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 -1مقدمة
ظل السودان يواجه ،منذ ان نال استقالله في عام  1956وحتى اليوم ،ثالثة تحديات كبرى متآزرة:
 إنجاز سالم مستدام
 تبني نظام حكم يحتفي بالتنوع ،ويسعى لترسيخ ديمقراطية المشاركة ،ويؤسس على المواطنه وسيادة حكم
القانون ،ويحقق العدالة االجتماعية.
 إنجاز تنمية بشرية مستدامة.
وأزعم أن التعليم ،بقطاعيه العام والعالي ،يلعب دوراُ حاسما ُ في التصدي لھذه التحديات بفاعلية .ليس ھذا فحسب،
بل أزعم أيضا ً انه ال يمكن مواجھة ھذه التحديات دون نظام تعليم نوعي .وأقدم في ملحق ) (1الحجج التي تسند
ھذين الزعمين .فھل يلعب نظام التعليم في السودان ھذا الدور المناط به؟ تتطلب اإلجابة على ھذا السؤال التعرف
على واقع ھذا النظام بالضرورة .لكن ،يجب ان ندرك ان الفھم الصحيح لھذا الواقع يتطلب التعرف إبتدا ًء على
السياق الذي يعمل فيه .وھذا ما أعرضه في ملحق ).(1
ونسبة لالختالفات الھامة بين قطاعي التعليم ،العام والعالي ،في األغراض والمھام والھياكل اإلدارية ،وأساليب
التعليم والتعلُم ،ضمن اشياء أخرى ،يكون من االنسب معالجة واقع كل قطاع على حدة دون أن نغفل العالقات
الھامة بينھما .سأناقش واقع التعليم العام في ملحق ) (2وأخصص ملحق ) (3لعرض واقع التعليم العالي.
إن الغرض الرئيسي من ھذه الورقة ھو استشراف المستقبل .وأقدر أنه ال يوجد خالف مھم بين المھتمين بقضايا
التعليم حول السمات االساسية لواقع قطاع التعليم في السودان .لذلك رأيت انه من االنسب وصف وتحليل ھذا
الواقع في مالحق يرجع اليھا القارئ عند الضرورة وأركز على رؤيتي لمستقبل القطاع.
 -2ضرورة االصالح الجذري
يلعب التعليم دوراً بارزاً في إعادة إنتاج المجتمع الذي يوجد فيه .لذلك تسعى النخب الحاكمة للسيطرة عليه
وصياغته بما يتناسب مع خدمة مصالحھا .فنظام التعليم الحالي ال يمكن ان ينجح في خدمة مصالح مجتمع بديل
يختلف جوھريا ً عن المجتمع الحالي.
إضافة الى ھذه المالحظة ،من المھم ان ندرك ان فرعي قطاع التعليم يشتركان في سمات اساسية:
 oمحدودية فرص التعليم
 oعدم العدالة في توزيع الفرص المتاحة
 oفقر نوعية التعليم
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 oخلل بنيوي يتمثل في عدم التوازن بين التعليم االكاديمي والفني  /التقني
إذا ،يتطلب السعي لتأسيس مجتمع بديل تأسيس نظام تعليم بديل يتسق مع ھذا المجتمع ويخدم مقاصده.
أختتم ھذه المقدمة بتنويه الزم عن البيانات .لقد اشتھر السودان باإلفتقار إلى البيانات )أنظر مثالً قواعد بيانات
البنك الدولي وإحصاءات اليونسكو السنوية( .وعلى الرغم من أن الحكومات المختلفة قد أطلقت أنواعا ً مختلفة من
الخطط القومية ،إال أن بعض البيانات األساسية لتصميمھا غير متاحة ببساطة .فعلى سبيل المثال ،في مجاالت
التعليم والعلوم والتقنية الشديدة الترابط ،ال تتوافر بيانات اإلنفاق ،وصافي معدالت اإللتحاق ،وعدد ونوعية
العاملين في البحوث والتطوير ،وأعداد المعلمين المؤھلين ،وحجم ونوعية مقتنيات المكتبات .وعندما تتوافر
البيانات ،فانھا تعاني في بعض االحيان من عدم اإلتساق.
-3التعليم العام في المستقبل
يلزم كل من يسعى لتأسيس سودان بديل يعم فيه سالم راسخ ،وتتوفر فيه فرص حقيقية للمشاركة في صنع السياسات
وإتخاذ القرار لكل المواطنين الراشدين ،ويسود فيه حكم القانون ،ويلتزم بجميع المواثيق الدولية لحقوق االنسان،
ويعتمد المواطنة أساسا ً للحوكمة الديمقراطية ،وبحتفى يتنوعه اإلثني والثقافي ،ويتبنى خطة فعالة للتنمية االقتصادية
واالجتماعية العادلة ،ويلتزم قوالً وفعالً بالمساھمة في إثراء الحضارة اإلنسانية؛وأن يسعى في ذات الوقت لتأسيس
نظام تعليم ينسجم ويدعم ھذا الوطن البديل .فما ھي السمات الرئيسية لھذا النظام؟
وأبدأ بطرح سؤال جوھري ،ال يطرح أبداً على مستوى أصحاب المصلحة :ما الغرض من التعليم؟

 - 1. 3الغرض من التعليم
ال أدري تماما ً أصول كلمة "تعليم" لكن من المفيد أن نتأمل األصول الالتينية لكلمة ”E+ : “education
ducere؛ وتعني "تقود أو تشير الى الخارج" .ويذھب البعض الى ان جوھر معنى الكلمة ھو شد اآلخرين
خارج "الظلمة" إلى رؤية أكثر رحابة" .فمن يحدد طبيعة "الظلمة" وطبيعة "الرؤية"؟
يرى شومسكي ) (Chomsky 2012أن دور المعلم يتلخص في عرض وجھات نظر ،ومجموعة أساليب –
أدوات فكرية ،إّذا جاز التعبير – ونموذج حماسي ) (enthusiastic modelثم االبتعاد عن الطريق .ويضيف
شومسكي أن ھذا ھو جل ما يمكن ،بل ينبغي على المعلم فعله ،وأن أي شئ أكثر من ذلك ال يكون تعليماً ،بل
تلقينا ً ) .(indoctrinationويعتقد شومسكي ان الھدف األسمى في الحياة ھو االستفسار واإلبداع (to
) .inquire and createفيكون الغرض من التعليم ،وفق ھذه النظرة ،ھو مجرد مساعدة االخرين على التعلم
بأنفسھم .فالمتعلم ھو الذي ينجز في سياق التعليم ،وعليه أن يحدد كيفية إتقان وإستخدام ما يتعلم .إن جزءاً
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أساسيا ً من ھذا النوع من التعليم يتمثل في تعزيز الدافع لتحدي السلطة ،والتفكير النقدي ،وخلق بدائل لنماذج
مطروقة /بالية.
أما مفھوم التعليم كتلقيين فينطوي على فكرة أساسية مفادھا ان الشاب ،منذ الطفولة ،يجب أن يوضع في بيئة
يفرض عليه فيھا إتباع أوامر.
وينشأ ،بين ھذين المفھومين المتصارعين للتعلم ،سؤال يؤرق اإلصالحيين التربويين في مجال التعليم العام :ھل
ندرب بغرض إجتيازاالختبار ،أم نُعلم بغرض االستفسار اإلبداعي؟
كيف تنظر النخب الحاكمة للتعليم؟
تشكل النخبة الحاكمة ،في أي بلد ،أقلية ضئيلة ،ربما ال تتجاوز  %1من مجموع المواطنين .فكيف يتسنى لھا
االحتفاظ بالسلطة؟ يتطلب ذلك وضع آليات تحول دون وصول االغلبية للسلطة .إن نظام التعليم يوفر الحارس
االمين والحيوي لبوابة النخبة الحاكمة ويشرعن قوتھا وسلطتھا .إن التعليم ھام من اجل التحكم في الفكر
وتشجيع ايديولوجية بعينھا وإستبعاد جميع وجھات النظراالخرى .وتعنى االيديولوجية ،في ھذا السياق،
مجموعة القيم والمعتقدات واالفكار المشتركة بين مجموعة من االفراد التي تعكس مصالحھم االقتصادية
والسياسية واالجتماعية .ولكي تسود ايديولوجية ما ،يلزم ان تقبلھا االغلبية وتستخدمھا كمنظار ترى من خالله
المجتمع.
وتدرك النخبة الحاكمة اھمية تدريس الصغار على الطاعة واإلذعان للسلطة )بدالً من تعليمھم مھارات التفكير
النقدي( وإستبعاد وجھات النظر التي تھدد مصالحھا .ويمثل نظام التعليم أداة فعالة بشكل خاص في تحقيق ھذه
االھداف ألنه يقدم كنظام جدارة حيث تتم مكافأة الطالب بما يتناسب مع جھودھم.
لكن ،عندما ندرس نظام التعليم عن كثب ،يصبح واضحا ً أنه يفضل بقوة أبناء وبنات األغنياء.
تعتمد شرعنة السلطة ،كما أشرت أعاله ،على أسطورة الجدارة والتي تتكون من فرضيتين رئيسيتين:
أ( ينجح االفراد بما يتناسب مع قدراتھم؛ و
ب( يحتل القياديون مواقعھم نسبة ألنھم أكثر أفراد المجتمع ذكاء وموھبة.
أيضاً ،تؤكد ھذه االسطورة على أنه يمكن ألي شخص أن يصل الى النخبة إذا كان يمتلك قدرات ومواھب
متفوقة ونتيجة لذلك تُقسم االسطورة المواطنين الى "متفوقين" و "دونيين" وبالطبع يكون للمجموعة األولى
الحق في حكم االخرين.
ويوجد ھذا التقسيم في قلب نظامنا التعليمي حيث يرتب انتظام الطالب إستناداً الى اختبارات ال تقيس الذكاء وال
الموھبة وال مھارات االبداع واالبتكار وحل المسائل .فمن ھم ھؤالء الطالب األكثر جدارة؟
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تشير البيانات المتوفرة لعام  2005في السودان أن فرص وصول أطفال الحضر الى المدرسة تزيد عن
نظيراتھا الطفال الريف بحوالي  17نقطة مئوية .كما ان فرص وصول االطفال الذكور في المناطق الحضرية
اسر غنية تزيد بحوالي  25نقطة مئوية عن نظيراتھا لبنات االسر الفقيرة في
والذين ينتمون الى
ٍ
الريف(Ministry of General Education 2012, pp. 11,12).

إذا أضفنا إلى ھذه المعلومات أن الدروس الخصوصية ،وھي متوفرة بصورة كبيرة ألطفال الحضر من األسر
الميسورة نسبياً ،تلعب دوراً أساسيا ً في تحسين مستوى آداء المتمتعين بھا ،نستطيع ان نستنتج أن غالبية
الطالب "المتفوقين" يكونوا من أبناء وبنات األسر الغنية نسبيا ً في الحضر .فنظام لتعليم يُبقي أبوابه مفتوحة
ليتقدم من خاللھا ھؤالء الطالب إبتدا ًء من مرحلة التعليم قبل المدرسي وحتى كليات التميز بأھم الجامعات
الحكومية ويبقيھا موصودة ،وفي بعض االحيان مواربة ،في وجه أبناء وبنات األسر الفقيرة في الريف )التوم
 .(2009وھكذا يساھم نظام التعليم في إعادة إنتاج النخبة الحاكمة.
إن مدارسنا اليوم ،كما في الماضي ،ال تشجع األطفال على التفكير النقدي او التعبير عن أنفسھم بطريقتھم
الخاصة ،وتعلمھم بدالً عن ذلك ،أفضل الطرق لتكرار ما تعلموه .ويَعتبر نظام التعليم الطالب الذين يحفظون
جيداً ويكررون حقائق معينة بصورة اكثر قربا ً من المستوى المتوقع أذكياء ويكافئھم بدرجات جيدة في
االمتحانات .أما اإلبداع ،والتفكير خارج "الصندوق" ،وإثارة االسئلة التي تتحدى الوضع الراھن وتثير الشكوك
حول التفسير الرسمي للتاريخ ،والتعامل مع المواد التعليمية بصورة حيوية ،فغير مسموح به ببساطة .إن النظام
الذي يتوقع من طالبه حفظ ونسخ معرفة محددة مسبقا ً ال يعلم التفكير النقدي أو تبادل االفكار ووجھات النظر
المختلفة – إنه يعلم الطاعة.
 - 2 .3تنظيم التعليم العام
أفترض إبتدا ًء أن نظام الحكم في السودان البديل سيكون "فيدراليا ً" .إن اإلقرار بحق كل مواطن في المشاركة
في عملية إتخاذ القرار الذي يؤثرعلى مصالحه ،وتنوع السودان وإتساع رقعته الجغرافية وتباين مستويات
التنمية االنسانية فيه توفر دعما ً ھاما ً لھذا االفتراض.
أفترض أيضا ً أن المكونات الجغرافية لھذا النظام ستكون )في حدود  (7-5أقاليم ،ويتكون كل إقليم من عدد
محدود من المحليات.
وفيما يختص بالتعليم ،يدل ھذا على مصلحة ھامة لآلباء واالمھات ،وممثلي المجتمع المحلي ،والمعلمين
وآخرين في القرارات الخاصة بالعمليات المختلفة التي تشكل تعليم األطفال :صياغة أھدافه ،قرارات تتعلق
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بالمعرفة والمنھج ،عملية التعليم والتعلُم  ...الخ .وتقتضي ديمقراطية المشاركة ان يكون صوت ھذا الجمع
مسموعا ً .وعليه يكون منطقيا ً أن يكون الھيكل التنظيمي للتعليم العام كما ھو مبين في الشكل أدناه،

المجلس القومي للتعليم

│
المجلس االقليمي للتعليم المجلس االقليمي للتعليمالمجلس االقليمي للتعليم

المجالس المحلية للتعليم

أالحظ أن تشكيل المجالس يتم بصورة تصاعدية.
لكن ،كيف توزع المسئوليات عن التعليم بين ھذه المجالس؟
اوال ،نسبة ألن السودان يتمع بقدر ھام من التنوع الثقافي واللغوي والبيئي ،ونظراً ألھمية ،بل لضرورة ،أن يُصاغ
المنھج الدراسي بحيث يأخذ في االعتبار المعرفة والثقافة والبيئة المحلية ،يلزم أن نتخلى عن فكرة ’المنھج القومي‘
إلى األبد.
ثانيا ،يجب أن يؤخذ في اإلعتبار التفاوتات االقتصادية والتعليمية بين مختلف االقاليم.
أقترح ،في ضوء ھذين االعتبارين اإلختصاصات التالية:
 المجلس القومي
يختص باقرار ومتابعة تنفيذ الساسات التربوية في المجاالت اآلتية:
 السلم التعليمي المعرفة والمھارات التي يلزم التلميذ إكتسابھا عند نھاية الصف الرابع )عمر  10- 9سنة( وعند نھاية كلمرحلة دراسية.
 مستويات ومعايير اآلداء في المعرفة والمھارات المحددة‐‐7

 توفير الخبراء لمجالس االقاليم والمحليات توفير الدعم المالي الالزم لكل اقليم وفق وضعه االقتصادي بما يمكنه من تمويل متطلبات تحقيق ھدفالزامية ومجانية تعليم مرحلتي التعليم قبل المدرسي واالساس ) 13-4سنة( وخلق التوازن المرغوب فيه
بين التعليم الثانوي االكاديمي والفني.
 إستقطاب الدعم للتعليم من خارج السودان. إنشاء مركز قومي مستقل لتقييم ومتابعة مخرجات التعليم تحديد مؤھالت المعلم في كل مرحلة تعليمية االشراف على الشھادة الثانوية تحديد مدة الدراسة لكل مرحلة المجلس االقليمي
 تحديد اھداف التعليم تحديد منھج دراسي أساسي توزيع التمويل على مراحل التعليم المختلفة تحديد لغة التدريس إعداد إستراتيجية للتعليم تتضمن أھدافھا oتحقيق إلزامية ومجانية التعليم للفئة العمرية  13 - 4سنة بحلول عام .2020
 oتقديم تعليم جيد في كل مرحلة دراسية.
 oخلق توازن مقبول بين التعليم الثانوي االكاديمي والفني.
 oإنشاء مركز مستقل للبحوث التربوية يختص بتطوير المناھج )المحتوى ،وأساليب التدريس
والتقويم(.
 oتحديد التقويم الدراسي السنوي
 oإعداد ومتابعة تنفيذ خطة لتدريب المعلمين أثناء الخدمة.
 oاإلشراف على شھادة مرحلة االساس
 oتحديد شروط خدمة العاملين في مجال التعليم.
 oاإلشراف على التعليم الثانوي.

‐‐8

 المجلس المحلي
 إعداد ورفع توصيات خاصة بتوزيع التمويل على المراحل الدراسية للمجلس االقليمي. إعتماد منھج مفصل وخطة دراسية لكل صف. تعيين مدراء المدارس والمعلمين. توفير المواد التعليمية توفير البنى التحتية لكل مدرسة إعداد ميزانية لألنشطة غير الصفية. االشراف على التعليم قبل المدرسي وتعليم مرحلة االساس. تنفيذ برامج محو االمية. توفير المساعدات الالزمة ألطفال األسر الفقيرة. إنشاء المالعب. اھداف التعليم العام
أعتقد أن أھداف التعليم المنصوص عليھا في المادة ) (29من إتفاقية حقوق الطفل العالمية توفر إطاراً جيداً لتحديد
األھداف المناسبة لكل إقليم .تنص المادة على ان يكون تعليم الطفل موجھا ً نحو:
أ .تنمية شخصية الطفل ومواھبة وقدراته العقلية والبدنية الى اقصى إمكاناتھا
ب .تنمية إحترام حقوق االنسان والحريات االساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق األمم المتحدة.
ج .تنمية إحترام ذوي الطفل وھويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة ،والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل
والبلد الذي نشأ فيه في االصل والحضارات المختلفة عن حضارته،
د .إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر ،بروح من التفاھم والسلم والتسامح والمساواة بين
الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات اإلثنية والوطنية والدينية واألشخاص الذين ينتمون الى
السكلن االصليين،
ھـ .تنمية احترام البيئة الطبيعية.
 المنھج
أزعم بأنه يمكن االتفاق على مستوى االقاليم على أن المواد االساسية تتضمن
 اللغة العربية اللغة االنجليزية الفنون الرياضيات‐‐9

 العلوم االقتصاد التاريخ الجغرافيا الحكومة والتربية الوطنية. – 3 .3تمويل التعليم
اوضح أمبده ) (2015أن نسبة االنفاق على التعليم من الناتج المحلي االجمالي في السودان خالل -2005
2008م ھي االقل مقارنة بكل من تشاد ،واثيوبيا وكينيا ومصر والمغرب وتونس .وقد تراوح اإلنفاق في دول
المقارنة بين حد ادنى لتشاد ) (%3.1وحد اقصى لتونس ) .(%7.1ولقد خلصت دراسة لالتحاد االوروبي عن
تكلفة وتمويل التعليم في السودان إلى أن السودان لن يتمكن من تحقيق ھدف تعميم تعليم االساس بحلول عام
 ،2015وأن السودان يحتاج على االقل لعشر سنوات من الجھد المكثف والزيادة المعتبرة في االنفاق على
التعليم للوصول الى ھدف إستيعاب صافي يقارب ، EU 2008) %100استشھد به امبده ).(2015
يتطلب إنشاء نظام التعليم المقترح ھنا ،فوق كل شئ ،إرادة سياسية تضع التعليم على راس سلم اسبقيات
الدولة .وفي غياب ھذه االرادة سيصبح من الصعب جداً ،إن لم يكن مستحيالً مواجھة التحديات الكبرى التي
تواجه نظام التعليم )التوسع واالنصاف في التعليم وجودته والتوازن بين قطاعاته الفرعية وصوالً الى تحقيق
ھدف التعليم الجيد للجميع بحلول عام .(2020
نسبة لذلك ،ونسبة الھمية التعليم للتنمية المستدامة ،وفي ضوء مستوى إنفاق العديد من الدول النامية ،أقدر بأنه
يلزم السودان إنفاق  %8من ناتجه المحلي االجمالي على قطاع التعليم.

 – 4التعليم العالي في المستقبل
حاولت الجزء أ اعاله ان اشير فيملحق )(1الى ما ھو مدرك على نطاق واسع :أھمية التعليم العالي للمواطن وللمجتمع.
وأٌذكر ھنا بشكل موجز بان التعليم العالي اساسي لتكوين راس المال البشري الالزم للتنمية البشرية المستدامة ،ولنقل
وإثراء الثقافة والقيم التي تك ّون المجتمع المتحضر ،ولمساعدة االفراد والمجتمع على فھم انفسھم ،واالسھام في ترسيخ
الديمقراطية بواسطة تشجيع المناظرة المفتوحة والناقدة ،ولترقية المواطنة المستنيرة ،ولتطوير المعرفة االنسانية والفھم
وخلق الفرص للتقدم االجتماعي ،ولتوطيد العدالة االجتماعية.
كما حاولت ان اقدم االدلة في ملحق )(3على ان التعليم العالي في حالة أزمة ،إن لم يكن في حالة إنھيار.
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فمقاصده ال تتسق مع متطلبات مجتمع ديمقراطي ومتسامح ويحتفي بتنوعه الثقافي واالثني ويطمح في المساھمة في إثراء
الحضارة االنسانية؛ وال يساھم تحقيقھا في إلھام االفراد وتمكينھم من تطوير قدراتھم وفقا َ ألعلى مستويات إمكانياتھم
طوال الحياة .ويَنظم القطاع وفق قانون ال يتيح لمؤسساته فرصا ً حقيقية للمشاركة الديمقراطية في صياغة السياسات
وإعداد الخطط ويسلبھا االستقالل المؤسسي ويقيد الحرية االكاديمية وال تنص أيا ً من مواده على محاسبة المسئولين
بواسطة قواعدھم .كما ان المستويات االكاديمية تدنت لدرجة مثيرة للقلق.1
ولقد اوضحت في دراسة سابقة ان معظم الجامعات الحكومية ال تستوفي المعايير المناسبة لمسمى جامعة )التوم . 2(2009
وكنت قد اقترحت ،في ضوء تجارب عالمية ،المعايير التالية لمنح مؤسسات التعليم العالي الحق في استخدام مسمى
"جامعة".
 .1الغرض :يجب ان تكون المؤسسة متعددة االغراض.
 .2الجدوى االكاديمية واالقتصادية :يجب ان يكون تسجيل الطالب فيھا  4,000من المعادل التفرغي على االقل ،و
 400من المعادل التفرغي للمسجلين في برامج الدرجات الجامعية في كل واحد من المجاالت الخمسة العريضة
للدراسة )العلوم االنسانية؛ العلوم االجتماعية؛ االعمال والتجارة؛ العلوم الطبيعية والرياضية؛ والھندسة والتقنية(.
 .3المشاركة في البحوث :يجب ان يكون  %25من الھيئة االكاديمية قد حصلوا على درجة الدكتوراه .إضافة الى
ذلك ،يجب ان ينتج كل عضو في ھيئة التدريس من حملة الدكتوراه في كل خمس سنوات إصدارة واحدة على
األقل تغطيھا قاعدة البيانات الدولية.
وتوضح البيانات المتوفرة أن عدداً مقدراً من مؤسسات التعليم العالي الحكومية ال يستوفي ھذه المعايير )خاصة المعيار
الثالث) .أنظر ملحق )،(3القسم  ،(5 .1وبالتالي ال ينبغي ان نطلق عليھا مسمى "جامعة" .ولئن كانت بعض المؤسسات،
خاصة الجامعات القديمة،تستوفي المعيارين
___________________________________________________________
 .1تدنت ھذه المستويات لدرجة قادت دول مجلس التعاون الخليجي لسحب إعترافھا باالجازات العلمية لعدد  20من أصل  26جامعة حكومية )صحبفة
االنتباھه 2008/11/17؛ صحيفة االخبار .(2008/11/20
 .2تختلف الجامعات السودانية فيما بينھا اختالفات كبيرة وھامة مما يستدعي التساؤل  :بأي معنى تكون كل ھذه المؤسسات جامعة؟ حقاً ،ما ھي الجامعة؟
)أنظر جدول  1أدناه(

االولين بسھولة ،فإن جامعة الخرطوم ھي المؤسسة الوحيدة التي تكاد تستوفي المعيار الثالث )نشر أعضاء ھيئتھا
االكاديمية في عام  2011عدد  176إصدارة ،مع مالحظة ان عدد حملة درجة الدكتوراه فيھا كان .(913
ويبرز ھذا الوضع ضعفا ً أساسيا ً في بنية نظام التعليم العالي الحالي يستدعي المعالجة.
وثمة ضعف بنيوي ثان في النظام الحالي يتعلق بالتوازن بين الجامعة والتعليم الفني .لقد اوصى المشاركون في
مؤتمر اليونسكو عن التعليم في افريقيا الذي عقد في عام  ،1962وحضره كل وزراء اتعليم العالي ومدراء الجامعات
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االفارقة ،بأن تكون نسبة المســـجلين في التعليم الفني الى نسبة الطالب المسجلين في الجامعات  .1:3عالوة على
ذلك ،اشار المشاركون الى ان ھذه النسبة تمثل توازيا ً معقوالً يمكن تحقيقه خالل الفترة  .1980 -1965بيد ان
السودان أخطأ ھذا الھدف بمسافة طويلة إذ كان العدد الكلي للطالب الذين قبلوا بالجامعات والمعاھد الفنية العليا أثناء
فترة الخمس سنوات  81/1980 – 77/1976قد بلغ  28,246و  ،3,399على التوالي )دفع ﷲ  ،(1981أي نسبة
 8.3طالب جامعي الى كل طالب معھد فني عال واحد .وقد تفاقم ھذا الخلل في التسعينات عندما رّفع النظام المعھد
الفني الرئيسي في البالد )معھد الكليات التكنولوجية(

إلى مستوى الجامعة )حاليا ً جامعة السودان للعلوم

والتكنولوجيا( .ومن بعدھا خلت البالد من اي معاھد تقنية للتعليم العالي حتى عام  2003عندما تم تأسيس ثالث
كليات تقنية .وفي  2006 -2005أرتفع عدد الكليات التقنية الى خمس كليات ،وتم قبول  384طالبا ً بھا )وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي  .(2005وتحسن الوضع قليالً في العام الدراسي  2013 /2012حيث تم ترشيح  22,997طالبا ً
وطالبة للدبلوم التقني مقابل  81,119طالبا ً وطالبة لدرجة البكالريوس اي بنسبة  3.5طالب جامعي لكل طالب فني.
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جدول  :1الجامعات الحكومية :سنة التأسيس ،عدد الكليات ،عدد اعضاء ھيئة التدريس )حملة درجة الدكتوراه( ،عدد الطالب النظاميين ،ونسبة
الطالب الى اعضاء ھيئة التدريس2012 -2011 ،
الجامعة

الخرطوم
أمدرماناإلسالمية
السودان للعلوم
والتكنولوجيا
الجزيرة
بحري
القرآن الكريم
والعلوم اإلسالمية
النيلين
الزعيم االزھري
سنار
اإلمام المھدي
بخت الرضا
النيل األزرق
كسال
البحر األحمر
القضارف
وادي النيل
دنقال
شندي
كردفان
الدلنج
غرب كردفان
السالم
الفاشر
نياال
زالنجي
البطانة
كرري
إفريقيا العالمية
الرباط الوطني

سنة
التأسيس

عدد
الكليات

أعضاء ھيئة التدريس
متفرغون )حملة نسبة حملة
الدكتوراه
دكتوراه(

عدد الطالب
النظاميين

نسبة الطالب /أعضاء ھيئة
التدريس
حملة
متفرغون
دكتوراه

1902
1912

19
15

(913 ) 1315
(599 )1012

69.4
59.2

26085
48458

19.8
47.9

28.6
80.9

1951

18

1975
1975

17
16

(590 ) 1076
( 613) 818
(157 ) 723

54.8
74.9
21.7

27134
18221
4825

25.2

46.0

22.3
6.7

29.7
30.7

1989
1955
1990
1997
1991
1997
1995
1990
1995
1994
1990
1994
1994
1990
1994
1997
1997
1975
1994
1994
2010
1994
1991
2000

8
14
14
8
5
4
3
5
9
6
10
9
9
8
5
5
5
5
5
6
4
9
12
14

46.4
66.4
37.6
57.5
40.6
63.5
44.9
48.0
41.9
58.4
47.0
59.1
55.8
34.7
39.4
58.1
54.7
48.9
43.5
27.7
49.3
49.3
59.3
60.8

16122
47365
8148
7807
4896
6671
3482
6341
7460
8127
12445
5254
5610
14249
5195
5681
2491
8806
7159
4965
1393
4884
8705
14650

34.8
56.0
17.8
30.1
23.7
36.9
35.5
27.9
27.6
52.8
37.3
22.4
25.9
42.3
31.5
22.5
38.9
48.9
35.8
32.0
9.7
36.4
22.4
49.5

75.0
84.3
47.4
52.4
58.3
58.0
79.1
58.2
66.0
90.3
79.3
37.8
46.4
121.8
79.9
38.6
71.2
100.1
82.3
115.5
19.6
74.0
37.8
81.4

(215) 463
(562) 846
(172) 458
(149) 259
(84) 207
(115) 181
(44) 98
(109) 227
(113) 270
(90) 154
(157) 334
( 139) 235
(121 ) 217
( 117) 337

( 65) 165
( 147) 253
(35 ) 64
( 88) 180
( 87) 200
(43 ) 155
(71 ) 144
(66 ) 134
( 230) 388
(180 ) 296
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لقد أشرت في الھامش االخير الى ان الجامعات السودانية تختلف إختالفا ً كبيراً في عدد من سماتھا العامة .ويبرز
االختالف االكبر عندما نعتبر مشاركة اعضاء ھيئات التدريس في االنشطة البحثية التي تغطيھا قواعد البيانات
العالمية )أنظر ملحق ) ،(3قسم .(5 .1
إن معالجة وجوه الضعف البنيوي ھذه وغيرھا من نقاط الضعف في النظام الحالي التي عرضناھا في االقسام السابقة
تتطلب إعادة تشكيلة.
وأبدأ بالتساؤل:
ماذا يجب ان تكون أھداف ومقاصد التعليم العالي على مدى العشرين سنة القادمة؟
 -1 .4المقاصد واألھداف
أزعم ،في ضوء االحتياجات القومية التي أشرت لھا في الجزء ب أعاله ،ان الھدف من التعليم العالي ينبغي ان يكمن
في المشاركة النشطة في تحقيق اھداف التنمية المستدامة وتعزيزھا .كما ازعم ان المقاصد الرئيسية التي تشكل ھذا
الھدف ھي:
 .1القيام بدور رئيسي في تشكيل مجتمع ديمقراطي يسوده السالم وال يتم فيه إقصاء أحد.
 .2إستيفاء إحتياجات اقتصاد حديث ومناصر للفقراء على المستويات المحلية واالقليمية والقومية.
 .3زيادة المعرفة والفھم لذاتھما ،وتشجيع تطبيقھما لمنفعة االقتصاد والمجتمع.
 .4إلھام االفراد وتمكينھم من تطوير قدراتھم وفقا ً ألعلى مستويات إمكانياتھم طول الحياة بحيث ينمون فكرياً،
ويمتلكون عدة العمل ،ويسھمون بفاعلية في المجتمع ويحققون طموحاتھم.
وحتى نضع ھذه المھام موضع التنفيذ ،فان الرؤية المقترحة لمستقبل التعليم العالي تتمثل في قطاع فرعي:
 يستنير بمبادئ وقيم عدالة فرص االلتحاق ،والجودة ،والتسيير الديمقراطي واالستقاللية المؤسسيةوالمساءلة من قبل الجمھور والحرية االكاديمية والفاعلية والكفاءة والتمييز والتنوع ويشجع ھذه القيم
والمبادئ.
 يقر بالحاجة الى إنشاء ودعم مؤسسات ذات مستوى عالمي. يقيم روابط تعاون وطيد وھادف مع مستويات التعليم االخرى وبين مؤسساته لالرتقاء بمستوى التعليمالعام ودعم افضل انواع التدريس وتناقل المعرفة وإدارة البحوث.
 يتوسع ليبلغ  %21من مشاركة المجموعة العمرية  23-18عاما ً من كل الخلفيات. يوفر بيئة تناصر التعلم الفعال ،وتطوير قدرات الطالب على اتم وجه.‐ ‐ 14

 يتيح فرص التعليم العالي لكل من لديھم قدرة كامنة لالستفادة منه. يحتفى باالختالفات بين المؤسسات التي يختلف تفويضھا في سعي كل منھا تحديد وأداء رسالتھا .وفيحين نتوقع من كل مؤسسات التعليم العالي ان تتفوق في التدريس ،فان على كل منھا ان تركز على واحدة
او اثنين من مھام البحث ،ومناقلة المعرفة ،وخدمة المجتمع.
 تزويد الطالب بالمعرفة والمھارات والكفاءات التي تجعلھم فعالين في دنيا العمل ،وتمكنھم من اداء دورنشط في تعزيز السالم والديمقراطية ،وترسيخ قيم التعليم العالي بشكل نشط ،وھذه القيم ھي :االنفتاح
الذھني والمقاربة النقدية للقضايا واالفكار واحترام االخر والمسؤولية االجتماعية والتضامن االنساني؛
 إٍستقطاب وتطوير ھيئة التدريس وإٍستبقائھا على النحو الواجب؛ القيادة البعيدة النظر التي تضع وتنفذ مع اآلخرين استراتيجيات النجاز رسالة المؤسسة؛ و توافر التمويل الكافي من مجموعة من المصادر.فيما تبقى من ھذا الجزء سأستعرض الخطوط العريضة للعناصر الرئيسية لھذه الرؤية.

 - 2. 4التمايز والتنوع
نظ راً ال ى تن وع أغ راض نظ م التعل يم الع الي )التنمي ة االقتص ادية عل ى المس تويات المحلي ة واالقليمي ة
والقومي ة ،ومناقل ة المعرف ة والبح ث والتعل يم م دى الحي اة والتض امن االجتم اعي ،ال خ( ،فم ن "غي ر
المعق ول ]ببس اطة[ أن نتوق ع م ن ك ل مؤسس ات التعل يم الع الي آداء ك ل ھ ذه االنش طة ف ي آن واح د
وبمس تويات دولي ة م ن االمتي از .وال يوج د نظ ام للتعل يم الع الي ف ي الع الم يتب ع ھ ذا التنظ يم .ب ل ،تس تخدم
الم وارد الش حيحة عل ى نح و يت يح التركي ز عل ى المي زة المقارن ة :فترك ز ك ل مؤسس ة عل ى ماتفعل ه عل ى
افضل وجه بينما يحقق القطاع ككل ھذا المدى االوسع كثيراً من االھداف،

). (DfES, 2003

وعلى نحو اكثر دقة ،يستند التنوع النظامي على ثالث رغبات ) ،Karmel1998،p. 45مشار اليه في 2002
:( Commonwealth of Australia
 .1الرغبة في الوفاء بمتطلبات الطالب الشديدة التباين من حيث البرامج الدراسية ونمط التدريس وقدرات
الطالب الفطرية؛
 .2الرغبة في االستجابة الى مجموعة من االولويات القومية )مثالً ،توسيع فرص االلتحاق ،وتشجيع البحوث
االساسية وتطوير المھارات الخاصة( ،و
 .3الرغبة في التخلص من قيود التماثل بحيث يتحقق التقدم بواسطة التجريب ،والتغيير ،وتبني الممارسات
الناجحة.
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وأقترح خمسة انواع من انواع المؤسسات باختصاصات متباينة العادة ترتيب نظام التعليم العالي في السودان.
ويحدد كل نوع من ھذه المؤسسات الرسالة الخاصة به التي تعبر عن جوانب قوته وطموحاته .وعوضا ً عن ان
يكون مكونا ً من أجزاء معزولة عن بعضھا تماماً ،يتوخى في النظام المقترح المعاد تشكيله ان يتحلى بقدر من
المرونة ويسمح بتحول المؤسسات من نوع الى اخر ،وبانتقال الطالب واعضاء ھيئة التدريس بين المؤسسات
وفيھا ايضا .ومن المھم التشديد ھنا على انه بدون ابتداع سياسات تسمح بالحركة الرأسية واالفقية ،فان النظام
سيتحجر ويتحول الى جزر معزولة.
ستكون القوة الدافعة للنظام الجديد مؤسسات تتصف بالشمول وذات مستويات عالمية وبكثافة البحوث

.I

)بمعنى مؤسسات تقدم الخدمات للدولة واقاليمھا والعالم ،وتستوفي المعايير الدولية واالمتياز العلمي(.
ويعرف كاسبر ) ( Casper 1998الجامعة التي تتصف بكثافة البحوث بانھا مؤسسة تفي بثالثة معايير:
" تنتقي طالبھا ،وتكون في االساس مكرسة للبحث عن المعرفة ،وتتميز بروح االستقصاء النقدي"
ومثل ھذه الجامعات يتم تفويضھا باالتي:
 برامج جامعية شاملة تتصف بالجودة برامج دراسات عليا شاملة وحتى مستوى الدكتوراه. -قدرات بحثية واسعة النطاق )أساسية ،وتطبيقية ،واستراتيجية ،وتنموية(

تشمل نطاقا ً واسعا ً من

المجاالت.
وحالياً ،تمثل جامعة الخرطوم المؤسسة الوحيدة التي يمكن ان ترقى الى ھذه المكانة على مدى العقدين
التاليين .يجب ان يكون ھذا الھدف الرئيسي لقطاع التعليم العالي.
.II

المؤسسات التي يكون تفويضھا:
 برامج درجات جامعية تتصف بالجودة ؛ برامج دراسات عليا واسعة النطاق وبحوث حتى مستوى الماجستير برامج دراسات عليا منتقاة وبحوث حتى مستوى الدكتوراه مجاالت مختارة للبحوث )أساسية ،وتطبيقية ،واستراتيجية ،وتنموية(ومن ثم يكون الھدف الرئيسي الثاني لسياسة التعليم العالي إنشاء خمس جامعات بھذا التفويض واحدة منھا
في كل من وسط وشرق وشمال وغرب )كردفان ودارفور( السودان.

.III

معھد يقتصر اختصاصه على التعليم عن بعد
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.IV

مؤسسات يكون اختصاصھا:
 oبرامج دون الدرجة الجامعية تتصف بالجودة )مشارك ،أساس ،دبلوم ،شھادة(
 oبرامج موسعة تركز على العمل
 oبحوث مختارة في مجاالت التطبيق والممارسة ترفد بصورة مباشرة التميز في التدريس.
من المالئم ان تسمى ھذه المؤسسات "كليات المجتمع الفنية " ]تتميز كلية المجتمع الفنية بتفاعلھا النشط
مع مجتمعھا المحلي؛ والرسوم الدراسية المنخفضة ،ومتطلبات القبول السھلة نسبياً ،وتستغرق الدراسة
فيھا سنتين[ .وينبغي ان يوجه الجزء االكبر من التوسع في التعليم العالي في المستقبل نحو ھذه
المؤسسات .ومن المتوقع ان تزود الكليات المحلية الفنية طالبھا بالمعرفة والمھارات الضرورية للحصول
على وظيفة والمحافظة عليھا كعمال مھرة فنيين وشبه مھنيين في الھندسة والتقنيات الصناعية واالعمال
التجارية وتقنيات الكمبيوتر والخدمة العامة وإعداد الطالب لالنتقال الى الجامعات ،وتزويد الخريجين
بالكفاءة في االتصاالت التحريرية والشفھية ،والمعرفة بالكمبيوتر ،ومعالجة المعلومات ،والرياضيات
وحل المشكالت والمھارات البينية )مھارات التعامل مع االخرين( الضرورية للتعلم مدى الحياة .وينبغى
ان يكون الطلب على الخريجين الذين يتمتعون بھذه المھارات اعلى من الطلب على حاملي درجة
البكالريوس .على الرغم من ذلك ،نجد انه نظراً الى التحامل االجتماعي والثقافي على التعليم المھني
والتطبيقي ،والتعليم الذي يقوم على الممارسة من غير المرجح ان يختار الطالب القادرون االلتحاق بھذه
المؤسسات اال اذا وضعت سياسات توفر حوافزاً قوية .لقد كان عدد المقاعد المخطط لھا في الكليات
التقنية عام  ،3690 - 2013/2012ولكن ترشح لھا فقط  873طالبا ً )يمثلون  (%23.7بدرجات تنافسية
تبلغ في معظم الكليات ) %50وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة القبول ،اغسطس .(2012

.V

مؤسسات التعليم العالي الخاصة
إن التفويض والرسالة الممنوحتين لمؤسسات التعليم العالي الخاصة ينبغي ان يكمال تفويض ورسالة
المؤسسات الحكومية .بيد انه ينبغي توخي درجة من المرونة في اسباغ مسمى "جامعة" وفقا ً للمعايير
المبينة بايجاز أعاله ،وخاصة فيما يتعلق بالحد االدنى لعدد الطالب في الخمسة مجاالت العريضة
للدراسة .إذ يبدو ان للجامعات المتخصصة إسھام قيم في قطاع التعليم العالي ككل .وھناك الكثير من
االمثلة الدولية لجامعات صغيرة متخصصة وفائقة النجاح .وتشمل االمثلة جامعة العلوم التطبيقية في ڤيينا
بالنمسا ) 1,000طالب( ،وجامعة الموسيقى والفنون اآلدائية في ڤيينا

) 2,400طالب( وجامعة كوبي

للتصميم في اليابان )  1,300طالب( وجامعة سلباكرون ) (Silpakornللفنون والتصميم في تايالند
) 2,000طالب( وجامعة ويزليان ) (Wesleyanفي نيو انجلند بالواليات المتحدة االمريكية ) 2,900
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طالب( ) . (SCOP 2003اما فيما يتعلق بالسياسات ،فيجب وضع إجراءات تشجع التعاون حتى مستوى
الشراكة بدالً من التنافس بين مؤسسات التعليم العالي الخاصة والحكومية.
الرسالة المؤسسية
تمشيا ً مع االختصاص ،تشرع المؤسسات ،كل على حدة ،في بلورة رسالتھا على اساس جوانب القوة
الفعلية  /او الكامنة .اما القرار النھائي بشأن رسالة المؤسسة فينبغي ان يكون ثمرة مفاوضات
بينالمؤسسات ووزير التربية والتعليم )الذي سيكون مسؤوالً عن التعليم كما اقترح في  3 .4أدناه(.
ھناك قيد واحد على تحديد الرسالة المؤسسية ،وھو أال يسمح لمؤسسة حكومية بتبني رسالة دينية )أنظر
توصيات المشاركين في مؤتمر القاھرة ،التوم .(1999
إن االساس التشريعي العادة ترتيب نظام التعليم العالي ينص عليه القانون الراھن لتنظيم التعليم العالي
والبحث العلمي.

 -3 .4التعليم العالي والدولة
ھناك سببان رئيسيان يسوغان مشاركة الدولة في التعليم العالي .اوالً ،يرتبط التعليم العالي بطرق مھمة شتى
بكل نشاط حكومي تقريبا وبالقطاع الخاص .بعبارة موجزة ،ينبغي ان يحتل وجود التعليم العالي مكانا ً بارزاً في
اي خطة قومية للتنمية؛ و ينبغي ان يسترشد في تخطيط تطوره الخاص بالخطة القومية .ثانيا ،تتطلب
االعتبارات االقتصادية واالجتماعية ان تقدم الدولة دعما ً ماليا ً ملموسا ً لقطاع التعليم العالي في المستقبل
المنظور.
إن القضية قيد البحث ھنا ھي طبيعة العالقة وليست ضرورتھا او الرغبة فيھا .فمن المؤكد ان معظم نظم التعليم
العالي تعطي الدولة حق تسيير قطاع التعليم العالي .ومن ناحية ثانية ،ھناك الحقيقة التي تتعلق بان اساس الرؤية
المقترحة الذي يتمثل ،ضمن اشياء اخرى ،في مبادئ التسيير الديمقراطي ،واالستقاللية المؤسسية ،والمساءلة
العامة ومن قبل الطالب في اطار دولة فدرالية مما ينفي الحاجة الى جھاز بيروقراطي ضخم في شكل وزارة.
وفي ظل الظروف التي تصورناھا ،فان وزارة التعليم العالي ستكون عبئا ً على النظام بدالً من مؤسسة تشجع
تطوره على نحو سليم .واشير ،دون خوض في التفاصيل ،الى ان الميزانية االنتقالية لالدارات الثمان في
الوزارة خالل فترة  6اشھر من  1995/12/31 – 1995/7/1كانت نحو  183,000دوالر امريكي )وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي ،اغسطس .(1995
وفي ضوء ھذه المالحظات ،وحتى نشدد على اھمية تبني منظور يتصف بالكلية نقترح ما يلي:
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أ .ان يُعد نظام التعليم العالي بحيث يكون نظاما ً متكامالً ومتناسقا ً ومتنوعا ً.
ب .ان يكون النظام تحت السلطان القضائي لوزارة التربية والتعليم
ج .ان يتأسس مجلس قومي للتعليم العالي كھيئة قانونية مستقلة تكون مسئولة عن تقديم االستشارة لوزير
التربية والتعليم في كل المسائل التي تتعلق بقضايا سياسات التعليم العالي ،ويتولى مسؤولية نشطة
فيما يتعلق بضمان الجودة في مجال التعليم العالي والتدريب ،ويقدم تقاريراً سنوية للبرلمان.
د .ان يكون المجلس القومي للتعليم العالي مسئوالً عن ضمان جودة التعليم العالي في السودان ،وان ينفذ
ھذه المھمة عبر "وكالة لضمان الجودة" .
ھـ .يشكل المجلس القومي للتعليم العالي لجانا ً دائمة تكون مكرسة لمجاالت وقضايا سياسات التعليم العالي
الرئيسية التي تتطلب االھتمام المستمر من جانب المجلس القومي للتعليم العالي .ويعين المجلس
القومي للتعليم العالي رئيس واعضاء اللجان الدائمة )في حالة جنوب افريقيا توجد اربع لجان دائمة
في مجلس التعليم ھي :التشريع للتعليم العالي ،الحجم والشكل ،والتمويل والمالية ،والمتابعة ،والتقييم(.
ينبغي ان نشدد عند ھذه النقطة على ان اعادة الترتيب المقترحة للنظام ال تستدعي اي حاالت اقفال .بيد انھا
تعني ضمناً ،خاصة فيما يتعلق بالجامعات الحكومية التي تأسست في تسعينات القرن العشرين ،تجميع وتحويل
بعض الجامعات الى كليات محلية فنية .وستكون ھذه العمليات ثمرة مفاوضات مكثفة تضم ممثلين لكل المعنيين
باالمر.

– 4 .4حجم النظام
ارتفع معدل المشاركة في الجامعات الحكومية في السودان من  %7في  1993الى  %13.6في عام  2012على
حساب الجودة  .إذن فقد حققنا قيمة الحد االدنى  ،%12الذي توصل اليه سادالك من اليونسكو على اساس البحث عبر
– القومي ) ،(Sadlak 1998وحتى نتجھز بامدادات كافية من الموارد البشرية ذات المستوى العالي ،فمن المھم
تخقيق زيادات ملموسة في معدالت المشاركة المستھدفة كواحدة من االھداف االساسية لنظام التعليم العالي في العشرين
سنة القادمة .وتجدر االشارة الى ان معدل المشاركة في الدول ذات الدخل المتوسط تبلغ .%21

اعتماداً على االسقاطات السكانية االخيرة ،نجد ان معدل اجمالي المشاركة للمجموعة العمرية  23-18الذي سيبلغ
 %21في عام  2018سيعني ان عدد الطالب الملتحقين بالتعليم العالي سيبلغ  980,529طالبا

ويواجه النظام التعليمي تحديا ً رئيسيا ً يتمثل في المنتج التعليمي ،بمعنى قدرة ھذا النظام الجديد على توفير اعداداً كافية
من المتعلمين المؤھلين لالنخراط في نظام اعيد تشكيله يسعى الى تكوين خريجين وانتاج معرفة من المستوى الرفيع.
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اما التحدي الثاني الذي يسلط الضوء على العالقة الوثيقة بين التعليم العالي والتعليم العام ،فيتمثل في ابتداع تدابير
تفضي الى مزيد من خريجات المدارس الثانوية القادرات على والراغبات دراسة في مجالي العلوم الفيزيائية
والتخصصات ذات العالقة بالھندسة.
اما بالنسبة الى عدد المؤسسات الحكومية ،فقد اشرنا انفا ً الى أن اعادة التشكيل ال تعني اقفال بعض المؤسسات؛ بل
تعني ضمنا تخفيض عددھا المطلق عبر الدمج والتحول.
 - 5 .4التمويل
درس بوس وآخرون في االونة االخيرة ) (Bose et. Al2003الصلة بين التمويل الحكومي والنمو االقتصادي.
واعلنوا ان النتائج التي توصلوا اليھا الخاصة باثار االنفاق العام على القطاعات الفردية لالقتصاد على النمو اسفرت
عن "معلومات مفيدة ال سيما بالنسبة الى الدول النامية التي تعاني من شح الموارد ،حيث يكتسي تخصيص الموارد
العامة المحدودة بين القطاعات اھمية قصوى .وفي ھذا الصدد ،فان اسھامنا الرئيسي يتمثل في التوصل الى ان التعليم
ھو القطاع الرئيسي الذي يجب ان يوجه اليه االنفاق العام حتى يتسنى حفز النمو االقتصادي".

ان نقطة البداية بالنسبة الى التمويل العام للتعليم العالي ھي التزام الحكومة التزاما ال لبس فيه بتخصيص  %8على
االقل من اجمالي الناتج المحلي االجمالي لقطاع التعليم .ففي عام  2001فاق المتوسط االقليمي لالنفاق العام على
التعليم المريكا الجنوبية والبحر الكاريبي ) 25دولة( ولدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  %4و  %5.6من
الناتج المحلي االجمالي ،على التوالي ) .(UNESCO 2005وتٌبرر عقود من التمويل غير الكافي وضخامة التحديات
التي تواجھھا بالدنا ونظام التعليم فيه النسبة المقترحة البالغة  .%8اضافة الى ذلك ،اقترح ان تخصص نحو %20
من ھذه الحصة للتعليم العالي بخالف البحوث.
ويقدَر الناتج المحلي االجمالي للسودان بنحو  64مليار دوالر امريكي في  .2015كما تقدر االيكونومسيت ان الناتج
المحلي االجمالي الحقيقي للسودان سينمو بمعدل  %3.5في المتوسط خالل  2019 -2015وعليه سيكون الناتج
المحلي االجمالي في عام  2016نحو  66.2مليار دوالر امريكي .ومن ثم فمن المتوقع ان تكون ميزانية قطاع التعليم
نحو  5.3مليار دوالر امريكي ،ونصيب التعليم العالي منھا نحو مليار دوالر امريكي.
وحالما يتم االجماع على اعادة تشكيل النظام ،ينبغي ان تقدم وزارة التربية والتعليم طريقة جديدة لتوزيع التمويل.
يجب ان يم ِكن التمويل النظام والمؤسسات من السعي وراء االھداف االجتماعية والتربوية المتفق عليھا ،واالھداف
المحددة في الخطة القومية .وينبغي ان تضمن طريقة التوزيع تزويد المؤسسات بموارد كافية لكي تتمكن من اداء
مھامھا ورساالتھا بفاعلية.
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 -6 .4الجودة
أصبح من الضروري ،مع تكاثر مؤسسات التعليم العالي ،إستحداث آليات تضمن إستيفاء معايير مالئمة ،وتقديم تعليم
يتصف بحسن الجودة .فبعد ان ادركت اھمية المعايير االكاديمية والجودة بالنسبة الى التجارب التعليمية ،أنشأت الكثير
من الدول "ھيئات لضمان الجودة" تكون مسؤوليتھا حماية المصلحة العامة في ھذا الخصوص.

تض طلع ھيئ ات ض مان الج ودة ب ثالث وظ ائف عام ه ھ ي :الت دقيق المؤسس ي واعتم اد الش ھادات الممنوح ة
وتحس ين الج ودة .وتتمث ل اح دى الس بل ف ي ھ ذا الص دد ف ي اص دار الھيئ ات تقييم ات عام ة ع ن ج ودة المؤسس ات
او برامجھ ا .وثم ة طريق ة اخ رى تتبن ى اس لوبا ً تطويري ا ً يقت رح ادخ ال تحس ينات وي وفر المس اعدة فيم ا يتعل ق
بكيفي ة تحقي ق ذل ك .ووفق ا ً لمجل س التعل يم الع الي ف ي جن وب افريقي ا )Council for Higher Education
" (2001ربم ا يك ون ھ ذا الطري ق المفض ل بالنس بة ال ى ال دول النامي ة الت ي تك ون الم وارد فيھ ا مح دودة وتك ون
س بل ض مان الج ودة حديث ة نس بيا ً .واي ا ً ك ان االس لوب المتب ع وكث رة الجوان ب الت ي يمك ن تقييمھ ا ف ي نظ ام
ضمان الجودة ،فان نظام ضمان الجودة الفعّال واالمثل ينبغي ان يكون تقييم التدريس والتعلم".

ومن ناحية ثانية ،يجب ان تكون ملخصات تقارير مثل ھذه الھيئة متاحة للجمھور وللطالب .وقد اقترحت آنفا ً ان ينشئ
المجلس القومي للتعليم العالي "وكالة لضمان الجودة" كھيئة مستقلة.

إن إثنتين من المتطلبات المفتاحية لتحقيق الجودة في التعليم العالي تتمثالن في ھيئة تدريس مؤھلة تتمتع بتوفر الدافJع
لديھا ،وطالب أحسن إعدادھم ويتمتعون بدوافع ذاتية .وتوضح تجارب جامعة الخرطوم ،من جانب ،وتجارب
الجامعات في العديد من الدول العربية ،من الجانب االخر ،صحة ھذا الرأي وأھميته.
وتوضح التجربة ان كثيراً من الطالب قد تكون لديھم دوافع قوية ولكنھم يفتقرون الى االعداد السليم الذي يمكنھم من
االفادة من تعليم عال يستنفر قدراتھم .وقد يكون التعليم العالجي لتالفي اوجه القصور وسيلة لتحسين المستوى
االكاديمي للطالب في المدى القصير .غير ان التعليم العالي ينبغي ان ينظر الى عالقته بمستويات التعليم االخرى
بطريقة اكثر جدية ،وان يحاول حل المشكلة بشكل اعمق .وھناك حاجة عاجلة لالضطالع بدراسات شاملة عن التعليم
االساسي والثانوي ،واوجه الترابط بين التعليم الثانوي والعالي ،ومعايير القبول في التعليم العالي .ومن ناحية ثانية ،تثير
جودة ھيئة التدريس تحديين مترابطين .فمن جانب نجد ان االدلة المحدودة المتوفرة توحي بأن اعضاء ھيئة التدريس
ذوي الكفاءة العالية قد تقدموا في السن ،ومن ثم فھناك ضرورة لسياسات تجتذب وتطور المواھب الشابة وتستبقيھا.
ومن جانب اخر ،يشاع ان بعض اعضاء ھيئة التدريس لديھم مؤھالت ال يعول عليھا .وھذه مشكلة خطيرة لدرجة
تستدعي اجراء تحقيقات واسعة تقوم بھا لجنة تتمتع بالكفاءة واالستقاللية يشكلھا المجلس القومي للتعليم العالي.
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والغرض ھنا يتلخص في ان يقنع المجلس القومي للتعليم العالي ووزير التربية والتعليم أنفسھم بان كل اعضاء ھيئة
التدريس الذين تم تعيينھم او ترقيتھم بعد  1989مؤھلين على نحو مالئم.
أيضاً ،من المھم للنظام ككل ،ولكل مؤسسة وضع استراتيجيات لبناء القدرات لدى االكاديميين الذين يفتقرون الى
التدريب الذي يجعلھم يستوفون المعايير العالمية.

 – 7 .4البحوث
تضطلع بالبحوث في السودان العديد من الوحدات ،ولكن بشكل اساسي تقوم بذلك الجامعات الحكومية .وفي ضوء
المناقشة الواردة في ملحق ) ،(3قسم  ،5 .1يعتبر نظام البحث وإدارته بطريقة فعالة تحديا ً رئيسيا ً اخر للبالد ككل،
وبوجه اخص للتعليم العالي.

لقد ابتدع ريتشارد لفن ،رئيس جامعة ييل

) (Yaleالسابق ،مصطلح "التميز االنتقائي" ،وإستخدمه في منتصف

تسعينات القرن الماضي لكي يصف رؤيته االكاديمية "للقرن الرابع لجامعة ييل" وقد اكد انه " ال توجد جامعة ...تملك
كل الموارد لكي تكون االفضل في العالم في كل مجال للدراسة .يجب ان نسعى جاھدين للتميز في كل شئ نقوم به،
ولكننا لن نستطيع القيام بكل شئ ...يجب ان تصاغ برامج ييل بالتطلع الى التميز اكثر مما تصاغ بدفعھا الى الشمول
قسراً" ). (Levin 1996
واقترح ھنا ان انظام التعليم العالي ينبغي ان يسترشد بمبدأ التميز االنتقائي لتوجيه عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق
باالستثمار في قدرات البحث .وباالشارة الى السياق االسيوي ،الحظ ) (Sutherland 2002ان "االدلة من المقارنات
الدولية تشير بال تحفظ نحو االستثمار االستراتيجي والمركز .ومن الواضح ان سنغافورةقد اتبعت ھذه السياسة ،وفي
جمھورية الصين الشعبية فان استراتيجية بناء قدرات بحثية في مجموعة صغيرة من الجامعات قد اخذت تؤتي اكلھا...
ان االدلة الدولية تقول ان التنافسية تعني ضمنا ً االنتقائية".
واجماالً ،يجب ان يكون إنفاق السودان السنوي على البحوث  %1من الناتج المحلي االجمالي ،وھي نسبة تمثل الحد
االدنى النشطة البحوث والتطوير المجدية .واذا افترضنا ان الناتج المحلي االجمالي في عام  2016سيكون حوالي 66
مليار دوالر امريكي ،فان إنفاق السودان على البحث والتطوير يجب ان يكون على االقل  660مليون دوالر امريكي
في عام .2016

ان اخر عقدين او نحو ذلك شھدا تآكالً خطيراً للبنية التحتية والمعدات الخاصة بالبحث في الجامعات الحكومية .ومن
المھم ان يخصص جزء كبير من ميزانية البحث لالرتقاء بالبنية التحتية والمعدات الى مستويات تمكن الباحثين من
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اجراء البحوث بالمستوبات الدولية .ويجب ان تستھدف ھذه المخصصات على نحو خاص المؤسسات المندرجة في
الفئتين  Iو  IIأعاله.

 -8 .4مثال للدمج :جامعات دارفور
ألمحت اعاله ان اعادة التشكيل المقترحة لنظام التعليم العالي تعني ضمنا ً دمج اثنتين او اكثر من مؤسسات التعليم
العالي في مؤسسة واحدة .ولتوضيح لماذا وكيف ينبغي القيام بذلك ،أتناول ھنا ثالث جامعات والئية في دارفور ھي:
جامعات الفاشر ونياال وزالنجي.

أشرت آنفا ً الى انه ال توجد جامعة في البالد ،باستثناء جامعة الخرطوم ،تقترب باي قدر من استيفاء المعايير الثالثة
الستخدام مسمى "جامعة" .وفي حالة الجامعات الوالئية الثالثة التي أتناولھا ھنا ،فان ھذا االستنتاج يمكن استخالصه
بسھولة من البيانات الواردة في جدول  2ادناه .حقيقة في الوقت الحالي ال تقدم اي من الجامعات الثالث برامج درجات
جامعية في العلوم الطبيعية والرياضية؛ وتقدم جامعة الفاشر فقط برامج درجات جامعية في االداب والعلوم االنسانية،
وال تقدَم في كال الفاشر وزالنجي برامج درجات جامعية في االعمال والتجارة .وال تستوفي اي من الجامعات الثالثة
معايير االنتاج البحثي.
في ضوء ھذه المالحظات وألغراض التوضيح ،سأشير من ثم الى الجامعات الوالئية الثالثة باسم "كلية" .ما المطلوب
لترقية كل واحدة من ھذه الكليات الثالثة الى مستوى "جامعة" بالمعنى الذي يستخدم به المصطلح ھنا؟ ان بعض
المتطلبات الكمية التي تعنيھا ضمنا المعايير الثالثة يمكن استنتاجھا بسھولة من البيانات الواردة في جدول  2ادناه.
اوال ،تحتاج كل كلية لتأسيس ما يرقى الى مستوى "كلية علوم" ،وفي حالة نياال وزالنجي "كلية اداب ايضا" ،يكون
تسجيل الطالب فيھا  400من المعادل التفرغي على االقل .ثانيا ،يجب ان تؤسس كل المؤسسات الثالث وحدات
اكاديمية تقدم برامج درجات جامعية ذات عالقة باالعمال والتجارة يكون تسجيل الطالب فيھا  400من المعادل
التفرغي على االقل في كل مؤسسة .ثالثا ،نظراً الن برامج الدرجات الجامعية في العلوم االجتماعية التي تقدمھا كلية
الفاشر تكاد تكون مقصورة على برامج التربية ،فان على ھذه الكلية تقديم برامج درجات جامعية في تخصصات
العلوم االجتماعية االخرى مع تسجيل اعداد مالئمة من الطالب .رابعاً ،سوف ينبغي على كل من المؤسسات الثالثة
كاف في ،ضمن اشياء اخرى ،البنية التحتية التي قد تشجع ھيئات التدريس فيھا على اجراء البحوث
االستثمار بشكل
ٍ
بمستوى مالئم .ھذه بالفعل قائمة تسوق طويله!

لنعتبر ،على نحو مغاير ،مؤسسة جديدة ربما تسمى "كلية دارفور الجامعية" والتي تشمل الكليات الثالثة ،وتصبح كل
واحدة منھا جناحا لكلية دارفور الجامعية .سيتم في الوضع الجديد نقل برامج الدرجات الجامعية واعضاء ھيئة
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التدريس لتفادي االزدواجية غير الضرورية ،ولتعزيز الفاعلية والكفاءة ،وللسماح لكل جناح باداء وظيفته وفقا ً لجوانب
قوته الحالية والكامنة .على سبيل المثال ،يتم تقديم برامج البكالريوس في االداب والعلوم االنسانية ،والمواد ذات العالقة
بالصحة العامة بشكل استثنائي في جناح الفاشر ،وسوف تقتصر االعمال والتجارة والعلوم االجتماعية )باستثناء
التربية( والھندسة على جناح نياال اما التربية والزراعة والغابات والعلوم البيطرية فتقدمھا زالنجي.

وينبغي االشارة الى ان لھذا السيناريو تاثيرات اقتصادية .فمثالً سوف ينخفض عدد المكاتب التنفيذية ومجالس االدارة
ومجالس الجامعات بثلثين.

وتتمثل االستراتيجية االكثر فاعلية وكفاءة في تدارس الجامعات الوالئية السبع في دارفور وكردفان امكانية تنفيذ
عملية دمج وتحويل .ونتيجة لھذه العملية سوف تنشأ "كلية مجتمع فنيه" ومؤسسة سترتقي بشكل مضطرد الى النوع
 IIمن المؤسسات.
ان المؤلف ال يستوھم باي حال ان يتبنى كل اصحاب المصلحة السيناريو المقترح بحماس ،بل على النقيض من ذلك
من المتوقع ان بقابل بمعارضة نتيجة للشوفينية االقليمية والقبلية بدالً من االعتبارات العقالنية .على الرغم من ذلك،
فان مثل ھذه العواطف زائلة ،وسوف تضعف كثيراً اذا بدت توقعات السالم الدائم والتحول الديمقراطي والتنمية
المستدامة قابلة للتحقق .عالوة على ذلك ،سيكون تنفيذ السيناريو المقترح جزءاً من تنفيذ خطة استراتيجية للتعليم العالي
يناقشھا البرلمان ويصدق عليھا )انظر القسم التالي(.

واشير في ھذا الخصوص الى انه من المرجح ان يدعم الطالب واعضاء ھيئة التدريس نقاشا ً مستفيضا ً الستراتيجية
الدمج والتحول المقترحة اذ انھم يستفيدون عندما تَحل مؤسسات اقوى وجديرة بمسمى "جامعة" محل مؤسسات تعلٌم
ضعيفة.
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جدول  :2الخصائص االساسية لجامعات الفاشر ،ونياال ،وزالنجي2012 -2011 ،

ھيئة التدريس وانتجاھا من البحوث

عدد برامج البكالريوس التي تقدم في خمسة
مجاالت عريضة للدراسة

زالنجي

155

43
)(27.7

5

-

2

19
)(18

-

11

4,965

-

-

417
)(291

-

78

635

218
)(34.3

28

3

5

42
)(34

-

20

20,930

50

96

1,206
)(934

-

312

المجموع

نياال

200

87
)(43.5

22

-

3

11
)(7

-

4

7,159

-

96

385
)(290

-

127

حملة درجة الدكتوراه

عدد االصدارات في الفترة
2009‐2011

االداب والعلوم االنسانية

االعمال والتجارة

العلوم االجتماعية )التربية(

العلوم الطبيعية والرياضية

الھندسة والتقنية

المجموع

اآلداب والعلوم االنسانية

االعمال والتجارة

العلوم االجتماعية )التربية(

الفاشر

180

88
)(48.9

1

3

-

12
)(9

-

5

8,806

50

-

404
)(353

-

107

الھندسة والتقنية

العلوم الطبيعية والرياضية

الجامعة

عدد الطالب المقيدين

‐ ‐ 25

–5مالحظات ختامية
كان السودان دائما في حاجة ماسة للتحول االقتصادي واالجتماعي والثقافي الجذري ،ولقد خيبت نخب
السياسة والسلطة بصورة مزرية امل البالد في تحقيق ھذا التحول .وبدالً من ذلك غاصت البالد في
وحل الحرب االھلية والحكم االستبدادي والتخلف االقتصادي.
ربما كان من الممكن ان تتيح اتفاقية السالم الشاملة للبالد فرصة تاريخية لالنفكاك من حالتھا
زاھر يليق باھلھا.
المأساوية والتقدم نحو مستقبل
ٍ
لقد سقت حجة مفادھا أن التعليم يلعب دوراً حيويا ً في مساعدة المجتمع على فھم نفسه بطريقة افضل
وإرساء اسس مجتمع مدني تسوده ثقافة السالم والتسامح واحترام االختالفات واالحتفاء بھا ،وتطوير
قوة بشرية رفيعة المستوى وتتمتع بمھارات متكافئة للمستويات العالمية ،وانتاج وإكتساب المعارف
الجديدة وتطبيقھا.
ايضا ،سقت حجة مفادھا ان النظام الحالي للتعليم ال يستطيع انجاز ما ينتظره منه المجتمع الجديد.

ان الحاجة الى اعادة التفكير في التعليم في السودان ال يمكن تجاھلھا او تأجيلھا بعد االن ،كما ال يمكن
ان نترك للمؤسسات الفردية امر إصالح نفسھا؛ فھي جزء من المشكلة.
لقد اصبح من الملح بدء حوار وسط اوسع طيف ممكن من المعنيين باالمر بغرض التوصل الى توافق
على ثالث مسائل ھي:
أ .طبيعة التعليم واھميته في التصدي للتحديات الكبرى التي تواجه امتنا؛
ب .عحز نظام التعليم الحالي عن خدمة المجتمع في الحقبة الراھنة؛ و
ج .رؤية للتعليم على مدى العشرين سنة المقبلة يمكن ان تسھم بفاعلية وكفاءة في ازدھار كل
السودانيين ،اضافة الى اسھامھا في التقدم االنساني.
وثمة طريقة فعالة لتنظيم مثل ھذا الحوار الشامل المعمق تتمثل في ان يشكل فريق عمل يناط به وضع
خطة استراتيجية للتعليم في الفترة  ،2035-2016ثم يتبع ذلك ادارة حوار حول الخطة االستراتيجية
على المستويات القومية واالقليمية والوالئية ،ويتبع ذلك تصديق البرلمان عليھا .آمل ان يستجيب
المعنيين والمھتمين باالمر والمسؤولين عن التعليم لدعوتي الى بدء ھذا الحوار.
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 (1التوم ،محمد االمين احمد ) .(2015تحديات الوصول واإلنصاف في التعليم العام في السودان.
في :صديق امبده )محرر( .واقع التعليم العام في السودان وتحديات االصالح .الخرطوم :دار
مدارك )تحت الطبع(.
 .(2009) ------- (2التعليم العالي في السودان :نحو رؤية جديدة لمرحلة جديدة .الخرطوم :مطابع
العملة بالسودان.
 (3امبده ،صديق ) .(2015تمويل التعليم العام في السودان :النتائج وإمكانيات سد العجز .في:
صديق امبده )محرر( .واقع التعليم العام في السودان وتحديات االصالح .الخرطوم :دار مدارك
)تحت الطبع(.
 (4وزارة التربية والتعليم ) .(2014التقرير الوطني لتقييم أھداف التعليم للجميع في الفترة من
 :2015 -2000رؤية السودان ما بعد  .2015الخرطوم.
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