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نظــم املعهــد العربــي للبحــوث والسياســات يومــه 15 فبرايــر 2021، نــدوة افتراضيــة حــول موضــوع »تعزيــز التقنيــة الرقميــة مــن 

أجــل النهــوض بعمليــة التعليــم والتعلــم فــي ظــل جائحــة »فيــروس كورونــا املســتجد« نمــوذج دولتــي املغــرب واليمــن. جــاءت هــذه 

النــدوة فــي إطــار الــدورة الثالثــة للبرنامــج التدريبــي »مهــارات كتابــة وإعــداد أوراق السياســات« املوجــه باألســاس للباحثيــن/ات 

الشــباب مــن مختلــف دول الوطــن العربــي مــن أجــل تطويــر وصقــل مهاراتهــم فــي مجــال كتابــة وإعــداد أوراق السياســات كطريقــة 

مثلــى للتعاطــي مــع مختلــف القضايــا والهمــوم التــي يعيشــها الوطــن العربــي برمتــه.

وقــد شــارك فــي هــذه النــدوة التــي أدارهــا األســتاذ فــراس جابــر 

رئيــس مجلــس إدارة املعهــد العربــي للبحــوث والسياســات – 

نــواة متدخليــن كل مــن دولــة اليمــن واملغــرب، همــا األســتاذ 

عبــد املعــز دبــوان دكتــور باحــث فــي مجــال اإلدارة والتخطيــط 

واألســتاذ أحمــد صالحــي  باليمــن،  »تعــز«  التربــوي بجامعــة 

باحث في القانون العام والعلوم السياسية في جامعة محمد 

الخامــس بالربــاط، وقــد قدمــوا مــن خــال هــذه النــدوة أوراق 

السياســات وتعليقاتهــم النقديــة ملناقشــة إشــكالية التعليــم فــي ظــل جائحــة كورونــا فــي كل مــن البلديــن، أعقبتهــا جلســة ختاميــة 

حـاولـــت صـــوغ مجموعــة مـــن التوصيــات العمليــة التــي تصــب فـــي رهـــان التكامــل بيــن مختلــف التخصصــات القانونيــة والتربويــة 

واالجتماعيــة للنهــوض بحــل هــذه اإلشــكالية وتقديــم حلــول فعالــة لتمتيــن السياســات العموميــة فــي هــذا الجانــب.

تكمن أهمية هذه الندوة في ثقل األساتذة املتدخلين الباحثين الذين أتوا من جامعات ومراكز بحثية عربية مختلفة، لتقديم 

تجاربهــم العلميــة ومناقشــة أفكارهــم النقديــة فــي فضــاء ينتصــر للغــة العلــم واملوضوعيــة مــن جهــة، وطــرح اقتراحــات وتوصيــات 

ملدبري الشأن العام لتحسين السياسات العمومية املوجهة لتدبير إشكالية التعليم في ظل هذه الظروف الصحية االستثنائية 

مــن جهــة أخــرى. وقــد انصبــت املداخلتيــن بتقديــم تجربــة كل مــن اليمــن واملغــرب فــي معالجــة إشــكالية التعليــم إبــان فتــرة الحجــر 

الصحي والتحديات التي طرحتها هذه الجائحة في عملية التعليم والتعلم ومسلسل التغيرات والتحوالت التي تشهده الدولتين 

فــي هــذا اإلطــار، مــع إبــراز مختلــف السياســات التــي اعتمدتهــا كل مــن الدولتيــن ملواجهــة هــذه اإلشــكالية. 

ية  عم ن  الن  تعزيز التقنية الرقمية 
و  يرو  ة  ي والتع    التع

ر واليمن ولت الم م  د  ت الم
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فبالنســبة للتجربــة املغربيــة، قــدم أ. أحمــد صالحــي مداخلــة بعنــوان »العمليــة التعليميــة باملغــرب فــي ظــل فيــروس كورونــا 

املستجد: نحو تعزيز الرقمنة«، حاول من خالها تحليل ومقاربة كيفية ومدى قدرة وزارة التربية الوطنية املغربية على مجابهة 

التحديــات التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا علــى قطــاع التعليــم، وكيــف راهنــت علــى آليــات التعلــم عــن بعــد لتجــاوز هــذه التحديــات 

مــن خــال توظيــف التقنيــات الرقميــة الســتكمال املوســم الدرا�ســي. وقــد قــدم أ. صالحــي مــن خــال هــذه املداخلــة ثــاث محــاور 

أساســية، تحــدث فيهــا فــي محــور أول عــن إدمــاج التكنولوجيــا فــي النظــام التربــوي، أجــاب فيــه عــن ســؤال كيــف حــاول صانــع 

القرار التربوي املغربي إرساء الدعائم األولى لتأسيس وتوظيف التقنية الرقمية في ظل الظروف التي فرضتها الجائحة، ومحور 

ثــان، تحــدث فيــه عــن كيــف حاولــت وزارة التربيــة الوطنيــة املغربيــة تدبيــر هــذا الوضــع الجديــد وكيــف تــم اســتكمال هــذا املســار 

ومختلــف التحديــات التــي طرحتهــا هــذه اآلليــة املعتمــدة والنتائــج والتقييمــات التــي خرجــت بهــا الــوزارة فــي هــذا الصــدد، وفي محور 

أخيــر حــول رهانــات رقمنــة العمليــة التعليميــة، أجــاب مــن خالــه عــن كيــف تــم الرهــان علــى هــذا البعــد الرقمــي فــي املجــال التربــوي 

. فاملحــاوالت األولــى لتوظيــف الرقمنــة فــي القطــاع التربــوي باملغــرب جــاءت بعــد 
ً
مــن أجــل تعزيــز هــذا امليــدان وتوظيفــه مســتقبا

سلسلة من اإلصاحات كان أهمها ما سمي بامليثاق الوطني للتربية والتكوين، أسس ملرحلة أولى إلصاح التعليم وإعادة تأطيره 

وفــق املســتجدات والتحــوالت العامليــة، وتعزيــز جــودة النظــام التربــوي، مــع ضــرورة إدمــاج تكنولوجيــا املعلومــات ضمــن أجنــدة 

اإلصــاح، بتشــكيل برنامــج جينــي مؤطــر لهــا، ثــم هيكلــة املجــال التربــوي وفــق قاعــدة برنامــج يتوخــى إرســاء اللبنــة األساســية للبنيــة 

التحتية املعلوماتية باملدارس، غير أن تنزيل هذا امليثاق شملته مجموعة من االختاالت ما استوجب تقييمه وإعادة االعتبار 

له، بالوقوف على االنجازات املحققة والتحديات التي رافقت تنزيله، وفتح آفاق لتأهيل القطاع على املســتوى التقني.  فنتائج 

املجلــس األعلــى للتعليــم أظهــرت محدوديــة إدمــاج التقنيــة بامليــدان التربــوي وحصيلتهــا املتواضعــة، ممــا دفــع العتمــاد مقاربــات 

بديلــة تمثلــت فــي مشــروع البرنامــج االســتعجالي كمحاولــة لتجــاوز إكراهــات تنزيــل امليثــاق، بوضــع اســتراتيجيات جديــدة لتطويــر 

إدماج التقنيات التكنولوجية باملدرســة. ولتثمين املجهودات التي جاء بها هذا املشــروع وتعزيزها، تم إقرار إصاح جديد ســمي 

بالرؤيــة االســتراتيجية لإلصــاح 2015/2030، هــذه الرؤيــة جــاءت اســتجابة للمتغيــرات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة، والتــي 

جاءت كذلك بمثابة دستور جديد لنقاش مجتمعي حول تطوير وتأهيل العملية التعليمية، هذه الرؤية كان الهدف األسا�سي 

منهــا االنتقــال إلــى إرســاء رؤيــة جديــدة مــن أجــل مدرســة اإلنصــاف والجــودة واالرتقــاء بهــذا القطــاع.  لكــن ســرعان مــا فاجــأت 

جائحــة كورونــا العالــم بأســره، ففرضــت تحديــات أخــرى، كمــا أنهــا أرســت مــا يمكــن تســميته قواعــد جديــدة »للتلقيــن عــن بعــد« 

فــي القطاعــات املدرســية، فبعــد تف�ســي جائحــة كورونــا باملغــرب ســارعت وزارة التربيــة والتعليــم توقيــف الدراســة الحضوريــة 

وتعويضهــا بالدراســة عــن بعــد مــن خــال االســتعانة بمــا تــم إقــراره فــي البرامــج الســابقة. توقــف أ. صالحــي كذلــك علــى طــرح ثــاث 
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 ،
ً
آليــات كانــت املحــور الــذي ارتكــزت عليــه الــوزارة مــن أجــل تدبيــر هــذه الجائحــة، أولهــا، البوابــة االلكترونيــة »تلميــذ تيــس«، ثانيــا

، كراســات للدعــم التربــوي للعالــم القــروي، 
ً
أقســام افتراضيــة مــن خــال بــث دروس مصــورة علــى القنــوات العموميــة، ثــم أخيــرا

 القطاع 
ً
لكن هذه اآلليات طرحت مجموعة من اإلشكاليات، فجائحة كورونا فرضت على مجموعة من القطاعات وخصوصا

التربــوي تســريع عمليــة التحــول الرقمــي واعتمــاده كبديــل عــن التعليــم الحضــوري مــن خــال توظيــف مجموعــة مــن اآلليــات 

املتاحــة مــن أجــل اســتكمال املوســم الدرا�ســي، باإلضافــة إلــى التحديــات التــي طرحهــا هــذا النمــط التعليمــي الجديــد التــي تمثلــت 

فــي إشــكالية تكافــئ الفــرص التعليميــة لجميــع الفئــات املجتمعيــة، ال�ســيء الــذي دفــع إلــى تجنيــد جميــع األطقــم التربويــة مــن أجــل 

ترســيخ هــذه اآلليــات وضمــان تعليــم جيــد ومتكافــئ دون إقصــاء أي طــرف وذلــك باللجــوء إلــى ضمــان مجانيــة الحصــول علــى 

الــدروس اإللكترونيــة، باإلضافــة إلــى االســتفادة مــن دروس وكراســات الدعــم املجانيــة، لكــن انعــدام دراســات تقييميــة للوضــع 

التربــوي خــال جائحــة كورونــا باملغــرب حــال دون تقييــم مــدى نجــاح تلــك اآلليــات، لكنهــا مكنــت علــى األقــل اســتكمال املوســم 

الدرا�ســي وبــدء مســوم جديــد بتخييــر آبــاء وأوليــاء التاميــذ فــي تعليــم أبنائهــم ســواء حضوريــا أو عــن بعــد.

، طرح أ. صالحي مجموعة من التوصيات موجهة لصناع القرار للعمل عليها وااللتزام بها من أجل تجاوز هذه اإلكراهات 
ً
وختاما

 فــي ظــل الحــاالت الطارئــة كالتــي فرضتهــا هــذه 
ً
وإرســاء منظومــة تعليميــة متقدمــة تعتمــد الجانــب التقنــي كأســاس لهــا خصوصــا

الجائحــة. وقــد تمثلــت هــذه التوصيــات كاآلتــي: مواصلــة تعزيــز مســارات بنــاء بنيــة تحتيــة تكنولوجيــة باملــدارس باســتكمال مســار 

رقمنــة التعليــم، املســارعة بإخــراج القانــون املنظــم للتعليــم عــن بعــد توفيــر إطــار قانونــي منظــم لقطــاع، تقويــة القــدرات التقنيــة 

ألطراف العملية التعليمية، بتعزيز قدرات األساتذة وكذا التاميذ في التعامل مع الوسائل التقنية، تأهيل التعليم االلكتروني 

كمكمل للتعليم الحضوري، بإقرار أقسام نموذجية وفق حصص محددة، واستثمار اآلليات واملنصات الرقمية »للتعليم عن 

بعــد« املعتمــدة فــي ظــل تدبيــر جائحــة كورونــا، تجــاوز إكراهــات ضعــف اإلمكانيــات التقنيــة ببعــض املناطــق ولــدى الفئــات الهشــة، 

عبــر توفيــر أدوات وآليــات للتعليــم عــن بعــد للتاميــذ.
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 فــي ظــل أزمــة الحــرب اليمنيــة ومــا 
ً
، بحيــث تــم وصفــه بالوضــع املتــأزم خصوصــا

ً
أمــا بالنســبة لدولــة اليمــن، فالوضــع أكثــر تعقيــدا

تاهــا مــن صراعــات وتف�ســي لألوبئــة، زيــادة علــى الوضــع الــذي فرضتــه جائحــة كورونــا، هــذا مــا حــاول أ. عبــد املعــز دبــوان تقديمــه 

مــن خــال مداخلــة بعنــوان »تخفيــف مخاطــر الصــراع واألوبئــة علــى التعليــم العالــي فــي اليمــن باســتخدام التقنيــة الرقميــة« ألقــى 

الضوء فيها على ›‹أزمة حرب اليمن«، والتي اعتبرها األشد سوءا في تاريخ اليمن املا�سي واملعاصر، والتي دمرت أكثر من 60 في 

املئة من الخدمات والبنى التحتية التي تحولت أغلبها لخدمة الجهود الحربية. وأن قطاع التعليم في اليمن، وبالرغم من أهميته 

إال أنه لم يحظى بأولية قصوى بل تشوبه مجموعة من االختاالت، فالجهود واألولويات وجهت بشكل أكبر نحو دعم املجهود 

 على مجموعة من القطاعات الحيوية أهمها 
ً
 ســلبيا

ً
الحرب. فباإلضافة ألزمة الصراع السيا�ســي كان لتف�ســي األوبئة كذلك أثرا

 إلــى انتشــار جائحــة كورونــا التــي شــهدتها مختلــف 
ً
قطــاع التعليــم الــذي يعــد مــن أكبــر القطاعــات الخدميــة باليمــن، هــذا وصــوال

، كلهــا عوامــل أدت إلــى تدنــي وتدهــور منظومــة التعليــم العالــي بالخصــوص أو باألحــرى 
ً
دول العالــم ال�ســيء الــذي زاد األمــر تعقيــدا

انهيارها.

حاولــت هــذه املداخلــة حصــر هــذه اإلشــكالية فــي إطــار قابــل للنقــاش وطــرح سياســات بديلــة موجهــة لصانعــي القــرار باليمــن، مــن 

خــال طــرح واإلجابــة علــى مجموعــة مــن األســئلة الرئيســية التــي أحاطــت بهــا الورقــة: مــا أضــرار ومخاطــر الصــراع واألوبئــة علــى 

التعليــم العالــي فــي اليمــن؟ مــا أســباب تدهــور أداء مؤسســات التعليــم العالــي فــي اليمــن؟ مــا هــي السياســات والخيــارات والبدائــل 

املناســبة للتخفيــف مــن مخاطــر الصــراع واألوبئــة علــى الجامعــات اليمنيــة باســتخدام التقنيــة الرقميــة؟

قــدم أ. عبــد املعــز دبــوان أجوبــة عــن هــذه األســئلة بإلقــاء الضــوء علــى الدســتور اليمنــي، ثــم مجموعــة مــن النصــوص القانونيــة 

التــي انبثــق منهــا عــدد مــن القوانيــن املنظمــة للتعليــم العالــي، كأســاس ومرجــع قانونــي يتيــح اقتــراح سياســات بديلــة ملعالجــة أي 

اختــاالت تظهــر فــي أداء التعليــم العالــي، وهــو مــا ينطبــق علــى إيجــاد بدائــل سياســاتية تعليميــة تخفــف مــن آثــار الصــراع واألزمــات 

التــي تمــر بهــا اليمــن. كمــا أشــار األســتاذ عبــد املعــز كذلــك إلــى مامــح التعليــم العالــي قبــل وفــي ظــل الصــراع، والتــي كانــت تتســم 

بالضعــف فــي األداء املؤس�ســي وضعــف الكفــاءة والفاعليــة، هــذا إلــى جانــب محدوديــة أنمــاط التعليــم ونــدرة البرامــج الحديثــة 

واملطــورة، وشــيوع النمــط التقليــدي فــي عمليــة التدريــس والتقويــم، ونــدرة مصــادر التعلــم والتعليــم والبحــث العلمــي، والســبب 

راجــع باألســاس إلــى ضعــف القــدرة املؤسســية للتعليــم العالــي فــي جميــع جوانبهــا: القانونيــة، واإلداريــة، والتعليميــة، والبشــرية، 

، بســبب عجــز الحكومــة عــن تمويــل 
ً
واملاديــة، والتقنيــة، هــذا باإلضافــة إلــى كــون التعليــم العالــي، املســار األقــل دعًمــا وتمويــا

التعليم بسبب تدهور الوضع االقتصادي في الباد. كما تم إلقاء الضوء على بعض أضرار ومخاطر استمرار الصراع في اليمن 

وانتشــار األوبئــة علــى أداء مؤسســات التعليــم العالــي والتــي تتمثــل فــي تأثــر املنظومــة التعليميــة ككل وتدنــي مســتوى التحصيــل 

العلمــي للطلبــة الجامعييــن. وتعــزو أســباب تدهــور املنظومــة التعليميــة باليمــن إلــى الوضــع األمنــي املنفلــت واملواجهــات العســكرية 
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 .
ً
 مســتحيا

ً
ممــا جعــل الوصــول الطــاب للجامعــات أمــرا

و قــد قــدم الباحــث فــي محــور ثانــي مختلــف املقاربــات والخبــرات املتعــددة لتخفيــف التدهــور فــي أداء مؤسســات التعليــم العالــي 

وإمكانيــة العبــور اآلمــن، والتــي تتجلــى فــي مرحلــة أولــى فــي تلبيــة االحتياجــات العاجلــة للتعليــم مــن خــال تحســين رواتــب موظفــي 

التعليــم وتوفيــر مقــررات إلكترونيــة...، الحــد مــن االنتهــاكات مــن خــال دعــم قــدرات االتحــادات الطابيــة والنقابــات التعليميــة 

واألكاديميــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي، وتعزيــز دور نظــم املعلومــات علــى العمــل فــي حالــة الطــوارئ، ثــم تعزيــز قــدرة النظــام 

التعليمــي علــى التدخــات اإليجابيــة كمرحلــة ثانيــة مــن خــال وضــع أســس جديــدة إلدارة التعليــم ووضــع خطــة اســتراتيجية 

ملواجهة التحديات تراعي البعدين القصير والطويل. قدم بعدها خيارين أساســين لتجاوز هذا التدهور، تمثل األول في تفعيل 

نظــام التعليــم املفتــوح والتعليــم عــن بعــد فــي الجامعــات اليمنيــة، ويتمثــل الثانــي فــي إتاحــة أنظمــة تعليميــة وإداريــة حديثــة تعتمــد 

 تمثــل 
ً
 ثالثــا

ً
 ملعاييــر الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي. وقــد صــاغ أ. عبــد املعــز خيــارا

ُ
علــى التقنيــة الرقميــة فــي الجامعــات اليمنيــة وفقــا

فــي ضــرورة اعتمــاد التقنيــة الحديثــة لتغييــر أنمــاط األداء الحاليــة التقليديــة، واســتحداث أطــر وآليــات جديــدة فــي التعليــم العالــي 

باليمــن للتخفيــف مــن تدهــور أداء مؤسســات التعليــم العالــي.

مؤسســات التعليــم العالــي،  وعــرض وتحليــل أســباب ومظاهــر تدهــور أداء  وبعــد تشــخيص واقــع التعليــم العالــي باليمــن، 

واســتخاص الخبــرات واملســارات املماثلــة، وبنــاء علــى املســوغات القانونيــة للخيــارات املمكنــة، اختتمــت مداخلــة أ. عبــد املعــز 

بمجموعة من التوصيات نلخصها كاآلتي: استكمال البنية التحتية التكنولوجية التي تستوعب التحول نحو التعليم والتعلم 

اإللكترونــي فــي مختلــف الجوانــب األكاديميــة واإلداريــة، وضــع أســس العتمــاد نظــام التعليــم اإللكترونــي، وإتاحتــه كأحــد أنظمــة 

التعليــم املســاندة للتعليــم العالــي، تفعيــل نظــام التعليــم املفتــوح والتعليــم عــن بعــد والتعليــم املدمــج، وضــع الخطــط التدريبيــة 

املوازية للتعليم بما يحقق النمو املنهي املستمر للقيادات األكاديمية، إعداد آلية الستقطاب الكوادر الوطنية والحفاظ على ما 

تبقــى مــن املجتمــع األكاديمــي، اســتحداث وحدتيــن إداريتيــن بالــوزارة األولــى خاصــة بالتعليــم اإللكترونــي، والثانيــة خاصــة بــإدارة 

األزمــات، إعطــاء أولويــة قصــوى قطــاع التعليــم العالــي عمومــا وتعليــم الفتــاة واملجتمــع الريفــي بوجــه خــاص، تفعيــل املســؤولية 

املجتمعيــة وإشــراك منظمــات املجتمــع املدنــي، تعزيــز دور الســلطات املحليــة وبنــاء قدراتهــا للشــراكة الحقيقيــة مــع الجامعــات.

وقد اختتمت هذه الندوة االفتراضية بطرح مجموعة من األسئلة والتعقيبات لخصت في اإلشارة إلى معضلة التعليم وتراجعه 

 فــي ظــل جائحــة كورونــا ال بالنســبة للمغــرب وكــذا اليمــن، فبالرغــم مــن شــعارات التحديــث واعتمــاد التكنولوجيــا 
ً
خصوصــا

املتقدمة في عملية التعليم والتعلم ، إال أنه أمام ضعف التكوين والفسحة الزمنية الضيقة التي فرضتها كورونا، هذه األخيرة 

راكمــت مشــاكل كثيــرة ولــم تســتثمر بالشــكل املرغــوب، فأصبحنــا أمــام فعــل تعليمــي تقليــدي بوســائل حديثــة، أصبحنــا كذلــك 

أمام  محتوى رقمي غزير لكن باملقابل يفتقد للتوجيه، ونقص تكوين الكوادر التعليمية وبالتالي تراجع دور األستاذ لينتقل دور 

 يقتصــر فقــط علــى لعــب دور الوســيط بيــن التلميــذ واآلبــاء. 
ً
 ثانويــا

ً
التلقيــن والتوجيــه لآلبــاء، فــدور األســتاذ أصبــح دورا

كمــا أن االلتفاتــة لقطــاع التعليــم كانــت متأخــرة ولــم يحظــى القطــاع باألولويــة كغيــره مــن القطاعــات، خصوصــاً فــي دولــة اليمــن 

وفــي ظــل أزمــة الحــروب وتف�ســي األوبئــة وكــذا غيــاب البنــى التحتيــة وضعــف التمويــات.

، فضعــف 
ً
 هينــا

ً
أمــا عــن اآلثــار النفســية »للتعلــم عــن بعــد« ســواء للتاميــذ أو طــاب الجامعــات، فالتحــول الرقمــي لــم يكــن أمــرا

تأهيــل املــوارد البشــرية فــي مجــال »التلقيــن عــن بعــد » وكــذا عــدم خلــق اســتعداد نف�ســي لألســاتذة وكــذا التاميــذ الســتيعاب هــذا 

االنتقــال مــن التعامــل مــع الصــورة بــدل النــص، هــذا باإلضافــة إلــى ضيــق الوقــت ممــا شــكل ضغطــا ليــس فقــط علــى التاميــذ 

والطلبــة بــل كذلــك علــى األســر وجعلهــا فــي حالــة اســتنفار أمــام غــزارة املعلومــات وغيــاب كيفيــة اســتيعابها.
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وقــد خلصــت مختلــف التفاعــات إلــى أن التعليــم عــن بعــد وخصوصــا فــي املســتويات االبتدائيــة ال يمكــن أن يعــوض التعليــم 

الحضــوري، ألنــه فــي هــذه املرحلــة يظهــر دور املــدرس وضــرورة وجــود عمليــة تلقيــن تفاعليــة بيــن األســتاذ والتلميــذ، ال�ســيء الــذي 

صفق له كذلك أولياء التاميذ باملغرب باختيارهم »التعليم الحضوري« بدل »التعليم عن بعد« في املوسم الدرا�سي الجديد 

رغــم إكراهاتــه الصحيــة علــى التاميــذ.
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