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  :مقدمـــــــة 
      

تشھد الساحة العربیة منذ أن أفل نجم ما یسمى باالتحاد السوفیتي غزوًا إعالمیا من الدول ذات النفوذ االقتصادي        
 Newالنظام العالمي الجدید : قد تبدو غریبة لدى البعض مثلسھا الوالیات المتحدة تمثل بمصطلحات وعلى رأ

World System  العولمة ،Globalization  وأخذت تنفق أمواًال ضخمة على إعالمھا ھذا في سبیل جعل ،
  .الغزو یأخذ مكانتھ في نفوس العرب وینمو في أرضھم

  
فقد . یث أدركوا حقیقتھ وجذوره وھویتھ وأغراضھ لم یكن مصطلح العولمة غریبًا لدى الطبقة المثقفة من العرب ح

المؤتمر : عقدت ندوات ومؤتمرات علمیة عدیدة في أنحاء الوطن العربي نذكر منھا على سبیل المثال ال الحصر
: العولمة  البعض م حیث سلطت األضواء على ھذا المصطلح وفیھ عرف١٩٩٨الفكري الذي عقد في القاھرة عام 

مصطلح النظام الدولي الجدید ومصطلح العولمة وھي نتاج غربي وأمریكي  –صالح بالمصطلحات بأنھا فن تحقیق الم
المنافسة : الباحثین أن ھناك أربع عملیات أساسیة للعولمة ، وھي على التوالي  بعضویرى  (1).على وجھ الخصوص 

  . والتبادل والتحدیث وانتشار عولمة اإلنتاج ) التكنولوجي ( بین القوى العظمى واالبتكار الثقافي 
  

أن صیاغة تعریف دقیق للعولمة تبدو مسألة شاقة ، نظرًا إلى تعدد تعریفاتھا ، ) كما یؤكد السید یاسین ( ویمكن القول 
    )٢(. والتي تتأثر أساسًا بإنجازات الباحثین األیدلوجیة ، واتجاھاتھم إزاء العولمة رفضًا أو قبوًال 

  

مة اذرعھ في نواحي ومیادین الحیاة المختلفة منھا االقتصادیة والثقافیة وعرفت العولمة لقد مّد أخطبوط العول
االقتصادیة بأنھا الھیمنة والسیطرة المباشرة وغیر المباشرة على دول العالم ذات االقتصاد الضعیف من قبل القوى 

لغزو الثقافي وفرض ثقافات الدول الكبرى على أما العولمة الثقافیة فإنھا تعني ا )٣( .المسیطرة على األسواق العالمیة 
وقد عزز ھذا  )٤( .ثقافات الدول النامیة ومنھا العربیة بقصد إلغاء خصوصیاتھا الثقافیة وجعلھا في إطار مفھوم التبعیة

منھم بأن ھناك حینما ذكر أن العولمة الثقافیة ما ھي إال عملیة تعمیم الثقافة األمریكیة على العالم إیمانا " الوالي"القول 
    )٥( .عوامل سلبیة في الثقافات األخرى للبلدان 

  
ویبدو أن العولمة االقتصادیة قد ظھرت ھیمنتھا في قطاعات اقتصادیة متنوعة وعدیدة وخیر نموذج لھا یكمن في 

دات والعمالت من الدوالرات من األسھم والسن *)) الترلیونات((األسواق المالیة حیث یجري بیع وشراء ما قیمتھ 
وھي عملیة مستمرة لیًال . المختلفة التي تنتقل بین المراكز المالیة في لندن ونیویورك وطوكیو وسنغافورة وغیرھا

  :م ما یلي ١٩٩٥عام  )١("  Walters" فقد ذكر . ونھارًا حتى وصلت مرحلة دراماتیكیة 
  

بلیون  ٣٠م عبر الحدود من ١٩٩٣ م و١٩٨٣ارتفعت مبیعات السندات الحكومیة األمریكیة بین عامي -١
  .بلیون دوالر ٩٠٠دوالر إلى 

  

من اإلنتاج الوطني اإلجمالي % ٣ارتفعت نسبة مبیعات السندات واألرصدة واألسھم إلى خارج أمریكا من -٢
  .م ١٩٩٣في عام % ١٣٥م  إلى ١٩٨٠عام 

كافة الموجودات  من% ١٨بلغت مبیعات السندات الحكومیة بغیة الحصول على القروض من الجمھور -١
  .م ١٩٩٣عام % ٣٥م  إلى ١٩٨٠المالیة في عام 

                                                          
  ١١.، القاھرة ، ص١٩٩٨إبریل  ١٦ – ١٢العولمة ، وقضایا الھویة الثقافیة ، المؤتمر الفكري للفترة في :  المجلس األعلى للثقافة )١(

  .  ٢٥م ، بیروت ، ص ١٩٩٧/ دیسمبر/٢٠ -١٧للفترة  –ندوة العرب والعولمة :  مركز دراسات الوحدة العربیة  (2)
  .م٢٠٠١/أكتوبر) المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ( العولمة االقتصادیة ، مؤتمر تونس  :العبیدي ، سیالن جبران   (3)
  ٣.م ، ص١٩٩١االختراق اإلعالمي في الوطن العربي ، بیروت ، مركز  دراسات الوحدة العربیة ، :  الجمال ، راسم  (4)
  .٦م ، ص ٢٠٠٢شباط / ، كانون الثاني ٢٧٥، العدد  ٢٤جدلیة  العولمة بین االختیار والرفض ، المستقبل العربي ، السنة  :كاظم الوالي، عبد الجلیل   (5)

  

  .ملیون ملیون = التریلیون *  
  ج

(1)  Waters, W , Globalisation , Washington , Routledge (1995) ,  p.5 .!!
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م وتزایدت حتى ١٩٨٠ترلیونات عام )  ٥(بلغت تجارة األسھم واألوراق المالیة في كافة األسواق العالمیة -٢
م ، وھذا یعادل ضعف اإلنتاج الوطني العام للدول األعضاء في منظمة ١٩٩٣ترلیون عام ) ٣٥(وصلت إلى
 أي كافة دول غربي أوروبا و الوالیات المتحدة والیابان وفنلندة وكندا OECDلتعاون االقتصادي التطویر وا

  .واسترالیا ونیوزیلندة
  

. لقد دأبت التحالفات اإلستراتیجیة للشركات العالمیة على غزو بلدان العالم الثالث والھیمنة على ثرواتھا االقتصادیة
لھذه البلدان فحسب بل كّبلتھا بدیون ترھق كاھلھا حاضرًا ومستقبًال وتجعلھا  األمر الذي لم یضعف الدخل القومي

وقد لوحظ كمثال .  تبحث عن حلول  مؤقتة وقد تخضع لمتطلبات الھیمنة الفردیة من خالل التحكم في قیمھا وثقافاتھا
في % ٦٣٨الیمن إلى  في% ١٥٥لبعض الدول العربیة تراوحت بین  المحليج تعلى ذلك أن نسبة الدیون إلى النا

  )٢( .العراق
  
من ھنا، فقد سقط إدعاء العولمة االقتصادیة من أنھا تسعى إلى  تحسین مستوى العیش العالمي وتضییق فجوة  

التفاوت االجتماعي ومساعدة الدول على إصالح اقتصادیاتھا وتحسینھا حیث أن ھنالك زیادة كبیرة طرأت على عدد 
ملیون نسمة خالل التسعینیات من القرن الماضي ، وأن ملیار من سكان العالم  ١٠٠بلغت  الفقراء في العالم حیث

م نحو خمسة ٢٠٣٠وأن عدد من سیعیش بأقل من دوالر سیبلغ عام  للفرد یعیش الیوم بأقل من دوالر في الیوم الواحد
   )٣( .ملیارات 

  
الظاھرة على الدول العربیة والدور الذي ینبغي أن تلعبھ وبناًء على ما تقدم ، سنحاول تسلیط الضوء على أثر ھذه 

الحكومات والقطاعات والمؤسسات والشركات ورجال األعمال في مواجھتھا حمایة لقیمھا وتراثھا من جھة ، والتكیف 
  .ح االقتصاد العربي من جھة أخرىصالإمعھا واستغالل إیجابیتھا من أجل 

  
  

  

  :مشكلة البحث وأھمیتھ 
     

حسس الباحث من خالل قراءاتھ لظاھرة العولمة أن لھا تأثیرات سلبیة خاصة على الدول النامیة والفقیرة بحیث تزید ت
من فقرھا فقرًا ومن تخلفھا تخلفًا نظرًا المتالك الدول الغنیة والشركات ذات رؤوس األموال الضخمة القوة والسلطة 

الشؤون الثقافیة والمبادئ القیمیة والعقائدیة للدول الفقیرة أمًال في طمس ومما یزید المشكلة تفاقمًا تدخل ھذه الدول في 
  .المعالم الحضاریة والقیمیة والثقافیة لھذه البلدان

  
فإنھ لو أجرینا مقارنة . ونظرًا ألن الدول العربیة تعد من دول العالم الثالث وبعض ھذه الدول تعد من الدول الفقیرة

 ٢٦٩دوالرًا لوجدنا أن معدل دخل الفرد السنوي قد تراوح ما بین  ٤٨٥٥وي في العالم والبالغ لمعدل دخل الفرد السن
وھذا یعني أن متوسط الدخل الفردي في العالم  *م ١٩٩٨دوالر كما في األردن عام  ١١٨٠دوالرًا كما في الیمن و 

بالنسبة لمتوسط الدخل الفردي في ضعفًا وأربعة أضعاف تقریبًا  ١٨یفوق متوسط الدخل الفردي في الیمن بنحو 
  .أما باقي الدول العربیة فإنھا تتراوح بین ھذین الدخلین تقریبًا . األردن 

  
 )%٧.١ (    إلى الیمنكما في  ) %٦.٢( باإلضافة إلى ذلك فقد تراوحت مخصصات التعلیم من الدخل القومي  بین 

  .) % ١.٦ (اإلمارات كما في العراق وفي 
  

شرات السابقة تضع األنظمة التعلیمیة العربیة بین مطرقتین ؛ مطرقة العوز والفقر الداخلي مصحوبة بالزیادة إن المؤ
  .الكبیرة في تدفق ودخول التالمیذ إلى المدارس ومطرقة الدیون التي ترھق كاھلھا

  
     

                                                          
(2)  World Bank , (1998) Pocket world In figures , p18   .  

  .  ٨م،  ص٢١/١٠/١٩٩٩ھل تستطیع العولمة إنجاز وعدھا بمحاربة الفقر والرشوة ؟ جریدة الشرق األوسط  :أبو طالب ، عبد الھادي   (3)
*  World Bank 1998 ,p p. 56   
!!
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من المنظمات األربع التي تعد من أولھما التوجھ نحو االقتراض من جدید : من ھنا فإن أمام الدول العربیة اتجاھین 
  :قبل الناقدین آلیات العولمة وھذه المنظمات ھي 

  .منظمة التجارة العالمیة .١
  .البنك الدولي .٢
  .صندوق النقد الدولي .٣
  .الشركات المتعددة الجنسیة .٤

لك ما یسمى وھذا االتجاه بطبیعة الحال سیرھق كاھل ھذه الدول بدًال من حل أزمتھا وجعلھا تدور من جدید في ف 
، وتبدأ الضغوط علیھا والتي من المؤكد ستؤثر على خصوصیاتھا وتحرف من قیمھا األصلیة التي ال ) بالعولمة(

وتصبح التربیة العربیة حلقة تدور مع حلقات العولمة وتقالیدھا الجدیدة التي في معظمھا ال تتالءم ، یضاھیھا مال 
نراه واضحًا من التصریحات التي یطلقھا المسؤولون في الدول الغربیة  وھذا ما. والقیم التربویة للمجتمع العربي 

وعلى رأسھا الوالیات المتحدة حول تغییر مناھج الدول العربیة خوفًا مما یسمى بنمو الحركات اإلرھابیة خاصة بعد 
ریوھات م فإذا لم تتجھ الدول العربیة إلى تبني وصیاغة بعض السینا٢٠٠١أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

واالستراتیجیات التي تجعلھا تعید النظر في أنظمتھا التربویة من خالل النظرة النقدیة الرشیدة والتي من خاللھا 
تستحدث أسالیب استثماریة جدیدة لطاقاتھا المادیة و البشریة و بغیر ذلك فإن ھذه األمة ستعیش في مشكلة عمیقة تؤثر 

تھا، األمر الذي یتطلب إجراء دراسة علمیة لھذه المشكلة المعرقلة لنھضة على حضارتھا وقیمھا ناھیك عن نھب ثروا
ي قد تستفید منھ الحكومات العربیة ورجال األعمال تاألمة العربیة حاضرًا ومستقبًال من أجل المساھمة العلمیة ال

تصادي وتحافظ على النھج والشركات العربیة الوطنیة من خالل االھتداء بنتائج ھذه الدراسة والتي ستعزز النمو االق
ونظرًا "   وجعلناكم أمة وسطى: " القیمي لھذه األمة الخّیرة التي وصفھا اهللا تعالى بأنھا أمة وسطى بقولھ الكریم 

فقد أصبحت الحاجة ملحة للقیام بمثل ھذه الدراسة  -حسب علم الباحث  -لغیاب الدراسات الموضوعیة في ھذا المجال 
  .  احثون و المھتمون وأصحاب القرارالتي قد ینتفع بھا الب

  

  :أھداف البحث 
  

  : یھدف البحث إلى اإلجابة عن األسئلة التالیة      
  ما ھي وسائل تمویل التعلیم المتبعة في الدول العربیة في الوقت الحاضر؟: ١س
  ما ھو دور المؤسسات المختلفة من رسمیة وشبھ رسمیة وشركات ورجال أعمال في ھذا : ٢س

  التمویل؟       
ماھي السیناریوھات واالستراتیجیات التي ینبغي أن تتبعھا الدول العربیة في تمویل التعلیم فیھا في ظل وجود : ٣س

  العولمة؟ 
  

  :منھجیة البحث 
  

لإلجابة عن أسئلة البحث فقد تم استخدام المنھج االستقرائي في التوصل إلى الحقائق من خالل تحلیل األفكار      
كما . العلمیة التي توصل إلیھا العلماء والمفكرون المحدثون والمھتمون في مجال االقتصاد والتربیة و العولمة  واآلراء

  :تم استخدم نوعین من التحلیالت ھما 
– Microسیناریو التحلیل الجزئي  .١ Analysis Scenario.  
– Macroسیناریو التحلیل الكلي  .٢ Analysis Scenario  .  

  : تحلیل النتائج
  

توصل البحث من خالل استخدام التحلیل الجزئي لنتائج المؤتمرات العلمیة المنعقدة في الدول العربیة وآراء  : أوًال     
" المفكرین التربویین واالقتصادیین فیھا والتي انعقدت تحت عدة شعارات حول العولمة ولكنھا تجتمع تحت شعار 

تي وجھت إلى دعاة العولمة ومساسھم بقیم المجتمع العربي وثقافتھ وتراثھ واالنتقادات ال "العولمة و الوطن العربي
بحجج واھیة توحي بضعفھم القیمي والفكري الذي یغطیھ منطق القوة والدور الذي ینبغي أن تلعبھ الدول العربیة 
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النظر في  حكومات ومؤسسات وشركات ورجال أعمال في مواجھة ھذه الھجمة وذلك من خالل عدة أوجھ منھا إعادة
والتوجھ نحو استثمار التكنولوجیا والطاقات البشریة واعتماد التوجھ االستثماري لما یخصص ،  المالیة موازناتھا

للتعلیم في مستویاتھ المختلفة حفاظًا على تراث األمة وقیمھا ، وسوف نعرض ھذا من خالل النظرة الناقدة لمصادر 
  . تمویل التعلیم

  
  

  
  

  : م في الدول العربیة مصادر تمویل التعلی
  

تقاس أھمیة التعلیم في أي مجتمع بنسبة ما ینفقھ المجتمع على التعلیم إلى الناتج القومي اإلجمالي لذلك المجتمع ، وقد 
إلى أن وصل إلى ما یقرب األلف ملیون دوالر أي ما ) الحكومات وھیأتھا ( تزاید اإلنفاق العام العالمي على التعلیم 

  .م ١٩٩٥تقریبًا من الدخل العالمي لعام %) ٥(یعادل 
      

وحصلت البلدان . ولم یبلغ عدد الطالب المسجلین في نفس العام الملیار طالب وبواقع إنفاق دوالر واحد على الطالب 
من إجمالي اإلنفاق العالمي على التعلیم ، بینما لم یصل عدد الطالب في ھذه %) ٨٥(المتقدمة من العالم على نسبة 

وبذلك یتضح الفرق بین ما ینفق على الطالب في الدول المتقدمة وما ینفق على الطالب . لدول إلى ربع طالب العالم ا
حیث . كذلك فإن اإلنفاق العام على التعلیم یبلغ أضعاف اإلنفاق الخاص على المستوى العالمي . في الدول النامیة 

  . ـم بمقدار الثلث من إجمالي اإلنفاق العام للعالم م أن اإلنفاق الخاص ساھ١٩٩٥تشیر اإلحصاءات لعام 
  

ولقد تزایدت أھمیة تمویل التعلیم ودوره في التقدم والتنمیة المتسارعة حیث سعت الكثیر من الدول النامیة في التركیز 
م ١٩٦٠في عام فعلى سبیل المثال نجد أنھ . على تنمیة الموارد البشریة وتقصیر المسافات بینھا وبین الدول المتقدمة 

لم یكن ھناك فارق في الدخل القومي بین الباكستان وكوریا الجنوبیة ، ولكن الفرق الكبیر بین عدد التالمیذ المسجلین 
من إجمالي عدد األطفال في سن %) ٣٠(فبینما كانت نسبة المسجلین في التعلیم االبتدائي في الباكستان . في الدراسة 

، وفي نھایة الثمانینات %) ٩٤(ة لعدد التالمیذ المسجلین في كوریا الجنوبیة تصل إلى التعلیم ، ونرى أن ھذه النسب
  )١(.تضاعف الدخل القومي في كوریا الجنوبیة إلى ثالث مرات الدخل القومي في الباكستان 

  
الدخول في  حیث االنقسامات والتفرد وعدم التوجھ نحو األنظمة العربیةعیشھ تمن خالل النظر للواقع المریر الذي 

ترتیبات إقلیمیة من شأنھا أن تزید من قدرات ھذه الدول على المساومة مع الشركات األجنبیة المتعددة الجنسیة ، وھذه 
)١( الترتیبات تمثل صورة  من صور التكامل االقتصادي بین الدول العربیة

والذي یجعل اقتصادھا قویًا وقادرًا على   
ع التیارات اإلنسانیة الجدیدة دون المساس بقیمھ وتراثھ ، وأن تعطى المؤسسات إعداد جیل یصون القیم ویتكیف م

  .التربویة اإلمكانیات والموارد المالیة الكافیة في موازناتھا بدًال من طلب القروض من دعاة العولمة 
دة البسیطة في بعض بنود ونتیجة لذلك ، فإن ما قامت بھ الدول العربیة من جھود في تمویل التعلیم تمثل في الزیا

كما أن نتائج البحوث . الموازنة لصالح العملیة التربویة في الوقت الذي تعاني الموازنة نفسھا من ضعف وقصور 
لمؤتمراتھا ورسائلھا الجامعیة ال یتعدى توصیة تؤكد على إعادة النظر في أسلوب إعداد الموازنة الحكومیة من حیث 

وجیھ  الحكومة إلى رفع معدالت القبول في التعلیم األساسي وإصالح وتعزیز كفاءة ھذا أو ت  )٢( الھیكلة والتبویب
المستوى في التعلیم بدرجة رئیسیة وإعطاء األولویة في اإلنفاق الحكومي العام للتعلیم فھذا المستوى من التعلیم یحقق 

مھ لصالح الفقراء كما إنھ یمثل القاعدة أھداف اإلنفاق العام في العدالة االجتماعیة حیث أنھ تعلیم یكون في معظ
األساسیة للمستویات التعلیمیة الالحقة فإن صلحت مخرجاتھ صلحت مدخالت تلك المستویات وھو األمر الذي ال یزال 

أو توصیة تؤكد . )١٣(یمثل مشكلة كبیرة للنظام التعلیمي في العالم العربي بصفة عامة، والیمن على وجھ الخصوص 

                                                          
ة        مجموعة عناوین من كت –ایسیكوا  –المنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة    (1) ع المنظم املة ، موق ة الش ات التنمی المیة ومتطلب دول اإلس اب التعلیم في ال

  www.isesco.ovg.mal.. م ٢٠٠٢في اإلنترنت ، سبتمبر 
الل   (1) ین، ج ة    :أم ة العربی ة والتنمی واي     ) م١٩٩٩(العولم دور غ ة ال ابلیون إألى جول ة ن ن حمل ات  ١٩٩٨ – ١٧٩٨م ز دراس   ، مرك

  .  ١٢٨الوحدة العربیة ، بیروت ، ص    
راھیم    (2) ل إب د ، خلی دن ، ص    ٢٠٠١ :محم ة ع ة جامع وم اإلداری ة العل ال ، كلی ي إدارة األعم تیر ف الة ماجس ة ، رس ات الحكومی ات الجامع ر ( ١٢٠م، موازن غی

!!. )منشورة
نعاء ،    التمویل الحكومي للتعلیم :العفوري ، عبد الواحد ) ٣( ة أروى ، ص ایو   ٣٠العالي ومشكالتھ ، مؤتمر التعلیم العالي األھلي ، جامعة الملك و  ١ –م م ٢٠٠١یونی

  .  ١٣٦، ص )كتاب األبحاث( ، 
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م الالمركزیة المتالكھ لمنافع اقتصادیة وسیاسیة ھامة كلما حسنٌت الحكومات المحلیة في كفاءة اإلنفاق على تبني نظا
٤(العام والمسؤولة عنھ 

١

أو توصیة تؤكد على إعادة النظر في توزیع إسھامات المجتمع بحیث تترك للمدارس مھمة  . )
شحة الموارد التي تحول دون العنایة باألنشطة الضروریة األنفاق على األنشطة المدرسیة والصیانة الوقائیة لمعالجة 

٥( .الالزمة إلثراء عملیتي التعلیم والتعلم
٢

(   
  

       

ھذه التوصیات وأمثالھا رغم أھمیتھا إال أنھا ال تساھم بدرجة فاعلة لحل أزمة تمویل التعلیم في الوطن العربي ألننا 
كبیرة أھمھا انخفاض الدخل الفردي وتفاقم الدیون المثقلة على الدول كما أسلفنا أن الشعب العربي یعاني من مشكالت 

العربیة وازدیاد عدد الطالب الداخلین سنویًا إلى المدارس ، لذا فإن األمة العربیة بحاجة إلى التفكیر االستراتیجي 
وتعزیز وتثبیت قیمتھ في  ووضع سیناریوھات جدیدة إلسناد التعلیم في الدول العربیة وجعلھ قادرًا على تحقیق رسالتھ

وسوف نسلط الضوء على ھذه السیناریوھات بعد أن نتعرف على مصادر التمویل . ظل ما یسمى بعالم العولمة 
  .الحالیة في الدول العربیة

  
  

  :مصادر التمویل الحالیة 
  

    

ربویة في تحقیق أھدافھا المنشودة والذي یعد التمویل  الشریان المغذي للعملیة التعلیمیة والذي تعتمد علیھ المؤسسة الت
یتوقف علیھ اإلعداد األمثل للطاقات البشریة المطلوبة حسب اختصاصاتھا المتنوعة الرافدة للتنمیة االقتصادیة من 

ویعتمد نجاح الخطط التربویة على نمط وكفایة التمویل الذي تحصل علیھ المؤسسات . حیث إعدادھا كمًا ونوعًا 
ضطلع الحكومات العربیة بالمسؤولیة األولى والكبرى في تمویل التعلیم نظرًا للتزاید المطرد في أعداد التربویة ، وت

الطلبة سنویًا والطلب المتزاید على تحسین نوعیة وأداء البرامج التربویة والتوجیھ في استخدام التكنولوجیا في التعلیم 
التمویل وھي العائلة والدول الشقیقة والصدیقة والشركات  رغم ذلك فإن ھنالك جھات أخرى تساھم معھا في. وغیرھا

)٣(% ٢٠والمؤسسات االجتماعیة إال أن ھذه األخیرة ال تتعدى نسبة المساھمة فیھا أكثر من
وھنالك مصادر أخرى  

  :للتمویل خصوصًا في مجال التعلیم العالي تتمثل في المصادر التالیة
  

  .ة وغیر المنقولةریع أموال المؤسسات التربویة المنقول .١
  .الھبات والتبرعات والمنح .٢
  .دخل المراكز والمرافق التابعة للمؤسسات التربویة .٣
  .دخل البحوث العلمیة والتطبیقیة .٤
  .دخل الخدمات االستشاریة .٥
  .دخل خدمات الدورات التعلیمیة والتعلیم المستمر .٦
  .القروض .٧
  .الضرائب .٨
  .عوائد االختراعات واالبتكارات .٩

  .تجاریة والربحیة التي تدیرھا المؤسسات التربویة داخل وخارج حرمھااألنشطة ال.١٠
  .االستثمارات في بعض عوائدھا.١١
  .اإلیجارات لبعض مرافقھا.١٢

  
     

والذي یمثل نسبة اإلنفاق على التعلیم من المیزانیة السنویة والناتج  “) ١(جدول رقم  “وتشیر البیانات المتوفرة   
على حدة أن كل من الیمن ، اإلمارات ، تونس ، السعودیة ، عمان ، وموریتانیا تصل نسبة  القومي لكل دولة عربیة

، %١٤.٨وتصل ھذه النسبة في كل من مصر والجزائر إلى % ١٧.٨٧و % ١٦اإلنفاق من میزانیة ھذه الدول بین 
                                                          

  .٥٥، ص م ١٩٩٧الالمركزیة والمصروفات التربویة والتعلیمیة في الیمن ، تحلیل مالي اقتصادي ، الیمن ، صنعاء  :العباسي، مطھر والمتوكل یحیى ) ٤(
دریب              :الشامي، أفكار علي حمید ) ٥( ارات والت ات واالستش ة للدراس رات الوطنی ى الخب ة إل ة مقدم یم ، دراس ام للتعل اق الع ة اإلنف    ٨٤م ص ٢٠٠١ NECSTمراجع

  ).مخطوط(
!!. ٦١،  ٦٠،   ٥٧ص  ، ١٩٩٨لنشر والتوزیع بغداد ، مكتب ماك ل –اقتصادیات التعلیم وطرائقة التقنیة  –رھیف، علي ھداد والعبیدي ، سیالن جبران ) ٣(
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نفاقھا من المیزانیة السنویة على التوالي إال أن المملكة المغربیة تأتي في مقدمة الدول العربیة في نسبة إ% ١٤.٧
  % .٢٤.٥حیث تصل إلى 

  
ومن ناحیة أخرى فإن نسبة اإلنفاق على التعلیم من الناتج القومي في كل من الیمن ، تونس ، السعودیة ، المغرب ، 

حیث إال أن األردن ومصر قد تصدرتا نسبة اإلنفاق من الناتج القومي % . ٦.٥، % ٦الكویت ، والجزائر تصل بین 
  .على التوالي%  ٨.٥، % ٨.٧وصلت ھذه النسبة إلى 

  

ویبدو من خالل اإلطالع على موازنات الدول العربیة أن ھذه الدول تولي اھتماًم خاصًا للتعلیم األساسي نظرًا      
قالید ھذا ألھمیتھ في إعداد وبناء األمة على أسس سلیمة وقیم رصینة بعیدة عن األسالیب التربویة التي تعارض قیم وت

لذا فقد أصدرت قوانین تتعلق بمجانیة التعلیم وإلزامیتھ خصوصًا وأن ھذا االتجاه تلزمھ اتفاقیات عالمیة . المجتمع 
م والذي وقعت علیھ جمیع ٢٠٠٠تتعلق بحقوق اإلنسان وحقوق األطفال ، فقد ذكر في المنتدى العالمي للتربیة عام 

  :ؤكد على الدول العربیة بما فیھا الیمن والذي ی
  

  ." إن لجمیع األطفال والیافعین والراشدین حقًا إنسانیًا في تعلیم یلبي حاجاتھم األساسیة على أكمل وجھ " 
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  من **یمثل نسبة نفقات التعلیم في الدول العربیة ) ١( 
  م٢٠٠٠عام  *م عدا الیمن ١٩٩٥میزانیة الدولة ومن الناتج القومي لعام 

  

  

  نفقات التعلیــم من
  اتج القوميالن

  نفقات التعلیــم من
  میزانیة الدولة

  التسلسل  دــــــــــــــالبل

  ١  الیمــــن  %١٧.٨٧  %٦.٣٢
  ٢  اإلمـــارات  %١٦.٥  %١.٦
  ٣  تونـــــس  %١٧  %٦.٢

  ٤  ســــوریا  %١١  %٤
  ٥  السعـــودیة  %١٧.٥  %٦

  ٦  عمـــــان  %١٦.٥  %٤.٥
  ٧  المغـــــرب  %٢٤.٥  %٦

  ٨  یتانیامــــور  %١٦  %٥.٢
  ٩  لبنــــــان  %٨.٥  %٢.٤

  ١٠  الكـــــویت  %٨.٧  %٦
  ١١  األردن  %٢١.٥  %٨.٧
  ١٢  مصـــــر  %١٤.٨  %٨.٥
  ١٣  البحـــــرین  %١١.٥  %٤.٥
  ١٤  الجـــــزائر  %١٤.٧  %٦.٥

  
      
  

  
  
  
  
  

قق معدًال بالمتوسط قدره لذا فإن تمویل ھذا القطاع الحیوي من التعلیم جاء ضمن موازنة الیمن على سبیل المثال وح
وبلغ إجمالي اإلنفاق على التعلیم العالي في الوطن العربي  )١(من األنفاق على التعلیم العام  %٨٠أي % ١١.٦٢
وقد حصلت الجامعات . من إجمالي الدخل القومي العربي% ١.٢٥بلیون دوالر أمریكي أي ما یعادل  ٧حوالي 

من مجموع اإلنفاق الكلي % ٩١م ، فحصلت الجامعات على ١٩٩٦ق في عام والكلیات النصیب األكبر من ھذا اإلنفا
  )٢(. للجھات اإلشرافیة % ٣للمعاھد و % ٦مقارنة بحوالي 

  

  : التمویل غیر الرسمي للتعلیم 
یعد التمویل غیر الرسمي أو ما یصطلح علیھ بالتمویل األھلي أحد المصادر األساسیة في تمویل التعلیم لیس على 

الدول العربیة فحسب بل على مستوى العالم أجمع ، نظرًا لتزاید نفقات التعلیم الرسمي في سبیل مواجھة مستوى 
المتطلبات المتنوعة والكثیرة في عالم سریع التطور والنمو خصوصًا في المجال التكنولوجي ، باإلضافة إلى أعداد 

مسؤولیة تعلیمھم على مجتمعاتھا ، األمر الذي دفع المسؤولین األجیال المتدفقة والمتراكمة لھذا العالم الجدید والتي تقع 
عن األنظمة التربویة في البالد العربیة للتفتیش عن مصادر تمویل غیر حكومیة تساھم في ھذا اإلعداد ، ألن موازنة 

صبحت الدول العدید من ھذه الدول ال تتحمل نفقات التربیة المتزایدة وأن جیل النشء یزداد باطراد سنویًا بحیث أ
النامیة بصورة عامة والدول العربیة بصورة خاصة مناطق تغلب علیھا ظاھرة الشباب الذي یحتاج إلى الرعایة 

  . والتعلیم وضمان العمل لمستقبلھم 
  

ویعتقد بعض علماء التعلیم في الوطن العربي أن األنفاق على التعلیم ال یمكن أن تتم بالجھود القطریة وال مناص من 
اعتقادًا منھم بأن  "قومیة التعلیم العربي " ھا على الصعید القومي من حیث الموارد المالیة ومن خالل تبني فكرة تناول

                                                          
 **

  . ١٢م ، ص ١٩٩٨مؤشرات تنمیة العلوم والتكنولوجیا ، الیونسكو ، مكتب القاھرة ،  :نظم التعلیم العربي في الدول العربیة 
*
  .  ٩م ، ص  ٢٠٠١ة والتعلیم ، الیمن سبتمبر استراتیجیة تطویر التعلیم األساسي ، محور تمویل التعلیم ، وزارة  التربی :الشامي ، أفكار علي وآخرون  

  

  .٤،  ١٣م ، ص ، ٢٠٠١استراتیجیة تطویر التعلیم األساسي ، محور تمویل التعلیم ، وزارة التربیة والتعلیم ، الیمن ، صنعاء ، :الشامي، أفكار علي وآخرون  )١(
اري ا   :المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ) ٢( ؤتمر االستش ي           الم وطن العرب ي ال ي ف ث العلم الي والبح یم الع ن التعل ؤولین ع وزراء المس ول   ٢١، ١٨ألول لل أیل

!!. ٦م ، بیروت ، ص ٢٠٠٠
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ھذا االتجاه ضرورة البد منھا لمواجھة ضغوط العولمة على التعلیم في البالد العربیة من جھة ، وشمولیة التعلیم كحق 
إذ تستدعي ھذه الظاھرة جھود قومیة شاملة في مجال التمویل وذلك  .شرعي لكل أبناء األمة العربیة من جھة أخرى 

عن طریق إنشاء صنادیق قومیة لتمویل المشروعات الرئیسیة المشتركة كالتعلیم األساسي والتعلیم الفني والتعلیم 
  .العالي 

د الظل والسند األساسي أن من بین المصادر المالیة التي یحسن تنمیتھا وتع ھؤالء العرب التعلیم علماء كما یرى
للنفقات الرسمیة تلك التي تتمثل بالتبرعات والھبات ومساھمات الجمعیات الخیریة ورجال األعمال والنقابات المھنیة 

.والضرائب المحلیة 
 )١(   

  

ز أن ھذه الفكرة لیست جدیدة على األمة العربیة حیث أن لھا جذور تمتد في عمق تأریخ األمة وحضارتھا ألن ما یمی
الوطن العربي عن غیره من البلدان أنھ مھد الدیانات السماویة والقیم الروحیة نبتت فیھ ودافع عنھا وحافظ على 

وھذا ما جعل التربیة العربیة أمام مسؤولیة دائمة فالبد أن تكون . استمرارھا أدراكًا منھ لرسالتھ اإلنسانیة الكبرى 
ین الشخصیة العربیة المتطورة والمواكبة للتغیرات المختلفة في العالم متمیزة لتمسكھا بھذه القیم وبعملھا على تكو

المحیط بھا وأن ھذه المسؤولیة تقع على عاتق الجمیع من حكومات ومنظمات وجمعیات إیمانًا منھم بالمبدأ العقائدي 
  . "كلكم راع و كل راٍع مسئول عن رعیتھ " : المعروف 

   

جمت إلى واقع عملي من للحضارة العربیة اإلسالمیة في عقول أبنائھا فقد تُر فبعد أن تجسدت ھذه المبادئ القیمیة
خالل فتح المعاھد اإلسالمیة التعلیمیة طوال حضارتھا وإلى یومنا ھذا ، حیث أولت الرعایة واالھتمام بالٌكتاب 

ر الكتب إیمانًا منھا بأن والمساجد والمدارس ودور الحكمة ودور العلم والخوانق والزوایا والربط وحلقات الدرس ودو
ھذه المؤسسات التربویة ھي األصلح في الحفاظ على قیم المجتمع وحمل مسؤولیة الرسالة وأن األنفاق علیھا یكون 
واجبًا عینیًا قدر االستطاعة على أبناء ھذه األمة لذلك فقد خصصت لھا األموال الكافیة وتجسد ھذا االتجاه على شكل 

الجمعیات الخیریة المنتشرة في كل أنحاء الوطن العربي حتى باتت المساجد مكانًا لیس فقط  زكاة وھبات وتبرعات من
للعبادة ، بل معاھد للتعلیم ومراكز لإلشعاع الفكري خصصت لتعلیم الدین والنحو والشعر واألدب والطب ، باإلضافة 

   -:جد إلى احتوائھا على مكتبات كبیرة وضخمة لطالبي العلم ومن أبرز ھذه المسا
 مسجد المنصور في بغداد.  
 جامع أحمد بن طولون في مصر.  
 مساجد مكة والمدینة المنورة.  
 مسجد الكوفة في العراق.  
 مسجد عمرو بن العاص في مصر.  
 المسجد األموي في دمشق.  
مسجد القیروان في تونس.  
 الجامع األزھر بالقاھرة.  

  
ما تأسس بدوافع شعبیة  فمنھصور متعددة وأغراض مختلفة  وأنتشر التعلیم األھلي في البالد العربیة على

ما تأسس  ومنھمنفتحة على جمیع أبناء األمة العربیة دون تمییز أو استثناء بین غني وفقیر أو حضري وریفي ، 
ما تأسس ألغراض مھنیة یقصد بھا جانب الربح واالستفادة ، حتى ومنھ ألغراض طائفیة متصلة بالمذاھب الدینیة ، 

تت بعض الدول العربیة تحمل ھذه الھویة التعلیمیة المتنوعة مثل لبنان على سبیل المثال الذي تتعدد فیھ ھذه با
  .المدارس األھلیة وتتنوع في أغراضھا ومستویاتھا وتشكل نسبة كبیرة بین مؤسساتھا 

   
أسیس العدید من الجامعات وتشھد الساحة العربیة ومنذ بدایة التسعینیات من القرن العشرین وحتى یومنا ھذا ت

والمؤسسات التربویة األھلیة وكلیات المجتمع إیمانًا من مؤسسیھا بأن ھذه المؤسسات ستوفر نوعیة تعلیمیة للناشئین 
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، حیث البرامج  )١٨(وأبناء الوطن العربي تمكنھم من العیش في مجتمع القرن الحادي والعشرین بكفاءة وفاعلیة 
بلیات المبدعین والموھوبین من أبناء ھذه األمة وإشباع حاجاتھم ورغبات أبائھم واستیعاب المتطورة والمالئمة مع قا

من فاتھ التعلیم من الكبار باإلضافة إلى الشباب الذین أغلقت بوجوھھم أبواب الجامعات الرسمیة لسبب أو ألخر، وتم  
  .تمویلھا من قبل األفراد والقطاع الخاص 

  
عقدت العدید من المؤتمرات العلمیة الوطنیة لتجسید أھمیة تبني إنشاء المؤسسات التعلیمیة ففي منطقة الھالل الخصیب 

م ، ١٩٨٧أیلول  ٧- ٦والجامعات األھلیة ، ففي األردن توصل المؤتمر الوطني للتطویر التربوي الذي انعقد في الفترة 
إلى النظام التربوي بمفھومھ الشامل الذي والذي شارك فیھ كبار المسؤولین والتربویین إلى أنھ من الضروري النظر 

والكلیات األھلیة لتتولى إعداد األطر  "كلیات المجتمع " یحوي التعلیم النظامي والتعلیم غیر النظامي وتجسید فكرة 
لقطاعات العمل المختلفة وتتجھ برامجھا نحو خدمة المجتمع في جمیع قطاعاتھ كما أن  الالزمة "الفنیین " الوسطى 

الدراسة فیھا أقل نسبیًا من تكلفة الدراسة في الجامعات باإلضافة إلى اإلیمان بأن التعلیم الجامعي ھو من  تكلفة
  (19)  .مسؤولیة المجتمع ولیس من مسؤولیة الدولة فقط ، فھو ال یشبھ التعلیم األساسي الذي یلزمھ القانون

  

" م ، تحت شعار        ١٩٨٧نیسان  ١٦-١١الفترة  وفي سوریا انعقد المؤتمر التربوي األول لتطویر التعلیم في
ترجمة السیاسة التنمویة إلى سیاسة  -:وتوصل المؤتمر إلى جملة من القرارات من أھمھا "التعلیم من اجل الحیاة 

كما . تربویة واضحة وخطط تعلیمیة مبرمجة على أن یشارك في وضع السیاسة التربویة جمیع األطراف المعنیة 
ة القطاع الخاص على استثمار أموالھ في قطاعات التعلیم المختلفة باعتباره قطاعًا بكرًا وخصبًا دعت الحكوم

لالستثمار الھادف إلى خدمة الخطط التنمویة وخاصة في مجال التعلیم الزراعي  ودعت رجال األعمال والبنوك 
٢ ( .لى تبني ھذا المشروعوالشركات الخاصة واالتحادات والنقابات العمالیة والتعاونیات الزراعیة إ

 ٠
(  

  

أما في العراق وفي نطاق تعلیم الكبار ضمن مفھوم التربیة المستمرة دعت الوزارة المعنیة إلى فتح معاھد التدریب 
والتطویر التربوي والدورات التدریبیة المھنیة الشعبیة  للمواطنین لرفع مستواھم المھني في عدة اختصاصات مثل 

والضرب على اآللة الكاتبة والسیرامیك والتدفئة والتبرید والخیاطة والتفصیل، ھذا باإلضافة إلى السیارات والكھرباء 
ي بغداد لتدریب الكوادر الھندسیة وفتحت العدید من ـدأت بھا الجامعة التكنولوجیة فـتجربة التعلیم المستمر التي ب

٢١ ٣ ( .الكلیات األھلیة 

(  
  

                                                          
ي ،     : إسماعیل ، سعاد خلیل ) ١( ر العرب دى الفك ان ، األردن ، منت م ، ص ١٩٨٩سیاسات التعلیم في المشرق العربي ، مشروع مستقبل التعلیم في الوطن العربي ، عم

١٩٦ .  
اع    ٢٤، سلسلة دراسات ووثائق ،    العدد " التعلیم والتنمیة في الوطن العربي : " الدول العربیة مكتب الیونسكو اإلقلیمي للتربیة في  )١( د القط ، إطار نظري لتجدی

  . ٢٢٩م ، ص ١٩٨٧التربوي في المملكة األردنیة الھاشمیة ،
  .   ١٩٩م ، ص ١٩٨٧التعلیم بمختلف مراحلھ  المؤتمر التربوي األول لتطویر التعلیم ، تقریر لجنة أھداف :الجمھوریة العربیة السوریة ) ٢(
!!!!!. ٢٢٩ص م ، ١٩٨٦كانون الثاني ، بغداد ،  ١٧-١٣أعمال ندوة أسس التعلیم المستمر في مجال تعلیم الكبار، : المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم  )٣(
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فأن التركات االستعماریة  المغرب والجزائر وتونس ،: األقطار الثالثة وفي المغرب العربي وبالتحدید في 
   -:الثقیلة جعلتھا تتجھ إلى تحدید أھداف التعلیم فیھا ضمن أربعة مبادئ ھي 

  

  والذي یتیح الفرصة لجمیع أبناء الشعب للتعلیم على مستوى  المرحلة االبتدائیة من جھة ، وتحقیق  :مبدأ التعمیم
  : باإلضافة إلى . كافؤ الفرص بین جمیع الطبقات والفئات في میدان التعلیم بجمیع مراحلھ من جھة أخرى المساواة وت

 مبدأ التعریب .  
  النوعیة( ومبدأ  الكیف. (  
 ومبدأ التوحید  .  

  
الضرورة  بأن"  :إال إن ھذا االتجاه قد أرھق كاھل میزانیة ھذه الدول األمر الذي دعاھا إلى تبني الفكرة القائلة 

باإلضافة إلى دعوة األقطار العربیة ". أصبحت تفرض مساھمة اآلباء في نفقات تعلیم أبنائھم كل حسب دخلھ
ولعبت المجالس المحلیة . والنقابات ورجال األعمال والقطاع الخاص للمساھمة في ھذا االتجاه وفتح المدارس األھلیة 

في سبیل تحقیق المبادئ األربعة وخاصة مبدأ التعریب ، وقد ساھم في  في ھذه الدول   دورًا فعاًال في تمویل التعلیم
  )١( .ذلك أبناء مصر والعراق والھالل الخصیب 

  

وفي شبھ الجزیرة العربیة وفي مقدمتھا الیمن التي تعد مركز إشعاع حضاري وصل تأثیره ونوره إلى آسیا الصغرى 
تي ینفق علیھا المیسورون من أبناء البالد من أشھر المؤسسات عن طریق التجار ورجال األعمال ، وكانت األربطة ال

التعلیمیة ، وقد تخرج العدید من العلماء وطالب العلم من الیمنیین والصومالیین والزنجباریین ومن أبناء المالیو 
  )٢( .وإندونیسیا من ھذه المعاھد وكان أشھرھا رباط سیئون

  
س في الشیخ عثمان في عدن حیث ساھمت كل من مصر والكویت والعراق وقد تجسد الفكر القومي بإنشاء كلیة بلقی

  )٣(.  وساھم التجار والمقاولون من أبناء الیمن في إنشائھا وتمویلھا
نادیًا ) ٣٠(ولعبت الجمعیات الخیریة والنوادي األھلیة دورًا كبیرًا في الحیاة الثقافیة في الیمن حتى بلغ عددھا 

)٤(  .م١٩٨٨وجمعیة خیریة عام 
  

  

م ، المعروف بقانون ١٩٨١لسنة ) ٣٧(كما انتشرت فكرة التعلیم األھلي في الیمن خصوصًا بعد صدور القانون رقم 
التعلیم األھلي ، وأقیمت المؤتمرات العلمیة لتبیان أھمیة ھذا النوع من التعلیم وكان أخرھا مؤتمرًا التعلیم العالي 

م  في صنعاء أقامتھ جامعة الملكة أروى الذي قدمت فیھ العدید ٢٠٠٠ام یونیو ع ١مایو إلى  ٣٠األھلي عقد ما بین 
  )١(.من البحوث التي تعزز دور الجامعات األھلیة في رفد الحركة التنمویة في البالد 

  
وبنفس الفترة الزمنیة انتشرت الجامعات األھلیة في أرض الكنانة في مصر، حیث أصبحت نموذجًا لباقي الجامعات 

  . نافسة للجامعات الرسمیة في تخریج الكوادر العربیة في شتى االختصاصات المتنوعة العربیة وم
وتواجھ جمیع الدول العربیة سوء الغنیة منھا أم الفقیرة  ظاھرة حضاریة جدیدة وھي ظاھرة ثورة االتصاالت و 

أموالھم في ھذه المشاریع نظرًا الحاسوب و اإلنترنت ، األمر الذي دفع معظم األفراد المتمكنین مالیًا إلى استثمار 
ألھمیتھا في تعلیم النشء العربي من جھة  وطبیعتھا االستثماریة من جھة أخرى ، حیث أثبتت دراسات الجدوى 
االقتصادیة لھذه المشاریع أنھا مشاریع اقتصادیة مربحة حیث الطلب المتزاید على استخدام ھذا النظام التعلیمي الجدید 

األساسیة لحضارة القرن الحادي والعشرین األمر الذي دفع األفراد والشركات على حد سواء  الذي سیكون الركیزة
إلى المساھمة بھذه المشاریع ، وفتحت بذلك نوادي اإلنترنت حتى باتت ھذه النوادي ظاھرة منتشرة في كل زاویة من 

  . زوایا الدول العربیة  وأن الممول األساسي لھا ھي الشركات واألفراد 
  

                                                          
  . ١٦٥م ، ص١٩٩٠بي، عمان ، منتدى الفكر العربي ، السیاسات التعلیمیة في أقطار المغرب العر: الجابري ، محمد عابد   (1)
  . ٤٧٨م ، ص١٩٩٢مؤسسة العفیف الثقافیة ، صنعاء : الموسوعة الیمنیة   (2)

  

  . ٣٢٨م ، ص ٢٠٠١تاریخ التعلیم في الیمن ، جامعة عدن ، دار الثقافة العربیة للنشر ، : األرضي ، على صالح أحمد   (3)
!!. ١٧٠م ، ص١٩٨٨نى بتاریخ الیمن الفكري والحضاري ، العدد األول السنة السادسة مجلة دوریة تع: اإلكلیل   (4)
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قد أخذ القطاع الخاص دوره الفعال في مصر والھالل الخصیب ، وكان األفراد أكثر حظًا من الجمیع حیث عمت ل
استثماراتھم جمیع األقطار العربیة في الوقت الحاضر لمواكبة تطورات اإلنترنت وما تطرحھ حضارة القریة الصغیرة 

ثقافات المجتمعات وأنظمتھا اإلعالمیة والثقافیة  من ابتكارات واختراعات وإبداعات تخدم) بل المقھى الصغیر( 
  .والتربویة 

  

تنمو في األنفاق على التعلیم في البالد العربیة  موھكذا نجد أن المجالس المحلیة ورجال األعمال أخذت مساھماتھ
أقطار الجزیرة  خصوصًا بالد المغرب ، في حین تلعب الجمعیات الخیریة والنقابات والبیوت التجاریة دورًا فعاًال في

  .العربیة 
  

ویتوقع علماء التربیة العرب أن القرن الحادي والعشرین ستكون فیھ  منافسة بین ممولي التعلیم من القطاعین األھلي 
والحكومي نظرًا لتزاید إیمان المستثمرین بأھمیة القطاع التربوي خصوصًا التقني والتكنولوجي منھ في رفد الحركة 

صبة الستثمار األموال خصوصًا إذا رافق ذلك صدور القوانین واللوائح التي تضمن استثماراتھم التنمویة وأرضًا خ
  .وتحمیھا وتجعلھا حرة في االنتقال من بلد عربي إلى بلد عربي آخر دون خوف أو قیود 

  

وقد بلغت كافة الموارد . ویبدو أیضًا أن الحكومات العربیة ھي الممول األساسي للتعلیم العالي في األقطار العربیة 
مع أن ھذه الزیادة تدل )٢٧(١٩٩٢في عام % ١م مقارنة بـ ١٩٩٦عام % ٧ غیر الحكومیة في العالم العربي حوالي

ویبدو أن . الي إال أنھا تظل متواضعة بالنسبة لإلنفاق الحكوميعلى نمو المصادر غیر الحكومیة في تمویل التعلیم الع
حیث نشرت . ھذه الزیادة كانت بسبب ازدیاد عدد الجامعات والكلیات والمعاھد األھلیة في عدد من الدول العربیة 

  )١( .فنيمعھد   ) ١٠٠(كلیة جامعیة و) ٤٩(جامعة و) ٤٩(منھا ) مؤسسة ١٩٨(الیونسكو أن عدد ھذه المؤسسات یبلغ 
  

ویبدو أن الجامعات والمعاھد األھلیة العربیة تعتمد في تمویلھا على الرسوم الدراسیة التي یدفعھا الطلبة بالدرجة 
األولى ویلجأ بعضھا إلى االعتماد جزئیًا على المعونات من المؤسسات الدولیة مثل البنك الدولي ووكالة التنمیة الدولیة 

  .ة في تمویل بعض الجامعات العربیة خاصة تلك التي ساھم األمریكیون في تأسیسھاومؤسسة التمویل العالمی
  

أن مصادر تمویل التعلیم في الوطن العربي یقع بالدرجة األولى على عاتق الحكومات وتأتي  :خالصة القول      
.  رنة مع التمویل الحكوميوھنالك مصادر تمویل أخرى تعتبر مساھماتھا قلیلة جدًا بالمقا، ضمن أولویات موازنتھا 

وتأتي ھذه من خالل األنشطة الذاتیة للمؤسسات التربویة خصوصًا في الجامعات في عدد من المجاالت منھا البحوث 
والدراسات واألنشطة االستثماریة والخدمیة والھبات والمنح والرسوم الدراسیة وبعض األنشطة التجاریة وریع 

وحقوق النشر ورأس المال اإلستثماري وحمالت التمویل و غیرھا من األنشطة التي االختراعات والبرامج التدریبیة 
  .ال تضاھي المصدر األساسي للتمویل وھو المصدر الحكومي

  

وحاولت الدراسات الرائدة في ھذا المجال أن تضع بعض التوصیات التي قد یستفاد منھا في استثمار ھذه المصادر 
  :ومن ھذه التوصیات ما یلي  المالیة الشحیحة في أصلھا

  

إعادة النظر في أسلوب إعداد موازنات المؤسسات التربویة من حیث الھیكلة والتبویب بما یتناسب مع طبیعة .١
  .نشاطھا

  
  .اعتماد نظام الموازنات المبني على التخطیط والبرمجة .٢

  

رًا ألھمیتھ مع تشجیع القطاع استمراریة التمویل الحكومي خاصة في التعلیم األساسي والمھني والتقني نظ .٣
الخاص في المساھمة في بعض القطاعات التربویة خاصة المؤسسات الجامعیة ألن ھذا المصدر یعد مصدرًا أساسیًا 

  .في دول العالم خصوصًا العالم المتقدم
  

                                                          
  . ٥م ، ص١٩٩٨دراسة معدة للیونسكو ، القاھرة ،  –نظام التعلیم في الدول العربیة : صبحي ، قاسم   )١(
!!. ٢٦م ، ص١٩٩٨مكتب القاھرة ،  –ا  مؤشرات تنمیة العلوم والتكنولوجی –نظم التعلیم العربي في الدول العربیة : الیونسكو  (1)
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ع المالي تبني فكرة الجامعة االستثماریة واستحداث أنشطة تربویة تخدم أغراض المجتمع العربي وتعود بالنف .٤
على المؤسسات التربویة خصوصًا قطاع الجامعات شریطة أن یكون الغرض األساسي لھذه األنشطة ھو خدمة 

الخدمات الصحیة بأنواعھا واألنشطة الزراعیة وتقدیم البرامج التدریبیة : ع ولیس المال ومن ھذه األنشطة المجتم
  .الخ.. تنوعة في المجتمع النوعیة التي تخدم وتشبع حاجات القطاعات التنمویة الم

  

تشجیع التواصل وتعزیز العالقات مع الشركات الوطنیة والدولیة ورجال األعمال لتأمین الحصول على الدعم .٥
  .المالي كھبات منتظمة خصوصًا لألنشطة التربویة التي تخدم المجتمع العربي

  
ربیة باتجاه تحقیق التفاعل المتبادل في محاولة إشراك رجال األعمال والخدمات في مجالس إدارات الجامعات الع.٦

مجال االستشارات والدراسات والبحوث للمشكالت التي تواجھھا ھذه المؤسسات أو لتطویر كفاءاتھا اإلنتاجیة 
  .والخدمیة 

  

وھنالك توصیات أخرى تتعلق بتشجیع الخدمات داخل الجامعات مثل التصویر واألوفست والطباعة وتأجیر بعض 
وھي حلول تدخل ضمن ما یسمى بالنظرة القصیرة . إذا لم یؤثر ذلك على سیر العملیة التربویة وغیرھاالمرافق 

  . ولكنھا ال تخلو من فائدة في زیادة التمویل الذي یخفف من كاھل موازنة الدولة
  

املة في المستقبل القریب ھذا ما یجري اآلن في الدول العربیة وفي بدایة الھجمة العولمیة التي قد تأخذ أبعادھا الك
خصوصًا العولمة الثقافیة األمر الذي یتطلب من األمة العربیة أن تعید التفكیر وأن تبني تفكیرًا استراتیجیًا لتحافظ بھ 

  .على قیمھا األصیلة من جھة وتواجھ ظاھرة العولمة بكل موضوعیة وقدرة من جھة أخرى
  

  
  

یل الكلي والذي یعتمد على افتراض أن العولمة أصبحت ظًال متكامًال في ومن خالل استخدام سیناریو التحل :ثانیًا
إن ھذا یتطلب وقفة من أألمة صاحبة . العالم ، األمر الذي یجعل من ھذا الظل أن یغطي مساحة األرض العربیة

ویتھا التراث الغني وأن تنھج سیناریوھات جدیدة تساعدھا على التكّیف مع العالم الجدید مع الحفاظ على ھ
  .وخصوصیتھا وقیمھا التراثیة الحضاریة

  

وھذا ما سنراه . وفي إطار ھذه السیناریوھات ستبرز مصادر تمویل جدیدة لألنظمة التربویة في الوطن العربي 
  : واضحًا من خالل ما یلي

  

الم وتضاؤل المسافات لقد أثبتت الدراسات أن العولمة ھي ظاھرة حتمیة ال مفر منھا حیث أن تقارب أجزاء الع 
وھذه الالحدودیة والتقارب المادي  Borderless Worldالفاصلة بین جزء وآخر والتي یطلق علیھ عالم بال حدود 

والفكري رغم االختالفات الجیولوجیة واألیدیولوجیة ال مجال لوقفھ أو صده وال أدخالھ في مناظرة ھادفة للكشف عن 
عند بعض المراقبین القدر الذي ال مفر منھ یستفید منھ واضعو العولمة والداعون إلیھا إیجابیاتھا وسلبیاتھا أنھا تمثل 

والذین یمثلون مركز بثھا وإشعاعھا وھم الدول الغنیة والشركات الكبرى ویتضرر منھ األطراف المحیطة بھذا المركز 
تمي إلى أمة ذات أصالة وتراث حضاري إال أن ھذه الدول تن. وھي الدول الفقیرة في اقتصادھا ومنھا الدول العربیة 

قیمي ضخم یساعدھا على التحول من طرف سلبي متضرر بوجود العولمة إلى قوة فاعلة وإیجابیة إذا أحسنت التفكیر 
. وعاد لھا جزء من إن لم نقل كُل ھویتھا القومیة اإلسالمیة ، واستثمرت طاقاتھا البشریة والمادیة استثمارًا عقالنیًا

نظرًا العتمادھا على النھج الكشتالتي وھو نھج ألماني یقوده )  Macroالماكرو (كشفھ لنا التحلیل الكلي وھذا ما سی
علماء ألمان معروفون وعلى رأسھم كوھلر وكوفكا ولیفین ویؤكد على النظرة الكلیة أوًال ومن ثم األجزاء ثانیًا أو أن 

  .لسیناریو األول الكل أكبر من األجزاء وھو سیناریو یسیر بعكس اتجاه ا
   

:ویعتمد ھذا النھج في تمویل التعلیم على المسلمات اآلتیة     
  

  

  نظمتھا األخرى الدینامو المحرك لشخصیة األمة والموجھ أل وقیمة في حد ذاتھ وھ وھ میعلن التإ :المسلمة األولى 
   نظام االجتماعي ویسیر أن النظام االقتصادي وجد لیخدم الو . كالنظام االقتصادي                 
   وأن النظام االقتصادي العولمي لن یكتب لھ النجاح ما لم یأخذ بنظر االعتبار. وفقًا لمبادئھ وقیمھ                 



!!
  األمانة العامة للمجلس األعلى لتخطیط التعلیم

!!!!!! !ƒ!!!Œ!! ! ƒ!!!

Î Ò

  حاجات ومتطلبات وأذواق المستھلكین في كل مكان في أطراف العالم الواسع وأن یراعي قیمھم                        
 )١( .وتقالیدھم                 

  
  

  میعلعد التیالسّر في نجاح الشعوب في ظل العولمة حیث  وملكھ من معارف ھیوما  میعلن التإ :المسلمة الثانیة 
)٢( حسن تخطیطھُأ أنعملیة استثماریة ذات عائد ومردود اقتصادي واجتماعي                 

  حیث یعتمد النمو  
  رأس المال المادي ورأس المال البشري وما یمتلكھ : وعین من رأس المال ھمااالقتصادي على ن                
  ھذا األخیر من مھارات عالیة تتالءم ومتطلبات العمل االقتصادي وھو بطبیعتھ نتاج اساسي من                 
  .م یعلنتاجات الت                

  
  
  

نیة تقاللتكتالت والتحالفات بین الشركات الكبرى أو القطاعاتإن سر نجاح العولمة یتوقف على ا: المسلمة الثالثة 
  )٣(. شریطة أن تكون ھذه التكتالت استراتیجیة 

  

كعملیة عقائدیة وذات منافع  میعلالتبإن ھذه المسلمات الثالث تقودنا إلى االعتقاد أن األمة العربیة ینبغي أن تھتم      
دول العربیة ال تحاربھ العولمة بل تباركھ ألن ھذه المسلمات معترف اجتماعیة واقتصادیة وان التحالفات بین ال

ینبغي أن تضع الدول العربیة استراتیجیتھا أو : بأھمیتھا لدى مؤیدي العولمة إن أحسن التصرف بھا ومن ھذا المنطلق 
  :مخطط السیناریو وفقًا لما یلي

نوات األخیرة بعد أن فتحت األسواق الحرة بین بعضھا أن تعزز اتجاه التكتالت االقتصادیة الذي تبنتھ في الس     
االعتبار أن استثمار الموارد الطبیعیة ورأس المال  في البعض وأن توسعھ لیشمل جمیع أقطار الدول العربیة أخذة

  . المادي والبشري لھذه األمة كفیل بأن یضعھا في مقدمة أقطار العالم المتقدم
  القومي الذي ینعكس بدوره على الدخل الفردي وسترتفع نسبة مخصصات إن ھذا االتجاه سیزید من الدخل  

  التعلیم في موازنة الدولة كلما ازداد االستثمار العربي وكلما أرتفع الدخل القومي خصوصًا ونحن نعلم أن  
ن م% ٢١من احتیاطي النفط العالمي و % ٦٢من مساحة العالم وأنھ یمتلك % ١٠.٢مساحة الوطن العربي تشكل  

فإذا حدثت تكتالت اقتصادیة لتبادل السلع والخدمات بین البلدان . احتیاطي الغاز ولدیھ من الخیرات ما یحسد علیھ 
العربیة فإن ھذا سیصبح موردًا مھمًا للتعلیم في الوطن العربي ویخفض إن لم یقض على ظاھرة الفقر القائمة حیث 

  )١( .م١٩٩٠في عام % ٣٣م إلى ١٩٨٥في عام % ٣٠زادت نسبة الفقراء القائمة في الوطن العربي من 
  

تفرض على ما یستورد من احتیاجات من أقطار العالم  ، أن تتبنى جمیع الدول العربیة قانون ضریبة التعلیم.١
  .األخرى

  

تخصص للتعلیم والصحة ) ضریبة التعلیم والصحة(أن تفرض نسبة من أرباح الشركات العربیة تسمى .٢
  .تطور األمة المصدران األساسیان ل

كون مجلسًا استشاریا ممثًال بأعضاء من جمیع الدول العربیة لإلشراف على ھذه الموارد المالیة لتوزیعھا أن ٌت.٣
  )٢(. حسب حاجة كل بلد عربي من التعلیم والصحة

  

  

أس المال في تشجیع االستثمارات الفائضة لبعض الدول العربیة والتي لم تجد لھا مكانًا داخل بلدانھا مثل فائض ر.٤
وبعض أقطار الخلیج العربي واستثمارھا داخل البلدان العربیة خصوصًا في مجال التعلیم الجامعي والتقني  )٣( الكویت

ونقل التكنولوجیا التعلیمیة الحدیثة نظرًا ألھمیة ھذه القطاعات في الحركة التنمویة لألمة العربیة وزیادة أرباحھا 
  .لضبط من قبل الوزارات المعنیة شریطة أن تخضع إلى الرقابة وا
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وضع خطة للحد من ظاھرة ھروب رأس المال الوطني و القومي من قبل بعض الدول العربیة أن لم نقل جمیعھا .٥
وھنالك مفارقة كبیرة نالحظھا في الدول العربیة وھي في الوقت الذي تتباكا بعض ھذه الدول وتبذل قصار جھدھا . 

لتشجیع االستثمارات األجنبیة الخاصة للقدوم إلیھا في الوقت نفسھ تفقد ھذه الدول نفسھا  وتقدم التضحیات والتنازالت
  .كبیرة من رأس المال الھارب إلى الخارج مبالغ

  

أن ھذه اإلجراءات  ، تقدیم بعض المكافآت والمغریات لرأس المال العربي واسترجاعھ لیستثمر داخل بالده.٦
الدخول الفردیة والدخل القومي بشكل عام وبالتالي تزداد حصة الموازنة  مستوى ستقضي على البطالة وترفع من

  .التعلیمیة من موازنة الدولة باإلضافة إلى توجیھھا لتستثمر في القطاع التعلیمي والصحي والزراعي والصناعي
  

یھھا للخدمات إحیاء وتنشیط المؤسسات الخیریة التي ذبل نشاطھا في ظل العولمة كمؤسسة الزكاة والوقف وتوج.٧
  .العامة للوطن العربي الذي من بینھ قطاع التعلیم 

إحیاء وتبني اتفاقیة تحریر الخدمات كالتعلیم والصحة مع مؤسسات ودول العالم التي أقرتھا االتفاقیات العامة .٨
.م ١٩٩٤للتعریفات والتجارة في جولة أرغواي عام 

یة من شأنھا أن تخدم الدول العربیة أوًال وتنفتح بفائضھا على بین أقطار الدول العرب تصنیعیة وضع استراتیجیات.٩
)١( )استراتیجیة ما وراء الحدود( العالم ثانیًا وھذا ما یسمى في ظل العولمة 

 transnational strategy  وھو
)٢(لیس محرم في قوانینھا من خالل تصنیع بعض المواد البدیلة للصناعات األجنبیة 

مواصفات ولكنھا تحمل نفس ال 
وأن یكون ھذا تحت . الخ .. العالمیة وھذا ما نراه جار في بعض أقطار الدول العربیة كمصر واألردن والسعودیة 

 )٣( إشراف لجنة من أقطار الدول العربیة تأخذ على عاتقھا تركیز وتجمیع وإنجاز وتغطیة المصادر والمنتوجات
  .العربیة الفقیرة وتخصص جزء من أرباحھا في التعلیم والصحة لألقطار

  

  الدعوة إلى تأسیس شركات عربیة كبرى یمكن أن تكون نواة للتعاون مع الشركات العالمیة تتجھ نحو إنتاج .١٠
  النوع وتشرف على البرامج النوعیة في إعداد الكوادر المتخصصة حسب حاجات القطاعات التنمویة التي تقام   
)٤( ء الوطن العربيفي المعاھد التقنیة والتكنولوجیة في أنحا  

  وأن تؤسس لھا وحدات قومیة في كل بلد عربي   
  تعمل على استقطاب ذوي الكفاءات العربیة وإعدادھا ضمن مواصفات قیاسیة نوعیة تتالءم واإلنتاجات   
  ذا وتأخذ على عاتقھا أیضًا استقطاب العقول العربیة المھاجرة الستثمار خبراتھم في ھ  )٥(. النوعیة المطلوبة  
  :علمًا بأن عمق ونجاح العولمة یتوقف على أربعة مكونات ھي . المجال وفي بلدھم األم  

  د

  .ما تملكھ المنظمات من معرفة .١
  .ما تملكھ المنظمات من مھارة .٢
  .العمل التعاوني المشترك مع الناس والشركات األخرى .٣
  )٦( .درجة الكفاءة .٤

متحدة على سبیل المثال بالمكونات األربع السابقة نجاحًا في تحدیھا حیث حققت الصناعات الكیماویة في المملكة ال
  .لبیئة العولمة عن طریق اتحاد شركاتھا العالمیة الكبرى واستعمالھا للتكنولوجیا المتقدمة

  
  

وضع اتفاقیة للمناطق الحرة بین الدول العربیة الواقعة على البحر األحمر والبحر األبیض المتوسط والخلیج .١١
نظرًا ألھمیة ھذه االتفاقیة في زیادة استثمارات الدول العربیة وبالتالي رفع دخلھا القومي الذي ینعكس على  العربي

  )١( . تأثیره اإلیجابي كمصدر تمویل جدید لقطاعات التعلیم المتنوعة في الوطن العربي
                                                          

(1) !Bartlett , C. and S. Ghoshal (1999) , Managing Across Borders : Boston , Harvard Business school press, p. 11
(2)  Birkinshaw, J. and A. Morrison , structural and competitive Determinants , strategic management Journal No 16
1995 p 637
(3)   Hamel , G and C.K. Prahalad , Competing For the Future , Boston , Havrard Business School Press 1994 p. 439
(4)  Morden, Tony , (1999) , An Introduction to Business strategy , 2nd ed . London . McGraw – Hill Publishing Co. 
,    p 492
(5)  Hill , Charles and G.R. Jones, Strategic Management , New york , Houghton Mifflin Co , 1998 p. 421
(6)  The Association of Brintish Pharmaceutical Industry , Hand book , 1998 , London p.375
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دوالر الحد  ١٠٠٠نوي فیھا عن ھنالك العدید من الدول العربیة الفقیرة والتي ال یتجاوز متوسط دخل الفرد الس.١٢

الذي وضعتھ األمم المتحدة لمستوى الدول الفقیرة ، لدیھا فرصة كبیرة لالستفادة من كافة أشكال الدعم خصوصًا في 
مجال التدریب والخبرات البشریة سواء من قبل منظمة التجارة العالمیة أو أي مؤسسة أو بلد من بلدان العالم المتقدم 

ھم تسمح بإعانة الدول التي تقع من وجھة نظرھم في فئة الفقراء ولم تنتقل بعد إلى مجموعة البلدان طالما أن قوانین
  )٢(. النامیة

  
  
  

  

الدخل الفردي في جمیع الدول العربیة وھذا ینعكس بدوره على  متوسط وبھذه النشاطات االقتصادیة المتنوعة سیرتفع
تمویل التعلیم فیھا وبكل قطاعاتھا في ظل العولمة ناھیك إذا ما توسعت الدخل القومي وتصبح الموازنة بعد ذلك كافیة ل

نشاطات مصادر التمویل األخرى والذي یأتي في مقدمتھا التعلیم األھلي خصوصًا إذا حسنت نوایاه الغرضیة والعلمیة 
لدول العربیة نظامًا العربي في كل ا التعلیميولیس الربحیة فقط فإن مصادر التمویل ستتنوع وتتعدد ویصبح النظام 

كفوءًا متمیزًا بإنتاجاتھ النوعیة التي سوف یشار لھا بالبنان ویساھم بفاعلیة مع األنظمة العالمیة في ظل ما یسمى بعالم 
  .العولمة

                                                                                                                                                                                                           
.٢٧م،   ص ٢٠٠١ومنظمة التجارة العالمیة ، اإلسكندریة ، مكتب اإلشعاع ،  ٩٤التجارة العالمیة بین جات :  عبد العزیز، سمیر محمد  (1)

!!!.٢١٣م ، ص ٢٠٠٠القاھرة ، مكتب مدبولي ،  العولمة والجات ، التحدیات والفرص ،  :العفوري،  عبد الواحد   (2)
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  الخاتمــــــــــــــــــة 
  

في دراسة مصادر التمویل  إن المتتبع لمنھجیة ھذه الدراسة یجد أن ھناك نوعین من أسالیب التحلیل قد استخدما     
  : في بدایة وفي تكامل العولمة ھما 

  .أسلوب التحلیل الجزئي.١
  .أسلوب التحلیل الكلي.٢

  

  :وقد كشف األسلوب األول ما یلي 
  

أن تمویل التعلیم في الوطن العربي یعتمد بالدرجة األولى على المصادر الحكومیة ویأتي ضمن موازناتھا رغم أن .١
ولم یكشف البحث عن أیة محاولة . ذاتھا وعند معظم الدول العربیة ضعیفة إن لم تكن قاصرة ھذه الموازنات في حد 

جادة من الدول العربیة الغنیة بإسناد وتعاون أخواتھا من الدول العربیة الفقیرة خصوصًا وأن الكثیر من مدخرات ھذه 
  .بیرالدول یھرب إلى الخارج بدًال من أن یستثمر في داخل الوطن العربي الك

  
أن ھنالك مصدرًا تمویلیًا جدیدًا قد ظھر خالل فترة البحث األولى وھو التمویل األھلي للتعلیم ، إال أنھ ومع األسف .٢

ویخشى . الشدید ال یزال في طفولتھ ویسیر بخطى بطیئة ال تساعد على حل أزمة تمویل التعلیم في الوطن العربي 
من ضیاع رأس المال علمًا بأن رؤوس األموال ھذه یمكن أن تستثمر  مؤیدوه الخوض في جمیع قطاعات التعلیم خوفًا

  .استثمارًا ناجعًا إذا أحسنت إدارتھ وطریقة استثماره
  

أن ھنالك مصادر أخرى لتمویل التعلیم تمثلت في الھبات والتبرعات والمنح وریع بعض النشاطات وقروض .٣
  .یرة فاعلة في حل أزمة تمویل التعلیم في الوطن العربيإال أن ھذه ال تشكل نسبة كب. الخ.. وضرائب وإیجارات 

  

واقترحت الدراسات الرائدة في ھذا المجال بعض التوصیات والتي من أھمھا إعادة النظر في أسلوب إعداد     
الموازنات من حیث الھیكلة والتبویب بما یتناسب وطبیعة نشاطاتھا واعتماد نظام الموازنات المبني على التخطیط 

باإلضافة إلى تبني فكرة النشاطات االستثماریة في بعض القطاعات كالجامعات مثًال ومحاولة تفعیل تحقیق . لبرمجةوا
  .التفاعل المتبادل في مجال االستشارات والدراسات بین رجال األعمال والشركات والمؤسسات التربویة

  

ي وفي ظل العولمة الكاملة أن ھنالك ثالثة لمصادر تمویل التعلیم في الوطن العربوقد كشف األسلوب الثاني  
. عشر سیناریوھات ینبغي على الدول العربیة اتباعھا من أجل زیادة مدخراتھا والحفاظ على ھویتھا وقیمھا وتراثھا 

  :ومن أھم ھذه السیناریوھات ما یلي
  

یة نظرًا ألھمیتھا في تعجیل تعزیز فكرة التكتالت االقتصادیة واألسواق والمناطق الحرة ، فیما بین الدول العرب.١
  .الحركة التنمویة وزیادة الدخل القومي 

  
اعتماد بعض القوانین مثل قانون ضریبة المواطنة على أرباح الشركات العربیة وقانون ضریبة التعلیم على ما .٢

  . یستورد من احتیاجاتھا

وطن العربي ووضع خطة لجذب في داخل ال لالستثمارتشجع االستثمارات الفائضة عند بعض الدول العربیة .٣
المتنوعة خصوصًا الصحة  ھرؤوس األموال العربیة في الخارج واستثمارھا في داخل الوطن العربي في قطاعات

  .والتعلیم

حمایة وتنشیط المؤسسات الخیریة مثل مؤسسة الزكاة والوقف التي ذبل نشاطھا في ظل العولمة وتوجھ لصالح .٤
من مدخرات رجال % ٢.٥لمصدر المالي كاف إلسناد النظام التربوي العربي ألنھ یمثل التعلیم وفي تقدیرنا أن ھذا ا

  .األعمال والشركات والمؤسسات
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تأسیس شركة عربیة كبرى لھا فروع في جمیع الدول العربیة تكون نواة للتعاون مع الشركات العالمیة لتدریب .٥
  .كرة نقل التكنولوجیا الكوادر العربیة المتخصصة في القطاعات التنمویة وتبني ف

استغالل القوانین الدولیة للحصول على المنح والمساعدات للدول العربیة الفقیرة التي ال یتجاوز متوسط دخل .٦
  .دوالر سنویًا ١٠٠٠الفرد فیھا عن 

تكوین مجلس استشاري ممثًال بأعضاء من جمیع الدول العربیة لإلشراف على مصادر التمویل السابقة وتوزیعھا .٧
  .سب حاجة كل بلد عربي من التعلیم والصحةح

  
إن ھذه السیناریوھات واألخرى المذكورة في البحث في حالة تبنیھا ستزید من الدخل القومي للدول العربیة      

خصوصًا الفقیرة منھا والذي ینعكس بدوره على الدخل الفردي وتزداد نسبة مخصصات موازنة تمویل التعلیم في 
  . الوطن العربي
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