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  التعليم العريب يف مواجهة التحديات
  

  )∗(حممود السيد. د

  

حناول يف هذا البحث املوجز أن نتعرف بعض مالمح النظام التعليمي العريب، 
ونقف على بعض التحديات اليت يواجهها يف العصر احلايل، لنتوصل أخرياً إىل رسم 

  .بعض الصوى ملواجهة هذه التحديات

  لتعليم العريب من مالمح نظام ا-أوالً

 فيه على النوع،  غلبة الكممع ،من يلق نظرة على واقع نظام التعليم العريب جيد أنه
عاجز عن استيعاب كل الطالبني له بسبب التزايد السكاين من جهة، وتزايد الطلب 

األمر الذي جيعل معظم القيادات التربوية يف «االجتماعي على التعليم من جهة أخرى 
تربوي أمام الواقع الذي ال ة تفقد زمام املبادرة والقدرة على توجيه الشأنالدول العربي

يفرض نفسه، فتغدو أمام األفواج الطالبية املتدافعة يف موقف املنفعل الراضخ ال يف 

  .)١(»موقف الفاعل املوجه
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وإذا كان النظام التعليمي ال يستوعب مجيع األطفال الذين هم يف سن االلتحاق 
 فإن نسبة التسجيل اإلمجايل اخلام يف هذه املرحلة هو يف ،التعليم األساسيباملدرسة يف 

املسجلني يف املدرسة ثابتة ٪ يف عدد من الدول العربية، وستبقى نسبة غري ٩٥حدود 
، وهي يف حدود تسعة ماليني طفل كما تشري التوقعات ٢٠٢٥ حىت عام نسبيا

نسني يف خمتلف مراحل التعليم، وإن اإلحصائية، وسوف يستمر الفارق القائم بني اجل
  .تكن الفجوة بني املقيدين من الذكور واإلناث ستضيق

ومن املالحظ أن خمرجات نظام التعليم العريب ليست على املستوى املطلوب 
. والنوعية املرغوب فيها، وأن مثة بوناً بني األهداف املرسومة والنتائج املتوصل إليها

٪ من الدخل القومي ٥الذي يزيد على ، كبري على التعليموعلى الرغم من اإلنفاق ال
يف بعض الدول العربية، إال أن اتمع مل يلمس آثاره اليت كان يتوقعها يف اإلنتاج 

  .)٢(والتنمية الشاملة
استمرار «وإذا كانت آثار التربية آثاراً بعيدة املدى وغري منظورة دوماً فإن 

نيع يف بلدان عربية عرف أكثرها التعليم العجز عن دخول مرحلة التصالتخلف و
ق واضح بني التوسع مام العني اردة، وتشهد على فرمنذ نصف قرن، أمور جتأر أ
م أعداد املعلمني واملدارس، والنتائج احلضارية هلذا  ومن ثَ،الكمي يف أعداد املتعلمني

  .)٣(»التوسع
ية ما نشهده يف معظم ولعل خري شاهد على عجز كثري من النظم التعليمية العرب

الدول العربية من بطالة لدى املتخرجني تزداد اتساعاً يوماً بعد يوم، ومن هجرة للمثقفني 
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بلغت مستويات خطرة ومريرة، يشري إىل أن النظام التعليمي العريب مل يؤد دوره يف هذا 
  .اال، ومل يفعل إال القليل ملكافحة ظاهريت البطالة واهلجرة لدى املتعلمني

وبدالً من أن يعيد النظر يف مناهجه وأقسامه واختصاصاته لتالئم حاجات السوق 
املتجددة خضع يف معظم األحيان للضغط االجتماعي، وعجز عن توليد بىن تعليمية 

 ، وتنويع االختصاصات وجتديدها والتدريب املستمر،جديدة فيها من املرونة والتشعيب
ص وسوى ذلك، مما جيعلها أقدر على تكوين ومشاركة مؤسسات العمل والقطاع اخلا

. متعلمني ميلكون من املعارف واملهارات واخلربات ما ييسر امتصاصهم يف سوق العمل
وهذا هذا فضالً عن فقدان االرتباط غالباً بني اخلطط التربوية وخطط القوى العاملة، «

للتنمية االقتصادية جيعل الصلة شبه مفقودة بني احلاجات احلالية واحلاجات املقبلة ما 
  .)٤(»واالجتماعية والتوسع القريب والبعيد للنظام التعليمي

وتعاين التربية العربية من اضطراب يف فلسفتها التربوية نتيجة لعدم حتديد الفلسفة 
 األمر يلقي االضطراب بدوره على السياسة التربويةوهذا االجتماعية حتديداً واضحاً، 

ومل يتحقق اهلدف األساسي من التخطيط . واخلطط التربويةواالستراتيجيات التربوية 
التربوي يف ترمجة اخلطط التربوية إىل مشروعات وبرامج خاصة، إذ إن اهلدف 
األساسي من التخطيط التربوي مل يتم حتقيقه يف الوطن العريب وذلك جبعل التربية 

  .الستهالكية عليهاتوظيفاً مثمراً لألموال اليت تنفق بدالً من غلبة طابع اخلدمة ا
أما املناهج التربوية فثمة بطء شديد يف مواكبتها روح العصر، عصر العلم والتقانة 

واملعلوماتية، واالستجابة ملتطلباته من جهة وملقتضيات سوق العمل » التكنولوجيا«
وحاجات التنمية واتمع من جهة أخرى، والقصور يف بناء الفرد بناء متكامالً 

  .خاصة يف اجلوانب العملية والقوميةو ،تطوراً من مجيع الوجوهومتوازناً وم
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وما تزال اإلدارة التربوية يف جوهرها وبنيتها حمافظة وقدمية ال تستجيب حلاجات 
التطور السريع، وهي إدارة تسيري ال إدارة تطوير، وهي مقصرة عن مواجهة حاجات 

 مراحل التعليم واالستجابة للتربية املستقبل التربوي ومستلزمات التوسع املتوقع يف خمتلف
املستمرة والتعليم غري النظامي وما قبل التعليم املدرسي، كما أا مقصرة عن االستجابة 

  .للتطور السريع يف أساليب اإلدارة التربوية احلديثة والتقنيات التربوية املعاصرة
افتقار تكرار عليها، وومثة قصور يف مناهج إعداد املعلمني وتدريبهم، وغلبة النمطية وال

لبحث والتجريب التربوي، فضالً عن تدين رواتب مؤسسات اإلعداد والتدريب إىل ا
  . آثاره السلبية على العملية التعليميةتظْهراملعلمني يف بعض الدول العربية، وهذا كله 

ومن أكثر جوانب التربية عصياناً على التجديد أساليب االمتحانات والقياس 
إذ إا يف األعم األغلب ال تقيس ما وضعت له، وتغلب عليها التقليدية، ومثة والتقومي، 

  .جوانب من شخصية املتعلم ال تقيسها، وال تتوجه إليها
وإذا استمرت أوضاع التعليم مستقبالً على ما هي عليه من حيث الكم والنوع 

ن القادم من حيث  مشكالت ال حصر هلا يف القرلى األمة العربية أن تتوقع فعليافإن ع
عدد التالميذ والراسبني واملتسربني واخلرجيني من ذوي الزاد اهلزيل الذي ال يؤهلهم 
ألي عمل منتج، وسيكونون طالب وظائف بصرف النظر عن اإلنتاجية املتدنية هلذه 

 ،رغم نقص أو انعدام إنتاجيتهابوإذا أوجدت الدولة هلم مثل هذه الوظائف . الوظائف
 على ميزانيتها العامة، وتكون الدولة قد خسرت مرتني األوىل  إضافياعبئاً يكونفهذا 

  .)٥(يف اإلنفاق على تعليم هزيل، والثانية يف اإلنفاق على توظيف عقيم
وغين عن البيان أن مشكلة النظام التعليمي العريب ليست مشكلة فنية فقط 

ليب الربط الفين بني منو  وعلى إتقان أسا،تقتصر على التجويد النوعي هلذا النظام
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التربية وحاجات العمالة، وإمنا هي قبل كل شيء تتمثل يف أن يعقد النظام التعليمي 
حواراً صرحياً مع النظام االقتصادي والسياسي واالجتماعي بغية املعاجلة املتكاملة 

سيما هلذه النظم كافة سعياً وراء التنمية الشاملة، وحتقيقاً ملطالب الوضع العاملي وال
  .مطالب الثورة العلمية والتقانية فيه

   من حتديات األلفية الثالثة-ثانياً
لو رحنا نعدد التحديات اليت حيملها قرننا احلايل ألعيانا احلصر، ولسهولة الوقوف 
على بعضها نشري إىل أن املتخصصني بالدراسات املستقبلية يرون أن مستقبل العامل إذا 

 سيكون أشد ازدحاماً بالسكان، إذ - ى ما هي عليهاستمرت األوضاع احلالية عل
 ملياراً يف اية هذا القرن، وسيكون ٣٠ وإىل ٢٠٣٠سيصل إىل عشرة مليارات عام 

 أقل استقراراً من الناحية البيئية، وأكثر تعرضاً لالضطراب واليار األوضاع الصحية
ة، وتدهور األرض املزروعة، وازدياد الفقر، واستمرار التباين بني الدول الغنية والفقري

 يؤدي إىل تغري وهذا ما اجلوي، دة أزمات املياه، وازدياد تغري تركيب الغالفوتزايد ح
النقراض، فضالً عن أن القرن احلايل لاملناخ، وازدياد تعرض بعض احليوانات والنباتات 

واصالت وامل» التكنولوجيا«هو عصر التفجر املعريف املتسارع واملعلوماتية والتقانة 
.  االحتياج املاديملصلحةالسريعة، وهو عصر العنف واملخدرات واحنسار القيم اإلنسانية 

  .وفيما يلي وقفة على بعض من هذه التحديات على الصعيدين العريب والعاملي
   التفجر السكاين- ١

كانت املشكلة السكانية وما تزال مشكلة عاملية كربى، وتأخذ اليوم أبعاداً 
ة بتدابري على املستوى العاملي قد تكون ال إنسانية، وتفرض على الدول خطرة، منذر

  .املتخلفة إجراءات صارمة أحياناً
 إىل أن األرض -  وهي ختتلف من مصدر إىل آخر-وتشري التقديرات املتوسطة 

، كما تشري بعض دراسات البنك الدويل إىل ٢٠٢٥ستضم مثانية مليارات ونصفاً عام 
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رض سيتوقف عند عشرة مليارات أو أحد عشر ملياراً يف منتصف أن جمموع سكان األ
القرن احلايل، يف حني تبني دراسات أخرى أن جمموع سكان األرض يف ذلك الوقت 

٪ من جممل ٩٥سيصل إىل أربعة عشر ملياراً ونصف، كما تشري اإلحصاءات إىل أن 
  .)٦(يةان النام سيكون يف البلد٢٠٢٥الزيادة العاملية يف عدد السكان حىت عام 

وهذه الزيادة املتوقعة ختلق مشكالت ضخمة تتصل بتوفري املواد الغذائية وصيانة 
 ومثة تضييق من الدول. البيئة واألمن العاملي واالضطرابات والثورات االجتماعية

املتقدمة على الدول النامية للحد من اهلجرة إليها، كما تنمو يف عدد من البلدان يف 
  .فاشية جتاه القادمني إليهاالعامل نزعات 

وتشري البيانات يف الوطن العريب وهي متفاوتة يف تقديراا إىل أن عدد سكان 
 مليون نسمة، وينجم عن هذا التزايد ٤٥٠ قُرابة ٢٠٢٥الوطن العريب سيبلغ عام 

الكبري تزايد يف أفراد القوى العاملة تزايداً قد يؤدي إىل بطالة مستشرية وعجز اخلدمات 
عامة كالكهرباء واملاء واملواصالت وسواها عن الوفاء حباجات السكان املتعاظمة ال

واتساع أحزمة الفقر حول املدن ويف األرياف، وتكاثر األفراد املهمشني، وما قد يرافق 
ذلك من اضطرابات اجتماعية وخماطر أمنية، ومن تزايد العنف وتكاثر عصابات 

ات النقمة االجتماعية واالقتصادية اليت التخريب والتدمري وسوى ذلك من أمار
وأخطر من ذلك كله ابتالع . تستشري يف أوساط الكتل البشرية الكثيفة واحملرومة

تزايد احلاجة إىل املعونات والقروض إنّ  و.ة السكانية الضخمة جلهود التنميةالزياد
يضاً لغزو ، ويفتح الباب عر متعذِّرا األخذ بسياسة اقتصادية مستقلةجيعلوالديون 

  .)٧(الرساميل األجنبية
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 إذ إا تشري إىل ،واملشكلة السكانية تطرح إحدى املشكالت التعليمية اهلامة
التفجر الطاليب الناجم عن التزايد السكاين، وإىل النتائج اليت تنجم عن فتوة 
السكان، وتطرح مشكلة األمن الغذائي ومشكلة البطالة واألمن االجتماعي 

سياسي ومسألة اإلنتاج واإلنتاجية ووسائل تطويرمها عن طريق اللجوء واالستقرار ال

  .إىل التقانة احلديثة املالئمة
   األمية- ٢

 قبلأكدت  أشار اإلعالن العاملي حول التربية للجميع إىل أن دول العامل قد
 يف ي حلقوق اإلنسان، أن لكل شخص حقا اإلعالن العامليفأكثر من أربعني عاماً، 

لعامل ، إال أنه على الرغم من اجلهود اليت بذلتها الدول يف مجيع أرجاء االتعليم
 مليوناً من الراشدين ثلثاهم من ٩٦٠ما يزال أكثر من لضمان حق التربية للجميع، 

النساء هم أميون، كما أن األمية الوظيفية متثل مشكلة بارزة يف مجيع البلدان سواء 

  .يف البلدان النامية أو الصناعية
كثر من ثلث الراشدين يف العامل ال سبيل هلم إىل املعرفة املطبوعة واملهارات وأ

 حيام ومساعدم على التشكل جودةوالتقنيات اجلديدة اليت من شأا حتسني 

  .والتكيف مع التغري االجتماعي والثقايف
ئة مليون طفل وأعداد ال حتصى من الراشدين إكمـال بـرامج            ويتعذر على م  

ضور يف   يستجيبون ملتطلبات احل   ، ماليني آخرين  سوف يكون حظ  ساسية، و التربية األ 

  .)٨(م ال يكتسبون املعارف واملهارات األساسيةهذه املرحلة التعليمية، وإ
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ومن املتوقع أن يبقى سبعون مليوناً من األميني يف العقد القادم متوضعني يف أحزمة 
 مثل البدو والالجئني وخاصة ،بني األقلياتالفقر واملناطق النائية واحملرومة واملعزولة و

  .)٩( سنة وبني النساء والفتيات٤٥-١٥الفئة العمرية من 
إن ضبط النمو السكاين واحملافظة على البيئة من القضايا اجلوهرية احلامسة اليت 
تستحق نظرة متعمقة تؤدي إىل استجالء العالقة العضوية بني ظاهرة األمية من جهة 

  .)١٠( أخرىنية ومشكلة البيئة من جهةواملشكلة السكا
بىن عليها منظور حمو األمية على أنه عملية وهذه العالقة متثل اخللفية اليت ي

اللذين  السكاين واحملافظة على البيئة، تنموية تعليمية، وأثره يف كل من ضبط النمو
ية ومن ة اليت تواجه دول العامل الثالث أو الدول النامييعدان من التحديات الرئيس

  .بينها وطننا العريب
ولكي تقوم املرأة بدورها يف املسألة السكانية واحملافظة على البيئة البد من وضع 
خطة شاملة تكثف فيها برامج حمو األمية، وتعطى األولوية فيها للمرأة التحاقاً بالتعليم 

  .)١١( يف العملية التنموية وتذليالً للعقبات املعترضة ومشاركةًومتابعةً
  :رحم اهللا أمري الشعراء أمحد شوقي إذ يقولو

ــش ــساُء ن ــةأْوإذا الن  ن يف أمي
  

 رضع الرجال جهالـةً ومخـوال      
  

                                                           
 تعليم - حنو رؤية استراتيجية لتعليم الكبار يف الوطن العريب-الدكتور شكري عباس حلمي )٩(

 .١٢٠ ص١٩٩٦ تونس - املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-الكبار وحتديات العصر
أمية املرأة والتنمية وحتديات القرن  حمو -املؤمتر اخلامس للمجلس العاملي لتعليم الكبار )١٠(

 .١٦ ص١٩٩٤ القاهرة -احلادي والعشرين
 وزارة الثقافة السورية - تعليم الكبار وحتديات القرن احلادي والعشرين-الدكتور حممود السيد )١١(

 .٢١ ص١٩٩٧ دمشق - الندوة الوطنية حول تعليم الكبار-ومنظمة اليونسيف
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   التبعية االقتصادية- ٣

يتضاءل يف عاملنا املعاصر دور الدولة نتيجة لسيطرة الشركات االقتصادية العاملية 
تسابق عسكري اب يرى أن ما عرفه العامل من  جعل بعض الكتالكربى إىل حدٍّ

وتنافس على السالح قد أخذ حيل حمله التنافس االقتصادي والسباق التقاين وخمتلف 
أشكال احلرب التجارية، وتقود الشركات العاملية املتعددة اجلنسية لواء االقتصاد العاملي 
 اجلديد، ويعمل هذا االقتصاد العاملي بإصرار وبعون من السياسة والتقانة على حتطيم

 االقتصادية املالية بني الشعوب، ال من أجل توليد عامل إنساين عادل يف خدمة احلواجز
  .اإلنسان، بل من أجل مصلحة الشركات القائدة والدول الرائدة يف هذا اال

وتتعامل الدول مع هذا االقتصاد العاملي اجلديد الفاتح والغازي تعامالً يربح فيه 
و بعضها أن تكيف اقتصادها من خالله األقوى، وقد تستطيع الدول املتقدمة أ

 غري أن اخلاسر فيه ال حمالة هو البلدان النامية، ومعها الطبقة الفقرية اليت ،ملصلحتها
تزداد فقراً يف العامل كله وسط هذا النظام االقتصادي العاملي الذي جيعل اقتصاد العامل 

كان اموعات ٪ فقط من أبنائه على أكثر تقدير، إذ ال يزيد عدد س٢٠يف يد 
٪ من سكان العامل، ولكنها ١١االقتصادية يف اليابان وأوربا والواليات املتحدة على 

٪ أو أكثر من صادرات العامل، وهذا ما يؤكد أن من ميلك ناصية ٩٠تسيطر على 

  .)١٢(املعرفة والتقانة ميكن أن ميلك أوراق اللعبة االقتصادية
ده على العامل أكثر مما يعتمد على نفسه وما يزال الوطن العريب يعتمد يف اقتصا

٪ من استهالكه للحبوب، وسيزداد العجز يف اللحوم ومنتجات ٥٥فهو يستورد 
. األلبان والبيض والزيوت، كما سيزداد االعتماد على سوق الدول الصناعية املتقدمة

مل بني ومثة عالقات اقتصادية غري متكافئة مع العامل اخلارجي، فضالً عن حمدودية التكا
                                                           

 .ن مراجعة استراتيجية تطوير التربية العربية نقالً ع١٦املرجع السابق ص )١٢(



  )٢(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 

٣٢٨

 التفاوت يف الثروة والدخل، وزيادة  من الناحية االقتصادية واستمرارالدول العربية
االختالل بني التعليم والعمل، وما يزال اندماج كل من األقطار العربية يف السوق 

  . بصورة متفرقة، وما تزال التجارة البينية داخل األقطار العربية منخفضةجيريالدولية 
الً لألرصدة وهروباً لرؤوس كُّة ارتفاعاً يف املديونية وتأن مثيضاف إىل ذلك أ

 األموال، وعدم استثمار ما هو موجود منها يف الوطن العريب يف األعم األغلب يف
 مما يرسخ التخلف ويزيد من التبعية يف املرحلة القادمة، كما أن ،مشروعات إنتاجية

  .تنموية احلقسيطرة النـزعات االستهالكية حيول دون النهضة ال

  »التكنولوجيا« القصور يف مواكبة العلم والتقانة - ٤

كانت املوجة احلضارية األوىل اليت عرفها اإلنسان هي حضارة عصر الزراعة 
اليت بدأت منذ مثانية آالف سنة قبل امليالد، ونتج عنها استقرار » الثورة الزراعية«

  . القدميةاإلنسان وارتباطه باألرض وظهور احلضارات الزراعية

وأعقبتها موجة ثانية هي حضارة عصر الصناعة اليت بدأت أواخر القرن السابع 
، وبلغت أوجها أواسط القرن »الثورة الصناعية«عشر وبداية القرن الثامن عشر 

املدرسة «العشرين، وطغى الطابع الصناعي على كل شيء فيها حىت الفنون والتربية 
  .»خلإ...األفواجمصنع إلنتاج املتعلمني، الفصول، 

وأواسط القرن العشرين بدأت يف الظهور موجة ثالثة بشرت مبيالد حضارة ما 
اليت جيري فيها غزو صر املعلومات، حضارة هذا القرن، بعد الصناعة، حضارة ع

 اإللكترونيات وسرعة االتصال واالنتقال، وسهولة عمالالفضاء واقتحام احمليطات واست
هور أمناط جديدة من احلياة االجتماعية والسياسية بدالً من ترابط العامل وتفاعله، وظ

  .منطية عصر الصناعة

ومفتاح احلضارة احلديثة التعددعلى التركيب، وهي  والقدرةُ واملرونةُ والتنوع 
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حتتاج إىل عقلية جديدة تستطيع التعامل معها، وحتتاج إىل تربية جديدة وإىل تعليم 

  .)١٣(م الصناعة والزراعةلعصر املعلومات بدالً من تعلي
 وغدا العقل البشري هو العنصر احلاكم يف الثورة الصناعية الثالثة وثورة

بعد أن كان التجار ورأس املال » اإلنترنت«اإللكترون واملعلومات والشابكة 
حاكمني للثورة الصناعية األوىل، وبعد أن كانت الطاقة واإلدارة احلديثة حاكمني 

  .نيةللثورة الصناعية الثا

والتقانة يف  وإذا نظرنا إىل واقعنا العريب فإننا نالحظ أن استراتيجية تطوير العلوم
الوطن العريب قد أشارت إىل اهلوة بني الوطن العريب وامتالكه للقدرة العلمية والتقانية، 
إذ إن البلدان العربية مل تضع سياسات علمية وتقانية واضحة وشاملة، وما تزال املوارد 

، ومن )اإلنفاق( من حيث الكم مة العلوم والتقانة حمدودة نسبياصصها ألنظاليت خت
، كما أن أنشطة العلم والتقانة العربية نشأت )التأهيل والتدريب(حيث النوع 

وتوسعت حتت ضغط الطلب االجتماعي واحملاكاة السطحية ألنشطة العلم والتقانة يف 
تلك األخرية، وكان ارتباط أنشطة العلم الدول املتقدمة، ولكنها مل تتطور مع تطور 

والتقانة باحلاجات االقتصادية الفعلية ضعيفاً، وما تزال البيئة االجتماعية واالقتصادية 
غري قادرة على التفاعل الشديد مع العلوم والتقانة، وما تزال التبعية التقانية 

ناء منظومة متكاملة ذلك ألن امتالك ناصية العلوم والتقانة حيتاج إىل ب ،)١٤(متسارعة
ومتناسقة للعلوم والتقانة مرتبطة باملنظومات األخرى االجتماعية والثقافية واالقتصادية 

  .وغريها والسيما التنمية الصناعية وما تطرحه من وسائل
                                                           

 مركز ابن خلدون للدراسات - تأمالت يف مستقبل التعليم العايل العريب-الدكتور نبيل نوفل )١٣(
 .٣١ القاهرة ص-اإلمنائية

 .٥٤ مرجع سابق ص-نقالً عن مراجعة استراتيجية تطوير التربية العربية )١٤(



  )٢(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
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، إذ إن ز البحوث من استنبات العلم عربياومل تتمكن اجلامعات العربية ومراك
زال يف مناهجها ونظمها مقلدة ومقتبسة، كما أن ما جامعاتنا يف الوطن العريب ما ت

 ينفق على البحث العلمي يف مباينفق على البحوث العلمية ما يزال يف أدىن نسبة مقارنة 
  .الدول املتقدمة وحىت يف دول نامية

   االستالب الثقايف واهليمنة األجنبية- ٥

أنظمة املعلومات إن سرعة التقدم يف أنظمة االتصال الدويل واملواصالت وتطور 
واألقمار الصناعية زاد من سرعة االنفتاح العاملي والتعاون الدويل مما جعل العامل يتجه 
حنو التوحد والتكتل كما حصل يف أوربا، وقد أصبح العامل بفضل ثورة االتصاالت 
واملواصالت قرية صغرية يف خريطة الكون، وأصبحت اهليمنة الثقافية من الدول القوية 

  .بلدان النامية أمراً حمققاًعلى ال

ويف ظل هذا التطور حتولت التربية من شأن جمتمعي حمدود إىل قضية كلية أو 
البنك الدويل، «عاملية وإىل شأن دويل، وأخذت كربى منظمات األمم املتحدة 

على عاتقها تكوين حتالف دويل » اليونسكو، اليونسيف، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
  .بية للجميعمن أجل التر

 ا املختلفة متثل غزواً اقتصادياوجتدر اإلشارة إىل أن الصناعات الثقافية بأشكاهل
وتنتشر السلع الثقافية األجنبية انتشار . للوطن العريب فضالً عن الغزو الثقايف الفكري

النار يف اهلشيم يف أوساط الشباب بصورة خاصة، وال متثل الصحف والدوريات 
أما كثرا الكاثرة فتتجلى يف األفالم . باً ضئيالً من هذه السلعوالكتب إال جان

السينمائية ويف أدوات املوسيقا من أشرطة وأسطوانات وآالت وغري ذلك من أجهزة 
 اخلاصة باألطفال اللُّعب فضالً عن ،الفيديو والتسجيل وأجهزة التصوير املتطورة
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  .)١٥(والشباب والسيما اإللكترونية منها
جات الثقافية ديداً حقيقيا للوطن العريب اقتصاديا ا الغزو للمنتوميثل هذ

 فضالً عن تأثريه يف أمناط السلوك وخاصة عرب القنوات الفضائية، إذ تسرب وفكريا
متجيد العنف واستثارة الغرائز والشهوات وظهور خزعبالت، وما قضية عبدة 

  .الشيطان عنا ببعيدة

اً تابعاً، وبشكل أو آخر واكب نظام اإلعالم العاملي ولقد صرنا يف اإلعالم نظام
عندما تنقل » C.N.N«عقولنا واستلبنا إليه، فما من صانع قرار عريب إال وجيلس أمام 

حدثاً معيناً، أو عندما يرغب يف تعرف أخبار معينة، ويستمع إىل ما تبثه اإلذاعات 
اخلارجية أكثر  ة، ويثق باإلذاعاتالعاملية عن وطنه أكثر مما يستمع إىل اإلذاعات احمللي

  .)١٦(مما يثق بإذاعته
ومن املالحظ أننا مصابون على نطاق الساحة العربية بعقديت التصاغر والتكابر، 
التصاغر جتاه كل ما هو أجنيب، والتكابر جتاه الثقافة العربية اإلسالمية، مما يشكل خطراً 

  .خلخلة االنتماءكبرياً على اهلوية الثقافية العربية، ويعمل على 
   البيئة وتلوثها- ٦

ومن التحديات اليت نواجهها االختالل يف التوازن البيئي وتدهور األرض 
 حىت إنه يقال إن احلروب ،املزروعة وزيادة التصحر وتزايد حدة أزمة املوارد املائية

 املياه، إضافة إىل تزايد انقراض بعض احليوانات توفريالقادمة سوف تكون على 
اتات وإىل تلوث املاء واهلواء والنبات وازدياد نسبة الضجيج يف العامل، والتلوث والنب

                                                           
 مرجع سابق -كبار وحتديات القرن احلادي والعشرين تعليم ال-الدكتور حممود السيد )١٥(

 .٢٢ص
 .٨ ص١٧/١/١٩٩٧ تاريخ ١٠٣٧ العدد - جملة الوطن العريب-حممد حسنني هيكل )١٦(
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باملواد الكيماوية والنفايات النووية وسواها، ومشكالت املناخ النامجة عن التلوث 
 األرضية  ذلك ازدياد حرارة القشرة، ويشملكسيد الفحم بوجه خاصنائي أوعن ث

  .خلإ...وارتفاع مستوى البحر
انب االجتماعي من البيئة تواجه البشرية عدة مشكالت اجتماعية متوارثة ويف اجل

الثروة،  أو طارئة وخاصة ما يتعلق منها بنوعية العالقات األسرية واختالل توزيع
وزيادة سكان اتمعات الفقرية وزحفهم على املناطق األخرى الثرية، وما يرتبط بذلك 

ة على األكثر ثروة، وقصور التوازن والسواء من هجرات حملية وضغط اتمعات الفقري
النفسي مصطحباً مبشاعر فراغ روحي ومزيد من اإلحباط واإلحساس باالضطهاد، وما 

» اإليدز«يصاحب ذلك من ازدياد يف العنف وانتشار املخدرات وأمراض نقص املناعة 
  .خلإ...» اخلنازيرأنفلونزا«و

يف استنـزاف املوارد املائية وعدم كفاية وتتجلى املشكلة البيئية يف الوطن العريب 
إدارة مياه الصرف والنفايات الصلبة وتلوث اجلو يف املناطق احلضرية، وزيادة التصحر، 
واحنسار الغطاء النبايت، وانقراض العديد من النباتات واحليوانات، فضالً عن التلوث 

ار، عديد من األكسيد الفحم، وجفاف النائي أباملواد الكيماوية، وتلوث اجلو بث
  .خلإ...وحتوهلا إىل حبار للفضالت

 املؤسسات التعليمية إىل توعية الناس، وتكوين بواسطةوإذا مل توجه اجلهود 
االجتاهات اإلجيابية لديهم، ودفعهم إىل محاية البيئة واحلد من تلوثها، فستكون النتائج 

  .السلبية كبرية وضخمة
تفاقماً من مثل التلوث البيئي بشقيه املادي وسوف تزداد بعض املشكالت العاملية 

واملعنوي مع ازدياد اإلرهاب واملخدرات والفقر، ويف مشكالت تتجاوز قدرة الدولة 
  .الواحدة على التصدي هلا بعد أن أصبحت مشكالت عاملية
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   األمن الدويل وحقوق اإلنسان- ٧

البشر ما تزال على الرغم من املواثيق الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان وسالمة 
انتهاكات حقوق اإلنسان واتمعات تتفاقم يف ظل االحتياج املادي واحنسار القيم 

  .املعنوية

إىل حل   أن مفهوم األمن الدويل قد تغري إىل الدعوةومع أننا نالحظ حاليا
ما يزال منطق القوة هو السائد عاملياً، لمياً وعن طريق التفاوض واحلوار، املنازعات س

  .تزال شريعة الغاب هي املسيطرةوما 

وعلى الرغم من التوقيع على معاهدات واتفاقيات كثرية لنـزع السالح 
وخفض  ،»نوويا وكيماويا وبيولوجيا«النووي وحتطيم أسلحة الدمار الشامل 

موازنات التسلح، سواء يف الدول النامية اليت حتتاج إىل أن توجه مواردها ألنشطة 
 من براثن اجلهل والفقر واملرض، أو يف الدول املتقدمة اليت ميكنها التنمية للتخلص

أن توجه بعضاً من هذه املوازنات إىل أنشطة للتعاون الدويل ملساعدة الدول النامية 

ما يزال الرأي العام العاملي خاضعاً ، )١٧(واهليئات الدولية املعنية بالتنمية الدولية
 على نافذةًيكا، وما تزال املعايري املزدوجة هليمنة قوى الدول العظمى وخاصة أمر

النطاق العاملي جتاه كثري من القضايا ومنها قضية الصراع العريب اإلسرائيلي، حيث 
ن يدافع عن أرضه احملتلة  الضحية، وغدا ميف مواجهةتقف أمريكا إىل جانب اجلالد 

  . يف نظر هؤالءإرهابيا

عيد النظر يف أولويات التنمية وعلى الدول النامية يف الوقت نفسه أن ت

                                                           
 مركز - جامعة قطر- استراتيجية للتربية٢٠٠٠ أمريكا عام -حممد عزت عبد املوجود )١٧(

 .٦٥ ص١٩٩٢ الدوحة -البحوث التربوية
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يف ظالل األمن الدويل كي تتخلص من مظاهر التفسخ االجتماعي  واالستثمار
واحلروب األهلية والقبلية واخلالفات العرقية، وتوجه مواردها البشرية واملادية إىل 
أنشطة التنمية احلقيقية انطالقاً من أن اإلنسان هو غاية احلياة وهو وسيلتها يف 

  . نفسهالوقت

وجتدر اإلشارة إىل أن حضارتنا العربية اإلسالمية تتسم باحترامها القيم 
اإلنسانية، وتقدر اإلنسان أنى كان، وهي حضارة سالم وتعاون إنساين، تكره 
العدوان، ومتقت االستغالل، وتنبذ التطرف واإلرهاب، وتريد اخلري واهلناءة 

  .لإلنسانية مجعاء
   التحدي الصهيوين- ٨

ته، إنه حتد قائم علـى العـدوان،        د عاملي انطالقاً من طبيعته وجبلَّ     وهو حت 
والصراع معه ليس صراعاً على احلدود، وإمنا هو صراع على البقاء والوجـود،             

   حاء اهلوية العربية والذاتية الثقافية ألمتنا العربية والسيطرة على         ذلك ألنه يروم ام
وما امتناع إسرائيل . ها يف ضوء منطق القوةمقدراا وإمكاناا املادية واهليمنة علي 

 الفلـسطينيني   ومنعها عن إعطـاء   عن التوقيع على اتفاقية نزع السالح النووي،        
هم املشروعة يف إقامة دولتهم املستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وامتناعها حقوقَ

ناعهـا  عن االنسحاب من األراضي العربية احملتلة يف اجلوالن وجنوب لبنان، وامت          
عن حتقيق السالم الشامل والعادل، وعدم انصياعها للشرعية الدولية وقـرارات           
جملس األمن واألمم املتحدة، وإمعاا يف فرض احلصار على قطاع غزة والتعرض            
لقوافل احلرية الرامية إىل فك احلصار عن غزة، واالستمرار يف بناء املستوطنات،            

على طبيعة الكيان اإلسرائيلي يف عدوانيته      ما ذلك كله إال أمارات جلية وواضحة        
  .ته للسالمبوحمار
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   صوى ملواجهة التحديات-ثالثاً
ة اليت يواجهها التعليم العريب يف األلفية الثالثة بات يبعد أن تعرفنا التحديات الرئيس

ميكن ديات؟ وما السبل هلذه املواجهة؟ كيف نواجه هذه التح: لزاماً علينا أن نسأل
  :وى هلذه املواجهة متمثلة يفرسم بعض الص

مدارس «يف كتابيه » توفلر«أكد :  التركيز على التربية املستقبلية- ١
أن دراسة املستقبل » املوجة الثالثة«ويف كتابه » صدمة املستقبل«و» املستقبل

أساسية لفهم احلاضر وإدارة أزمانه، ودعا إىل تغيري جذري يف أهداف التعليم 
ان كيف يفكر وليس فيما يفكر، ويتعلم كيف يتعامل مع ومضامينه لتعليم اإلنس

. التغري السريع وما يصاحبه من غموض وعدم وضوح بل وفوضى يف بعض األحيان
يف العامل التقاين اجلديد سوف تتعامل اآلالت مع املواد يف حني «: »توفلر«ويقول 

 .)١٨(»يقتصر تعامل اإلنسان مع املعلومات واألفكار

ما مسات التربية املستقبلية اليت ينبغي للنظام : ل أمامناوالسؤال الذي ميث
  التعليمي العريب أن يأخذ ا ملواجهة التحديات؟

  :إن التربية املستقبلية املرجوة هي

  . تربية تغريية ال دائمة يف ركودها-
 . تربية إبداعية ال تربية الذاكرة وحدها-
 . تربية حوارية ال تلقينية-
 . تسلطية مستبدة تربية دميقراطية ال-
 . تربية انفتاحية ال انغالقية-

                                                           
وظيفي للكبار يف العامل  املركز الدويل للتعليم ال-»منظور عاملي«ار  تعليم الكب-جون لو )١٨(

 .٢٠٠رس الليان صالعريب بس
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 . تربية تقانية ال يدوية-
 . تربية تعاونية ال فردية-
 . تربية مستمرة ال آنية وقتية-
 . تربية منظومية متكاملة وشاملة ال جزئية ضيقة-
 . تربية علمية عقالنية ناقدة ال تربية النقل والتسليم-
 . تربية توقعية ال عشوائية-
  :ن التعليم والتعلم يف املستقبل جيب أن يقوما على أساسوأ
  البحث العلمي -
 التفكري الناقد -
 ثات املاضي كافةوعدم التسليم مبور -
 احترام اإلنسان -
 االنتقال من التعليم إىل التعلم -
 البحث مكان النقل -
 احلوار بدالً من االستماع -
واملعلومات  -لتسليم باألفكار القدرة على االختالف واحلوار بدالً من ا -

 .واملعتقدات السائدة
 .التركيز على كيفية التعلم -
  . التعلم ودميومتهالتركيز على استمرار -

إننا نواجه مستقبالً حيتاج إىل درجة رفيعة من : مواكبة عصر العلم والتقانة -٢
قافتها عند التعليم، ذلك ألن حضارة املستقبل تتطلب مجاهري ال يقف ا تعليمها وث

، وال يقتصر على التعليم »الذي مل ننجح حىت اآلن يف حتقيقه«حد حمو األمية 
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حي األمية م بل يفوق هذا بكثري، حبيث ت،الذي ال يستوعب كل امللزمني األساسي
متاماً، وتصل غالبية اجلماهري إىل اية التعليم الثانوي، وحيصل ثلثها على األقل على 

 .تعليم عال
تمكن الكبار الذين يريدون مواصلة تعليمهم النظامي من حتقيق وسوف ي

أهدافهم وهم يف منازهلم بدرجة كبرية، وسوف يترددون على املعاهد واملؤسسات 
 األجهزة استعمالالتعليمية من وقت إىل آخر لالشتراك يف املناقشات اجلامعية أو 
م التعليمية ميكن العلمية أو استشارة األساتذة واخلرباء، ولكن معظم حاجا

إشباعها بطريق شاشة اجلهاز املوجود يف املنـزل وما يتصل به من أجهزة أخرى 
وسوف متثل هذه الربامج شبكة معلومات » احلاسوب، التلفاز، الفيديو، اهلاتف«

  .واتصاالت بني املتعلم الكبري ومصادر التعلم
رة أجهزة اتصال  املعلمون العاملون يف برامج التربية املستموسوف يستعمل

تربطهم بطالم حبيث يقدمون هلم عن طريقها املواد التعليمية ويراقبون تقدمهم، 
مون أعماهلم من وقت إىل آخرويقو.  

إن طبيعة العصر احلاضر تستلزم إكساب املتعلمني مهارات التعامل مع التقانة 
 ال يعرف القراءة يف البيت واملكتب ويف سائر مرافق احلياة، إذ مل يعد األمي شخصاً

والكتابة، وإمنا هو من ال حيسن التعامل مع معطيات التقانة من حاسوب وشابكة 
  .وغري ذلك» إنترنت«

 تتصف األقطار العربية بالكثرة النسبية للعاملني :مواكبة التدريب املستمر - ٣
اج يف الوظائف الديوانية واملكتبية وزيادة نسبة العمال غري املهرة يف أعمال اإلنت

والتشغيل، ويعد نقص العمالة املاهرة أحد االختناقات اهلامة يف جهود التنمية يف 
األقطار العربية كافة، وما يزال التدريب على املستويات القطرية والقومية عاجزاً 

 .عن سد الفجوة بني احلاجات والعرض
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اضاً ويتسم األداء االقتصادي للقوى العاملة العربية باخنفاض اإلنتاجية اخنف
 إذا قيس بإنتاجية العمال يف البلدان املتقدمة، وتشري بعض ، خصوصاكبرياً

٪ من ١٥التقديرات إىل أن إنتاجية العامل العريب ال تتجاوز يف أحسن األحوال 
  .٪ أو أقل٧ حنوإنتاجية العامل الياباين، وقد بط يف بعض البلدان إىل 
ىل عوامل عديدة أمهها مؤهالت وجتدر اإلشارة إىل أن ضعف اإلنتاجية يرجع إ

القوة البشرية ومهاراا وطبيعة التقنية والقيم والعادات والسيما املتصلة منها بسلوكيات 
  .العمل واإلحساس باالنتماء واملشاركة ومدى كفاية اإلدارة يف النشاط االقتصادي

 ستجيب خلطط التنمية يفتطويرا يويستلزم الوضع تطوير القدرات واملهارات 
ااالت املختلفة، وتوليد أجواء اجتماعية وثقافية جيدة، فالتدريب املستمر هو 

  .الذي يساعد على مواجهة حتديات التفجر املعريف والتغريات السريعة املتالحقة
 انطالقاً من احلديث النبوي : القوة املادية واملعنويةلتحقيقالتربية  - ٣

 .» من املؤمن الضعيفاملؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا«الشريف 
روح ومماشاةً لواستناداً إىل ما تعززه شريعة احلياة من حيث إن البقاء لألقوى، 

العصر الذي ال يقيم وزناً للضعفاء بل يرضخ لألقوياء، كان البد من أن يعىن نظام 
التعليم العريب بتربية أبنائه على القوة بوجهيها املادي واملعنوي، ذلك ألن احلق إن مل 
تسنده القوة يظل هشاً وقابالً لالنكسار يف أي حلظة، وليست العربة يف كثرة العدد 
والعتاد وإمنا العربة يف البشر، فإذا كانوا أقوياء يف نفوسهم ومعنويام كانوا مرهويب 
اجلانب، وإن كانوا ضعافاً يف نفوسهم ومعنويام أحلقوا اهلزمية بأمتهم ولو كانوا 

  .ةميلكون أمضى األسلح
والقوة املنشودة يف هذا اال هي القوة اليت تعيد احلق إىل أصحابه، وال تروم 
العدوان، وإمنا ترد الظلم عن أبناء األمة، وحتمي احلمى، وتنتصر للقضايا العادلة يف 

  .كل مكان يف هذا العامل
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صنع يف عقول البشر إذا كانت احلروب ت:  السالم العادللتحقيقالتربية  - ٤
سالم يصنع هو اآلخر يف عقول البشر كما جاء يف ديباجة إعالن اليونسكو، فإن ال

والتربية مسؤولة عن بناء صروح السالم يف عقول الناس ووجدانام وسلوكام، 
إذ إن حياة البشرية يف وئام وسالم مطلب أساسي يف عاملنا، والسالم املنشود هو 

قه يف العيش واحلياة العزيزة السالم الشامل والعادل الذي يعطي لكل إنسان ح
الكرمية بال استغالل وال عدوان، وهذا ما تنشده األمة العربية يف صراعها مع 
عدوها، إا ترفض االستسالم واملذلة واهلوان، وتروم السالم العادل الذي يرد احلق 

 .إىل أصحابه، وينأى عن االستغالل واالستعباد واهليمنة والتهديد والعدوان

 احلضارة اإلنسانية إن طبيعة: ية على الدميقراطية وحقوق اإلنسانالترب - ٥
منافرة لالستعباد، وميالة إىل إشاعة الروح الدميقراطية يف مناحي احلياة كافة، وبقدر 

عىن التعليم بترسيخ القيم الدميقراطية ومبادئها يف أركان منظومته يكون ذلك ما ي
 .أمارة على النهوض واالرتقاء

الحظ أن التربية العربية يف البيت أو يف املدرسة أو يف اتمع هي تربية ومن امل
متسلطة، وهذه التربية املتسلطة حتول دون اإلبداع واالبتكار، وال سبيل أمامنا إال 
األخذ باملبادئ الدميقراطية من حيث منح احلرية يف التعبري واحلركة والرأي، ومتجيد 

هاراما، والتدريب على النقد والنقد الذايت، العمل والتعاون والتدريب على م
  .وعلى مهارات التفكري العلمي الناقد البناء

والتربية على حقوق اإلنسان من األمهية مبكان، ألن هذه التربية تعمل على 
توعية اإلنسان حبقه وعياً كامالً، ويدفعه هذا الوعي إىل محايته والدفاع عنه، ذلك 

 اإلنسان هو الكفيل بالتأثري يف العقليات والسلوك ألن الوعي الصحيح حلقوق
حرصاً على احترام حقوق غريه، واملمارسة، إذ إن من يتعرف حقوقه يصبح أكثر 
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خماطر من  اجلماعية حلقوق اإلنسان متثل أضمن درع يقي أن املعرفةكما 
  .)١٩(االنتهاكات

ا، ومتسكه وإن معرفة اإلنسان حبقوقه األساسية مقدمة ضرورية حنو متسكه 
  .ذه احلقوق هو الشرط الضروري لوقف انتهاكها

مادامت املسألة السكانية حتدياً كبرياً على : التربية السكانية والصحية - ٦
بد من التربية على فهم الظواهر السكانية، وتعرف  الف ،املستويني العاملي والعريب

 السليمة حنو تنظيم األسرة اآلثار املترتبة على التفجر السكاين، وتكوين االجتاهات
وإقامتها على دعامات التفاهم والعفة جتنباً لألمراض اليت أفرزا احلياة املعاصرة 

 .كاإليدز وغريه

 إن اختالل النظام البيئي وعدم التفاعل الرشيد مع البيئة :التربية البيئية - ٧
البد من أن ومن هنا كان . وتلوثها من التحديات اليت يواجهها البشر يف عاملنا

 وأن تكون االجتاهات اإلجيابية يف ،تعمل التربية البيئية على غرس املفاهيم والتوعية
 .التعامل مع البيئة واحلد من تلوثها

 وهذا ما : التفاهم والتعددية الثقافية ضمن الكل الواحدعلىالتربية  - ٨
تعددية انتهجته حضارتنا العربية اإلسالمية، إذ ما من حضارة حافظت على ال

حضارة األمة العربية لثقافة وضروا يف بوتقتها كالثقافية، وصهرت أمناط ا
اإلسالمية، فاحترمت ثقافات األمم من فرس وهند ورومان، وأخذت من علوم 
هذه األمم بعد أن شجعت الترمجة عنها، مث أسبغت على ذلك كله الطابع العريب، 

 .فجاء الفكر عريب الطابع والسمات
                                                           

 التربية على حقوق اإلنسان يف اجلامعات العربية واملعاهد -الدكتور حممود السيد )١٩(
 .١٩٩٥ تونس - املعهد العريب حلقوق اإلنسان-املتخصصة
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 على التربية العربية أن حتترم ثقافات األقليات املوجودة ،ا املعاصرةويف حياتن
على األرض العربية، وأن تعقد حواراً معها، على أال يكون ذلك على حساب 
الثقافة املوحدة ولغتها املوحدة، إذ إن التنوع الثقايف ضمن الكل الواحد املوحد أمر 

 ما وهذاعلى حساب الكل، ال خوف منه، أما اخلوف فيجيء من أن يكون ذلك 
  .يؤدي إىل االنفصال وعدم التناغم الثقايف

إذا كنا نعاين اليوم من كثري من مظاهر :  تعزيز اهلوية واالنتماءعلىالتربية  -٩
عرض عن املبادئ واألسس، االستالب جتاه الغرب فألننا نأخذ منه النتائج والثمرات ون

، ومن البدهي أن عملية الغرس ونستورد منه لنستهلك وليس لنغرس ونستنبت
 .واإلنبات تتوقف على إعداد التربة الصاحلة، والتربة الصاحلة ال تستورد

ومن هنا كان على نظام التعليم العريب أن يعمل على تعزيز اهلوية العربية 
واالنتماء القومي أمام السيل العارم من التيارات الفكرية اليت تتصارع على خريطة 

 القنوات هاثُّبضافر اجلهود على الساحة العربية إلجياد برامج بديلة تالعامل، وأن تت
الفضائية، برامج تؤكد اهلوية الثقافية العربية يف مجيع مناحي العملية التربوية، وتعزز 

  .)٢٠(القيم الروحية املستقاة من تراث أمتنا

عمل يف وإن احلرص على تعزيز القيم الروحية واملثل األخالقية ومتجيد قيم ال
الربامج البديلة يعمل على التصدي لآلثار السلبية للربامج املبثوثة الزاخرة بالتيارات 
املادية والتحديات والتناقضات اليت دد العافية الروحية ألمتنا وللمجتمع اإلنساين 

  .بأسره

وقد حددت لنا اخلطة الشاملة للثقافة العربية اليت وضعتها املنظمة العربية للتربية 
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 .٣١ ص١٩٩٥ العدد السابع أبريل - جملة الرافد بالشارقة-األجنيب املباشر
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٣٤٢

الثقافة والعلوم الدور الذي ينبغي أن يضطلع به النظام الثقايف العريب عامة وضمنه و
  :النظام التربوي يف حياتنا حبيث يتضمن بالضرورة

 بعد ما أصاا من اهلزائم جمددازرع الثقة واألمل يف اجلماهري العربية  -أ
مل يف الغد ال ميكن والنكبات واإلحباطات ما أصاا، إذ من غري الثقة بالذات واأل

  .عمل شيء إلخراج هذا الوطن العريب من واقعه احلايل

وضع األسس الفكرية احلضارية النوعية اليت حتتاج إليها هذه األمة دون  -ب
التفريط بالقيم الروحية والقومية واإلنسانية اليت تصوغ ذاا وهويتها وتغين عطاَءها 

 .احلضاري
 واليت دار ،ية واألهداف الكربى لألمة العربيةإعادة تأكيد احملاور األساس -ج

  :حوهلا نضال مجاهريها منذ عصر النهضة وهي
  . االستقالل والتحرر يف مواجهة اهليمنة األجنبية واالستالب-
  . الوحدة العربية يف مواجهة التجزئة اإلقليمية الضيقة-
  . الدميقراطية يف مواجهة االستبداد-
  .اجهة االستغالل العدالة االجتماعية يف مو-
  . التنمية الذاتية يف مواجهة التخلف أو النمو املشوه-
  .)٢١( األصالة يف مواجهة التغريب والتبعية الثقافية-

وإذا كنا قد الحظنا يف السنوات األخرية أن مثة من وجه إىل العروبة والتيار 
  فإن املسؤول عن ذلك إمنا هو،القومي مسؤولية ما أصاب األمة من نكسات

احنسار املد القومي، وليست العروبة رداًء نرتديه ساعة نشاء، وخنلعه ساعة نشاء، 
محلت راية اإلسالم فحلّق ا يف مدارج . إا هويتنا، ولون عيوننا، وكياننا ودمنا
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٣٤٣

الرقي واإلنسانية، وعلى نظامنا التعليمي العريب أن يعزز هذه اهلوية استناداً إىل ماض 
  . مسرية احلضارة اإلنسانيةجميد، وإسهام كبري يف

تعد اللغة العربية حمور الثقافة العربية : دعم مسرية التعريبعلى التربية  - ١
 وهي العنصر وعنوان هويتها وذاتيتها الثقافية، واملقوم األساسي لألمة العربية،

 الثقافة العربية ألا مستودع تراث أمتنا العربية اإلسالمية مبا األساسي يف استمرار
عبرت عن العرب يف مواضي احلقب . حتمله يف طياا من خربات وفكر ومضامني

نزوعاً وفكراً وتوجهاً وتارخياً وقيماً وعادات وتقاليد وأعرافاً، ووحدت بينهم وما 
تزال الرباط املوحد واملوحد، وكانت أمينة على حفظ التراث، وهي الطابع املميز 

هم ولغة قرآم الكرمي، الذي أنزله اهللا بلسان عريب هلوية أبناء األمة وجامعة كلمت
 آية لنبوته، وتأييداً لدعوته، ودستوراً مبني على قلب الرسول العريب الكرمي 

 .ألمته، ولوال ذلك الكتاب العريب املبني لكان العرب بدداً

ولغتنا العربية لغة حية متطورة، ولديها القدرة على استيعاب مقتضيات العصر 
ومن هنا كان احلفاظ على سالمتها يعد من الضرورات . زماته بكل سهولةومستل

القومية وأحد مستلزمات صيانة الذاتية الثقافية مبا يتطلبه هذا من احلفاظ على 
رق منه من ناحية، ومسايرة عوامل التطوير والتحديث من شالتراث واالعتزاز باملُ

  .لتربوي والثقايف واإلعالميناحية أخرى، وهو مسؤولية مشتركة بني النظام ا

فعلى النظام التعليمي العريب أن يعزز مكانة اللغة العربية يف املناهج التربوية 
 وعلى ألسنة املتعلمني يف الوقت نفسه، وعدم ،سريورة على ألسنة املدرسني كافة

 العامية يف مجيع األنشطة عمالالتساهل يف هذا اال، كما أن عليه أن حيول دون است
لصفية وغريها، ألن العامية عامل تفريق على حني أن الفصيحة عامل توحيد، كما ا

أن عليه أن حيول دون استبعاد العربية للتدريس باللغة األجنبية مكاا يف الكليات 



  )٢(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 

٣٤٤

العلمية يف اجلامعات العربية، وأن يعزز التدريس باللغة العربية يف مجيع ميادين املعرفة، 
القدوة واملثال احلي على قدرة لغتنا العربية على مواكبة روح وله بالتجربة السورية 

وال يظنن أحد أننا ندعو إىل عدم تعلم اللغات األجنبية، بل على العكس إن . العصر
  .يف إتقان اللغات األجنبية إىل جانب اللغة العربية خدمة للعربية أيضاً

قل أمهات الكتب وعلى النظام التعليمي أن يسهم مع اجلهات املعنية يف ن
العاً لألجيال على واملراجع من اللغات األجنبية إىل العربية إغناء للثقافة العربية وإطْ

  .ما ينتجه الفكر البشري أنى كان

ة يف أثناء لممي العمل على تيسري اللغة املستعويتطلب هذا من النظام التعلي
ة هذه األمة أال وهو عمليات التواصل، كما يتطلب منه البت يف موضوع يتعلق وي

 بعض جامعات وطننا العريب السيما اخلاصة منها ما تزال ذلك أنناالتعريب، 
 اللغة األجنبية يف التدريس خالفاً لبديهيات األمور، وحتدياً صارخاً للهوية تستعمل

القومية، إذ إننا ال نعرف بلداً واحداً يف غري وطننا العريب أقدم أو حىت فكّر، أو 
دريس مواد العلوم والرياضيات بغري اللغة القومية من فرنسا إىل الصني عمل على ت

  .خلإ...وريا وألبانيا وار وفيتنامواليابان والربازيل وك

ل ح صعوبة الكتابة يف اللغة الصينية أو اليابانية أو الفيتنامية، ومل يتحلومل 
وات اللغة العربية صغر حجم بعض الدول األوربية، وال فقر بعض دول آسيا وال م

على مدى عشرين قرناً، مل حيل ذلك كله دون أن تكون اللغة القومية هي لغة 
  .)٢٢(التدريس يف هذه األماكن كافة
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٣٤٥

لعربية تراث إن تراث أمتنا ا:  اجلمع بني األصالة واملعاصرةعلىالتربية  - ٢
 وقد استمد  ألنه إنساين يف قيمه وفضائله ومناهجه ومواقفه،غين ميثل ماضياً حيا

مصدره من أصول العقيدة اإلسالمية، وأسهمت فيه حضارات وعبقريات من سائر 
األمم والشعوب، وهو موجه إىل اإلنسانية مجعاء، وهو تراث حي ألنه ظل سارياً 
موصوالً من جيل إىل جيل متغلغالً يف النفوس، وقد أعان بقيمه ومثله األمة على 

، وهو تراث حي ألنه ات اليت دامهت أقطارهابرغم كل الغزوات والنكبالصمود 
ه وضمريه،  عقل،قابل للتطور، صاحل للبقاء، يقوم على أشرف ما يتميز به اإلنسان

،  القيم اليت ينشدها العامل حالياويدعو إىل اإلخاء واملساواة يف اإلنسانية، وهي
 .)٢٣(وكان تراثنا سباقاً إليها من قبلُ
ير التربية العربية تعزز اجلمع بني األصالة واملعاصرة وإذا كانت استراتيجية تطو

فإا تعين باألصالة اختيار ما يف التراث من مناذج وأصول اختياراً قائماً على الفهم 
والتمحيص والنقد، وعلى ما تنطوي عليه من اإلبداع واالبتكار، وعلى ما تدل عليه 

ت يف تطور هذا التراث يف جماالت من ذاتية ثقافية األمة وذاتية العبقريات اليت أسهم
الفكر والثقافة أو يف جماالت العلم والفلسفة، أو يف جماالت السياسة واإلدارة، 
وجوهرها تأكيد خصائص اإلبداع واالبتكار وذاتية الثقافة ومتيزها واتصاهلا بعراقة 

  .األمة يف ماضيها احلي واستمرارها يف التعبري عن شخصيتها يف مستقبلها

 املعاصرة ال تعين احتذاء الثقافة الغربية واإلقبال عليها، واالقتباس منها، كما أن
وإمنا حسن االختيار واملفاضلة بني عناصرها والتمييز بني احلسن والسيئ وعدم 
الوقوف عندها، بل جعلها منطلقاً إىل اإلبداع واالبتكار بنماذج فيها تعبري عن ذاتية 

  .األمة وتأصيل لثقافتها
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٣٤٦

ي جتربة اليابان ماثلة أمامنا يف اجلمع بني األصالة واملعاصرة، فقد وها هي ذ
حاول اليابانيون منذ هزميتهم يف احلرب العاملية الثانية أن يعيدوا بناء أمتهم على 

فنظروا إىل تعليم من هزموهم يف » التكنولوجيا«أسس راسخة من العلم والتقانة 
 عناصر القوة يف بنائهم التعليمي الذي تلك احلرب ليعرفوا سر تفوقهم، ويفطنوا إىل

 كان وراء ذلك االنتصار، مث نظروا إىل أنفسهم وإىل تقاليدهم العريقة وقيمهم
الراسخة واليت من أمهها احترام البناء األسري، وتقديس العمل، واإلنتاج بروح 

، ة اخلاصاملصلحة على ة العاماملصلحةاجلماعة والفريق، وحب الوطن، وتقدمي 
نضباط يف أثناء التغيري، واستطاعوا توظيف هذه السمات األساسية يف الثقافة واال

اليابانية ومزجها بعناصر القوة يف نظام التعليم األمريكي، وهو النظام الذي اخترع 
السالح النووي الذي دمر ناجازاكي وهريوشيما، ومل تر اليابان غضاضة يف أن 

الذي » طوكوجاوا«وتذكرت مرسوم زعيمها تتعلم دروساً يف التعليم من أعدائها، 
، وأوفت بعهد »إن تعلم فنون السالم يعد مساوياً متاماً لتعلم فنون القتال«: قال

إن املعرفة سوف نبحث عنها ونقتفي أثرها يف «: الذي قال» ميجي«إمرباطورها 
لت ، فجاءت التجربة اليابانية جتربة رائعة ورائدة، وهي جتربة جع»كل أحناء العامل

هائلة بعد أن خرجت من احلرب » تكنولوجية«من اليابان قوة اقتصادية وتقانية 

  .)٢٤(ودولة ممزقة األوصال العاملية الثانية إمرباطورية منهارة وأمة خاسرة
وإذا كنا يف أمتنا العربية نعمل على األخذ ذا املنحى يف اجلمع بني األصالة 

ية العربية فإن عملية احلفاظ على اهلوية ال واملعاصرة ويف احلفاظ على اهلوية الثقاف
 للثقافة  إغناًء،تنفي أمهية االنفتاح على املواد الثقافية اإلجيابية يف الثقافات األخرى

العربية يف إطار من التوازن، كما أن احلفاظ على اهلوية ال يعين اجلمود يف إطار من 
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٣٤٧

ويتطور دون أن يفقد هويته املوروث القدمي، بل هو عملية تتيح للمجتمع أن يتغري 
األصلية، وأن يتقبل التغيري دون أن يغترب فيه، إنه التفاعل بني األصالة واملعاصرة، 
  .والتفاعل بني اإلجيايب البناء من الثقافات األخرى وما يتفق مع مناخنا وأرضنا وتربتنا

   خالصة القول-رابعاً

 واحد من أنظمة متعددة وخالصة القول أن النظام التعليمي العريب ما هو إال
ا، فإذا ر تمع يتبادل التأثري فيها والتأثريف اه نا إصالحه وتطويره ليواجم

إال أن نأخذ باحلسبان تلك األنظمة من سياسية  فما علينا ،التحديات احمليطة به
واقتصادية واجتماعية وثقافية ضمن نظرة كلية شاملة، ذلك ألن األمر التربوي أمر 

  .جمتمعي
وإذا بقينا ننظر إليه يف عملية اإلصالح والتطوير يف معزل عن بقية األنظمة كنا 
كمن يطرز على ثوب خلق، وإذا ظلت كل هذه التحديات واملشكالت دون حل 
على املدى القصري فستظل الفجوة قائمة بينه وبني التنمية وبينه وبني التغريات العاملية 

له إىل ترسيخ الشعور باالرتياب والتشاؤم لدى املتالحقة والسريعة، وسيؤدي ذلك ك
ب يف حياة أكثر ، وال سيما آمال الشعوأجيال املستقبل، ذلك ألن آمال اتمعات

  .ة لتنمية البشريكرامة ودميقراطية ورخاء ترتبط بالتنمية اليت تعد األداة الرئيس
ظر يف واقعهم وجتدر اإلشارة إىل أن املعلمني بناة األجيال البد من أن يعاد الن

املادي واملعنوي إذا أردنا تنفيذ االستراتيجيات التربوية والسياسات املرتبطة ا 
واخلطط املوضوعة يف ضوئها، وأن أي إصالح ملضامني املناهج التربوية وطرائق 
التدريس وأساليب التقومي واإلدارة التربوية سيبقى مآله إىل اإلخفاق إن مل يواكبه 

 يواكب التطورات العاملية، وتدريب  وتأهيلٌ، للمعلمني كفيداديف الوقت نفسه إع
مستمر لالرتقاء مبهارام، وتعزيز ملكانتهم االجتماعية اليت تغريت يف ظل االحتياج 
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 العملية التعليمية التعلمية، وأدى إىل عزوف الشباب يف سلباً وهذا ما أثَّراملادي، 
  . األحيانعن االلتحاق مبهنة التعليم يف كثري من

وإذا كانت مخجات نظام التعليم العريب ليست على املستوى املطلوبر 
 املرغوب فيها، وخري شاهد على هذا القول ما نشهده على الساحة العربية ودةواجل

من بطالة لدى املتخرجني، وعزوف من سوق العمل عن امتصاصهم، ومن هجرة 
فعل إال القليل ملكافحة ظاهريت  يدل على أن هذا النظام مل يوهذالدى بعضهم، 

 من جهة، والربط بني جودتهالبطالة واهلجرة، فإن جودة التعليم وااللتفات إىل 
التعليم وحاجات سوق العمل من جهة أخرى، يؤديان إىل االرتقاء بالواقع، على 

 يف التعليم العام أو اجلامعي أكثر مرونة يف إنْو ،أن تكون املؤسسات التعليمية
 وأكثر قدرة على االستجابة للمتغريات واحلاجات املستجدة يف سوق مناهجها

العمل، وعلى أن يسهم رجال األعمال يف تدعيم برامج التدريب للخرجيني، وأن 
يشجع التعليم يف مواقع العمل، وأن يكون مثة توسع يف جماالت التعليم املهين 

 يف اإلشراف على  على أن يكون مثة تعاون مع أرباب العمل،والتدريب املهين
التدريب ووضع املناهج اليت البد من حتديثها باستمرار يف ضوء االجتاهات املعاصرة 
بغية إكساب املتعلمني الكفايات واملهارات الضرورية للحياة وللتعلم املستمر مدى 

مية بيئات صديقة ياحلياة، ولن يتحقق ذلك لديهم إال إذا كانت مؤسساتنا التعل
ة هلم يف أنشطتها وفعالياا من جهة، ومرتبطة بالبيئة واتمع للمتعلمني، جاذب

  .ارتباطاً وثيقاً من جهة أخرى

وال ميكننا أن ننسى الدور الذي يؤديه البحث العلمي يف معاجلة املشكالت 
ووضع احللول يف منأى عن االنطباعات الذاتية واخلربات الشخصية، وأنه البد من 

  .قوميةتفعيله على نطاق الساحة ال


