أسعد اهلل أوقاتكم جمعا
الحديث عن تمويل التعليم يجب أن يتجاوز مرحلة الحديث ،فالمطلوب خطوات عملية على

أرض الواقع ،وفي الوقت الذي يحمل فيه األسبوع العالمي للتعليم للجميع هذا العام اسم"

أوفوا بتعهداتكم ووعودكم" نلتقي.

تمويل التعليم والوفاء بالتعهدات تجسيد حقيقي للشراكة في التعليم
وهو أنموذج حقيقي لجعل العالقة بين الحق والواجب محكومة في إطار ،فالحديث عن
المواطنة يجب أال يقتصر على الطلبة ،ويجب أال يظل المستهدفون هم فقط طلبة المدارس،

صناع القرار ،ورجال األعمال ،والقطاع الخاص بكل
ونحن أحوج ما نكون إلى استهداف ّ
مكوناته ،وحان الوقت لمغادرة مربع االعتماد على ُحسن النوايا ،هذا هو المطلوب.
الحضور الكريم،،،،،،،،
بتشخيص بسيط وباستقراء للمؤشرات نلحظ ما يأتي:
 نسبة تمويل التعليم في الموازنات الحكومية في كثير من الدول ال زالت دون الحد
المأمول.

 الممولين ال يعتبرون قطاع التعليم من األولويات أثناء تخطيط و تنفيذ المساعدات
االنسانية للدول في حاالت الطوارئ.

 ال زالت موازنات التعليم غير شفافة و ال توجد احصائات دقيقة حول موازنات التعليم
بالنسبة للموازنات الحكومية أو حول أوجه االنفاق.

 القطاع الخاص قاصر حتى اآلن عن القيام بمسئولياته تجاه دعم التعليم و ينافس
القطاع العام بدال من أن يدعمه

 يتم استهداف المؤسسات التعليمية في اوقات النزاعات بحيث أصبح التعليم غير أمن
في كثير من الدول العربية المتأثرة بالنزاع.

 البلديات والمجالس القروية ال زالت تُصادر حق المؤسسات التعليمية في اإلفادة من
ضريبة المعارف.
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 ال تزال أليات المساءلة المجتمعية ضعيفة و ال تلعب المجتمعات دور مهم في
تخطيط و مراقبة الخدمة التعليمية

 يعاني المعلمون من تحديات كبيرة جدا و هم بأمس حاجة لتطوير قدراتهم و دعمهم
لالستجابه الحتياجات الطلبة في أوقات السلم و الطوارئ.

 التنظير والشعارات تتفوق على الخطوات في مجال تمويل التعليم.

 المؤسسات اإلعالمية ال تولي مناصرة دعم التعليم االهتمام الكافي.
في ضوء ما سبق ،أستغرب استغراب البعض عن أن الواقع العربي حافل بالحروب

والصراعات ،وفي اعتقادي هذا ليس غريبا ،فقد صرفنا أمواال طائلة على األمن والسالح
فكان من الطبيعي أن يكون الناتج صراعات وحروب ،وتسببت قلة االهتمام بالتعليم على
نشوء أفراد تشبعوا بالفكر العدواني والتطرف ،وبالتالي علينا قبل أن نلوم اآلخرين أن نلوم

أنفسنا أوال ،وعلينا أوال إجراء مراجعة شاملة لما تقوم به مؤسساتنا تجاه التعليم من قصور
واضح ،وعلينا التأمل ،ولألسف نحن نجني ثمار إهمال تاريخي لدعم قطاع التعليم ،ولدينا

الكثير مما يمكن القيام به لكننا حتى اللحظة اكتفينا بالمشاهدة والتصفيق.
الحضور الكريم،،،،،،،،

في اإلعالن العالمي للتعليم للجميع التزامات كثيرة ال زالت معطلّة ،وفي الوقت الذي

نتباهى فيه بارتفاع نسبة االلتحاق نسينا أن هذا االرتفاع يجب أن يترافق مع زيادة في
الموازنات ودعم التعليم ،ولعل من البديهي القول أن التناسب بين الزيادة في األعداد

والموازنات يجب أن تكون طردية إال أن العكس هو الذي كان ،فحضر االهتمام بالكيف
على حساب الكم.

اليوم ،وحتى ال نظل في دائرة تشخيص المرض ،أذهب بكم سريعا إلى العالج ..أمال في

أن ننجح فعال في التعاطي مع ملف تمويل لتعليم ،والمطلوب كثير ،وال ننكر أن أول

المطلوب زيادة الموازنات المخصصة للتعليم في موازنة الدول ،ودون ذلك لن يتحقق التغيير

المرجو.
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عدة
بطبيعة الحال ..الموازنات ليس الحل الوحيد رغم أنها أول المطلوب ،فهناك خطوات ّ

واجبة ،ومن أبرزها:

 إلزام مؤسسات القطاع الخاص باستحداث المسؤولية التعليمية جنبا إلى جنب معالمسؤولية المجتمعية.

 -قيام البلديات والمجالس القروية بتفعيل ضرورة المعارف ،ال من حيث الجباية بل

من حيث جهة الصرف ،فواقع الحال حاليا عدم جمع ضريبة المعارف في كثير من
السياقات ،أو صرفها في مجاالت غير ذات اختصاص ،ومطلوب تشكيل صندوق

وطني لوضع اإليرادات فيه ،والصرف بشراكة بين جهات رسمية وأهلية.

 الربط بين تحصيل الضرائب والصرف على التعليم ،وتنفيذ حملة مجتمعية للحثعلى االلتزام بدفع الضريبة ألن العائد سيكون على التعليم.

 تنفيذ حمالت إعالمية هدفها الحث على التبرع للتعليم ،وتخصيص برامج دائمة علىالمحطات اإلعالمية الرسمية للحديث عن أهمية دعم التعليم.

 توجيه دعم خاص للتعليم في المناطق المهمشة والواقعة دوما تحت استهدافاالحتالل ،ومناطق الحروب والنزاعات ،وانشاء صندوق أممي لدعم التعليم في

المناطق المنكوبة.

 اقتطاع نسبة سنوية من الرواتب في القطاعين العام والخاص لصالح بناء مدارسجديدة.

 تنفيذ حمالت إلنهاء ظاهرة التعليم الموازي التي جعلت الطموح في تعليم ٍعال مجاني
نوعا من المستحيل ،فالتعليم حق وليس سلعة ،ومجانية التعليم مطلب.

الحضور الكريم،،،،،،،
في السنوات األخيرة  ..كثر الحديث عن ضرورة كذا وكذا

زاد التفاعل على منصات التواصل االجتماعي  ...هذا يشعر بالفخر  ..وذاك بالسعادة
ونسينا فيما نسينا أنه يجب علينا جميعا كتابة أننا نشعر باإلحباط.

لجدية الحوار  ...وال
نعم  ..باإلحباط ،فحتى مواقع التواصل االجتماعي ال تفرد مساحة ّ
تسلّط الضوء على المطلوب فعال.

وتحدث الكتّاب  ....فلماذا ال يوجهون جهدهم
غنى الفنانون عن الوحدة والتآخي ..
ّ
كثي ار ما ّ
نحو إرسال رسائل حث على دعم التعليم
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لماذا يخصص الفنانون العرب الكبار ريع حفالتهم في شهر معين لدعم التعليم؟

ولماذا ال تكون هناك حمالت منظمة لتجنيد الدعم لقطاع التعليم؟

أسئلة برسم الغرابة؛ فكل ما يرتبط بها من تطبيقات قابل للتطبيق ،لكننا اخترنا االنحياز
للمباالة وللعمل غير المدروس ،وما زلنا مع نهاية كل مؤتمر نعلن عديد التوصيات التي

تظل مجرد حبر على ورق.

مطالبون نحن بالعمل  ..الممكن كثر حتى وان كان المتاح محدودا ...لكننا حتى اللحظة ال
زلنا عاجزين عن استخالص العبر ،وطموحنا أن يكون عام  2018عاما يستعيد فيه دعم

التعليم كبرياءه الذي ضاع مع األيام.
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