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الفصل الثامن
االتجاهات الجديدة في التربية عند عبد اهللا عبد الدائم ومحمد عابد 

الجابري
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االتجاهات الجديدة في التربية عند عبد اهللا عبد الدائم ومحمد عابد 
الجابري

شـــهدت الرتبيـــة علـــى الصـــعيد العـــاملي تغـــريات يف منظومتهـــا خططـــاً ومنـــاهج وطرائـــق تعليميـــة 
وأساليب تعليمية و 

املتقدمة أو يف عدد من الدول النامية.

، فهـا هـي ذي اليابـان تعيـد النظـر ولقد جلأت بعض األمم احليـة إىل الرتبيـة سـبيالً إىل االرتقـاء
يف نظامهــا الرتبــوي بعــد هزميتهــا يف احلــرب العامليــة الثانيــة أمــام أمريكــا. وهــا هــي ذي أمريكــا نفســها 
تعيــد النظــر يف تربيتهــا بعــد أن تفــوق الــروس يف الســتينيات علــى األمريكــان يف غــزو الفضــاء، وتعيــد 

ليابـــــانيون علـــــى نظـــــرائهم األمـــــريكيني يف بعـــــض النظـــــر مـــــرة ثانيـــــة بعـــــد أن تفـــــوق الطلبـــــة األملـــــان وا
االختبارات العلمية يف مثانينيات القرن املاضي، وهذا ما دعا أمريكـا يف مطلـع التسـعينيات إىل وضـع 

.2000اسرتاتيجيتها الرتبوية لعام 

ومل تكــن تربيتنــا العربيــة يف منــأى عــن االجتاهــات اجلديــدة يف الرتبيــة خــالل النصــف الثــاين مــن 
املاضــي، وجتلــت هــذه االجتاهــات اجلديــدة لــدى عــدد مــن أعــالم الفكــر، مــن أبــرزهم الــدكتور القــرن 

عبد اهللا عبد الدائم والدكتور حممد عابد اجلابري.

رســالتها وبــالقيم اإلنســانية، إذ مــا تعــين الرتبيــة يف نظــره عفها أهلهــا أربــاب الرتبيــة، وأن يؤمنــوا بســأن ي
إذا مل تُعَن برتبية اإلنسـان ليكـون إنسـاناً حقـاً يرقـى يف معـارج القـيم، ويرقـى بطريقهـا إىل آفـاق العلـم 

واملعرفة والعطاء لألمة واإلنسانية.



2

أبعــاده متصــل وإن اجلهــد الــذي يقــوم بــه اإلنســان لبنــاء عاملــه اإلنســاين اجلديــد بــه يف خمتلــف
باجلهد الذي يقوم به يف استخراج الطاقات الدفينة ألمته وقواها املبدعة املغلولة، إذ عـن طريـق بالئـه 

من أجل أمته يزداد تفتحاً ومنواً وعطاًء، ويزيد أمته إشراقاً ومكانة.

لرتبويـة ورأى أن نقطة البدء يف إصالح النظام الرتبوي إمنا تتمثل يف التوضيح الدقيق للفلسفة ا
العربيـة املنشــودة اســتناداً إىل الفلسـفة االجتماعيــة الشــاملة، وأن تــنعكس آثـار ذلــك علــى السياســات 
الرتبويــة واالســرتاتيجيات الرتبويــة واخلطــط الرتبويــة وســائر مقومــات العمــل الرتبــوي، علــى أن تشــتمل 

د كافـة بعـد أن أبـان أن اخلطط الرتبوية على بدائل متعددة من أجل مواكبة التغري السريع علـى الصـع
اخلطة الرتبوية الناجحة ليسـت تلـك الـيت جتيـد احلسـابات والتنبـؤات واإلسـقاطات فحسـب، بـل هـي 
فوق ذلك وقبل ذلك، تلك اليت تـرتجم إىل مشـروعات عمـل يف الفلسـفة الرتبويـة واألهـداف الرتبويـة 

والسياسات الرتبوية من مقاصد وغايات.

مسـألة فنيـة فحسـب يكفـي فيهـا جتديـد سي يف الـبالد العربيـة لـيتطوير النظام الرتبـو أن وأكد 
أدوات الرتبية ووسائلها وحتديثها، بل املسألة كل املسألة هي يف عجـز الـدماغ املفكـر للنظـام الرتبـوي 
متمثًال يف فلسفته وسياسته وأهدافه عن حتديد مقاصده حتديداً واضحاً، وعن رسم أولويات وظيفية 

وفّعالة للعمل يف 
وعنــدما تســتبني أولويــات الفلســفة الرتبويــة والسياســة الرتبويــة واألهــداف الرتبويــة يــزول إىل حــد كبــري 

ذلك الفراق بني النظر والعمل والفكر والتطبيق.

ومــن هنــا كانــت احلاجــة ماســة إىل فلســفة تربويــة 
حنو بناء إنسان من طراز معني، وتتغلغل يف ثناياه، وتنسل، حبيث ينتظم ذلك العمل الرتبوي يف كٍل 
متســــٍق ومتكامــــٍل. وإن األســــباب الــــيت تــــدعو إىل حتديــــد فلســــفة عربيــــة للرتبيــــة هــــي أســــباب تربويــــة 

وأسباب ترجع إىل أزمة احلياة العربية مجلة.
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ما االسرتاتيجية الرتبوية الالزمـة للنهـوض بـالواقع العـريب ملماشـاة روح العصـر فتقـوم مـن وجهـة أ
نظره على عنصرين متكاملني أوهلما توفري األرضية اليت تتمثل يف الثورة العلمية التقانية وتوفري خمتلف 
املشــرتكة وبواعــث اإلميــان 

باملصري الواحد واملصلحة املشرتكة.

ويف ضوء هذا االجتاه كانت دعوته إىل مرونة الرتبية لتغدو سريعة التكيف مع املواقف اجلديدة 
ومــع حركــة أســواق العمــل الــيت ال تســتقر علــى حــال، ومــع الثــورات التقانيــة واملعلوماتيــة والبيولوجيــة 

علوم الفضاء وعلوم البحار... اخل.والثورة اليت حققتها 

ومن هنا كانت دعوته إىل زوال مفهوم النظام الرتبوي الثابـت والعمـل علـى دخـول املؤسسـات 
زايدة يف نظم التعلـيم وبراجمهـا، تالصناعية وسواها من املؤسسات االقتصادية ميدان الرتبية، واملرونة امل

وجه خاص واملنتج بوجه أخص، وترسيخ مبدأ التعلم وانفتاح املدارس على العامل وعلى عامل العمل ب
أو املهـن أو » التكنولوجيـا«الذايت ملواجهة التغري السريع يف العصر سواء يف ميدان العمالة أو التقانـة 

ســـواها، والقضـــاء علـــى احلـــواجز بـــني التعليمـــني النظـــامي وغـــري النظـــامي، وحتقيـــق التكامـــل بينهمـــا، 
التنـاوب بـني فـرتات الدراسـة وفـرتات العمـل يف إطـار تربيـة مسـتمرة، تـوفر وانتشار النظم الرتبويـة الـيت 

واألخذ مبفهوم االختصاص املتعدد الوجوه والدراسات املشرتكة بني أكثر من اختصـاص حتقيقـاً ملبـدأ 
املرونـــة، وتيســـرياً النتقـــال القـــوى العاملـــة مـــن مهنـــة إىل أخـــرى تبعـــاً للحاجـــة، وضـــرورة إملـــام الطـــالب 

ســـون الدراســـات العلميـــة والتقانيـــة إملامـــاً كافيـــاً بالدراســـات اإلنســـانية والعكـــس بـــالعكس، الـــذين يدر 
واملراجعــة املنهجيــة املنظمــة لالئحــة االختصاصــات، ولتوزيــع الدارســني علــى االختصاصــات املختلفــة 

بيــة، تلبيــة ملطالــب التغــري يف ســوق العمــل ومســتلزمات التقانــة، واألخــذ مببــدأ الالمركزيــة يف إدارة الرت 
واالجتاه حنو التقليل من أمهية الشهادات، ورفدها بوسائل اصطفاء أخرى تبعاً ملقتضى احلال.

إن تغــري املعرفــة وتغــري العلــم والتقانــة ينبغــي أن تقابلــه تربيــة مــن اجــل التغــري، تعــد الفــرد إعــداداً 
وات املعرفـــة ميكنـــه مـــن مواجهـــة املســـتجدات، ويكـــون قـــادراً علـــى التكيـــف مـــع املتغـــريات، ميلـــك أد
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واملهــارات والقابليــات واملواقــف واالجتاهــات الــيت جتعلــه قــادراً علــى التعــايش مــع أي تغــري، بــل علــى 
إبــداع التغــري، ذلــك ألن الرتبيــة الــيت تســتطيع أن تواكــب التغــري وتبدعــه هــي تلــك الــيت تكــّون إنســاناً 

عرفـــة وأســـاليب مالئمـــة للتغـــري قـــابالً ألن يـــتعلم ويعلّـــم نفســـه دائمـــاً بفضـــل مـــا امتلكـــه مـــن أدوات امل
والتجدد واإلبداع، ومـن مواقـف واجتاهـات وقـيم الزمـة للنجـاح يف سـوق العمـل املتغـرية كـروح العمـل 

املشرتك والتضامن وإتقان العمل، واالستجابة املبدعة للمواقف اجلديدة... اخل.

هـات األساسـية ملواكبـة ويستلزم عصر العلم والتقانة االهتمـام بتنميـة القـدرات واملواقـف واالجتا
التغري ومن بينها تنمية الطاقة اإلبداعية لدى األفـراد يف جمـال العلـوم والتقانـة منـذ نعومـة األظفـار ويف 
مراحــل التعلــيم املختلفــة بالوســائل املختلفــة كتنميــة اخليــال املبــدع، والتمــرس علــى مــا يف أصــابع اليــد 

قول غانـدي، وتشـجيع الطـالب علـى إنتـاج اخلمسة من عقل يفوق العقل الذي يف الرأس على حد
األدوات والتقنيات بدالً من استهالكها.

علـــى االســـتخدام األمثـــل للوقـــت واملـــوارد، والقـــدرة علـــى التعامـــل مـــع التقانـــة املتطـــورة واســـتخدامها، 
ى التعامل مع اآلخرين والتعـايش معهـم، والقـدرة علـى العمـل اجلمـاعي املشـرتك وتنظيمـه، والقدرة عل

والقــدرة علــى رســم بعــض املشــروعات وتنفيـــذها، والقــدرة علــى التخطــيط وإدراك األبعــاد املســـتقبلية 
اللغـات لألمور، مما يستلزم االهتمام بتعليم العلوم األساسية املستقبلية كالرياضيات والعلوم الطبيعية و 

يف مجيع مراحل التعليم، والرتكيز على أساسيات املعرفة وعلـى الـتعلم الـذايت الـذي هـو أسـاس للـتعلم 
املستمر.

إعادة النظر 
م مسـتمراً، ومـا دام التـدريب خـارج يف املدرسة النظاميـة بنيـًة وعـدد سـنوات ومنـاهَج، إذ مـا دام الـتعل

املدرسة متوافراً، وما دامت إعادة التدريب وجتديد االختصاص أو تغيريه ممكنـاً فـال حاجـة إىل إثقـال 
املدرسة باملناهج املوسوعية، بل ال حاجـة إىل كثـري مـن مـواد التـدريس املألوفـة، ويف وسـع املدرسـة أن 
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املواقـف ضافة إىل بعض املهارات الضـرورية دومـاً، وإىل بعـتكتفي بالعناية بأساسيات املعرفة، باإلض
واالجتاهات املالئمة لسوق العمل.

ومــن االجتاهــات اجلديــدة الــيت دعــا إليهــا الــدكتور عبــد الــدائم التعــاون الوثيــق بــني املؤسســات 
هلـذه الرتبوية وسائر املؤسسات االقتصادية واالجتماعيـة، وفـتح أبـواب التعلـيم وخاصـة التعلـيم العـايل

لإلعـــداد والتـــدريب وإشـــراكها يف التخطـــيط للتعلـــيم العـــايل بوجـــه عـــام، عاملؤسســـات واختاذهـــا مواقـــ

ملختلفــة، وإعــادة يف التعلــيم العــايل علــى االختصاصــات املختلفــة وبــني حاجــات التنميــة يف جوانبهــا ا
النظر يف سياسة القبول يف التعليم العايل وفتح أبوابه للزبـائن اجلـدد مـن الكبـار الراشـدين بغيـة جتديـد 
اإلعداد والتدريب. ومن هنا كانت دعوته إىل إعداد قادة تربويني مـن طـراز فـين رفيـع، إذ إن أهـم مـا 

قادة الكبار لتدريب املعلمني.نفتقر إليه يف جمال التدريب إجياد صيغ مقبولة لتدريب ال

ومـــن مظـــاهر التجديـــد يف الفكـــر الرتبـــوي عنـــد عبـــد الـــدائم اهتمامـــه بالثقافـــة القوميـــة والرتبيـــة 
ننضـــوَ عليهـــا، فهـــو يـــرى أن نتخـــذ مـــن الثقافـــة القوميـــة بعـــد أن 

مـن متاسـك يف بنيـان األمـة العربيـة، بفضـل مـا حتققـهالتقدم والتطور العلمي والتقاينالنطالق مسرية
ومــن حــؤول دون خمــاطر الغــزو الثقــايف الغريــب، ومــن اإلميــان باملشــروع احلضــاري القــادر علــى تعبئــة 
األمــة تعبئــة جــادة يف ســبيل بنــاء مســتقبلها. ويســتلزم ذلــك توجيــه العنايــة إىل اللغــة العربيــة وتطويرهــا 

ة احلديثة  والعلوم احلديثة.بغية جعلها قادرة على استيعاب مصطلحات احليا

وإن الرتبيــة القوميــة الــيت ركــز عليهــا إمنــا هــي الرتبيــة القوميــة اإلنســانية البعيــدة عــن روح الغلبــة 
واالعتداء، وتدرك اإلطار الطبيعي الذي تتفتح فيه الروح اإلنسانية، إطار األمة والقـوم، فضـمن هـذا 

ن إنســانية اإلنســان تتحقــق كاملــة يف إترتعــرع، و اإلطــار وحــده ميكــن أن يكتــب للنزعــة اإلنســانية أن 

خرجــت عــن هــذا اإلطــار الواضــح املفصــل علــى قــد اإلنســان، إطــار األمــة الــيت ينتســب إليهــا، والــيت 
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ته لإلبداع والعطستستطيع وحدها أن جتتذب محا
تاح لديه قواه اإلنسانية. والوجـود الـذي تتصـوره القوميـة 

وجوداً مكوناً من قوميات متآخية متآذرة هو عينه الوجود اإلنساين.

إن جــوهر كــل منــزع إنســاين إىل التعــايش هــو اإلميــان بــالفكرة ال

هلا.

ذي حيمـــي اإلنســـان مـــن حمـــاوالت التوســـع والســـيطرة وأبـــان أن اإلطـــار القـــومي هـــو اإلطـــار الـــ

والشــعوب الصــغرية ال جتــد درعــاً حتميهــا مــن مطــامع الــدول الكــربى إال درع القوميــة. ومــن هنــا كــان 
قومية اإلنسانية.يفصل بني العوملة الالإنسانية وال

وأكــد مــن دون شــك أن األمــة العربيــة الــيت محلــت رســالة اإلنســانية يف املاضــي، والــيت اصــطبغ 
ة بـأن تـؤدي الـدور األكـرب نـميقتارخيها دوماً بالوحدة العميقة بـني العمـل القـومي والتعـايش اإلنسـاين 

الــذي جتتاحــه القــيم يف هــذا امليــدان إن هــي أدركــت طبيعــة وجودهــا ومهمتهــا يف ظــالل هــذا العصــر
املادية، وتنحسر منه القيم املعنوية واإلنسانية.

وخيلـص الـدكتور عبـد الـدائم إىل أن علـى تربيتنـا العربيـة أن تفيـد مـن دروس التجربـة العامليـة يف 
امليدان الرتبوي، وتعمل على توطينها يف منظومتها الرتبوية، وتتمثل هذه الدروس يف:

وارد، وبوجـــه خـــاص خفـــض اإلنفـــاق وزيـــادة اإلنتـــاج واإلنتاجيـــة دون ــــ االســـتخدام األمثـــل للمـــ1
االفتئات على اجلودة واملستوى.
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ـــ االرتفــاع باملســتوى النــوعي للرتبيــة وجتديــد بنيتهــا وحمتواهــا وطرائقهــا جتديــداً يــؤدي إىل تفتــيح 2
ت والقــيم طاقــات املــتعلم كاملــة، وتفجــري قدراتــه اإلبداعيــة، وإىل امتالكــه املهــارات واالجتاهــا

ومقتضيات العصر.هواملواقف واملعارف اليت يستلزمها تطوير بنية جمتمع
ـــ حتقيــق االتســاق بــني املخرجــات الكميــة والنوعيــة للنظــام الرتبــوي وبــني حاجــات عــامل العمــل، 3

مؤسسـات العمـل واإلنتـاج وتكامـل جهـوده مـع جهودهـا وتفاعل التعليم تفاعًال مستمراً مع 
أخذاً وعطاًء.

ستجابة النظام الرتبوي استجابة مستمرة وسريعة ملا جيري يف العامل من تغـري جـذري ومتصـل، ـ ا4
ومــن تطــور مــذهل يف التقنيـــات احلديثــة واملتقدمــة علــى اخـــتالف أنواعهــا، واســتخالص مـــا 
جيـب علــى الرتبيــة القيــام بــه بالتعــاون مــع ســائر املؤسســات والــنظم مــن اجــل تصــويب مســرية 

العامل وبناء مصريه.

وإذا ما انتقلنا إىل االجتاهات اجلديدة يف الرتبية عند الدكتور حممد عابد اجلابري فإننا نالحـظ 
أنــه يــرى أن التنميــة هــي عمليــة جتديــد مــن الــداخل، وهــي عمليــة حتريــك لعوامــل التغيــري مــن داخــل 
مــن 

مل امــنفســه، كيانــه الثقــايف واالجتمــاعي واالقتصــادي، الصــراع بــني مــا يقبــل التطــور والتجديــد وبــني 
يعد قابالً هلما.

كان يراد له منـذ أكثـر مـن قـرن أن ويذهب الدكتور اجلابري إىل أن التجديد يف ثقافتنا العربية
يتم من اخلارج بنشـر الفكـر الغـريب علـى سـطحها، يف حـني أن جتديـد أي ثقافـة ال ميكـن أن يـتم إال 

اجتاه املستقبل.والتأويل ملسارها، تسمح بربط احلاضر باملاضي يف 
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مثاًال على التجديد مـن الـداخل علـى املسـتوى الثقـايف، فيعتمـد يف » التطرف«ويقّدم موضوع 
يف ثقافتنـا العربيـة والـيت تلـح علـى ضـرورة فهـم اخلصـم » ابـن رشـد«

ورة الـتفهم والتسـامح. من داخـل منظومتـه املرجعيـة وعلـى ضـرورة اإلقـرار حبـق االخـتالف، وعلـى ضـر 
وهـذه املبـادئ تعـرتف بنسـبية احلقيقـة مبـدأً ومنطلقـاً، وبالتـايل حتـول العقيـدة إىل رأي، فتقطـع الطريــق 

بــه املشـرقة مــا هـو إال وســيلة ويؤكـد الـدكتور اجلــابري علـى أن الــرتاث العـريب اإلسـالمي يف جوان
من وسائل النهوض والتعبئة، ذلك ألن الرتاث العريب ليس جمرد نقوش أو فولكلور، بـل هـو نصـوص 
قانونيـــة وقـــيم أخالقيـــة وتصـــورات مجعيـــة ترســـم رؤيـــة للعـــامل خاصـــة، رؤيـــة للماضـــي واملســـتقبل. وإن 

حمـــدداً للتنميـــة وموضـــوعاً هلـــا يف التفكـــري يف التنميـــة أو النهضـــة ال ميكـــن أن يتجاهـــل أمهيـــة الـــرتاث
الوقت نفسه.

ومـــن االجتاهـــات اجلديـــدة الـــيت أحل عليهـــا الـــدكتور اجلـــابري يف مؤلفاتـــه إعطـــاء األولويـــة للبعـــد 
الثقايف يف عملية التنمية، على أن هذا البعد ال يعين إحـالل املثقفـني حمـل الساسـة ورجـال األعمـال، 

الفكريــة تنــوب عــن املمارســة السياســية والفعاليــة االقتصــادية، وال جعــل التــأمالت الثقافيــة واملشــاغل 
وإمنا يعين قيام نوع من اإلمجاع الفكري بني مجيع التيارات السياسية والطبقات والفئات حول قضايا 
وأهــداف وطنيــة وقوميــة تفرضــها الظــروف الراهنــة علــى األمــة ككــل كاحلاجــة إىل تنميــة بشــرية عربيــة 

تصادي قومي هـادف، واحلاجـة إىل إقـرار دميقراطيـة حقيقيـة تعطـي الشـرعية شاملة يف إطار تكامل اق
ملمارســة ســلطة احلكــم علــى الصــعيد القطــري ولبنــاء العالقــات واالرتباطــات الوحدويــة علــى الصــعيد 
العــريب العــام، واحلاجــة إىل االســتقالل الثقــايف مقابــل االخــرتاق الثقــايف، والــذي يعــين أي االســتقالل، 

والوقــــوف يف وجــــه ثقافــــة االخــــرتاق الــــيت تكرســــها وســــائل اإلعــــالم الدوليــــة الســــمعية عــــدم التبعيــــة، 
والبصـــرية، مـــع التفـــتح يف الوقـــت نفســـه علـــى مكتســـبات احلضـــارة احلديثـــة ذات الطـــابع اإلنســـاين، 

والعمل على تثبيتها وتبيئتها يف إطار اسرتاتيجية التجديد من الداخل.
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ثقايف، إال أنـه ال يهمـل األبعـاد األخـرى، ويركـز يف الوقـت ومع إعطاء اجلابري األولوية للبعد ال
نفسه على أن التنميـة إمنـا هـي العلـم حـني يصـبح ثقافـة، ذلـك العلـم لـيس بوصـفه معـارف صـحيحة 
مستخلصــة مــن دراســة حتليليــة للواقــع املــادي واالقتصــادي واالجتمــاعي فحســب، وإمنــا بوصــفه أوالً 

الـــيت ال يؤسســـها العلـــم هـــي عنـــوان التخلـــف يف عصـــرنا: وقبـــل كـــل شـــيء الـــروح النقديـــة، فالثقافـــة
التخلف بوصفه اجلمود على أوضاع قدمية مل تعد قابلة للتطور والتقدم.

ويف تقوميـــه للعمليـــة التعليميـــة التعلميـــة يف وطننـــا العـــريب يـــرى أن املـــدارس واملعاهـــد واجلامعـــات 
نقدية اليت تتميز باملرونة واألخـذ بالنسـبية، 
أو الثقافة الفارغة من العلم، ثقافة التلقني، ثقافة الفهم الرتاثي للرتاث. ومن هنا صار التعليم تعليمـاً 
ـــاً يصـــنع عقـــوالً راكـــدة أســـطورية.  تقنويـــاً يصـــنع عقـــوالً قانونيـــة دوغمائيـــة أو تعليمـــاً ميثولوجيـــاً تلقيني

هذين النوعني هو غياب السؤال النقدي، غياب روح البحث عن احلقيقة.والقاسم املشرتك بني

ومن هنا كانت ضرورة ربط التنمية الثقافية يف الوطن العريب بنقد العقل وجتديد الفكر، وذلك 
حينما يتعلق األمر بالبعد الثقايف يف التنمية.» التجديد من الداخل«هو املعىن الذي يعطى ملفهوم 

يم إذا كـان حيظـى مبكانـة بـارزة يف أدبيـات التنميـة فـإن ذلـك ال يكـون غالبـاً مـن ويرى أن التعل
أجل التعليم ذاته، وال من اجل نشر املعرفة العلمية وتطوير الثقافة وحتديث العقـل والذهنيـة، بـل مـن 

إعـــــداد األطـــــر، البحـــــث «أجـــــل مـــــا ينســـــب إىل التعلـــــيم مـــــن دور أساســـــي يف التنميـــــة االقتصـــــادية 
، ودليـل ذلـك تلـك النظريــة الـيت تـرى أن التعلـيم اســتثمار إمنـا تكـرس نظـرة اقتصــادية »خلالعلمـي... ا

ضــيقة إىل التعلــيم فــال تــرى فيــه إال ميــداناً اقتصــادياً ينطبــق علــى مــا ينطبــق علــى امليــادين االقتصــادية 
األخرى مع فارق واحد وهو أن مردوديته للمستقبل أكثر مما هي للحاضر.

نظرة االقتصـادية الـيت تتجاهـل الثقافـة عمومـاً وال تـرى فيهـا غـري التعلـيم إمنـا وهو يف رؤيته أن ال
للمسـتقبل، ولكنـه إشـعاع يف احلاضـر »غرس«جتحف حىت يف حق هذا األخري، صحيح أن التعليم 

أيضاً.
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والنظــر إىل التعلــيم مــن هــذه الزاويــة االقتصــادية مهمــا اتســعت وانفرجــت ال يســتطيع أن حيــدد 
كا» مردوديتـــه«

ببعضهم اآلخر، ودفعهم إىل االخنراط الواعي يف مشروع مسـتقبلي هلـم كجماعـة أو أمـة، ولإلنسـانية 
مجعاء، فضالً عن دوره يف نشر املعرفة العلمية وتنظيم الفكر وعقلنة السلوك.

ال تقبــل القيــاس الكــم/ االقتصــادي، هــي مــا نعنيــه أساســاً مبفهــوم وهــذه اجلوانــب املعنويــة الــيت
للتنمية. والتنمية البشرية ال تكتسب معناهـا احلقيقـي إال إذا نظـر إليهـا وقبـل كـل شـيء البعد الثقايف 

احلضاري العريب فريى أنه ينزع إىل حتقيق األهداف األربعة التالية:أما املشروع 
ـ الوحدة.1
ـ التمدين.2
ـ الدميقراطية.3
ـ العقلنة.4

وإن العمل العريب لن يستطيع أن يتحـرك خـارج نطـاق تنميـة التخلـف وتعميـق التبعيـة للخـارج 
تمـــدين والدميقراطيـــة والعقلنـــة، مـــا مل يؤســـس علـــى هـــذه اخليـــارات االســـرتاتيجية األربعـــة: الوحـــدة وال

ومســتقبل العــرب رهــني مبــا ســينجزه العــرب أنفســهم يف إطــار هــذه اخليــارات، إذ إن النظــرة املســتقبلية 
إىل قضـــايا النهضـــة والتنميـــة يف الـــوطن العـــريب لـــن تكـــون مســـتقبلية حقـــاً إال إذا قامـــت علـــى أســـس 

عقالنية نقدية تستند إىل الواقع.

نتــه هــو عالقتنــا برتاثنــا وفهمنــا ملعطياتــه فهمــاً ميكننــا مــن جتديــد هــذه ولعــل أول مــا ينبغــي عقل
املعطيـــات مـــن داخـــل الـــرتاث نفســـه بالصـــورة الـــيت جتعلهـــا قـــادرة علـــى االرتبـــاط والتـــأقلم مـــع شـــروط 

النهضة ومتطلبات التنمية الشاملة.
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رض والكواكــب مــن عبــادة األأمــا منــاحي عالقتنــا برتاثنــا فتتمثــل يف عقلنــة الــدين باالرتفــاع بــه 
إىل عبادة إله متعال ومنزه، مث عقلنة هـذه األلوهيـة املنزهـة نفسـها مـن خـالل علـم الكـالم والفلسـفة، 

العلـم بفصـله عـن السـحر . وعقلنـة »مـع ابـن باجـة وابـن رشـد«كبحث يف الطبيعة ومـا وراء الطبيعـة 
والكهانة وربطه بالعاديات أي مبا جتري به العادة مـن الظـواهر الطبيعيـة (مـع ابـن اهليـثم وابـن النفـيس 
وغريمها)، وعقلنـة احليـاة االجتماعيـة بـربط العالقـات فيمـا بينهـا مبنطـق التجـارة واالقتصـاد الصـناعي، 

.»ابن خلدون«الواقعي والسببية االجتماعية مع وليس آخراً عقلنة التاريخ بربطه باإلمكان وأخرياً 

أمــا اإلنســـان املعاصــر يف ظـــالل هــذا العصـــر فــريى اجلـــابري أن هــذا اإلنســـان جيــد نفســـه منـــذ 
والدته يف عامل سريع التغري ومغاير متاماً للعـامل الـذي كـان يعـيش فيـه أسـالفه األقـارب واألباعـد علـى 

حد سواء، وغدت اآللة هي الطبيعة نفسها يف
ضيقة. أما اليوم فاملكننة واألوتوماتية واملعلوماتية تغزو مجيـع ميـادين احليـاة، وصـار اإلنسـان الـذي ال 

سلوكياً واجتماعيـاً فقـط مـع هـذا سيرىب منذ طفولته املبكرة على التعايش والتعامل فكرياً وعملياً ولي
بيعــة اآللــة املغــزوة بــالعلم والنقانــة إنســاناً ال يســتطيع أن حييــا ويعــيش يف هــذا الــنمط اجلديــد مــن الط

العصــر، وال أن حيقــق ذاتـــه أو أن ينــتج ويبــدع، وأصـــبحت الدميقراطيــة ضــرورة مـــن ضــرورات عصـــرنا 
إلنســان هــذا العصــر، هــذا اإلنســان الــذي مل يعــد جمــرد فــرد مــن رعيــة بــل هــو مــواطن يتجــدد كيانــه 

هي احلقوق الدميقراطية ويف مقدمتها احلق يف اختيار احلاكمني ومـراقبتهم وعـزهلم، جبملة من احلقوق 
فضــالً عــن حــق احلريــة، حريــة التعبــري واالجتمــاع وإنشــاء األحــزاب واجلمعيــات والنقابــات، واحلــق يف 

التعليم والعمل، واحلق يف املساواة وتكافؤ الفرص السياسية واالقتصادية وغري ذلك.

دميقراطية بوصـفها حقـاً ال شـيء يـربر تعليقـه أو وضـعه حتـت الرقابـة أو الوصـاية فاحلاجة إىل ال
مــن أي جهــة كانــت، وأيــة أهــداف تطرحهــا الدولــة يف عــامل اليــوم ال جيــوز وضــعها فــوق الدميقراطيــة 

وحقوق اإلنسان.
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العـــريب مل حيقـــق بعـــد كـــل شـــروط وجـــوده ويف مقـــدمتها »املـــواطن«ويـــرى اجلـــابري أن مفهـــوم 
، ولكـن نـادراً مـا »اإلنسـان العـريب«واطنـة داخـل الدولـة القطريـة نفسـها. وطاملـا حتـدثنا عـن حقوق امل

، ذلــك أن مفهــوم املــواطن مل يــدخل بعــد قــاموس لغتنــا علــى حــد »املــواطن العــريب«نســتعمل عبــارة 
» ملواطنـةا«املرتبطـة بفكـرة » املـواطن«تعبريه، ومل حيتل بعـد املكانـة الالئقـة بـه يف تفكرينـا إذ إن فكـرة 

حـــىت عـــن حقـــل تفكرينـــا. والوحـــدة العربيـــة وبـــاحلقوق املدنيـــة والسياســـية وبغريهـــا غائبـــة عـــن واقعنـــا و 
املنشــودة، وهــي الوحــدة الــيت ســتكون قــادرة علــى االســتجابة ملتطلبــات احلاضــر واملســتقبل جيــب أن 

تكون وحدة مواطنني ال وحدة رعايا.

ويــرى أن مــا هــو مطلــوب حاليــاً هــو قيــام كتلــة ت
القطــري، ومجيــع الــدول العربيــة علــى الصــعيد القــومي، كتلــة ال تــرتبط باملشــروعات اإليديولوجيــة الــيت 

رة ســواٌء أكانــت مجاعــات أو أحزابــاً أم دوالً وتكــتالت، بــل حانــتضــعها أمامهــا الفئــات املتصــارعة املت
ة والدميقراطية واالستقالل الثقايف، واألخذ مبعطيـات احلضـارة تنطلق من األهداف واحلاجة إىل التنمي

اجلميع.

وال تتطلب الكتلة التارخيية من األحزاب والتشـكيالت احلاضـرة التضـحية بأحالمهـا، والتخلـي 
فيهــا دكــر لتارخيهــا، وإمنــا تتطلــب منهــا فقــط الــتخلص مــن الشــرنقة املرتهلــة الــيت جتــعــن أمسائهــا والتن

من جديد.

وى ويؤكــد اجلــابري أن التنميــة الشــاملة يف الــوطن العــريب ال ميكــن أن تكــون شــاملة علــى مســت
القطــر الواحــد إذا مل تكــن تصــدر عــن اســرتاتيجية يف التنميــة شــاملة للــوطن العــريب كلــه، وحيتــل البعــد 

الثقايف األولوية يف هذه التنمية.
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ويرى أخرياً أنه ال ميكن تعميق الوحدة الثقافية يف أقطار املغرب العريب بغري اللغـة العربيـة وال خـارج 
ثقافتها اليت تنتظر التجديـد، وإن أ

طالــب مغــريب يف اخلــارج 20000هنــاك «املتعلمــني فيهــا ووجــود اآلالف مــن الطــالب منهــا يف أوروبــا 
، ميكن أن تسهم يف جتديد الثقافة العربية مـن داخلهـا بتوظيـف معطيـات الثقافـة »% منهم يف فرنسا80

لميـــة واملنهجيـــة إذا هـــي وفـــرت ملثقفيهـــا إمكـــان االتصـــال والتعـــاون بـــني بعضـــهم وبعضـــهم األوروبيـــة الع
اآلخر، وبينهم مجيعاً  وبني املثقفني والعلماء يف الوطن العريب.

ومــن دون شــك فــإن تعمــق الوحــدة الثقــايف يف أقطــار املغــرب العــريب ال ميكــن أن يكــون بغــري 
ظــر التجديــد انطالقــاً مــن أن العمــل الثقــايف املوحــد يف املغــرب اللغــة العربيــة وال خــارج ثقافتهــا الــيت تنت

العريب ستكون له آثار إجيابية على العمل الثقايف العريب كله.

ومــن مهــام التنميــة الثقافيــة يف الــوطن العــريب باإلضــافة إىل اعتمــاد اللغــة العربيــة نشــر قواعــد احلــوار 
عـــد هـــي فهـــم اآلخـــرين مـــن داخـــل مرجعيتـــه يف وتعميمهـــا، وهـــذه القوا» نســـبة إىل ابـــن رشـــد«الرشـــيدي 

احلــوار، وإقــرار احلــق لــه يف االخــتالف، وبنــاء العالقــة معــه علــى أســاس الــتفهم والتســامح، وإذا مل يؤخــذ 
عيه ملقتضــيات التحــديث ا

ل تنمية بشرية حقيقية.والتجديد، واليت تشكل الشروط الضرورية لك
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