقديـ رؤية متكاممة حوؿ تعميـ المستقبؿ
في ضوء متغيرات القرف الحادى والعشريف في إطار تربية متكاممة لتنمية متكاممة ليا أىداؼ
واستراتيجيات محددة.ما ىى أىـ النتائج التى توصمت الييا؟ [ ،]45وىدفت دراسة (حجاج،
 )4551إلى تقديـ رؤية مستقبمية إلعداد المعمـ العربى في ضوء تحديات القرف الحادى
والعشريف ،مف أىـ عناصرىا االختيار واالنتقاء وأسالي ما ىى أىـ النتائج التى توصمت
الييا؟ب اإلعداد ،]60[.في حيف استيدفت دراسة (الصوفي ،وقاسـ )4552 ،التعرؼ عمى
أىـ التحديات المستقبمية التي ستواجو األمة العربية ودور التربية في حميا ما ىى أىـ النتائج
التى توصمت الييا؟ ،]64[.واستيدفت دراسة ) (Collis, 1996تقديـ رؤية عف مستقبؿ
التعميـ مف ُبعد في ظؿ المجتمع الرقمي ،وتوقع أف يكوف لمتعميـ إطاراف ،داخؿ المدرسة
وخارجيا ما ىى أىـ النتائج التى توصمت الييا؟ ،]66[.وقدمت دراسة (Dalin & Rust,
) 1996رؤية مستقبمية عف التمرس في القرف الحادى والعشريف تضـ نماذج تربوية مف أجؿ
المستقبؿ ذات أبعاد أعرض وأشمؿ مما ىو عميو في النماذج المعاصرة المحدودة برؤية
أحادية ما ىى أىـ النتائج التى توصمت الييا؟ ،]63[.وأكدت دراسة

(Hutchinson,

) 1996أف التكنولوجيا الحديثة تشكؿ المجتمع والثقافة أكثر مما تشكؿ اإلنسانية
التكنولوجيا ،ومف ثـ فإف الميمة التعميمية األساسية تتحدد في إكساب المتعمميف ميارة
التكيؼ مع صدمة المستقبؿ ،]61[.واستيدفت دراسة (مدكور )4553 ،ىيكمية ومنيجية
التعميـ العربى في عصر العولمة والكوكبية ما ىى أىـ النتائج التى توصمت الييا؟،]61[.
وأكدت دراسة ) (Skilbeck, 1997أف التطمع لمستقبميات أفضؿ في كؿ مجاالت الحياة
جيدا ،وأف القرف الحادي والعشريف سيكوف
وجودتيا يتطمب بالضرورة شرطاً إلدراكيا
تعميما ً
ً
قرف التعميـ الكوني لكؿ الناس ،عبر العالـ وطوؿ الحياة ،]62[.كما ىدفت دراسة (محمود،
 )4553إبراز التحديات التي سيواجييا التعميـ العربى في المستقبؿ وتحديد سبؿ مواجيتو ما
ىى أىـ النتائج التى توصمت الييا؟ا ،]63[.وتناولت دراسة ) (White, 1997أىـ اتجاىات
شخصية الجيؿ القادـ ،فيما يعبر عنو ب ) ،(Save Our Society- SOSانطالقًا مف

استراتيجية

3Es

لمواجية

المواقؼ

الحرجة
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(Environment, Education,ما ىى أىـ النتائج التى توصمت الييا؟)،]64[.Ethics
وىدفت دراسة )عمى )4554 ،إلى التعرؼ عمى اتجاىات التعميـ وتحديات المستقبؿ ،وتحديد
معالـ التربية المستقبمية التي ينبغى لمنظاـ العربي أف يأخذ بيا ما ىى أىـ النتائج التى
توصمت الييا؟ ،]65[.وأوضحت دراسة ) (Caldwell & Hayward, 1998أف الناجحة
جيدا يحثوف
في المستقبؿ ستحتاج إلى فريؽ متفرغ عالي المينية ،ومعمميف مدربيف ً
ويستثيروف ويرشدوف تعمـ طالبيـ ما ىى أىـ النتائج التى توصمت الييا؟ ،]30[.وتوقعت
ابتكار
مستمر و ًا
ًا
دراسة ) (Siddens, 1999أف تشيد بدايات القرف الحادي والعشريف نشاطًا
وارتباطات لتصميـ وتطوير برامج افتراضية في التعميـ ،]34[.واستيدفت دراسة )1999
 (Slick,التعرؼ عمى مساىمة جامعة كوريا المفتوحة في حؿ المشكالت ومواجية التحديات
المستقبمية مف وجية نظر المدرسية[ ،]36واستيدفت دراسة (الزغبى )6000 ،التعرؼ عمى
مشكالت التعميـ العربى ،وطرح آفاؽ مستقبمو ما ىى أىـ النتائج التى توصمت الييا؟،]33[.
وىدفت دراسة (عبدالعزيز )6000 ،تقديـ رؤية مستقبمية لقطاع الدراسات العميا والبحوث في
صورة آليات مقترحة لمواجية تحديات األ لفية الثالثة .ما ىى أىـ النتائج التى توصمت الييا؟
[ ،]31واستيدفت دراسة (المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ )6000 ،تقدـ تصور
وخطة إجرائية لبناء مدرسة المستقبؿ ما ىى أىـ النتائج التى توصمت الييا؟ ،]31[.وقدمت
دراسة (مينا )6004 ،دراسة تركيبية استخالصية مف أربع دراسات في مجاؿ التعميـ أجريت
في إطار المشروع الذى اضطمع بو منتدى العالـ الثالث والذى ىدؼ إلى صياغة رؤى
مستقبمية بديمة لمصر ،وبمورة أري عاـ ميتـ بالمستقبؿ وتحفيزه لمواجية تحدياتو ما ىى أىـ
النتائج التى توصمت الييا؟ ،]32[ .في حيف أف دراسة استيدفت (بف صالح )6006 ،تقديـ
تصور ألىـ أىداؼ مدرسة المستقبؿ :إعداد اإلنساف لممستقبؿ مف خالؿ إكسابو المرونة
وسرعة االستجابة لمتنفيذ ،واعداد اإلنساف القادر عمى صنع المستقبؿ عف طريؽ االبتكار
واإلبداع وتنمية التفكير المنيجي النقدي العقالني والتعبير عنو بمغة عربية سميمة ما ىى أىـ
النتائج التى توصمت الييا؟ ،]33[.وىدفت دراسة (المشيقح )6006 ،إلى تحديد الصيغة
المطموبة لمناىج المستقبؿ في توسيع دائرة بناء المناىج ،التعامؿ مع المعمومة وطرؽ
اكتسابيا ،االىتماـ بالتعميـ الذاتي ،التقميؿ مف االعتماد عمى جيد المعمـ ،واالىتماـ بالميارات
المرتبطة بمينة المستقبؿ ما ىى أىـ النتائج التى توصمت الييا؟ ،]34[.وىدفت دراسة )
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المنيع )6006 ،إلى تحديد متطمبات االرتقاء بمؤسسات التعميـ العالي لتنمية الموارد البشرية
في السعودية في ضوء منظور مستقبمي ما ىى أىـ النتائج التى توصمت الييا؟،]35[.
وىدفت دراسة )نصر (2006 ،إلى اقتراح رؤية مستقبمية لتطوير األداء بالتعميـ الجامعي
العربي لتحقيؽ الجودة الشاممة ما ىى أىـ النتائج التى توصمت الييا؟ ،]10[.كما ىدفت
دراسة )المجيدؿ (2006 ،تقصي اتجاىات الطمبة المعمميف في كميات التربية نحو مينتيـ
المستقبمية ،وتقويـ أداء كميات التربية في مجاؿ بناء االتجاىات اإليجابية لدى الطمبة
المعمميف نحو مينة التعميـ ،]14[.أما دراسة (المجيدؿ والشريع )6046 ،ىدفت إلى التعرؼ
عمى اتجاىات الطمبة المعمميف في كمية التربية – جامعة الكويت وفي كمية التربية بالحسكة -
جامعة ألفرات نحو مينتيـ المستقبمية ما ىى أىـ النتائج التى توصمت الييا؟]16[.
إف أغمب الرؤى والسيناريوىات التي طرحتيا الدراسات السابقة تناولت فترات زمنية
مستمرً حتى اآلف بالنسبة لدوؿ الخميج العربية ،كما
ا
سابقة اتسمت بتحديات بعضيا ما زاؿ

ىدفت بعضيا إلى تكريس العنصرية والتحيز لمقومية والعرقية أو فكر أيديولوجي محدد ،وأكد
أغمبيا أف النظاـ التربوى الذى يتطمبو المستقبؿ ينبغى أف يرتكز عمى الوعى بأف ما يتطمع
إليو الشباب ليس العمؿ أو الماؿ فحسب ،بؿ ىو الطريؽ لمواجية الحياة واالندماج فييا
بنجاح وتمييز ،وىذا ما سعى البحث الحالي لدراستة ،حيث ىدؼ إلى استشراؼ مستقبؿ
ال إلكساب الميارات والمعارؼ والقيـ الالزمة لمتفوؽ الميني المؤدي
التعميـ الخميجي سبي ً
لتنمية المجتمع الخميجي وتقدمو.

وىذا ما يحاوؿ البحث عرضو مف خالؿ ما يمي :اقترح اف يوضع ىذا الجزء قبؿ
الدراسات السابقة

أوالً :التحديات اليت تواجُ دول دللس التعاوٌ العربية دوليًا وإقلينيًا وذلليًا.
أف نجاح الدوؿ في القرف ( )64يتطمب االتحاد والتكتؿ ،وامتالؾ مقومات العصر مف
تكنولوجيا ومعرفة ،ومنظمات ذات ىياكؿ تنظيمية مرنة ،وقوانيف بعيدة عف البيروقراطية،
ونظاـ تعميمي قادر عمى استيعاب التطورات الحديثة في مجاؿ المعرفة وتكنولوجية المعمومات
مف خالؿ برامجو التعميمية عمى مختمؼ المستويات ،وبالرغـ مف حجـ التحديات التي يواجييا
الوطف العربي فإف التقدـ العممي وسيولة نقؿ المعرفة يمكف أف تتيح ليا فرص النمو
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االقتصادي ،كما يمكف االستفادة مف الدوؿ المتقدمة في نقؿ المعرفة والتكنولوجية لتكويف
قاعدة معرفية نستطيع مف خالليا تحقيؽ مفيوـ االعتماد عمى الذات.
ويعيش العالـ اليوـ عص ارً يرتبط فيو رخاء وأمنيا ،والمؤسسات ،وحتى األفراد بالطاقة،

مصدرً رئيساً لمطاقة ،وبالرغـ مف
ا
ويتوقؼ صعود الحكومات أوسقوطيا عمى توافر النفط

األزمات التي تط أر عمى أسعار النفط– وىى في الغالب أحداث مختمفة ناجمة عف قوى

متاح لجعؿ محركات النمو العالمي تستمر
سياسية أواقتصادية – كاف ىناؾ دائما بتروؿ كاؼ
ُ
في نشاطيا ،لكف ذلؾ رفاىية مف الماضى؛ وفي المستقبؿ سيبزغ عصر طاقة جديد ،يتسـ ما
يمى]13[:
 إف الطاقة قضية أمف قومى.
قريبا.
 سينتيى عصر البتروؿ ً

سياسيا مستخدما
افيا و
 األمف القومى معرض لمخطر ،حيث أصبح البتروؿ
ً
سالحا جغر ً
ً
بيف االمـ المنتجة واألمـ المستيمكة لمبتروؿ.
 الطاقة البديمة ،رغـ أنيا واعدة ،ليست مستعدة بعد إل نتاج إمدادات مناسبة.
 نحتاج إلى االستثمار سريعا في مصادر جديدة لمطاقة.
 نحتاج أل ف نتعمـ الحفاظ عمى الطاقة وترشيدىا.
وىذا ما يفسر تفجر الصراع في الشرؽ األوسط ،إذ إف اعتماد الدوؿ الغربية عمى
البتروؿ أدى إلى تكريس موارد ضخمة وتدخالت سياسية في تيديد المنطقة العربية والخميجية
لتأميف المصادر الحيوية لمطاقة.تحتاج الى توثيؽ
وتعيش األمة العربية واقعاً جديداً عمى كافة األصعدة السياسية واالقتصادية

واالجتماعية بفعؿ عوامؿ وتفاعالت خارجية فرضت عمييا أحياناً ،وعوامؿ وقوى داخمية في

ىاما في مواجية تمؾ التحديات
أحياف أخرى ،مما فرض عمى أنظمة التعميـ العربية ًا
دور ً
والتعامؿ معيا في الحاضر والمستقبؿ ،خاصة مع التوقعات بتزايد حدة وتسارع ىذه التحديات

في المستقبؿ في ظؿ التطورات والتغيرات التي يشيدىا العالـ العربى في مختمؼ المياديف
العممية والمعرفية ،الثقافية واالجتماعية ،االقتصادية والسياسية ،الداخمية والخارجية ،وفيما
يمي يستعرض البحث أىـ تمؾ التحديات. .تحتاج الى توثيؽ
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التحديات الدولية:
تشير األدبيات إلى العديد مف التحديات التي تجابة المجتمعات اإلنسانية في توجييا
كبير في طريقة التفكير ،وتفسير الحقائؽ ،وفي االتجاىات،
تغير ًا
نحو المستقبؿ ،والتي أحدثت ًا
وفي عالقات القوة ،واألبنية ذات التأثير الكبير عمى مستقبؿ المجتمعات ،ومف أىـ ىذه
التحديات :الثورات المعرفية والمعموماتية ،والديموغرافية ،والعولمة والمحمية ،والعالقات
االجتماعية ،واالقتصادية ،والتكنولوجية والتقنية ،والجماليات واالبتكار ،والسياسية،
واأليكولوجية ،باإلضافة إلى الثورة في القيـ (القيمية)]11[.
وقد توقع ( )Beare & slayghterأف يشيد القرف  64مجموعة مف التحديات التي
يمكف أف تواجة المستقبؿ ،والتي مف أىميا]11[ :
أسا عمى عقب،
 تطور النانوتكنولوجى واآلالت الدقيقة ستقمب النظـ االقتصادية ر ً
وتحدث تحوالت في البنيات الطبيعية والمشيدة.
 مف المحتمؿ أف يصبح اإلرىاب النووى واألصولي أسوء مف ذى قبؿ ،وبالتالى فإنو
مف المحتمؿ أف تتغير أفكارنا الحالية عف االمف والحدود القومية والرحالت
الجماعية.
 قد تتآ كؿ قوة الدولة القومية المييمنة ،ومف ثـ فإف مسمماتنا عف السياسية العالمية،
عف األمة ،والحكومة ،عف مف يتخذ الق اررات مف أجؿ الصالح العاـ سوؼ يعاد
مجددا.
التفكير فييا
ً

والعولمة في أبسط معانييا فرض نمط أو نموذج معيف عمى كؿ الناس والقضاء عمى
الخصوصية الحضارية ،سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ،يرى بعضيـ أف العولمة
اقتصاديا صراع وتنافس عمى األسواؽ ،أوأنيا تسويؽ عالمي لممنتجات والسمع واألفكار
ً
والنماذج ،أو أنيا تعني خمؽ السوؽ العالمية الواحدة لتجعؿ العالـ كقرية صغيرة ،أو أنيا
تصدير السمبيات الثقافية والنفايات والحضارة الغربية أو أف العولمة ضد األقممة]12[ .
ثقافيا تعني النظاـ العالمي الجديد ،أوالكونية الكوكبية ،مف
ويرى آخروف أف العولمة
ً
أجؿ فرض منظومة ثقافية ما لمجتمع ما عمى كافة المجتمعات البشرية بوسائؿ وأساليب
مختمفة وألغراض شتى]13[.
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ويعزز الترابط في النظاـ العالمي االستثمار والتجارة والنمو االقتصادي ،ولكنو يسيؿ
انتقاؿ عدوى الصدمات ،فعندما تنقطع سالسؿ التوريد العالمية في مكاف معيف ،ال تقتصر
آثار االنقطاع عمى سكاف ىذا المكاف ،فقد كاف لل زمة المالية اآلسيوية مثالَ في عاـ ،4553

انعكاسات مدمرة عمى المنطقة وخارجيا ،وىز االنييار الذي أصاب مصارؼ نيويورؾ في عاـ

 ،6004العواصـ المالية في العالـ ،وأدى إلى ركود عالمي ال تزاؿ آثاره تتفاعؿ ،والبمداف
واألفراد غير مجيزيف لمتصدي لمصدمات العالمية ،كما أف بعض السياسات التي اعتُمدت حتى
اآلف ولدت مخاطر جديدة ]14[.
وقد أدت العولمة إلى تحوؿ في منظومة المعرفة العالمية وتمركز األفكار والموارد،
وأصبحت المؤسسات التعميمية تدار عبر حدود وفضاءات مؤقتة ،ويمكف تحديد تأثيرات
العولمة فيما يمي]15[:
 وجود مؤسسات تعم يمية أجنبية عالمية في داخؿ البمداف النامية عمى وجو العموـ ودوؿ
المجمس عمى وجو الخصوص مما يزيد مف حدة المنافسة لمؤسسات التعميـ
الوطنية والتفوؽ عمييا.
 انحسار دور الحكومات في دعـ مؤسسات التعميـ الرسمية وعدـ قدرتيا عمى زيادة
الرسوـ ألسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية ،وغياب دور الحكومات في صياغة
اإلستراتيجيات واألىداؼ.
 تنوع أنماط التعميـ العالي وظيور أنواع جديدة مف الجامعات مثؿ الجامعات المفتوحة
والتعميـ عف بعد والجامعات االفتراضية التي تكوف تكمفتيا أقؿ مف الجامعات
التقميدية.
 احتماؿ حدوث عدـ توازف بيف التخصصات العممية والتخصصات األساسية واإلنسانية.
 قياـ القطاع الخاص باالستثمار في التعميـ ودخولو منافساً لمتعميـ العاـ وعمى أسس
تجارية ربحية.

 عدـ ضماف جودة التعميـ المقدـ مف المؤسسات التعميمية الخاصة واألجنبية.
وأصبحت البيانات تدريجيا أكثر تأثي ار في المستقبؿ القريب لممعمميف واإلدارييف ،بما
توفره مف فيـ أفضؿ الحتياجاتيـ األكاديمية واالجتماعية ،وقادة مؤسسات التعميـ تكوف قادرة
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عمى تطبيؽ البيانات التحميمية العصرية مف أجؿ اتخاذ ق اررات حيوية عف كيفية مساعدة أفضؿ
الطالب لموصوؿ إلى التميز األكاديمي أوالميني في مجاالت تخصصيـ. .تحتاج الى توثيؽ
قد وصمت الدوؿ الصناعية الكبرى التي استفادت مف منجزات الثورة العممية
التكنولوجية وسخرتيا في صناعات تولد ليا معارؼ ومكتشفات جديدة وتقنيات متطورة إلى
مرحمة االقتصاد المبني عمى المعرفة ،أو ما يمكف أف نسميو مرحمة ما بعد االقتصاد المعرفي،
أما الدوؿ التي تسعى إلى إنتاج المعرفة مف ابتكار واكتساب ونشر واستعماؿ وتخزيف لممعرفة
فيي مازالت في طور االقتصاد المعرفي[.]10
ويتسـ االقتصاد القائـ عمى المعرفة بالمرونة وسرعة التغير والتطور لتمبية احتياجات
االنفتاح والمنافسة العالمية؛ باإلضافة إلى]14[ :
 أنو كثيؼ المعرفة.
 يرتكز عمى االستثمار في الموارد البشرية باعتبارىا رأس الماؿ المعرفي وألفكري.
 يعتمد عمى القوى العاممة المؤىمة والمدربة والمتخصصة في التقنيات الجديدة.
 التعمـ والتدريب المستمر ُيمكف مف مواكبة التطورات التي تحدث في مياديف المعرفة.
 توظيؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لبناء نظاـ معموماتي فائؽ السرعة والدقة
واالستجابة.
 انتقاؿ النشاط االقتصادي مف إنتاج السمع وصناعتيا إلى إنتاج وصناعة الخدمات
المعرفية.
 تفعيؿ عمميات البحث والتطوير كمحرؾ لمتغيير والتنمية.
 ارتفاع الدخؿ لصناع المعرفة كمما ارتفعت مؤىالتيـ و تنوعت كفاياتيـ وخبراتيـ.
 امتالؾ القدرة عمى ابتكار وايجاد منتجات فكرية معرفية جديدة لـ تعرفيا األسواؽ مف
قبؿ.
 اال رتباط بالذكاء والقدرة االبتكارية والخياؿ لتحقيؽ ما ىو أفضؿ.
ولـ تعد الثروة ىي ما تممكو دولة مف ذىب أو مواد خاـ وطبيعية بقدر ما أصبحت ىي
القدرة ع مى اإلبداع والتنظيـ واالختراع وامتالؾ المعمومات أي أف البشرية وصمت إلى عصر
أصبحت فيو المعمومات أساس التحضر والقوة ،وىذا التحدي التقني يمثؿ ثورة جديدة تعتمد
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فيو العممية اإل نتاج ية والخدمية عمى العقؿ البشري واإللكترونيات الدقيقة واليندسية والكيمياء
الحيوية والذكاء االصطناعي]16[.
ومف المتوقع تراجع واضمحالؿ النظـ القمعية التي تكبح االبتكار والموارد الالزمة
الستغاللو ،مثؿ التعميـ واالنترنت وسيادة القانوف وحرية الصحافة وحقوؽ اإلنساف،
واستبداليا بنظـ جديدة ديمقراطية موجي ًة لممستقبؿ ،تدفعيا قدرة األفراد عمى تعزيز تقدـ

حياتيـ ،بالوصوؿ إلى التكنولوجيا الضرورىة لكى يكونوا مبدعيف ومنتجيف ،ويزيدوا الرخاء،
فاالرتباط حتمي وعميؽ بيف االبتكار والحرية سيشكؿ المستقبؿ.
ويتميز مجتمع المعرفة بسمات وخصائص عديدة أىميا :انفجار المعرفة وتوظيفيا،
التسارع في المعرفة وتدفقيا ،والتطور التكنولوجي وتطبيقاتيا ،واستثمار الوقت وتجويده،
وتطوير البحث العممي بجوانبو النظرية والتطبيقية ،وتوفير المستمزمات لمبحث ودعمو ،وزيادة
توليد المعرفة ،وتطبيؽ الجودة الشاممة واتقاف إدارتيا]13[ .
ف مجتمع المعمومات العالمي بأشكالو وتنظيماتو وصناعاتو وخدماتو ونسؽ معاييره يعتمد
عمى التطور النوعي والكمي لممعمومات ،وامكانية السيطرة عمى مصادرىا وتوظيفيا في
صياغة المستقبؿ ،والمعرفة ستكتسب في المستقبؿ مف خالؿ :التعميـ والتعمـ والبحث العممي
والتطور التقني ،وسيكوف النمو االقتصادي مف خالؿ التطبيؽ المنيجي لممعرفة في األغراض
االقتصادية]11[.
وقد أصبحت الحاجة ممحة بشكؿ متزايد نتيجة لتمؾ التقنيات والتطورات اليائمة في حقؿ
المعمومات واالتصاالت المعاصرة لتحقيؽ التنمية البشرية المستديمة والشاممة]11[.
وسيكوف مف الصعب كسب قيادة سوؽ أو صناعة والحفاظ عمييا بدوف استثمار كبير
في البحث والتطوير ،والتعميـ ،والتدريب ،والتعاوف بيف الحكومة والقطاع الخاص.

 .0التحديات اإلقلينية:
يمر المجتمع الدولى بموجة مف اإلرىاب والعنؼ التي تجتاح مناطؽ عديدة مف العالـ،
ويرتكز أغمبيا في دوؿ الشرؽ األوسط والمنطقة العربية.
وقد تتسبب النزاعات والحروب بصدمات عمى مستوى األمف المجتمعي وأمف اإلنساف،
وييدد العنؼ المذىبي واإلرىاب والصراع بيف الطوائؼ واالتجاىات المعرفية والدينية
- 4644 -

مستقبل التعليم في دول الخليج العربي -منظور مهني

والسياسية المختمفة وتحوؿ الحركات االحتجاجية إلى العنؼ ،حياة الناس وسبؿ عيشيـ.
[]12
مف ىنا أصبح التغيير الذي كانت تنادي بو قوى المعارضة العربية مف عقود دوف
جدوى ىدفا وشعا ار أميركيا ،وأصبحت الدوؿ العربية تتبارى في إطالؽ مشاريع التغيير
ومبادراتو الداخمية واإلقميمية ،االقتصادية والسياسية واأليديولوجية.
وقد أجرت واشنطف مراجعة جذرية لسياساتيا الشرؽ أوسطية قمبت خياراتيا التقميدية
جميعا رأسا عمى عقب ،فمـ يعد اليدؼ الرئيسي الحفاظ عمى الوضع السياسي واإلقميمي القائـ
ولكف تغييره عمى جميع المستويات ،وىو ما أطمؽ عميو المحمموف السياسيوف خطة إعادة
تشكيؿ المنطقة ،بما تعنيو مف إعادة تشكيؿ المناخ السائد فييا ،ومحوره تصفية اإلرث
األيديولوجي والتنظيمي والجيوسياسي القومي العربي وفرض تصورات تتفؽ ومنطؽ ميزاف
القوى والعالقات الدولية التقميدية ،سواء ما تعمؽ بالعالقات العربية العربية أو العالقات العربية
اإلسرائيمية]13[ .
وقد دخمت الواليات المتحدة األميركية حقبة جديدة مف التنافس الدولي ما يجعميا أكثر
شراسة وحراكا في محاوالتيا تعزيز ىيمنتيا عمى المنطقة العربية مف النواحي السياسية
واالقتصادية واألمنية باعتبارىا ،بموقعيا وثرواتيا النفطية ،مدخال ميما لتسييؿ الييمنة
األميركية عمى النظاـ الدولي]14[ .
وفي ىذه المرحمة بذلت الواليات المتحدة جيودا حثيثة لفرض ىيمنتيا كقطب أوحد
عمى العالـ ،ساعية إلى ذلؾ مف خالؿ :محاولة مؿء ألفراغ في دوؿ أوروبا الشرقية ،كي
تتمكف مف التدخؿ في شؤوف القارة األوروبية ،والسيطرة عمى دوؿ آسيا الوسطى المنسمخة
عف االتحاد السوفييتي ،الستخداميا ،في الضغط عمى روسيا وخمؽ المتاعب ليا في أكثر مف
مجاؿ؛ باإلضافة لمسيطرة عمى ثرواتيا مف النفط والغاز ،الذي تمتمؾ كمية كبيرة منو؛ أما في
منطقتنا العربية فقد اتجيت اإلدارة األميركية نحو تعزيز ىيمنتيا عمى العالـ العربي مف خالؿ
العمؿ عمى إقامة نظاـ شرؽ أوسطي جديد ،عمى أسس اقتصادية وأمنية وسياسية واثنية
وبغض النظر عف ىويتو الثقافية ،بحيث يكوف ىذا النظاـ أكثر مالءمة لممصالح والسياسات
األميركية ،ويتيح المجاؿ إلسرائيؿ لتكوف بمثابة محور ىذا النظاـ والتحكـ بآلياتو]15[.
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وتبدو اإلدارة األميركية مصرة عمى خمط أوضاع المنطقة لفرض مخططاتيا فييا
ووضع يدىا عمى ىذه المنطقة اإلستراتيجية لمعالـ ولمعالقات الدولية ،بسبب موقعيا الجغرافي
ومخزونيا الكبير مف النفط والغاز الذي يمثؿ ثمثي المخزوف العالمي ،وتبيف المعطيات أف
العراؽ وحده ،مثال ،يمتمؾ  430مميار برميؿ مف النفط ،في  33حقال ال يستثمر منيا اآلف إال
حوالي  41حقال ،وأنو يمتمؾ حوالي  610-410مميار برميؿ مف النفط في المخزوف
االحتياطي وىذا ما يفسر الجيد المحموـ ألميركا في احتالؿ العراؽ ووضع يدىا عمى نفطو
لمتحكـ في توزيعو وأسعاره]20[ .
وخالؿ الحرب في العراؽ تأسست كثير مف الجماعات السنية المسمحة التي أرادت كؿ
منيا مقاومة قوات المحتميف (قامت الواليات المتحدة األمريكية باالحتال ؿ بمساعدة بريطانيا
وأستراليا وبعض الدوؿ المتحألفة معيا حسب اتفاؽ مجمس األمف  4143لحالة العراؽ في
عاـ  ،(6003وفي  41يناير  6002صدر بياف حؿ مجمس شورى المجاىديف ،وتشكيؿ
("دولة العراؽ اإلسالمية" " ("ISIالتي تيدؼ إلعادة تأسيس الخالفة اإلسالمية]24[ .
وكاف اليدؼ الرئيسي لدولة العراؽ اإلسالمية إقامة الخالفة في المناطؽ ذات األغمبية
السنية في العراؽ ،ثـ بعد دخوؿ الحرب األىمية السورية أعمنت مفيوـ إقامة الخالفة أيضا
في المناطؽ ذات األغمبية السنية في سوريا ،ووسعت دولة العراؽ اإلسالمية أعماليا في ىذه
المنطقة إلقامة سيطرتيا]26[ .
وفي عاـ  6043تـ توحيد دولة العراؽ اإلسالمية وتنظيـ جبية النصرة .سمي
التشكيؿ الجديد بػػ "الدولة اإلسالمية في العراؽ والشاـ (داعش)" (The Islamic State in
)” ،Iraq, Syria “ISISوتمثؿ "داعش" تيديدا إرىابيا حديثا لجميع الدوؿ العالـ ،بالمقاتؿ
الكثيرة وبالعنؼ وباألعماؿ اإلرىابية ،ورغـ وجود أغمبية مسممة في منطقة العالـ العربى ،ال
ينجو سكاف منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا مف العنؼ واإلرىابية والمقاتؿ .باإلضافة
إلى إيراف وأفغانستاف وباكستاف ،وكذلؾ يحاولوف مد نفوذىـ إلى مناطؽ جنوب آسيا وآسيا
الوسطى التي يسكف فييا عدد كبير مف المسمميف ،وقد تفيـ االتحاد األوروبي التيديد
اإلرىابي المحتمؿ ،وتدرؾ روسيا االتحادية التيديد المحتمؿ ألمنيا وسيادتيا]23[ .
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ويالحظ مع القمؽ أف حقوؿ النفط واليياكؿ األساسية المتصمة بيا الواقعة تحت سيطرة
تنظيـ "داعش" تدر إيرادات تدعـ جيود التجنيد التي تضطمع بيا ويعزز قدرتيا العممياتية عمى
تنظيـ اليجمات اإلرىابية وتنفذىا.
وتعتبر كثير مف دوؿ العالـ "داعش" تيديدا إرىابيا دوليا قتؿ اآلؼ األشخاص ،في
المقاـ األوؿ تتمثؿ إقامة ىذه الخالفة اإلسالمية الخطر العمالقي لمعالـ العربي ،لذلؾ يجب
مناطؽ
عمي دوؿ ىذه المنطقة أف توحد جيودىا لمكافحة داعش ،واال سييدد ىذا التنظيـ
َ
العالـ المختمفة بينيا جنوب شرؽ آسيا وجنوب آسيا وأوروبا وغيرىا مف المناطؽ ،ولذا البد
مف تنسيؽ جيود دوؿ العالـ وتعاونيا لمواجية داعش ،في إطار المنظمات الدولية كييئة
األمـ المتحدة وجامعة الدوؿ العربية]21[ .
إ ف مواجية ىذه التنظيمات ال يمكف أف تكوف عبر ق اررات واستراتيجيات عسكرية
وأمنية فقط ،وانما عبر إرادة سياسية وتنمية الموارد االقتصادية ،واحتراـ األفكار والعقائد
المختمفة]21[ .
ويجب عمى النظاـ اإلقميمي العربي أف يتحرؾ لدرء مخاطر ىذه األحداث والصراعات،
أو عمى األقؿ التخفيؼ مف وطأتيا بعد وقوعيا ،وىو ما يفرض عمي الدوؿ العربية تنحية
جانبا ،والتفرغ لما ىو أخطر مف ىذه الخالفات باعتبار أف الجميع في
الخالفات العالقة بينيا ً
مركب واحد ،وما سيحدث لدولة سيمتد أثره إلى باقى اإلقميـ العربي ،مع ضرورة االىتماـ
ومينيا ،وذلؾ باعتبار الشعوب الضامف
يميا
ً
بقضايا اإلصالحات الداخمية وتنمية شعوبيا تعم ً
الوحيد الستمرارية الوحدة العربية والقدرة عمى مواجية التحديات.

 .9التحديات احمللية:
تبمغ المساحة اإلجمالية لدوؿ الخميج العربية  430343531ميؿ مربع ،كما يبمغ
إجمالى عدد السكاف بيا  12.3مميوف نسمة تقريباً ،وتتراوح نسبة غير المواطنيف منيـ بيف
 ، % 44.1 : %36.4وتبمغ نسبتيـ مف جممة سكاف الوطف العربى  ،%46.54كما يبمغ

إجمالى الناتج المحمى لدوؿ المجمس  4،162،362مميوف دوالر ،ويتراوح متوسط نصيب
ألفرد مف الناتج المحمى اإلجمالي مف  404442 :64120دوالر .ويتضح ذلؾ في الجدوؿ
التالى:
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كافة الجداوؿ الموجودة بالبحث تحتاج الى ترقيـ
خذول يىضح انًؤشراخ انطكاَيح نذول انخهيح انعرتيح
عًاٌ
انثحريٍ
انكىيد
اإلياراخ
انطعىديح
عذد انطكاٌ
(تأنف َطًح)
َطثح انطكاٌ
5425
3121
2828
4423
5621
غير
انًىاطُييٍ%
انكثافح
1622 123428 13626
11228
1526
انطكاَيح
(فرد/كى)6
َطثح انطكاٌ
يٍ خًهح ضكاٌ
6256
6255
6254
6253
325
انىطٍ
انعرتى%
إخًانى
65266 16155 63188 128163 132633
انىارداخ
(يهيىٌ دوالر)
انُاذح انًحهى
35652 56833 134263 554561 363563
اإلخًاني
(يهيىٌ دوالر)
يرىضظ َصية
أنفرد يٍ انُاذح
61326 68864 31383 86256 68511
انًحهى
اإلخًاني
(دوالر)
انًصذر :خايعح انذول انعرتيح ( :)6615انذول انعرتيح أرقاو ويؤشراخ
65152

4628

5623

1153

5653

قطر
1355
4328
18525

6284

66636
156866

164442

وىذه الدوؿ ومنذ نيؿ استقالليا السياسي وبرغـ وجود اختالالت ىيكمية باقتصادياتيا
جراء اعتمادىا عمى مورد أساسي واحد خالؿ العقود الماضية ،إال أنيا تمكنت مف تحقيؽ
العديد مف اإلنجازات سواء عمى مستوى الرفاه االقتصادي أواالرتفاع بنصيب ألفرد مف الدخؿ
القومي ،أوالرفاه االجتماعي ممثالً في الخدمات الصحية والتعميمية المقدمة لمواطني دوؿ

المجمس.
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كافة الجداوؿ الموجودة بالبحث تحتاج الى ترقيـ
خذول يىضح َطثح إَراج وإحرياطى انُفظ وانغاز في انذول انعرتيح وتاقى دول انعانى
انذول انعرتيح غير أعضاء
انذول انعرتيح أعضاء
األوتك
األوتك
%8
%63
إَراج انُفظ
%6
%32
احرياطى انُفظ
%5
%18
إَراج انغاز انطثيعى
%6
%62
احرياطى انغاز انطثيعى

تاقى دول
انعانى
%25
%86
%45
%36

المصدر :منظمة األقطار العربية المصدرة لمبترول ( :)3102التقرير اإلحصائي السنوي

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ سيطرة الدوؿ العربية عمى حوالي %14مف إجمالي
احتياطي النفط في العالـ ،باإلضافة  %64مف احتياطي الغاز الطبيعي في العالـ؛ كما يبمغ
إنتاج الدوؿ العربية مف البتروؿ  ،%34باإلضافة  %43مف الغاز الطبيعى مف إجمالى
اإل نتاج العالمي ،ىذا وقد بدأت دوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربي تممس طريؽ تطورىا
منذ أصبحت عضواً في منظومة الدوؿ المنتجة والمصدرة لمنفط ،فتغيير المجتمع الخميجي
اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ،وحدث التطور والنماء االقتصادي؛ وتحسف مستوى دخؿ ألفرد،
وصاحب ذلؾ اىتماـ بالتعميـ والصحة وأنظمة الرفاه االجتماعي ،وىذا ما يتضح مف الجدوؿ

التالى:
كافح اندذاول انًىخىدج تانثحث ذحراج انى ذرقيى
خذول يىضح إَراج واحرياطى انُفظ وانغاز انطثيعى نذول انخهيح انعرتيح
قطر
عًاٌ
انثحريٍ
انكىيد
انطعىديح اإلياراخ
إَراج انُفظ انخاو
623245
443
156 548535 6328
5511
(أنف ترييم /يىو)
انُفظ
احرياطى
5
323
621
16123
54
انخاو (يهيار ترييم 62328
في َهايح انطُح)
إَراج انغاز انطثيعى
8262115 1664361 1315 843363 36666 4553
(يهيار قذو /5يىو)
انغاز
احرياطى
436
536
56
66
2651
645
(يهيار
انطثيعي
يررَ 5هايح انطُح)
انًصذر :خايعح انذول انعرتيح ( :)6615انذول انعرتيح أرقاو ويؤشراخ
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف النفط والغاز الطبيعى يمثؿ المورد االقتصادي األوؿ
والضمع األساسي في قائمة الموازنة العامة لمدولة ،وىذا يفسر التشابو بيف خصائص سوؽ
العمؿ والعمالة الوافدة ،ودرجة التنوع في مصادر الدخؿ غير النفطي ،وغيرىا ،إال أف دوؿ
المجمس تتصؼ ،مف ناحية أخرى ،في تشابو درجة انفتاحيا عمى العالـ الخارجي ،وبالتالي
تشابو درجة تعرضيا لمصدمات الخارجية ،وتواضع أىمية الصادرات غير النفطية ،حيث
االعتماد عمى مورد طبيعي ناضب ،ىو النفط والغاز الطبيعي ،وىذا ما يوضحو الجدوؿ التالى:
خذول يىضح وانرىزيع انقطاعى قىج انعًم في دول انخهيح انعرتيح
كافح اندذاول انًىخىدج تانثحث ذحراج انى ذرقيى
انطعىديح اإلياراخ انكىيد انثحريٍ عًاٌ
666
655
534
5625 66566
حدى انقىج انثشريح (أنف)
1
3
168
146
311
6326 16554
اخًانى قىج انعًم (أنف)
3
6
يعذل انثطانح ( 13ضُح
1826
826
522
826
323
فأكثر)%
أصحاب انًهٍ أنفُيح وانعًهيح
1423
15
6523 6323
1525
%
انًذيريٍ واإلداريىٌ ويذيرو
823
324
223
322
523
األعًال%
825
226
328
321
326
انًشرغهىٌ تانكراتح%
824
826
1521
824
423
انًشرغهىٌ تأعًال انثيع%
1425 6825 5128 1324
6326
انًشرغهىٌ تأعًال انخذياخ%
انًشرغهىٌ تانسراعح وانغاتاخ
323
123
126
124
824
وذرتيحج انحيىاَاخ وصيذ انثر
وانثحر%
انًشرغهىٌ تأعًال اإلَراج
5226 8123
424
1328
6326
وعًال ذشغيم وضائم انُقم
وانعرانىٌ%
أصحاب يهٍ غير واضحح
225
2222
621
1524
2222
انرىصيف%
انًصذر :خايعح انذول انعرتيح ( :)6615انذول انعرتيح أرقاو ويؤشراخ

قطر
1823
1583
623
1523
526
825
222
6,4
8324
6526

ويوضح التوزيع القطاعي لقوة العمؿ صورة التوزيع النسبي لالستخداـ في قطاعات
االقتصاد الوطني المختمفة ،كما يوضح مدى اعتماد المجتمع عمى نشاط اقتصادي دوف آخر،
والنمط السائد في ىذا المجتمع أو ذاؾ مف خالؿ عدد العامميف فيو ،إذ يستحوذ قطاع
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الخدمات واألعماؿ اإلدارية عمى جزء كبير مف قوة العمؿ في دوؿ المجمس ،أما القطاع
الصناعي واإل نتاجى رغـ دعـ الدولة وتشجيعيا لمعمؿ في ىذه القطاعات إال أنو لـ يصؿ بعد
إلى المستوى المطموب ،حيث إف المؤشرات تبيف أف التوزيع الميني لمقوى العاممة الخميجية
يعاني مف اختالؿ ،حيث أف نسبة المينييف وألفنييف الذيف يقع عمى عاتقيـ تحقيؽ التحوؿ
التنموي المنشود.
وقد حق قت دوؿ مجمس التعاوف الخميجي تقدما كبي ار عمى صعيد التعميـ ،ولكف ىناؾ
المزيد الذي يتعيف القياـ بو ،وادراكا مف السمطات ليذه القضية ،كرست جيودىا لرفع معدالت
االلتحاؽ بالتعميـ عمى مدار العقد الماضي ،لكف ىذه الجيود اتجيت نحو الثبات في اآلونة
األخيرة ،ويجري حاليا تحسيف جودة التعميـ مف خالؿ زيادة التعميـ ألفني والدخوؿ في شراكات
مع الجامعات الدولية ذات السمعة الطيبة .ومع ذلؾ ،وباستثناء المممكة العربية السعودية
واإلمارات العربية المتحدة ،فإف اإلنفاؽ العاـ عمى التعميـ كنسبة مف إجمالي الناتج المحمي
أقؿ مما ىو عميو في البمداف مرتفعة ومتوسطة الدخؿ األخرى ،وتستغرؽ ىذه االستثمارات
وقتا أيضا حتى تؤتي ثمارىا ،ولف تؤثر إال عمى الجيؿ القادـ مف الداخميف إلى سوؽ العمؿ.
خذول يىضح يؤشراخ انرعهيى في دول انخهيح انعرتيح
اإلياراخ
انطعىديح
َطثح األييح (16
1625
66
325
1622
ضُىاخ فأكثر)%
طالب
عذد
انًذارش في كافح 143363 341381 411485 2856531
انًراحم
12312
36631
36342
861663
عذد انًذرضيٍ
عذد انطالب نكم
11
4
12
13
يذرش
3253
66524
58316
625322
عذد أنفصىل
عذد انطالب نكم
63
62
68
68
قصم
عذد انطالب في
14466
85842
انرعهيى اندايعى 165853 1661644
ويا فىق
انًصذر :خايعح انذول انعرتيح ( :)6615انذول انعرتيح أرقاو ويؤشراخ
انكىيد

انثحريٍ

عًاٌ

قطر

1123

525

23666
8

615336

33524

61336

11

16

65586

5842

64

65

16241
6

65662

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة األمية في دوؿ مجمس الخميج العربية تتراوح بيف
 ،% 46.2 :%3.3كما بمغ إجمالى عدد طالب المدارس في كافة المراحؿ التعميمية
- 4644 -

مستقبل التعليم في دول الخليج العربي -منظور مهني

طالب ،في حيف بمغ عدد المدرسيف  233334مدرس ،وبمغ معدؿ الطالب
4511406
ً
لممدرسيف  42 :4طالب/مدرس ،وىى نسبة جيدة ومقبولة عمى المستوى الدولى في إتاحة
أيضا أف إجمالى عدد ألفصوؿ الدراسية  323434فصالً ،وبمغ معدؿ
جودة التعميـ ،ويتضح ً
أيضا بالنسبة لمستوى جودة إتاحة التعميـ،
كثافة ألفصؿ  64 :63طالب/فصؿ ،وىذا مقبوؿ ً
طالب ،وىذا يؤكد
كما بمغ عدد الطالب في التعميـ الجامعى وفوؽ الجامعى 4365015
ً
إىتماـ دوؿ الخميج العربية بالتوسع في إتاحة وتوفير التعميـ لمواطنييا.
إف التعميـ وتوافر ميارات تكنولوجية يؤمف خيارات مينية ذات قيمة كبرى وامكانية أعمى
لكسب الماؿ ،كما أف ميارات إدارة النقود ميمة لمنجاح ،ولذا فإف ميارات االستعداد لممستقبؿ
تتمثؿ في]22[ :
 وجية نظر إيجابية عف المستقبؿ . االرتباط باألسرة والجماعة ،وااللتزاـ بالقيـ. مستوى تعميـ أعمى. اكتساب العمـ والميارات التكنولوجية. ميارات الوعى المالي وادارة النقود الشخصية.وتواجو الجامعات العربية بوصفيا مؤسسات لمتعميـ العالي العديد مف التحديات بعضيا
خارجي يفرضيا الواقع الدولي والتحوالت العالمية االقتصادية والسياسية والتكنولوجية
والعممية ،والتي منيا استحداث نظـ تعميمية حديثة مثؿ التعميـ عف بعد ،وتطور مجاالت
البحث العممي ،وتزايد استخداـ الوسائط اإل لكترونية في الجامعة ،وزيادة التعاوف العممي بيف
مؤسسات التعميـ العالي ،وتدويؿ التعميـ ،وبعضيا اآلخر مجموعة التحديات الداخمية الخاصة
في المجتمعات المحمية التي تقدـ ىذه الجامعات خدماتيا فييا؛ والتي منيا ضعؼ الطاقة
االستيعابية ليذه المؤسسات ،وتزايد الطمب االجتماعي عمييا ،وصعوبة التوازف بيف الكـ
والنوع في منظومة العمؿ في ىذه المؤسسات ،وصعوبة التكيؼ مع متطمبات السوؽ في ىذه
المجتمعات ،وضعؼ مخرجات المؤسسات المتمثمة في األعداد اليائمة مف الخريجيف غير
المالئميف لمستجدات العصر في ظؿ تغيير طبيعة وأشكاؿ ميف المستقبؿ]23[.
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وال يزاؿ تحسيف ميارات العمالة األقؿ تعميما والموجودة بألفعؿ في القوى العاممة يشكؿ
تحديا ،وتشير التجارب الدولية إلى أنو قد يكوف مف الصعوبة بمكاف معالجة البطالة الناتجة
ً
عف ضعؼ في العممية التعميمية مف خالؿ اإلنفاؽ العاـ عمى التدريب أثناء العمؿ]24[.
ولـ تقترف التحسينات المدخمة عمى التعميـ بزيادة إنتاجية العمالة في مجمس التعاوف
الخميجي ،فعمى سبيؿ المثاؿ ،شيدت البحريف وقطر واإلمارات زيادات كبيرة في معدالت
االلتحاؽ بالتعميـ وتحسينات في جودة التعميـ ،ولكف إنتاجية العمالة انخفضت عمى مدار العقد
الماضي ،ومف ناحية أخرى ،يبدو أف الكويت وسمطنة ُعماف متأخرتاف عف المحاؽ بالركب في
مجاؿ التعميـ ،ولكنيما شيدا زيادة في معدؿ توظيؼ المواطنيف في القطاع الخاص ،كما تشيد
الكويت ارتفاعا في إنتاجية العمالة ،والمممكة العربية السعودية ىي البمد الوحيد الذي شيد
تحسينات في تعميـ المواطنيف فضال عف ارتفاع اإل نتاجية الكمية لمعمالة ،األمر الذي يشير إلى
أف المواطنيف المتعمميف يساىموف في زيادة اإل نتاجية ،وبينما قد تبدو ىذه االتجاىات العامة
مخألفة لمبديية ،فإنيا قد تشير إلى وجود قيود مؤسسية يتعذر معيا كفاءة االستفادة مف إرث
الماؿ البشري) بما في ذلؾ اإلناث ( أو إلى عدـ قدرة النظاـ التعميمي عمى توفير ما يكفي مف
الميارات الالزمة الحتياجات العمؿ]25[.
ويمكف معالجة عدـ اتساؽ الميا ارت مف خالؿ زيادة التركيز عمى التدريب الميني ،فمف
شأف نظاـ التعميـ المزدوج ،الذي يجمع بيف التممذة الصناعية والتعميـ الميني الرسمي ،أف
طبؽ نظاـ التعميـ المزدوج في ألمانيا حيث
وي َ
يكوف فعاال في معالجة عدـ اتساؽ المياراتُ ،
ساعد عمى تحقيؽ التوافؽ بيف التدريب مف جية واحتياجات أرباب العمؿ مف الجية األخرى
وساعد عمى خفض معدالت البطالة وتحقيؽ النجاح في الصناعة التحويمية عالية
الجودة]30[.
وفي عاـ ( )6000استطاعت دوؿ مجمس التعاوف الخميجي تحقيؽ تقدـ كبيرة في
عممية التكامؿ االقتصادي مف خالؿ وضع مشروع إلنشاء االتحاد النقدي لدوؿ مجمس
التعاوف الخميجي وذلؾ باإلضافة إلى وضع خطة عمؿ وجدوؿ زمني إلصدار العممة الموحدة
لدوؿ المجلس ،كما استطاعت الييئات النقدية بيذه الدوؿ التوصؿ بصورة نيائية إلى اتفاقية
بشأف معايير التقارب االقتصادي وطرؽ قياسيا ومستويات ىذه المعايير ،وكاف مف المخطط
انجاز ىذه المعايير خالؿ ألفترة مف عاـ ( ،)6040-6001وىو العاـ الذي كاف يفترض أف
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يشيد إصدار العممة الموحدة لدوؿ مجمس التعاوف الخميجي ،وانشاء االتحاد النقدي ،وتعزيز
قدرة النظـ االقتصادية بدوؿ مجمس التعاوف الخميجي عمى الصمود أماـ التقمبات االقتصادية
احدا مف العناصر
ًا
نظر ألف حرية حراؾ العمالة بيف دوؿ مجمس التعاوف الخميجي سيعد و ً
األساسية التي ستُسيـ في تحقيؽ التكامؿ االقتصادي في المنطقة ،فضال عف ىذا فإف مسألة
حراؾ العمالة بيف دوؿ مجمس التعاوف الخميجي تعتبر استجابة لمتأثيرات الناجمة عف العولمة

وحراؾ العمالة عمى المستوى العالمي ،ومف المتوقع أف تؤدي ىذه التطورات إلى الضغط عمى
الدوؿ لتبني تشريعات تعكس قوانيف العمؿ الدولية مما يسمح بإيجاد لوائح تتسـ بدرجة أعمى
مف المرونة والتوجو نحو السوؽ باإلضافة إلى تيسير حراؾ العمالة وتوظيفيا بيف دوؿ
مجمس التعاوف الخميجي]34[.
إف تحوؿ أي دولة إلى مجتمع ابتكارى ال يتحقؽ بمجرد نقؿ أي مف التجارب الناجحة
وانما يتـ في إطار التفاعؿ اإليجابي بيف موارد ىذه الدولة وامكاناتيا البشرية وقدراتيا العممية
واىتماماتيا البحثية المرتبطة التنموية لخمؽ بيئة ابتكارية مستدامة .وقد أوضح مؤشر
االبتكار العالمي ) ،(The Global Innovation Index GIIأف ىناؾ عالقة طردية بيف
ارتفاع مستوى تصنيؼ الدوؿ في المؤشر مع تزايد مستويات دخميا ،وقسـ الدوؿ إلى
مجموعات ثالث ،ىى]36[:
 رواد االبتكار ،وجميعيا مف الدوؿ ذات الدخؿ المرتفع التي نجحت في خمؽ نظاـ ابتكارى
مترابط يستند عمى بنى تحتية داعمة لرأس الماؿ البشري ،ومف ضمنيا الدوؿ ذات
أفضؿ ( )61تصنيفا في مؤشر  ،GIIوال تتضمف ىذه المجموعة أيا مف دوؿ مجمس
التعاوف.
 الساعية إلى تعمـ االبتكار ،وىي دوؿ تشيد ارتفاع مستويات االبتكار ،نتيجة لمتحسينات
التي أدخمتيا عمى كؿ مف األطر المؤسسية والقوى العاممة المدربة ،وبنى االبتكار
التحتية ،ومجتمعات األعماؿ .وعدد دوؿ ىذه المجموعة ( )44دولة جميعيا مف
الدوؿ ذات الدخؿ المرتفع والمتوسط ،وال تندرج أي مف دوؿ مجمس الخميج ضمف
ىذه المجموعة.
 األداء الضعيؼ في مجاؿ االبتكار )4( ،مف الدوؿ ذات الدخؿ المرتفع ،و( )60مف
ذوات الدخؿ المتوسط تعاني نسبيا مف ضعؼ في األداء في مجاؿ االبتكار ،فعمى
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الرغـ مف أنيا تتمتع بمقومات االبتكار ،وفقا لمعطيات مستويات الدخؿ ،إال أنيا
تعاني مف نقاط ضعؼ في نظـ االبتكار المطبقة ،وضـ مؤشر  )1( GIIمف دوؿ
المجمس ضمف ىذه المجموعة ىى قطر واإلمارات العربية المتحدة وعماف والكويت
والبحريف.
وقد بدأت دوؿ مجمس التعاوف تولي أىمية خاصة لدور العموـ والتكنولوجيا في خدمة
التنمية االقتصادية واالجتماعية  ،ويتجمى ذلؾ في إنشاء وتطوير عديد المؤسسات الداعمة
لالقتصاد المعرفي ،والتي نذكرىا منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر]33[ :
 صندوؽ البحث والتطوير الخميجي :مبادرة خميجية تيدؼ زيادة اإلنفاؽ عمى البحث
والتطوير ،مف خالؿ صندوؽ يقوـ برصد ودراسة المشاريع الصناعية والتكنولوجية
الناجحة عمى مستوى الخميج مكوف مف طاقـ رفيع التأىيؿ والخبرة في قطاع
التكنولوجيا والتصنيع والتمويؿ ويعمؿ كجية ممولو ليذه المشاريع ،باإلضافة إلى
دراسة مخاطر البحث والتطوير مف الناحية المالية.
 جائزة االبتكار واإلبداع لمشباب الخميجي :جائزة سنوية عمى مستوى دوؿ الخميج
تنظميا إحدى العواصـ الخميجية ،تيدؼ إلى تحفيز األفراد والشركات لإلبداع في
المشاريع التجارية والصناعية والتكنولوجية .فعمى سبيؿ المثاؿُ :ينظر إلى التحديات
التي تواجو قطاع معيف ،وعمى ضوئو يتـ تخصيص مبمغ محفز وداعـ لمف يحؿ
ىذا التحدي ،وبعد ألفوز بالجائزة يتـ دعـ ىذا االبتكار أو المنتج في األسواؽ
الخميجية.
 مؤتمر شباب اإلبداع واالبتكار :يعقد مؤتمر سنوي عمى مستوى الشباب الخميجي
واألفراد المستثمروف والجامعات لكي يتـ تبادؿ الخبرات بيف أصحاب المشاريع
الصغيرة المتوسطة ،والممولوف والقطاعات الصناعية.
" فكرتي أمانة" :سياسة تشريعية مف قبؿ األمانة العامة لدوؿ الخميج لحفظ الممكية
ألف كرية لبراءات االختراع لمشباب ،وتوفير الدعـ الالزـ لمفكرة بعد تقويميا مف قبؿ
المختصيف.
 صناديؽ تمويؿ للبحاث والتطوير :تقوـ حكومات الخميج بفرض سياسة تحفيزية
لمقطاع الخاص عف طريؽ فتح المجاؿ لرجاؿ األعماؿ الخميجييف في المساىمة
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بجزء مف رؤوس أمواليـ لدعـ المشاريع والبحث والتطوير في مؤسسات التعميـ
العالي ،في حيف تقوـ الحكومة بدعـ رجاؿ األعماؿ المساىميف وذلؾ بتسييالت
ومعاممة خاصة كنوع مف التشجيع.
 مشروع مدارس التكنولوجيا والتقنية الخميجية :تنشئ مدارس التكنولوجيا والتقنية
عمى مستوى دوؿ الخميج ،لممراحؿ االبتدائية والمتوسطة والثانوية عمى مناىج
االبتكار واإلبداع والبحث العممي ،لترسيخ ىذه المفاىيـ في عقوؿ النشء ،وتييئتيـ
منذ الصغر عمى ثقافة االختراعات في مجاالت التكنولوجيا.
وتشكؿ دوؿ مجمس التعاوف ثقال اقتصاديا مكنيا مف أف تمارس دو ار ،وأف تُحدث

تأثي ار في منظومة االقتصاد العالمي  ،األمر الذى جعؿ منيا محط أنظار ومتابعى ىذا الشأف
وما يرتبط بو مف سياسات ودراسات ومبادرات مف داخؿ دوؿ المجمس وخارجيا ،وقد أوضح
مؤشر االبتكار العالمي  GIIلعاـ  6043المراكز التصنيفية والنقاط التي حققتيا دوؿ مجمس
التعاوف في كؿ مف مؤشر االبتكار العالمي ومؤشريو ألفرعييف ومعدؿ كفاءة االبتكار ،IER
وذلؾ مف أصؿ ( )416دولة والتي جاءت كما الجدوؿ أدناه]31[ :
خذول يىضح انًراكس انرصُيفيح نذول يدهص انرعاوٌ
يؤشر االتركار انعانًي GII
انًؤشر أنفرعى
GII
6615
نًذخالخ
2012
االتركار
انُقاط
انرصُيف

دول
يدهص
انرعاوٌ
اإلياراخ
155
41
62
81243
54
53
انعرتيح
انًرحذج
انًًهكح
21
88
88
81261
86
84
انعرتيح
انطعىديح
53
36
54
81266
85
55
دونح قطر
دونح
4
52
38
86266
36
33
انكىيد
يًهكح
165
56
83
52251
23
81
انثحريٍ
ضهطُح
158
111
35
55263
46
83
عًاٌ
Source: Dutta, Soumitra. & Lanvin, Bruno (2013): The Global
Innovation Index.
- 4653 -

انًؤشر
أنفرعى

يعذل
كفاءج

مستقبل التعليم في دول الخليج العربي -منظور مهني
(ف :يكرة اضى أو رقى انًرخع)

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ مقارنة تصنيؼ دوؿ المجمس بموجب مؤشر  GIIفي العاـ
انخفاضا في تصنيؼ أربع مف دوؿ المجمس ،كاف
 ،6043بما كانت عميو في العاـ ،6046
ً
االنخفاض في اثنتيف منيا كبيرا ،بينما التحسف في التصنيؼ سجؿ الثنتيف منيا فقط ،مما
يدعو إلى مراجعة سياسات االبتكار في دوؿ مجمس التعاوف مجتمعة ،وتحديد مواطف القصور
ونقاط الضعؼ إليقاؼ ما ي مكف أف يحدث مف تراجع مستقبمى ،واتخاذ ما يمزـ مف تحسيف
بيئة االبتكار والتحوؿ باقتصاديات دوؿ المجمس إلى اقتصاد قائـ عمى المعرفة يسيـ بشكؿ
فعاؿ في تنويع مصادر الدخؿ ،واقرار ما يمزـ مف آليات ومشاريع تقود إلى االرتقاء بمحفزات
االبتكار في دوؿ المجمس وتحسيف بيتو ،وصوال إلى مخرجات نوعية ومستدامة.
ومعظـ دوؿ مجمس التعاوف حصمت عمى تصنيؼ في مؤشر االبتكار العالمي يقؿ عما
حققتو نظيراتيا مف الدوؿ ،ممف تشترؾ معيا في مستوى نصيب ألفرد مف الناتج المحمى
اإلجمالي  GDP per capitaمما يشير إلى أف ىناؾ مساحة أكبر يمكف لدوؿ مجمس
التعاوف العمؿ مف خالليا لتحسيف أداء االبتكار فييا .األمر الذى يؤكد الحاجة إلى مراجعة
متعمقة تصحيحية لمحفزات االبتكار في دوؿ المجمس تكفؿ تخصيص ما تحتاجو منظومة
االبتكار مف موارد وضماف االستفادة المثمى منيا ،مع ضرورة التقميؿ مف االعتماد عمى موارد
دوؿ المجمس الناضبة يوما ما ،مما يرسخ األمف االقتصادي والرخاء المعيشى ويجعميما أكثر
استدامة واستق اررا ،وىو ىدؼ تصبو إليو الكثير مف الدوؿ وتعمؿ دوؿ أخرى عمى تثبيت
موقعيا وتحسيف مراكزىا فيو.
واذا كانت ألفمسفة أُـ العموـ فإف مينة التعميـ ىي أُـ الميف جميعاً؛ ألف العامميف في

الميف كافة ما ىـ إال مف مخرجات ال ُنظـ التعميمية بمختمؼ مستوياتيا ،كما أنيا المينة

المعنية ببناء اإلنساف ،وىذه أىـ عمميات البناء عمى اإلطالؽ ،ومعنية باستثمار الموارد
البشرية الذي يعد مف أكثر االستثمارات عائداُ]31[ .

ويعتمد القطاع الخاص إلى حد كبير عمى توظيؼ العمالة األجنبية ،وقد أسفرت الجيود

المبذولة لزيادة توظيؼ المواطنيف في القطاع الخاص عف نتائج مختمطة حتى اآلف ،فالعمالة
األجنبية في جميع دوؿ المجمس تستحوذ عمى أكثر مف  %66مف وظائؼ القطاع الخاص،
وذلؾ عمى الرغـ مف تنفيذ حصص التوظيؼ التي تيدؼ إلى زيادة نسبة المواطنيف في
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وظائؼ القطاع الخاص مع مرور الوقت ،ولـ تُسجؿ زيادة في نسبة العمالة الوطنية في
وعماف فقط ،وفي المقابؿ ،شيدت البحريف
القطاع الخاص خالؿ العقد الماضي إال في الكويت ُ
والمممكة العربية السعودية زيادة في نسبة العمالة األجنبية في القطاع الخاص ،وفي قطر،
تييمف العمالة األجنبية بالكامؿ تقريبا عمى الوظائؼ كميا في القطاع الخاص]32[ .
والخصخصة في مفيوميا الشامؿ :عممية متكاممة تعني التعامؿ في إطار االقتصاد
الحر واالندماج مع قوى السوؽ وادخاؿ آلياتو في األىداؼ واألساليب اإلدارية والشروط
التجارية الحاكمة كما أنيا نظـ موضوعة مسبقاً ومخططة ومتفؽ عمييا لمحصوؿ عمى

المخرجات أوالخدمة المطموبة ،والمشكمة الجوىرية التي تكمف في مؤسسات التعميـ العربية

أماـ الخصخصة ما يمي]33[ :


تكرار تخصصات مؤسسات التعميـ األىمية التي تقدميا الجامعات الحكومية وفي ىذا
ىدر.



الخوؼ مف تدني مستوى اإلعداد األكاديمي لمدخالت مؤسسات التعميـ األىمية األمر
الذي قد يؤدي إلى تخريج كوادر أنصاؼ متعمميف أو شبو أمييف.



يخشى أف تكوف بعض مؤسسات التعميـ األىمية بمثابة فروع لمؤسسات أجنبية تنقؿ
صو ارً ومؤشرات ثقافية غير منسجمة مع الواقع الوطنى لمدوؿ.

ومف المتوقع أف يزداد عدد القوى العاممة في دوؿ المجمس في المستقبؿ نتيجة لوصوؿ

الشباب إلى سف العمؿ ،وارتفاع مساىمة المرأة في سوؽ العمؿ ،واف استمرار االعتماد الكبير
عمى القطاع النفطي سيعد عقبة أماـ خمؽ المزيد مف فرص العمؿ لكوف ىذا القطاع يعد
قطاعا يستخدـ ألفف اإل نتاجي كثيؼ رأس الماؿ وليس كثيؼ العمؿ ،ما يعني أف عمى ىذه
الدوؿ خمؽ فرص العمؿ مف خالؿ صناعات كثيفة العمؿ واال فاف مشكمة البطالة ستصبح تحد
خطير أماـ دوؿ المجمس في المستقبؿ القريب.

ثاىيًا :التأثريات واملضامني الياجتة عً تلك التحديات اقتصاديًا ومَييًا وتعلينيًا.
تعتبر القوى العاممة أىـ عنصر مف عناصر اإل نتاج ،والدعامة األساسية لتحقيؽ
أىداؼ التنمية الشاممة والتقدـ والرفاىية االجتماعية وتوفير الحياة الكريمة لمشعوب في أي
مجتمع ،بغض النظر عف توجياتو السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  ...وغير
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ذلؾ .ويتميز الوطف العربى بثروة الموارد البشرية وبوجو خاص نسبة عالية مف الشباب
مقارنة مع األقاليـ الرئيسية في العالـ ،إذا ما تـ تحويميـ مف عبء ضاغط عمى الموارد إلى
طاقة منتجة ،وذلؾ مف خالؿ تنمية قدراتيـ وكفاءاتيـ اإل نتاجية وتزويدىـ بالميارات والخبرات
والمعارؼ المتجددة.
وقد دخمت البشرية عص ارً أصبحت فيو المعمومات أساس التحضر والقوة ،والتعميـ

يضطمع بمسؤولية كبرى لمواجية التحديات والتقميؿ مف مخاطرىا أوالتكيؼ معيا ،ولذا يجب
التحوؿ في التعميـ مف نظاـ تربوي يقوـ عمى أساليب تدور في فمؾ اختزاف الحقائؽ
واسترجاعيا إلى نظاـ تعميمي يعتمد عمى البحث والتحميؿ واإلبداع .وعمى ىذا فإف تعميـ
[]34

المستقبؿ يجب أف يضـ العناصر التالية:

 أف يرتبط باستخداـ إستراتيجيات متعددة لتشجيع اإلبداع لدي الطالب وقدرتيـ عمى
التعامؿ مع المشكالت وحميا.
 أف يتضمف حؽ الطفؿ في االلتحاؽ بالمدرسة ،والتعبير عف رأيو ،والحصوؿ عمى
خبرات تعميمية جيدة والحصوؿ عمى نتائج تعميمية قيمة.
 ينبغي أف يعكس عمؿ النظاـ التعميمي المرونة والتنوع مف حيث حضور الطالب،
وفرص التعمـ ،والمحتوى ،وبيئة التعمـ ،وممارسات التدريس ،إلى جانب استخداـ
التكنولوجيا مف أجؿ تمبية احتياجات المتعمميف بشكؿ ناجح.
 يجب النظر لمتعميـ باعتباره مكونا أساسيا وميما في التنمية المينية لممعمميف ،بحيث
يصبحوف قادريف عمى تطوير المنيج بصورة تعاونية عمى مستوى المؤسسة
التعميمية مف خالؿ صياغة مداخؿ خاصة تناسب توقعات طالبيـ واحتياجاتيـ.
 إف تطوير النظاـ التعميمي مف أىـ مقومات مجتمع المعرفة والمعمومات ،بحيث يكوف
قاد ارً عمى تنمية القدرات وحؿ المشكالت واإلبداعات واالبتكارات.

 بناء قاعدة عممية معرفية تكنولوجية ذاتية يمكف مف خالليا خدمة األىداؼ ذات
األولوية لممجتمع.
 تعبئة القدرات الذاتية وتحديد األولويات مع أخذ التطورات العممية بعيف االعتبار.
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 االىتماـ بتكنولوجية المعمومات في القطاعات باعتبارىا أساس استمرار االقتصاد
ونموه.
 توفير البنية التحتية القتصاد المعمومات التي تتيح لمجميع إمكانية الربط بيف مختمؼ
أرجاء العالـ وسيمة لتحقيؽ التوسع واالنتشار الجغرافي لمختمؼ القطاعات الصناعية
والخدمية.
 وضع سياسة معموماتية تتسـ بالشموؿ والمرونة وقابمية التطبيؽ ،وتكوف منطم ًقا
لتحقيؽ االندماج والتكامؿ العربي.

وتعاني أسواؽ العمؿ في دوؿ مجمس التعاوف الخميجي مف ارتفاع معدالت البطالة بيف
المواطنيف خصوصا فئة الشباب منيـ ،وقد جاء ذلؾ نتيجة الرتفاع معدالت النمو السكاني
لممواطنيف المحمييف خالؿ العقود األخيرة نتيجة لمتطورات الكبيرة التي حصمت في األنظمة
الصحية لدوؿ المجمس

[]35

وىذا يشير إلى مشكمة كامنة بدوؿ مجمس التعاوف الخميجي ،إذ غالبا ما تكوف
الحكومات مصدر التوظيؼ األوؿ واألخير بالنسبة لممواطنيف ،واذا ما حدث وانخفضت
اإليرادات النفطية فإنو سيكوف مف الصعب عمى ىذه الحكومات التمتع بالمرونة نفسيا التي

تتمتع بيا حاليا بإيجاد فرص العمؿ.

[]40

والسبب الرئيس الرتفاع معدؿ البطالة بيف الشباب في دوؿ المجمس يتمثؿ بعدـ قدرة
اقتصادات تمؾ الدوؿ عمى توفير فرص العمؿ الكافية لمداخميف الجدد لسوؽ العمؿ ،نتيجة
تذبذب معدالت النمو وضعؼ االستثمارات الجديدة خصوصا استثمارات القطاع الخاص ،فضال
عف عدـ امتالؾ نسبة كبيرة مف فئة الشباب لمميارات والمعارؼ المطموبة في سوؽ العمؿ،
ولذا فإف المشكمة ذات بعديف ىما:

[]44

 االقتصاد فاف أنماط التنمية وخاصة ارتفاع اإلنفاؽ الحكومي عمى مشاريع البنية
التحتية والخدمات مف جية ،وتركز نسبة كبيرة مف استثمارات القطاع الخاص في
القطاعات العقارية والعمرانية واألسواؽ المالية التي ال تنطوي عمى قيمة مضافة
عالية مف حيث قدرتيا عمى توفير فرص العمؿ لمعمالة المحمية ،بؿ تتجو مباشرة
الستقداـ المزيد مف األيدي األجنبية العاممة.
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 التعميـ فاف انعداـ التنسيؽ بيف االقتصاد والتعميـ وتركز نسبة كبيرة مف الخريجيف في
مجاؿ العموـ اإلنسانية واالبتعاد عف المجاالت العممية والصناعية أدى إلى
االستعانة بالعمالة األجنبية التي تمتمؾ ىذه المؤىالت ،فضال عف التقاليد
االجتماعية التي نشأت نتيجة لمستوى الرفاىية المرتفع الذي يتمتع بو ألفرد في
تمؾ الدوؿ التي أدت إلى عزوؼ بعض الشباب الخميجي واستنكافو عف العمؿ في
قطاعات اإلنشاءات والخدمات والضيافة وتجارة التجزئة.
ويعود سبب التوسع في عدد العامميف في قطاع الخدمات إلى ضخامة حجـ
االستثمارات التي تـ توظيفيا الستكماؿ قطاعات البنية التحتية في دوؿ المجمس ،فضال عف
اىتماـ القطاع الخاص بأنشطة الخدمات والتوزيع بدرجة أكبر الرتفاع ربحيتيا ،وسرعة تحقؽ
عوائدىا مقارنة باالستثمار في المشاريع اإل نتاجية ،ويدؿ التزايد المحسوس للىمية النسبية
لقطاع الخدمات في دوؿ المجمس كافة بصورة قاطعة عمى ازدىار القطاع غير الرسمي الذي
يضـ ىامشاً واسعاً مف العمالة غير الماىرة.

[]46

ويعود تفضيؿ المواطنيف العمؿ في القطاع العاـ نتيجة الرتفاع األجور النسبي وتوفر

الضماف الوظيفي ،وعوائد التقاعد الكبيرة ،فضال عف أف التوظيؼ قي القطاع العاـ يعتمد عمى
األولوية في التقديـ بدال مف األداء ،كما أف ساعات العمؿ في ىذا القطاع ىي أقؿ مف ساعات
العمؿ في القطاع الخاص ،ىذه األسباب وغيرىا أدت إلى أف يصبح القطاع الخاص المصدر
الرئيس لتوظيؼ العمالة األجنبية الذي يبحث دائما عف العمالة ذات الكمفة الدنيا واألداء
األفضؿ التي توافرت لدى العمالة األجنبية التي تعمؿ بأجور متدنية وتتمتع بتعميـ وتدريب
أفضؿ وساعات عمؿ أكثر فضال عف مرونة العقود التي يوقعونيا مع ىذا القطاع والتي توفر
سيولة توظيفيـ وسيولة فصميـ عف الوظيفة .وىذا أحدث كثي ار مف اآلثار االقتصادية
واالجتماعية والسياسية الخطيرة منيا:

[]43

 ارتفاع قيمة التحويالت المالية لمعمالة المياجرة إلى بمدانيا األصمية ،وتشكؿ ىذه
التحويالت استنزافا لمموارد المالية لدوؿ المجمس فضال عف تخفيض مخزوف العمالت
األجنبية ،وألفرص االستثمارية الضائعة ،والتأثيرات السمبية عمى ميزاف المدفوعات.
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 ارتفاع أعداد العمالة المياجرة أدى إلى زيادة الضغط عمى السمع والخدمات ،إذ تحصؿ
ىذه العمالة ومرافقوىـ عمى خدمات التعميـ والصحة واستخداـ المرافؽ العامة ،مما
يؤدي إلى ارتفاع مقدار النفقات العامة وزيادة الضغط عمى الميزانية العامة لدوؿ
المجمس.
 إعاقة برامج تنمية الموارد البشرية في ظؿ تزايد أعداد القوى العاممة األجنبية ،مما يحد
مف تشغيؿ القوى العاممة الوطنية ،وقصور بعممية التدريب والتأىيؿ وفرص تطوير
قدراتيـ ومياراتيـ العممية.
 ارتباط الطمب عمى الميف الخاصة والقطاع الخاص بنظاـ "الكفيؿ" األمر الذي أوجد
مصمحة ال تكوف مرتبطة بالضرورة باحتياجات السوؽ ألفعمية مما أدى إلى تضخـ
األنشطة التجارية ووجود فائض مف العمالة األجنبية عبر نظاـ" ألفي از الحرة" أي
سوقا مخفياً لمعمالة الوافدة إضافة إلى السوؽ الرسمي.

وقد أدى ذلؾ إلى خمؽ تجزئة في سوؽ العمؿ في دوؿ مجمس التعاوف تجد صعوبة
كبيرة في التخمص منيا في الوقت الحاضر وتجني اآلف ثمار سياسة توظيؼ المواطنيف في
القطاع العاـ التي أدت إلى ترىؿ ىذا القطاع فضال عف المميزات االجتماعية والرواتب
المرتفعة وقمة ساعات الدواـ الرسمي في ىذا القطاع وىي التي جعمت العديد مف المواطنيف
يعزفوف عف العمؿ في القطاع الخاص ويفضموف انتظار حصوليـ عمى وظيفة في القطاع

العاـ عمى أف يحصموا عمى فرصة عمؿ في القطاع الخاص[.]41

نستنتج مما سبؽ أف مشكمة البطالة معقدة في دوؿ مجمس التعاوف الخميجي ،وليس
ىناؾ حؿ وحيد ليذه المشكمة إذ أف ىناؾ مشاكؿ بنيوية متعمقة باالقتصاد والتعميـ والعمالة
واليجرة ،واف حؿ ىذه المشاكؿ يتطمب وضع إستراتيجية شاممة.
وساىمت أنظمة التعميـ في الدوؿ العربية في تكويف النظرة السمبية لممجتمع نحو التعميـ
والتدريب الميني في معظـ الدوؿ العربية ،حيث يتـ قبوؿ الطالب ذوي التحصيؿ العالي في
مسار التعميـ الثانوي األكاديمي وتحويؿ ذوي التحصيؿ المتدني نحو مسار التعميـ الثانوي
الميني ،ومف ثـ األدنى إلى مسار التدريب الميني ،ىذا مف جية ،ومف جية ثانية يؤدى
غياب أو ضعؼ أداء منظومة توجيو وارشاد ميني فاعمة في مرحمة التعميـ األساسي بخاصة
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ومرحمة التعميـ الثانوي بعامة إلى خمؿ في إتخاذ الطالب قرار الخيار الميني وف ًقا لقدراتو

وميولو واىتمامو.

[]41

وتقرير التنمية البشرية  6041حمؿ عنواف "المضي في التقدـ :بناء المنعة لدرء
المخاطر" ،واعتمد عمى ثالثة معايير وىي :العمر المتوقع عند الوالدة ونسبة المتعمميف
إضافة إلى نصيب ألف رد مف الناتج المحمي اإلجمالي .وىذا يعني بأنو ال يكفي بأف يكوف أي
بمد متقدما عمى معيار واحد مثؿ الدخؿ دوف المعايير األخرى لتحقيؽ نتائج متقدمة عمى
مؤشر التنمية البشرية.

[]42

جدوؿ يوضح موقع دوؿ مجمس الخميج العربية في
تقرير التنية البشرية أعواـ 6041-6043
الدولة

تقرير 3102

تقرير 3102

قطر

23

20

السعودية

31

22

اإلمارات

23

21

البحرين

24

22

الكويت
عمان

23
42

63

المصدر :تقرير التنمية البشرية.3102 ،3102،

ويتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف كؿ دوؿ المجمس تمكنت مف تحقيؽ نقمة نوعية في
تقرير التنمية البشرية لعاـ  ،6041بالوصوؿ إلى موقع متقدـ في ترتيب الدوؿ في مجاؿ
التنمية البشرية .فقد أظيرت نتائجو تعزيز قطر مف تفوقيا اإلقميمي مف خالؿ التقدـ  1مراتب
بوجودىا في المرتبة  34عمى مستوى العالـ ،كما كانت المفاجأة عمى مستوى دوؿ مجمس
التعاوف الخميجي والعالـ العربي ،تخطى المممكة العربية السعودية 63 ،مرتبة إلى الترتيب
العالمي رقـ  31متقدمة بذلؾ عمى اإلمارات ،وارتبط ذلؾ باستدامة أسعار النفط واإل نتاج
النفطي ،وتربع المممكة عمى عرش إنتاج وتصدير النفط الخاـ ،كما أسيمت ظاىرة غياب
معدالت النمو السكاني الحادة عمى خمفية إبعاد أعداد كبيرة مف أفراد العمالة الوافدة المنتيية
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صالحية تصاريح العمؿ التي في حوزتيـ أسيمت في تعزيز مستوى دخؿ ألفرد ،وانتشار
خدمات الرعاية الصحية والتعميـ.
كما حدث تحسف بمقدار مرتبة واحدة عمى ترتيب اإلمارات بوجودىا بالمرتبة  10عمى
مستوى العالـ .،وبدورىا ،تقدمت البحريف  1مراتب لتحتؿ المرتبة رقـ  11دوليا ،في حيف
جاءت الكويت في المرتبة  ،12كما تمكنت عماف المضي قدما مف خالؿ تعزيز ترتيبيا 64
موقعا وصوال لممرتبة  12مف بيف  443بمدا مشموال في تقرير  ،6041وتعتبر السمطنة في
أعمى فئة التنمية البشرية المرتفعة وىي مرتبة جديرة في كؿ حاؿ مف األحواؿ.
ويتبيف مما سبؽ أف ترتيب بعض دوؿ مجمس التعاوف يعد أفضؿ مف السنوات
السابقة والمستقبمية إذ توجد فرصة لتحسيف ترتيبيا عمى مؤشر التنمية البشرية في السنوات
القادمة لكف بشرط التطوير المتواصؿ لتحسيف الخدمات التعميمية والرعاية الصحية ،ولكف ذلؾ
مرتبط ببقاء أسعار النفط مرتفعة نسبيا لتوفير نوع مف الضمانة الستمرار تدفؽ العائدات،
وبالتالي مخصصات االستثمار والبنية التحتية ،وعميو التنمية االقتصادية ومف ثـ ارتفاع
نصيب ألفرد مف الدخؿ ،وتطوير البنية التحتية خصوصا في قطاع المواصالت واال تصاالت
وبالتالي تطوير نمط المعيشة والحياة والخدمات الصحية والتعميمية.
إال أف مايحدث مف صراعات سياسية في منطقة الشرؽ األوسط والدوؿ العربية ،أثر
مباشر عمى تراجع شديد في أسعار النفط ،مما ييدد مستقبؿ التنمية البشرية في دوؿ
ًا
تأثير
ًا
الخميج.
وواقع األحداث والتطورات العالمية واإلقميمية الراىنة ليا مضاميف وأبعاد ليست
أثرً عمى مسيرة التطور والنمو ،وىناؾ مسؤولية عظمى ممقاة عمى
بخافية ،كما أف ليا ا

األنظمة التعميمية والتربوية بيذا الصدد ،ومف القضايا الممحة أماـ دوؿ الخميجي العربية في

ىذا الجانب:

[]43

 استمرار ىيمنة الموارد األحادية عمى مصادر توليد الدخؿ ،وخاصة النفط والغاز
الطبيعي.
 اختالؿ سوؽ العمؿ واالعتماد عمى العمالة الوافدة ،عمى حساب توظيؼ العمالة
الوطنية.
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 قياـ الركائز االقتصادية لدوؿ المجمس عمى التنافس المبني عمى التشابو ال التكامؿ.
 ارتفاع معدالت نسب النمو بيف المواطنيف وتأثير ذلؾ عمى معدالت النشاط االقتصادي.
والتطور الرقمي التعميمي يدعو إلى ضرورة إيجاد نظـ يعمؿ بيا الجياز التقني في
انسجاـ ،وتأىيؿ أعضاء ىيئة التدريس والمعمميف ليجمعوا بيف التخصص العممي والتكنولوجي
والتربوي ،وىذا يفرض عمى المؤسسات التعميمية في دوؿ الخميج العربية االعتماد عمى
مفاىيـ المدرسة اإللكترونية والجامعة اإللكترونية بدالً مف الطرؽ المعتادة كالتدريس وجياً

لوجو.

[]44

وتعاني الكثير مف الدوؿ العربية مف ضعؼ قاعدتيا اإل نتاجية الصناعية ومف عدـ
القدرة عمى التصدير ،ومف صغر حجـ سوقيا الداخمية ،مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليؼ اإل نتاج
وضعؼ القدرة التنافسية الميـ ىو أف مثؿ ىذه المشاكؿ االقتصادية وانخفاض الدخؿ وارتفاع
معدؿ البطالة تقمؿ مف حجـ السوؽ المتاحة لصادرات البمداف العربية المتبادلة فيما بينيا.

[]45

ويتطمب النجاح في مواجية التحديات البينية الذكر وضعيا في إطار تحديات العولمة
االقتصادية ،وفتح األسواؽ ،والعضوية في منظمة التجارة العالمية ،وفي إطار تحديات
التكتالت االقتصادية األجنبية ،فيذه التحديات الخارجية يمزـ إضافتيا إلى المتطمبات الداخمية
الكبيرة لمنجاح في تحقيؽ التنمية المستدامة ،ومف أىـ ىذه المتطمبات الداخمية ىي تطوير
وتنويع الطاقة اإل نتاجية وزيادة الكفاءة اإلقتصادية والزيادة المستمرة في مستوى اإل نتاجية،
والنجاح في التصدير ،والقدرة عمى المنافسة في األسواؽ الخارجية والداخمية ،وتطوير اليياكؿ
طبعا إلى تطوير ىياكؿ التعاوف
االقتصادية ومنظومة القوانيف ذات الصمة ،باإلضافة
ً
[]50
االقتصادي العربي.
وقد شيدت األزمة المالية العالمية التي اندلعت في الواليات المتحدة في
سريعا،
تدىور
ًا
أغسطس ،6003وحالة الركود العالمي التي بدأت في منتصؼ عاـ 6004
ً
وقد ألقت األزمة المالية بظالليا عمى الطمب العالمي لمنفط ،وبالتالي عمى أسعاره حيث لـ
يتوقؼ التدىور الذي تشيده أسعار النفط منذ العاـ الماضي .فبعد أف وصؿ سعر النفط إلى
الر
ذروتو–  413دوالر لمبرميؿ – في يوليو  ،6004وانيارت أسعار النفط لتصؿ إلى  31دو ًا
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لمبرميؿ بنياية ديسمبر ،6004ومنذ ذلؾ الحيف تباينت أسعار النفط ،وبدأت تصاعد أسعار
النفط إلى أف حدثت األحداث األخيرة في المنطقة في  ،6044وما يسمى (الربيع العربي)،
نسبيا في ضعؼ
فتياوت أسعار النفط ،ويتمثؿ االنعكاس األساسي ألسعار النفط المنخفضة
ً
[]54
احتماالت تحقيؽ نمو اقتصادي عالمي في ظؿ األزمة العالمية.
وقد آتخذت دوؿ الخميج مف أزمة الخميج الثانية عبرة في االعتماد عمى سواعد أبناء
الوطف ،حيث غادر اآلالؼ مف العمالة الوافدة أثناء األزمة مما تسبب في إغالؽ كثير مف
المصانع والمؤسسات الخدمية االمر الذي كاد أف يعرض مصالح ىذه الدوؿ لمخطر وبعد ىذه

األزمة بدأت ىذه الدوؿ بالتخطيط نحو قضية التوطيف واالعتماد عمى سواعد ابناء الوطف.

[]56

وقد شيد التطور االقتصادي نمواً سريعاً ي دوؿ مجمس التعاوف الخميجي ،كما زاد

التوظيؼ بوتيرة أسرع مف األسواؽ الصاعدة األخرى ،ويمثؿ اإلنفاؽ مف المالية العامة أحد
العوامؿ الرئيسة الدافعة لمنمو والتوظيؼ في القطاع الخاص غير النفطي في دوؿ مجمس
التعاوف ،مع تركيز الخطط اإلنمائية الوطنية عمى تطوير البنية التحتية في كثير مف األحياف
باستخداـ العمالة األجنبية ذات الميارات المنخفضة ،وكاف نمو إجمالي الناتج المحمي قويا
في قطاعات مثؿ البناء وتجارة الجممة والتجزئة والنقؿ ،وىي قطاعات تميؿ لتوظيؼ العمالة
مف ذوي الميارات واإل نتاجية المنخفضة ،كذلؾ ساىمت الخدمات المالية والصناعات التحويمية
)وبصفة رئيسية صناعة البتروكيماويات( في النمو ،ولكف تأثيرىا كاف متواضعا عمى توظيؼ
وعماف ،وقطر ،والمممكة العربية السعودية،
العمالة ذات الميارات العالية في كؿ مف البحريفُ ،
[]53
وساىـ نمو الخدمات الحكومية وقطاع الييدروكربونات في دعـ توظيؼ المواطنيف.
وفي الوقت الراىف أصبحت تكاليؼ ىيكؿ سوؽ العمؿ الحالي تمثؿ مصد ار لمقمؽ ،فمع
استمرار النمو السريع ألعداد السكاف في سف العمؿ في دوؿ مجمس التعاوف وبموغ الحد
األقصى مف التوظيؼ في القطاع العاـ ،ىناؾ إدراؾ متزايد بأف المواطنيف بحاجة لمحصوؿ
عمى وظائؼ ذات إنتاجية عالية وأجور مجزية في القطاع الخاص ،والتنويع االقتصادي ىو

السبيؿ لتعزيز نمو القطاع غير النفطي وخمؽ فرص العمؿ لممواطنيف[.]51
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ومما سبؽ يتضح أف التسارع المذىؿ لمثورة العممية والتقنية المعموماتية وتطبيقاتيا
في البمداف الصناعية ،وانعكاس ىذا عمى اليياكؿ المينية لمقوى العاممة كماً وكيفاً ،وانييار

مفيوـ الزمف مف أىـ تداعيات ثورة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،وتحوؿ مفيوـ الوقت

مف قيد إلى مورد وانييار مفيوـ الثبات أو االستقرار ،فالتغير ىو الثابت الوحيد في المستقبؿ،
حيث تداخمت األزمنة الثالثة الماضي والحاضر والمستقبؿ بفضؿ التقنيات الحديثة ،وىذا ما
يجب أف تنتبو إليو النظـ التعميمية العربية وتسعى إلى أف تقوـ بدورىا كقاطرة لمتقدـ والرؽ
مواجية التطرؼ والصراعات الداخمية والتدخالت الخارجية.

ثالجًا :تصور لسيياريوٍات احملتنلة ملستكبل التعليه ومؤسساتُ يف ضؤ التوجُ املَين ملستكبل
الشباب العربي.
تأسيساً عمى ما عرضناه ،نسعى ىنا إلى وضع تصور مقترح لتفعيؿ جودة عممية صنع

القرار المدرسي ،مف خالؿ مجموعة المنطمقات األساسية لمتصور ،والسيناريوىات المحتممة
لمستقبؿ التعميـ ومؤسساتو في ضوء التوجو الميني لمستقبؿ الشباب العربي ،ومقترحات
إجرائية لمتعامؿ مع الحاضر لتأميف المستقبؿ في دوؿ الخميج والدور المنوط بو في مواجية
تمؾ التحديات بعسى نحو تحسيف وتطوير العممية التعميمية ،وارتفاع قدرة النظاـ التعميمي عمى
مواكبة تطورات العصر ومتغيراتو.
 )4ميطلكات أساسية للتصور :مف خالؿ ما تـ عرضو ساب ًقا في البحث مف تحديات دولية
واقميمية ومحمية تواجو دوؿ الخميج العربية وما نتج عنيا مف تاثيرات سياسية

واقتصادية وا جتماعية ،يمكف استنتاج مجموعة مف النتائج التي تمثؿ منطمقًا

لمتصور المحتمؿ لسيناريوىات مستقبؿ التعميـ في دوؿ الخميج العربية ،وىى عمى

النحو التالى:

 ميطلكات تتعلل باملستكبل السياسى:
 محاربة التطرؼ ىى ميمة ممحة وعاجمة عمى المدى القصير ،والقسـ األكبر مف
مسؤولية تنفيذ ىذه الميمة يقع عمى عاتؽ أجيزة األمف ،فيما تعاونيا مؤسسات
السياسة والمجتمع في منع التطرؼ مف كسب عقوؿ وقموب أنصار جدد ،وبقدر
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نجاح الدوؿ العربية في تنفيذ مثؿ ىذه اإلستراتيجية ،بقدر فرصتيا في النجاح في
اجتياز امتحاف التطرؼ الصعب.
 لـ تتبمور بعد مالمح استراتيجية عربية واضحة لمواجية "داعش" وأمثاليا مف
التنظيمات اإلرىابية في المنطقة ،وبدا أف كؿ دولة تتحرؾ بشكؿ فردي  ،أو كرد فعؿ
لترؾ القوى اإلقميمية والدولية.

 ميطلكات تتعلل مبستكبل الطاقة:
ابتداء مف األمف إلى النقؿ
 إف الطاقة ستشكؿ كؿ وجو مف أوجو المستقبؿ األقصى،
ً
لمرعاية الصحية والنمو .يجب أف نستعد اآلف باالستثمار في مصادر الطاقة البديمة،
بحيث توجو بعض ىذه االستثمارات إلى االبتكار مثؿ النانو والبعض اآلخر إلى
الييدروجيف.
 سيعتمد مستقبؿ األمـ مف حيث االرتقاء أو السقوط واالزدىار أو األفوؿ ،عمى وصوليا
إلى مصادر الطاقة في ضوء ألفرصة المواتية ويحدد ذلؾ ميزة تنافسية في مجاؿ
األعماؿ.
 ستصبح قضايا الطاقة قضايا مركزية بالنسبة لممستيمكيف ،ومجاؿ األعماؿ ،والحكومات
وتشكيؿ السياسة ،والنقؿ ،والرعاية الصحية ،واألمف ،ومعدالت النمو.

 ميطلكات تتعلل مبستكبل االقتصاد:
 يمثؿ اقتصاد االبتكار أكبر تيديد مستقبمى ،أو أكبر فرصة لممستقبؿ الميني لمدولة
واألفراد المينى اعتمادا عمى ما مدى اإلعداد لو.
 سيصبح اقتصاد االبتكار قوة فعالة لخفض ألفقر في العالـ ،وازالة الحدود أماـ التجارة،
واإلصالحات الديمقراطية.
 اقتصاد االبتكار ،وىو التقاء االقتصاد ،والديمقراطية ،والتجارة ،والتكنولوجيا سيحدد
مستقبؿ قيادة األمـ ،وانتاجية مجاؿ األعماؿ وثروة األفراد.
 اقتصاد االبتكار يتطمب عقوالً حرة ،وأسواقاً حرة ،ويكوف ذلؾ مف خالؿ التعميـ الحر.

 بناء اقتصاد االبتكار يحتاج إلى بيئات تمتمؾ أدوات القوة األربع – تكنولوجيا المعمومات
والشبكات والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانو ،والتكنولوجيا العصبية.
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 اآلف ىو وقت االستثمار في البشر ،والتكنولوجيا ،واألفكار ،والمشاركات ،والمنتجات،
والخدمات التي ستبنى اقتصاد االبتكار.
 يجب إعادة اختراع النظاـ التعميمى إلعداد الدولة ،والمؤسسات واألفراد لمتنافس في ظؿ
اقتصاد االبتكار الدولى والغير اقميمي والمحمي ،فعممة اقتصاد االبتكار ىى المعرفة،
وقوة األفكار الخالقة.

 ميطلكات تتعلل مبستكبل التكييات والتكيولوجيا:
 تقود حاليا تكنولوجيا المعمومات أكثر مف ثمثى إنتاجية العمؿ ،وستسيطر صناعات
االبتكار عمى إنتاجية العمؿ في جميع أنحاء العالـ.
 أكثر مف  3مميارات شخص مرتبطوف باإلنترنت.
اقتصاديا بقوة حيث يوجد تغمغؿ لمتكنولوجيا المتطورة ألجيزة
 تزدىر المجتمعات إنتاج ًيا و
َ
الحاسوب واالتصاالت الالسمكية والوصوؿ إلى اإلنترنت.
 إف تجمع وتالقي تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعمومات
والتكنولوجيا العصبية سيمعب أيضاً دو ارً حيوياً وتطورياً في مستقبؿ االقتصاد

العالمي ،موجداً وظائؼ وشركات جديدة وصناعات كاممة.

 االبتكارات األساسية الجديدة التي ستشكؿ المستقبؿ:

 المحاكاة الحيوية محاكاة آليات الطبيعة لصنع منتجات جديدة.
 ألفوتونيات استخداـ الضوء في إيجاد خمؽ منتجات جديدة.
 تكنولوجيا النانو الحيوية اتحاد تكنولوجيا النانو وعمـ األحياء.
 وراثيات (جينوميات) مستيدفة استخداـ المعمومات الجينية لصنع أدوية ،وأغذية،
وأجيزة أكثر أمنا.
 الكشؼ البيولوجى استخداـ المعمومات البيولوجية الكتشاؼ األخطار.
 أجيزة تعتمد عمى التكنولوجيا العصبية خمؽ آالت مجيرية لتحسيف وظائؼ المخ
أواصالحيا.
 طاقة النانو اتحاد تكنولوجيا النانو والطاقة لخمؽ وقود متجدد.
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 التشفير الكمي (طبقا لنظرية الكـ) استخداـ اإلحصاء والحساب الكمي لحماية
الشبكات ،والمنتجات والناس.

 ميطلكات تتعلل مبستكبل العله والتعليه:
 نظاـ التعميـ الحالي لدية قصور في إتماـ الميمة األكثر حيوية واستراتيجية في إعداد
القوى العاممة لممستقبؿ.
 يحتاج نظاـ التعميـ في دوؿ الخميج القيادة ،أو الشجاعة ،أو الرؤية لكي يخترع
لصياغة نفسو مف جديد.
 أغمب مؤسسات التعميـ الخميجية ،ليست متزامنة مع التغيرات في السوؽ وعالـ التجارة
– حيث أصبح أكثر تنافسية ،وأكثر تعقيدا ،وأكثر عالمية ،ويقوده االبتكار بشكؿ
أكبر.
 بدوف تغيير في نظاـ التعميـ سيمجأ عدد أكبر مف الشركات إلى االتجاه خارج البالد ،مف
أجؿ العثور عمى المواىب المطموبة ،مما يوجد بطالة بيف المواطنييف.
 إف المدرسيف ليسوا ىـ المشكمة :أدفع لممدرسيف ضعؼ رواتبيـ وأعد تدريبيـ مف أجؿ
اقتصاد االبتكار ،وقيـ أدائيـ وانتقي لمعمؿ أفضميـ ،واستغني عف المتيربيف مف
واجبيـ.
 يحتاج القادة السياسيوف الشجاعة لكى يضعوا استراتيجية قومية لمتعميـ تعتمد عمى
االبتكار واالستعداد لممستقبؿ :المزيد مف العموـ ،المزيد مف االبتكار ،المزيد مف
التكنولوجيا المتطورة ،المزيد مف الرؤية العالمية ،المزيد مف الميارات الخاصة
بإنشاء المشروعات وادارتيا.
 إننا نعمـ األطفاؿ عف الماضى .لكننا نحتاج أف نعمـ األطفاؿ عف المستقبؿ وكيفية البقاء
في المستقبؿ القريب والبعيد.

 ميطلكات تتعلل مبستكبل التوظيف وسوم العنل:
 تتركز النسبة الكبرى مف العمالة األجنبية في القطاع الخاص ،حيث تعمؿ بأجور متدنية
وتتمتع بتعميـ وتدريب أفضؿ ،وساعات عمؿ أكثر مقارنة مع العمالة المحمية.
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 أدت سيطرة القطاع النفطي عمى النسبة الكبرى مف النشاط االقتصادي في معظـ دوؿ
المجمس ،تتكفؿ الحكومة بتوظيؼ المواطنيف في القطاع العاـ بأجور ومخصصات
اجتماعية مغرية إلى تضخـ القطاع العاـ في الدولة وابتعاد المواطنيف عف العمؿ في
القطاع الخاص.
 أوضحت دراسات نمط الوظائؼ في االقتصاد الخميجي أف ألفروؽ الكبيرة بيف العمالة
المواطنة والعمالة الوافدة مف ناحية التعميـ والتدريب والتأىيؿ وتكمفة كؿ منيما في
سوؽ العمؿ ،مما يؤدي مع مرور الزمف إلى ارتفاع معدالت البطالة بيف المواطنيف
واستقداـ العمالة األجنبية.
 ارتفاع معدؿ البطالة لدى المواطنيف نتيجة ارتفاع أعداد الداخميف إلى أسواؽ العمؿ
وتزايد المعروض مف العمالة الوطنية في دوؿ المجمس.
 ارتفاع معدالت التوظيؼ لمقوى العاممة الوطنية والوافدة في القطاع الخاص ،وارتفاعيا
لمقوى العاممة الوطنية فقط في القطاع الحكومي.
 تحقؽ نجاح في عمميات إحالؿ العمالة الوطنية محؿ العمالة الوافدة في القطاع
الحكومي بدرجة أكبر مما في القطاع الخاص.
 عدـ قدرة القطاعيف الخاص والحكومي عمى استيعاب األعداد المتزايدة الداخمة إلى
أسواؽ العمؿ بدوؿ المجمس ،وذلؾ رغـ مف ارتفاع معدالت التوظيؼ لمقوى العاممة
الوطنية في القطاعيف.
 تختمؼ درجة معامؿ مرونة الطمب عمى العمؿ في القطاع الخاص بيف دوؿ المجمس،
ويعكس ذلؾ اختالؼ بيف الدوؿ في درجة تجاوب القطاع الخاص فييا مع سياسة
اإلحالؿ.
 وقت الحاضر تعتبر مسألة عدـ توافر البيانات عائقًا يواجو عممية تحميؿ اتجاىات

ومشكالت سوؽ العمؿ في دوؿ المجلس كما أنو يعيؽ عممية خمؽ الوظائؼ عمى

مستوى أوسع نطاقًا في مجمس التعاوف الخميجي.

 ستكوف الحرب العالمية مف أجؿ المواىب ىى المحرؾ الرئيسى لمميزة التنافسية،
محرضة الدوؿ ،واألفراد ،والشركات ضد بعضيا البعض نظ ار ألف الموىبة تزداد ندرة.
 لف تحدد الجغرافيا مستقبؿ القوى العاممة وانما الموىبة.
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 ستشكؿ النساء نسبة عالية مف العماؿ الجدد والقيادات ،مما سيغير بشكؿ دائـ سياسات
غرؼ مجالس اإلدارة وقاعات االجتماعات واألسواؽ.
 سيكوف مف الضرورى تمكيف المواىب المتاحة مف مجاراة طمبات مجاؿ األعماؿ
والمجتمع.
 إف العثور عمى عامميف ذوي ميارة تكنولوجية عالية مف مستودع عالمى لممواىب
سيكوف أكبر تحدى لكؿ منظمة وكؿ أمة.
 سيكوف االبتكار ىو المحرؾ الرئيسى لميارات القوة العاممة ،مما يتطمب إصالح النظاـ
التعميمى إصالحا كامال.
 أزمات القوى العاممة التي ستظير في المستقبؿ القريب سيرجع سببيا إلى نقص العماؿ
الميرة.
 سيكوف النقص في القوى العاممة ىو األعمى بيف المديريف والعامميف الميرة في مجاؿ
التكنولوجيا ،والعموـ ،ووظائؼ االبتكار والخدمات األخرى.
 نقص االستعداد لممستقبؿ بالنسبة لمقوى العاممة إلنخفاض الميارات التكنولوجية
المتطورة سيقيد التنافسية في القرف الحادى والعشريف.
 ستفقد االسواؽ الخميجية دورىا المحميى واإلقميمي والدولى ،إذ لـ يتـ تمبية احتياجات
مكاف العمؿ مف المواىب الماىرة بشكؿ فعاؿ.
 سيدفع البحث عف مواىب مدربة وابتكارية النقؿ العالمي للعماؿ والتصنيع خارج البالد
– وليس التكاليؼ وحدىا.
 إف القدرة عمى التخطيط لممستقبؿ بشكؿ فعاؿ أو عدـ القدرة عمى ذلؾ – مستقبؿ مف
القوى العاممة المتغيرة – ستبدؿ المنظر التنافسى لمجاؿ األعماؿ في العالـ.
 إف مف يروف اليوـ أف التغيير قادـ ،ويستثمروف في االستعداد لممستقبؿ ،سيحققوف
ميزة تنافسية.

 )9السيياريوٍات احملتنلة ملستكبل التعليه ومؤسساتُ يف ضؤ التوجُ املَين ملستكبل الشباب العربي:
تشير أدبيات استشراؼ المستقبؿ إلى تبايف الرؤى حوؿ عدد السيناريوىات المالئمة،
وافؽ أغمبيا عمى أف تكوف بيف اثنيف أو أربعة سيناريوىات ،حيث أف السيناريو الواحد ينفي
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شيئا مف اال رتباؾ
فكرة االحتماالت البديمة لممستقبؿ ،وزيادة السيناريوىات عف أربعة ُيحدث ً
وااللتباس في تحميؿ المشيد .وعمى ىذا فإف البحث الحالي يطرح ثالثة سيناريوىات ىى:
سيناريو استمرار اإل تجاه الحالي (المرجعى) – سيناريو االنتقاؿ إلى وضع أسوأ (التردي)–
سيناريو االنتقاؿ إلى وضع أفضؿ (االبتكاري).
أ) سيناريو التردي( :سيناريو االنتقاؿ إلى وضع أسوأ)
 المالمح :استمرار الصراعات والنزاعات السياسية الحادثة في دوؿ الجوار العربي
واإلقميمي ،ودخوليا إلى دوؿ الخميج ،وغياب خطة شاممة لالبتكار واالندماج في
اقتصاد االبتكار وتبنيو ،واالستعداد لو ،وانخفاض عنيؼ في النمو الصناعى ،وانجاز
ضعيؼ في التنافسية العالمية مع تأثير سمبي لمنمو عمى االقتصاد ككؿ.
 النتائج :مف النتائج المحتممة ليذا السيناريو:
 خمؿ واضطراب سياسي.
 انييار اقتصادي.
 ارتباؾ اجتماعي.
 خمؿ تنموي وميني في سوؽ العمؿ.
 تدف في التعميـ ومؤسساتو.
 خمؿ األسواؽ والصناعات األساسية.
 ىروب رأس الماؿ إلى خارج البالد.
 ارتفاع البطالة وألفوضى في القطاعات الممتازة؛ ىجرة العقوؿ ذات المواىب إلى
خارج البالد.
 نقص السيولة االستثمارية؛ انخفاض االستثمار في البحث والتطوير.
 دعـ منخفض لمتعميـ.
 دفاع ضعيؼ معتمد عمى الحمفاء.
 المواجو :مف إجراءات الواجبة التعامؿ مع ىذا السيناريو:
 حماية البالد.
 مواجية التطرؼ ألفكري.
 مساعدة الدوؿ األخرى.
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 االىتماـ بالمواطف.
ب)

سيناريو المرجعى( :سيناريو استمرار االتجاه الحالي)
 المالمح :استمرار الصراعات القائمة في دوؿ الجوار العربية واإلقميمية ،واستمرار
االستقرار في دوؿ الخميج العربي ،وضعؼ مساىمات ومساعدات دوؿ الخميج لحؿ
تمؾ الصراعات ،واندماج جزئي لالبتكار في االقتصاد نتيجة لالستعداد المنخفض
والتخطيط االستراتيجي غير الوافي ،وتبف اجتماعي وصناعي بطيء للبتكار ،ورد
فعؿ رجعي تجاه االستثمار في التغيير المتسارع عمى مستوى البالد ألساليب اإلدارة،
والتزاـ جزئي فقط باالبتكار في سياسة الدولة.
 النتائج :مف النتائج المحتممة ليذا السيناريو:
سياسيا في دوؿ الخميج.
 استقرار داخمي
ً
 تدىور اقتصادي وتنموي بسبب انييار اسعار النفط  ،واعتماد اقتصاد دوؿ
الخميج عمى تصديراتو.
 ارتفاع اسعار وخمؿ في سوؽ العمؿ بسبب عودة غير المواطنيف إلى بالدىـ.
 نقص المواىب الماىرة؛ تعميـ وتدريب متواضع،
 نمو االستثمار في البحث والتطوير واف ظؿ منخفضا.
 مناخ استثمار رديء وسيولة غير كافية.
 تذبذب التعاوف بيف الحكومة والصناعة.
 المواجو :مف اإلجراءات الواجبة التعامؿ مع ىذا السيناريو:
 زيادة الدعـ والمساندة لدوؿ الجوار العربي واإلقميمي.
 توجيو سوؽ العمؿ لمتوسع في الصناعات البترولية لرفع القيمة المضافة وتوفير
فرص عمؿ جديدة.
 إ نشاء برامج تعميمية جديدة تتناسب فرص العمؿ والميف المطموبة في الصناعات
البترولية.
 جيد مشترؾ متفؽ عميو بيف الحكومات ومجاؿ األعماؿ لتغيير سريع واستراتيجى
ومنتشر لمنظـ الكبيرة.

ج)

سيناريو االبتكاري( :سيناريو االنتقاؿ إلى وضع أفضؿ)
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 المالمح :حؿ الصراع السياسي في دوؿ الجوار العربي واإلقميمي ،وقوة الدعـ
والمساندة المقدمة دوؿ الخميج لدوؿ التي تعاني مف تمؾ الصراعات ،وعودة اسعار
البتروؿ إلى سابؽ عيدىا ،وانتشار االستثمار في مجاؿ األعماؿ ،والتعميـ ،والقوى
العاممة ،والحكومة ،والسياسة الوطنية المتسارعة واالستثمارات في البحث العممى،
مؤثرً إيجابى عمى اإل نتاجية الوطنية وتعزيز لجودة
ا
كطريؽ لمرخاء ،وتبنى الصناعة

الحياة ،واعداد جيؿ جديد مف العماؿ القادريف عمى المنافسة عالميا في استثمارات
ابتكار تقود العالـ.
 النتائج :مف النتائج المحتممة ليذا السيناريو:
 استقرار سياسي في الدوؿ العربية وكذلؾ دوؿ الخميج العربي.
 استقرار اقتصادي في دوؿ الخميج العربي نتيجة استقرار أسعار البتروؿ.
 استقرار سوؽ العمؿ نتيجة استمرار غير المواطنيف في وظائفيـ ،واستقرار
الرواتب.
 نمو اقتصادي مستداـ.
 تنافسية صناعية عميا .بطالة منخفضة؛ تعاوف عاؿ بيف الحكومة والصناعة.
 موارد بشرية ذات تعميـ وتدريب مياري عاؿ.
 مناخ استثمارى قوى؛ وفرة سيولة رأس الماؿ؛ استثمار عالى في البحث والتطوير
العممى.
 المواجو :مف إجراءات الواجبة التعامؿ مع ىذا السيناريو:
 االستفادة مف األزمة الحالية واأل زمات السابقة ،لتكوف البالد عمى استعداد
لممواجيو والتصدى ألي ازمات جديدة محتممة في المستقبؿ.
 تقميؿ تصدير النفط الخاـ ،والحفاظ عمى االحتياطى العربى قدر اإلمكاف.
 التوجو بقوة نحو الصناعات البترولية لرفع القيمة المضافة لمنفط ،وبالتالي تقوية
االقتصاد.
 إنشاء مؤسسات تعميمية وبرامج دراسية لتأىيؿ الشباب العربى لمميف المطموبة
لسوؽ العمؿ النفطى والصناعات البترولية.
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 التركيز عمى سياسات توطيف الوظائؼ والميف التقنية والخدمية اليامة ،لحماية
المؤسسات مف أي نقص محتمؿ في المستقبؿ مف نقص غير المواطنيف.
 التعاوف مع الدوؿ صاحبة الخبرة في مجاؿ الصناعات البترولية واالستفادة مف
خبراتيا في ىذا المجاؿ.
 جذب خبراء في مجاؿ البرامج التعميمية المرتبطة والمؤىمة لميف وتقنيات التصنيع
البترولى.
 تشجيع االبتكارات الجديد في مجاؿ الطاقة البديمة وتقنياتيا.
 توجيو الشباب الخميجي لضرورة خوض مجاالت العمؿ الميني والتقني الالزـ
لنيوض البالد.
 تشجيع القطاع الخاص عمى االستثمار في مجاالت التصنيع النفطى والصناعات
القائمة عمى الطاقة البديمة ،واستيعاب شباب الخميج العربي في ىذه
الصناعات بعد تأىيميـ لمميف ألفنية والتقنية ليذه الصناعات.
 استثمارات وابتكارات تحدث نمواً متسارعاً ،وتقدماً ،وواثقاً لالقتصاد.

 تزايد االستثمار في البحث والتطوير واستمرار التنسيؽ مع كؿ قطاعات المجتمع
والتعاوف بيف مجاؿ األعماؿ والحكومة يجعؿ دوؿ الخميج مستعدة لممستقبؿ.

 )3مكرتحات إجرائية للتعامل مع احلاضر لتأمني املستكبل ففي دول اخلليج والدور امليوط بُ يف
مواجَة تلك التحديات.
 وضع الخطط واالستراتيجيات الكفيمة بتنويع االستثمار وتشجيع االقتصاد االبتكارى ،وتوسيع
القاعدة اإل نتاجية مف أجؿ توفير عدد أكبر مف فرص العمؿ لمعمالة المواطنة.
 سف قوانيف عمؿ ومراجعتيا بشكؿ دوري منتظـ ،بحيث تدعـ العمالة الوطنية وتتالءـ مع
تطورات سوؽ العمؿ ومتطمبات القطاع الخاص ،ووضع القيود عمى تدفؽ العمالة األجنبية.
 زيادة الدعماؿ حكومي لتدريب العمالة الوطنية وتأىيميا بشكؿ جاد وحسب مستجدات
سوؽ العمؿ.
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 وضع استراتيجيات تطوير التعميـ ،والخطط الالزمة لتحقيؽ المواءمة بيف متطمبات سوؽ
العمؿ والتعميـ ،وذلؾ مف خالؿ رفع نسبة خريجي الدراسات العممية والتقنية بشكؿ أكبر مف
الدراسات اإلنسانية ،ورفع نسبة خريجي التعميـ الميني والتقني.
 إنشاء مكاتب تقدـ خدمات التوظيؼ لتقديـ المعمومات عف فرص العمؿ المتوافرة ،وتسجيؿ
العاطميف عف العمؿ وارشادىـ إلى ب ارمج التدريب المناسبة إلعادة دمجيـ في سوؽ العمؿ،
أو لصناع القرار مف خالؿ توفير المعمومات حوؿ العرض والطمب في سوؽ العمؿ مما
يسيؿ عمييـ اتخاذ اإلجراءات المناسبة وادارة سياسات سوؽ العمؿ وبرامج التشغيؿ عمى
الوجو األكمؿ.
 االستفادة مف تجارب الدوؿ األخرى في مجاؿ التنسيؽ بيف التعميـ والتشغيؿ،و في توجو
الطالب بعد تصنفيـ وفقاً إلنجازاتيـ المدرسية ،إلى التميف أو فرص عمؿ.

 التخطيط لتطوير المؤسسات التعميمية والجامعية لتال ئـ المستحدثات العممية والصيغ
التعميمية الحديثة في مجاؿ التكنولوجية والمعموماتية المتطورة في العالـ.
 تحديد احتياجات التوطيف والتوظيؼ وفؽ معطيات االحتياج الحالي والمستقبمي مف دوف
إغفاؿ االحتياج في أثناء األزمات مقابؿ المتوافر مف المعروض ،واالحتياجات الميارية
والتدريبية.
 حصر وتحديد أعداد المواطنيف حالياً ومستقبالً (وفقاً لإلحصاءات والتوقعات) ،ومعرفة ما
ىو متوافر لدييـ مف مؤىالت وخبرات وميارات ،وتحديد حجـ ألفجوة بيف الخريجيف

والوظائؼ المطموبة وتقسيميا وتصنيفيا بشكؿ عممي ودقيؽ.
 ربط المؤسسات التعميمية ب مشروعات التنمية االقتصادية والمجتمعية والعمرانية ،وكذلؾ
خطط واستراتيجيات التنمية والتأىيؿ لمموارد البشرية.
 إدارة حوار مجتمعي شامؿ بيف كافة المسؤوليف ومتخذي القرار وأرباب العمؿ وأصحاب
المصانع  ،وىيئات الدولة المختمفة والمعنييف في الو ازرات المعنية (التربية والتعميـ ،التعميـ
العالي ،القوي العاممة ،التجارة والصناعة ،الصناديؽ االجتماعية لمتنمية) والتنسيؽ مع
الجيات الممث مة لمقطاع الخاص والجيات المانحة والجمعيات غير الحكومية ،وذلؾ
لمناقشة سبؿ اإلصالح الييكمي لمتعميـ والتدريب التقني والميني.
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 إعتماد المعايير المينية العربية الموحدة لمميف ،أداةً وأساساً رئيسياً لتصنيؼ الميف
وتوصيفيا في البمداف العربية ،وتحديث ىذا التصنيؼ بصفة دورية.

 تنمية وتنظيـ معمومات أسواؽ العمؿ العربية ،والتنسيؽ مع مختمؼ البمداف العربية ،وبث
قواعد بيانات حوؿ سوؽ العمؿ تتميز بالشفافية مف خالؿ شبكة معمومات محمية واقميمية
ودولية.
 تحقيؽ التعاوف بيف مقدمي خدمات التدريب مف القطاعيف العاـ والخاص وطالبي الخدمة
سواء عمى مستوى الشركات والمصانع ،لوضع البرامج والدورات والمناىج التي تييئ
المتدربيف الحتياجات سوؽ العمؿ بما يتمشى مع المستويات العالمية لمجدارة والميارة
المينية.
 إنشاء مراصد محمية واقميمية لدراسة احتياجات سوؽ العمؿ أوال بأوؿ ومسايرة ديناميكية
التغيير والتطورات التقنية وألفنية العالمية.
 تشجيع وتسييؿ حراؾ العمالة بيف دوؿ مجمس التعاوف الخميجي ،باعتبارىا وسيمة لتوفير
فرص العمؿ لتخفيؼ آثار األزمة المالية العالمية وتعزيز التعاوف االقتصادي الكمي
والتعاوف النقدي بيف دوؿ مجمس التعاوف الخميجي.
 تفعيؿ االتحاد النقدي بيف دوؿ مجمس التعاوف العربي لإلسراع مف عمميات اإلصالحات
الييكمية التي تيدؼ إلى مقاومة مشكالت البطالة وحث الدوؿ عمى تحسيف سياساتيا
االقتصادية الكمية.
 رفع مستوى اإلنفاؽ التعميمي لتحسيف جودة المخرجات والتوسع في التوظيؼ ،وذلؾ
لتخفيؼ حدة اآلثار الناجمة عف األزمة المالية.
 بناء قاعدة بيانات شاممة لجميع مواطني دوؿ مجمس التعاوف الخميجي ،كما يجب دمج
ىذه البيانات في اإلحصائيات المنشورة عف سوؽ العمؿ في دوؿ المجلس مف خالؿ
المواقع المشتركة بيف دوؿ المجلس والمتخصصة في البحث عف الوظائؼ وتقديـ
المعمومات عنيا.
 اقرار دوؿ المجلس سياسات واجراءات لتقديـ الحوافز لمعمالة الوطنية ،وتضمف وجود
معيار موحد بيف دوؿ المجلس لتشريعات السالمة والصحة ،ونظاـ تأميني واجتماعية
شامؿ ،وموحد وعادؿ.
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 تبني قواعد قانونية لإلقامة والتوظيؼ أكثر شفافية ورفع مستوى المعرفة والوضوح بشأف
حؽ المواطنيف في الحراؾ بحرية متضم ًنا حؽ العماؿ في االندماج االجتماعي واالقتصادي

والثقافي.

 إعداد مشروعات توظيؼ متجددة المتصاص المواطنيف العاطميف عف العمؿ في دوؿ
المجلس.
 مراجعة برامج وسياسات التعميـ الجامعي لتحقيؽ التوافؽ بينيا وبيف متطمبات واحتياجات
سوؽ العمؿ الواسعة في دوؿ المجلس ودوؿ المنطقة مف ناحية التخصصات العممية
والتقنية.
 تحديد األولويات وتطبيؽ السياسات المعنية بتوظيؼ المواطنيف ،مع إرساء السياسات
سعيا لرفع مستوى توظيؼ المواطنيف في دوؿ مجمس التعاوف
التشريعية المصاحبة لذلؾ ً
الخميجي.
 وضع سياسات عمى المستوييف اإلقميمى والوطني ،تضمف بناء منظومة فعالة لتحقيؽ
االبتكار في دوؿ مجمس التعاوف ،وتحويمو إلى صناعة جاذبة ،وما يمزمو مف تخطيط
مؤسسي شامؿ وتنفيذ تشاركي خالؽ مدفوع بنفس اقتصادي يقود إلى النمو المستداـ
والرفاه الحقيقي ،وذلؾ مف خالؿ:
 تشكيؿ ىيئة استشارية (سياسية ،واقتصادية وتربوية) تؤسس لعالقة تشارؾ وتعاوف مع
جيات ميتمة ورائدة داخؿ دوؿ المجمس ،وصوال بدوؿ المجمس إلى التميز الذى تنشده
والريادة التي تتطمع إلييا مستقبال.
 النظر في أكثر التجارب الدولية نضجا في قياس مستوى االبتكار في الدوؿ ،والمتمثمة في
مؤشر االبتكار العالمي  GIIومؤشر االبتكار لالتحاد األوروبي  ،IURودراسة نوعية
واىتمامات مؤشراتيما ألفردية والبيانات والمعمومات التي تعتمد عمييا.
 نظاـ دقيؽ لجمع وتوفير البيانات واإلحصائيات والمعمومات األكثر حداثة وذات العالقة
المباشرة وغير المباشرة باالبتكار.
 التكامؿ بيف كافة المبادرات والتجارب القائمة في دوؿ المجمس الميتمة باالبتكار ومحفزاتو.
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مكرتحات للدراسات املستكبلية:
يمكف لمتعميـ قيادة الجيؿ القادـ في المستقبؿ ،فالتعميـ تقدمي في جوىره ،كما في
القوؿ بأف "التعميـ ىو عممية اجتماعية-التعميـ ىو النمو -التعميـ ليس استعدادا لمحياة؛
التعميـ ىو الحياة نفسيا" ،ولذا فالتعميـ يمكنو في الواقع قيادة الطريؽ في تحويؿ المجتمع
وتقدمو.
وفي ىذا االطار البد مف دراسة مستقبؿ التعميـ وتأثيره في مستقبؿ البالد في ضوء
وجيات النظر المتبادلة بيف أصحاب المصمحة حوؿ مستقبؿ التعميـ ،في إطار ظروؼ عمؿ
أكثر مينية واحتراـ أكبر مف المجتمع لموصوؿ إلى نظاـ قادر تماما عمى توجيو التحوؿ
االجتماعي والمجتمعى.
وتوجيو مستقبؿ التعميـ في دوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية ،في ىذا اإلطار
يتطمب تكويف فرؽ بحثية موسعة تضـ خبراء ومتخصصيف في السياسة واالقتصاد واالجتماع
مع التربوييف إلجراء د ارسة متكاممة قائمة عمى بيانات دقيقة وشاممة تخرج برؤية استراتيجية
لمستقبؿ التعميـ في دوؿ الخميج العربية كقاطرة لتقدميا وحماية أمنيا القومي.
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