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  كتاب جديدنبذة عن 
  )قراءات عربية لتحديات الراهن: حوارات اللحظة احلرجة(حتت عنوان 

  
حـوارات   بعنـوان لطيفة الكندري مديرة مركز الطفولة واألمومة يف كتاب جديد . شاركت د
وهو من إعداد نعيم صـاحل إبـراهيم   ) م 2006( قراءات عربية لتحديات الراهن: اللحظة احلرجة
 من إصـدارات دار الرائـي للدراسـات    كتابال. جورج جبوري. مد ومن تقدمي دوبامسة حممد حا
حول العديد مـن القضـايا   يتضمن الكتاب سلسلة من احلوارات اهلامة . يف دمشق والترمجة والنشر

الكتاب احملاور  يناقشو, الطالبو املفكرو ثالباحو العريب م الفرد الراهنة واالستشرافية امللحة واليت
 : التالية

  .االستشراق -أوال
  .ثورة التكنولوجيااإلعالم و -ثانيا
  .التعليم يف الوطن العريبالتربية و  -ثالثا
  . احلداثة وما بعدها -رابعا
   حوار احلضارات -خامسا
  .عقلنة العوملة  -سادسا
 .اية املثقف -سابعا

واألدباء السياسـيني   شخصية وهم خنبة من املربني واملثقفني 50لقد شارك يف احلوارات العلمية 
واملسئولني العرب الذين ينتمون إىل أكثر من عشر جنسيات عربية يف تقدمي رؤيتهم حـول الوضـع   

التربيـة  ( لطيفة الكندري يف احملور الثالث الذي يـدور حـول  . وتـأيت مشاركة د. التربوي الراهن
  . )التعليم يف الوطن العريبو

وعة من احلوارات حول عدد من احملاور والقضايا اهلامـة  يعترب الكتاب أول جتربة تقدم فيها جمم
 .مما يسهل للباحث والدارس احلصول على مرجع متعدد املوضوعات, ثقافيا ضمن كتاب واحد

  
  ..التربية و التعليم يف الوطن العريب 

  لطيفة حسني الكندري. حوار مع د
  قسم األصول واإلدارة التربوية يف كلية التربية األساسية

  الكويت دولة
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  :أجرى احلوار كل من

  بامسة حممد حامد :األستاذة   نعيم إبراهيم. األستاذ 
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  املقدمة

 .. لطيفة احملترمة ةالدكتور

 
  ..رمحة اهللا وبركاتهالم عليكم والس

ن القضايا الراهنة واالستشرافية امللحـة  بأننا نعد كتابا حواريا حول العديد م يسرنا أن نعلمكم
 : الكتاب احملاور التالية يناقشو ..واملهتم.. الطالب .. املفكر .. الباحث ..  العريب م الفرد واليت

  حوار احلضارات -أوال

  االستشراق -ثانيا
  اية املثقف -ثالثا
  عقلنة العوملة -رابعا

  ما بعدهااحلداثة و -خامسا

  ثورة التكنولوجياو اإلعالم -سادسا
  التعليم يف الوطن العريبالتربية و -سابعا

  حمور نود مشاركتكم يفحمور من احملاور اليت ذكرناها و قد وضعنا العديد من األسئلة لكل
لإلفادة من خربتكم يف هذا اجلانب ولكـم جزيـل    .. وذلك )التعليم يف الوطن العريبالتربية و( 
  ..واالمتنان الشكر

  :املرسل
مـن  و, سياسية وثقافية يف إذاعة القـدس  معد برامجمذيع و: إعالمي فلسطيين -عيم إبراهيم ن

هو عضـو يف  و.. غريها و) حوار القدس(وبرنامج ) مستقبليات(برنامج : يقدمهاو الربامج اليت يعدها
 .الشهرية اليت تصـدر بدمشـق  ) صوت فلسطني(مقاالته يف جملة  احتاد الكتاب الفلسطينيني وينشر

 )الـدين  إسـرائيل بـني السياسـة و   املـرأة يف (ة من إصـداراا  سوري كاتبة -امسة حممد حامد ب

  . سوريا -دمشق 
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  :السؤال األول 

ـ  لعريب يف منوه والتعليم ا رات تطوره منذ منتصف القرن املاضي يتصف خبصائص هـي مؤش
املدرس على السواء ومنطيـة التعلـيم   مثل تدين نوعية التعليم العريب وضعف الطالب و .. ضعف

  العريب كيف ميكن معاجلة هذه السلبيات ؟

أداء احلكومـات وطبيعـة املنـاهج    جمموعة أسئلة حيوية متعلقة بالطالب و يتضمن السؤال على
وحتتـاج   رية ميكن الولوج إليها بطرق عديدةوهي حتتاج إىل مقاربات تقديووسائل التربية الدراسية 

القرن املاضي جيد جبالء أن العرب يف وإن املتأمل يف السياق التارخيي الذي عاش فيه . ملراجعة وتطوير
لعملية التنشئة العربية ولقد حتقـق  املصريي جنيب كان اهلدف النهائي لص من االحتالل األعملية التخ

، اصطدم بواقـع ألـيم   هكان احللم العريب كبريا ولكن. اضي العربيةمعظم األريف الغرض الغايل ذلك 
  .ومازلنا حباجة لوقفات ناقدة للذات وتغري عاملي رهيب وتناحر حملي خمجل،

ميكن تقسيم املشكالت اليت تواجه العامل العريب إىل مشكالت مرئية وأخرى خفية ومثال للشكل 
مليون أمي يف يطارد أكثر من  عضالاألمة العربية كمرض تفحلت يف اليت اساملزمنة األمية  أزمةاألول 

وال تقل ضـررا  تفرع من األمية األجبدية أميات ال حصر هلا قد و. وغالبيتهم من النساء الوطن العريب
من مثل  جذورها أصابت العملية التربوية يفتلك كثرية  علل. كاألمية القانونية والثقافية والتكنولوجية

ميش املرأة، والتقليل مـن شـأن   و وسيادة التعليم التلقيين، علمي يف معاجلة األمور،غياب التفكري ال
  .والفلسفات احلديثة ،والفنون اجلميلة ،العلوم التقنيةاالبتعاد عن و املهن اليدوية

ضعف إعداد املعلم حيث أن عددا كبريا من املعلمني يف العلوم األدبية من عقبات التربية العربية و 
أكفاء يف ختصصـام العلميـة   غالبا مبعىن أم  ية يف كل مراحل التعليم مل يتم تأهيلهم تربوياوالعلم

التدريب التربوي املهين فلم يطلعوا بصورة كافية على مفاهيم تربوية أساسـية  إىل ولكنهم يفتقدون 
يف عملـه،   لصاوال شك أنه مهما كان املعلم خم. ونظريات التعلم ،ووسائل التعليم ،كالفروق الفردية

وعاملا يف ختصصه فهو حباجة إىل التأهيل التربوي ليكون قادرا على دخول بوابـة   متواصال مع طالبه،
إن  .الدراسات اجلامعيـة  وأيف مرحلة رياض األطفال سواًء التعليم ومباشرة العمل يف سلك التدريس 

 علمامل .مي دورات مهنية ملن سبق تعينهماالستعانة خبرجيني من الكليات التربوية وتقدهو  الناجِعالعالج 
  .يصلح شأن التعليم كله وبصالحهحجر الزاوية، هو  احلقيقي

  



 6

  املشكالت اخلفيةمعاجلة 

) Philip Jackson(ليب جاكسون كما أشار هلا فيهي ) Hidden Curriculum( املناهج اخلفية
ومعارف خارجة , واجتاهات ، وقيم, اجتماعية من سلوكيات لمتعلمنيل ؤسسات التعليميةما تعلمه امل

إن نظـرة  . فاملدرسة ليست أداة لنقل املعلومات فقـط  عن نطاق الكتاب املدرسي واللوائح املكتوبة
تـدخل ضـمن    توقعاته لقدرات املتعلمني، واملعلم للطالب، وتفسريه لألحداث، ومنط إدارة الفصل

قام الباحثون برصد . ةاملكتوب ةهج الرمسيااملناهج اخلفية املقصودة وغري املقصودة وهلا أثر ال يقل عن املن
تحليل املناهج اخلفيـة يف  الدراسات اخلاصة بوتقييم وتقومي املناهج الدراسية وهناك ندرة واضحة يف 

  . وطننا العريب

 criticize(املتعلقة باملناهج اخلفية إىل نقد الواقع االجتماعي للحياة املدرسـية  دف الدراسات 

the social reality of schooling .(    ومن صور املناهج اخلفية أن املعلمة الـيت ال تـؤمن بقـدرات
وطاقات النساء تقوم بتدريس ونقل هذا املعتقد اخلاطئ وترسيخه يف نفوس طالباا ، وكذلك املعلـم  

إن ختصـيص زيـارة   . لذي يشرح مادته ويؤكد لطالبه بأن قلة منهم قادرة على استيعاب هذا العلما
املكتبة مبادة اللغة العربية قيمة خاطئة نغرسها دون قصد يف الناشئة ومـن املفتـرض أن يصـطحب    

صـورة يف  ذ ال ميكن أبدا أن تكون وظيفة املكتبة حميف مجيع التخصصات إىل املكتبة إطالم املعلمون 
إن االجتهاد بالتحدث باللغة العربية املبسطة خارج الفصل . تعلم اللغة العربية يف حصص املطالعة فقط

ومثال أخري لذلك فإن املواد اليت تكون قليلة يف  .طريقة ومنهج يف توصيل األفكار واملعلومات والقيم
طي الطالـب صـورة سـلبية    قد تعيف اليوم الدراسي اجلدول الدراسي وتدرس يف احلصص األخرية 

  .لقيمتها التعليمية

وحسـن  واللغة الفصـيحة  إن املدارس العربية اليت تدرس قيمة الشورى وتعلي من شأن الصالة 
التعامل واحلرية والعدالة والدميقراطية يف مناهجها الدراسية حباجة ملمارستها داخل أسـوار املدرسـة   

ستبدده املمارسـات  املدرسية رية، وما قررته الكتب بداية وأي تناقض فإن الواقع سيتفوق على النظ
، وقدميا قال الغزايل أن أهل األبصار أكثـر مـن أهـل    مما يقال باللسان ألا أثقل يف امليزانالعملية 
إن خالصة الدراسات فيما يتصل باملنهج اخلفي تؤكد على أن التربيـة عمليـة اجتماعيـة     .البصائر

)Socialization process (حتتاج إىل التناغم بني املقاصد املعلنة واملمارسات امليدانيةدة متعاض.  
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  املشكالت املرئيةمعاجلة 

  :يف ضوء النقاط التالية هاتيمكن مناقشفأما بالنسبة للمشكالت املرئية 

أن التربية  تعليقة أصول التربيةيف كتايب قد بينت التربية باملعاينة و تخداماس ضرورة •
مارسة أثبت وأرسخ يف الذهن من مسـاع  إن اخلربة وامل. بالغة األمهية يةتعليم حاجةباملعاينة 
 ،املشاهدةُ بـالعينِ هي املُعاينةُ و) لَيس الْخبر كَالْمعاينةε :)قَالَ رسولُ اللَّه وقد . احملاضرات

فصـل  إن الطفل عندما يكتب يف حصة التعبري عن  .واالستفادة من اخلربات ،ونزول امليدان
الربيع وهو يف حديقة املدرسة أقدر على الوصف وأدق يف األداء، والطالب الذي خيـرج إىل  

التوسـع يف  الترابية يستطيع أن يدرك عراقيـل  امليدان لينظر إىل الكثبان الرملية والعواصف 
ويعايش املشكالت عن مبزيد من التدبر املناسبة يقترح احللول فيف البيئات الصحراوية الزراعة 
  .متفحصا عنهاوينقب  فيها متبصرايبحث كثب ف
مسـتوى الطالـب يف    لقياسالذكاء العقلي التقليدي استخدام االقتصار على عدم  •

ـ اختبـار   خلف فلسـفة الكلي االنسياق احلذر من و التحصيل الدراسي  العقلـي  ذكاءال
Intelligence Quotient   املشهور بـ)IQ( .نظريـة  ة لمن املضامني التربوي اإلفادة وميكن

 ،أسلوب حل املشكالت تعتمد علىاليت  MI (Multiple intelligences(الذكاءات املتعددة 
  .اتية وتنمية الذكاء العاطفي واالجتماعي واحلركي واملوسيقياملهارات احليالتدريب على و

. أحادية املعرفة ألا تعاين من إعادة النظر يف فلسفة مؤسسات التعليم الديين واملدين •
يف  وتناقض فاضح وبينـهما بـون شاسـع    ،واضحاين التعليم الديين واملدين من قصور يع

يستشـهد  ال يعرف كيف يستخرج حديثا أو  يف اجلامعة اد أستاذقد جتاملخرجات التعليمية ف
 خترج يف مؤسسة دينيةيف نفس القسم العلمي وقد جتد أستاذا آخر ألنه اشتغل بالتمدن آية ب

  .ال يستطيع أن يساير الثورة املعلوماتيةو هاز احلاسوبال يعرف كيف يستخدم ج
اإلفادة من التقارير البحثية املوسعة وتفعيل توصياا ونشر نتائجها لتطلـع عليهـا    •

) م 2004(العربيـة لعـام   ذكر تقرير التنمية اإلنسانية . اجلماهري العربية واملؤسسات املعنية
 ,احلريـة : نواقص ثالثن الوطن العريب يعاين من من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أالصادر 

  .املعرفة، ومتكني النساء من أجل تنمية بشرية سليمة وجمتمع أساسه املعرفة
مـن  فهجرـا  هجرة العقول ذات التخصصات النادرة إىل البالد األجنبية تقليص  •

إن حتسـني   .وتبدد اآلمال ,وتشتت الطاقات ,ضمن عوائق التعليم اليت دد اقتصاد الشعوب
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األوضاع املادية وتوفري احلرية العلمية من ضرورات مواجهة هجرة العقول العربية اليت مل جتد 
  .األحضان الدافئة اليت تستوعب طاقتها وترحب بإبداعاا

ملعاجلتها من داء التقصري وبالء التربير والتوقف التربوية ال بد من االعتراف بأمراضنا  •
لَـم يعبـأْ   العريب العقل واقع إن . احلاكمة يف كل صغرية وكبرية عن لوم الغرب أو األنظمة

هالف بِحيتقاٌء مد هابرء يف الشرق يظن أنه مسري غري خمري فأصبح املهو داء الغفلة والغرور  أص
نـا ذريعـة   أخطاؤ .ل األنظمة السياسية وزر كل الشرورفيحم عن طريق اخلري اشاردويسري 

إن دراسة الفكر التربوي تدلنا على أن القابليـة  .  شئوننا والتحكم مبقدراتنالغرينا للتدخل يف
يطمع يف السـيطرة ومـا   والعدو املتربص الذات أوال مما جيعل اآلخر خواء للهزمية تنبع من 

قادة التربيـة فهـم بنـاة    احلكام إال بتقصري وما فسد  ،فسدت الشعوب إال بفساد حكامها
 }يغيرواْ ما بِأَنفُِسـهِم نَّ اللّه الَ يغير ما بِقَومٍ حتى إ"ال احلق سبحانه ق. األجيال وأمناء األمة

إصـالح  ب نطالبلألسف  بل يف املقام األولال نريد تغيري أنفسنا  إننا كواقع). 11: الرعد(
مـن  تقليـل  الال ميكن نعم  .سعي حثيثاإلصالح السريع بال ب ناديونالساسة حمليا وعامليا 

ولكن املسئولية الفردية ال  " يزع بِالْقُرآنه يزع بِالسلْطَان ما الاللَّ" فَإِنَّشأن اجلانب السياسي 
 .املسـتدمية  طريق التنميةالسليمة وتظل التربية  ،طَوائح الزمنِ اطَوحت بِهتسقط أبدا مهما 

تشحن الشعوب بالكراهية وتأجج نـريان   -اإلسالمية والعلمانية –بعض احلركات الشعبية و
 .لواقع حمليا وعامليالرؤاها، وفهم لذاا، ومراجعة لدون نقد ضد الغري الفنت 
وفق إطار حيقق الـربح  القطاعات احلكومية  وبني القطاع اخلاصالتعاون بني  تعزيز •

لتعليمي اجلانب الثقايف وا إىل ضعف يفخسارة قومية أدت للطرفني فإن عزلة القطاع اخلاص 
 .البلدان العربية يف

شـاركة يف  وامل, لتربوي يف البالد العربيـة نظام االتقومي تباع األساليب العلمية يف إ •
وتتـيح فـرص    لتحصيل التعليميلقياس ااملسابقات العاملية واليت تقوم ا املنظمات الدولية 

مسـتقلة  شرات تعليمية إن تلك املسابقات اإلقليمية أو الدولية تعطي مؤ .ةاملراجعة واملقارن
   .جلوانب القوة والتحدي يف كل نظام عريبوذات قدر كبري من املوضوعية 

 .وكيفا كما احلديثة والكمبيوترات يف إثراء العملية التعليميةالتكنولوجيا  استغالل •
 :تنمية الرقابة الذاتية وتعزيز الوازع الديين وكما قال أبو نواس •

  فَـال تقُــل  إِذا مـا خلَـوت الـدهر يومـاً    
  وال تحســـبن اللَـــه يغفَـــلُ ســـاعةً

  

   ــب ــي رقي ــل علَ ــن قُ لَكو ــوت   خلَ
  ــب ــك يغي ــى علَي ــا يخف   وال أَنَّ م
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فإن هناك الكثري من الدول العربية  ,التعليم يف الوطن العريب تمشكالكثرة وتشابك بالرغم من 
يف عدة ميادين مثل القضـاء علـى األميـة،    عها  أوضانييف حتسنسبيا به  ال بأساليت قطعت شوطا 

مهما  -وإن توثيق ونشر التجارب الناجحة يف مدارسنا العربية  الزالت اجلهود تبذل يف ذلك األمرو
 هـذه النقطـة  مـن  و. ذات قيمة عظيمة يف تطوير الواقع حنو املزيد من االجنازات -كانت صغرية 

وذلك , العريب لوطنيف ا مستوى النظام التربويادية لرفع حباجة إىل بذل كافة اجلهود فإننا العملية، 
جلان حمايـدة ومتخصصـة   اجلادة يف هذا امليدان وإجياد البحث والدراسة املزيد من إجراء  من خالل

ومل تعد احلكومات وحدها قادرة على إدارة دفة  التنموية تدون التحديات والتوصيات لترشيد املسرية
  . كل يف جماله سسات اتمع املدينالتعليم إال بتفعيل مؤ
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  : السؤال الثاين 

اإلنسان العـريب بتقـدمي   عقل لعريب تسبب يف انفصام يف شخصية ويعتقد البعض أن التعليم ا
على أا غري مهمـة   ننظر إىل املعرفة اإلنسانيةمهمشة ، والنظر إليها كمعرفة مادية فقط واملعرفة و

  ؟ملاذا برأيكم

حمرومة أساسا من نعمة التعليم أما الطائفة اليت تـنعم بنعمـة التعلـيم فـإن     هناك نسبة كبرية 
هناك عدد غري قليـل  . ، واستنادا إىل معايري اجلودةقياسا لغريها يف دول العامل املخرجات غري مرضية 

لتعديل أوضاعهم االجتماعية أو ملكاسب مادية فقط دون طالبات يتعلمون يف اجلامعة من الطالب وال
ق على ذلك مثـالني  وسأسو .، ومنط تفكريهم، وقوة إنتاجهماليومي منعكس ذلك على سلوكهأن ي

جناز الواجبات املطلوبة إبغرض األول هو الطالب اجلامعي الذي يستخدم املكتبة يف املناسبات البحثية 
مـن   اتوقة بالبحث العلمي واالستمتاع باألاياحلنوعية ية على تطوير مبن عادة حضاريةكمنه فقط ال 
سسات التعليمية قلما يتم تطبيقها الثقافة الصحية اليت تدرس يف املؤن إ. طالع واالستكشافخالل اإل

 ، واالنبهار بكل ما هـو غـريب  وقلة ممارسة الرياضة ،ستهالك السليب للطعامالفا فعليةكممارسات 
للوصـول إىل   الذي حيصل على الشهادة صورة من صور االنفصام يف شخصية وعقل اإلنسان العريب

إن التعليم هو تغيري  .أو تسهيل عملية الزواج أو للدخول يف االنتخابات التعيني يف الوظائف احلكومية
عملية مستمرة ال تتوقف مـع  فوق ذلك كله وهي كي تعي نفسها وتدرك قدراا فتفعلها يف الذات 

  . عوة للتجديدالشهادة العلمية أو الدرجة الوظيفة إن بناء جامعة هو كسر للجمود ود

ويبين احلياة وهو أمر حممود ولكنه ليس كل املقصود فاملتعلم لن ينال غايتـه   ،إن العلم ينتج املال
 ويطبق مبادئ العدالة االجتماعية يف حميطه  ، فيهذب نفسه،ويف البحث متعته ،حىت جيد يف العلم لذته

  .يذعن للحقائق ويتبعها لتغيري ذاته أوالو

حشو املعلومـات يف  عملية اة وانشغل يف لعريب مكانته ألن ابتعد عن واقع احليلقد فقد التعليم ا
وفرطنا يف تطبيق ما نتعلمـه ومل  وانقطعنا عن احلقائق إطار الكتب اختزلنا التعليم يف ف اليافعني أذهان

يف وصف التعليم باولو فريري عندما املريب الربازيلي الشهري لقد صدق . نتعلم كيف نتعلم بشكل دائم
العامل النامي بأنه تعليم بنكي يشبه ما حيدث يف البنوك إذ تودع وتسترد األموال بطريقة آلية فـاملعلم  

  .يضع يف ذهن املتعلم املعلومات مث يف ساعة االختبار يسترجعها الطالب ويذكرها كما هي
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  : السؤال الثالث 

ملعاصر الذي يعتمد يف العامل ا قيل إن األمة العربية إذا أرادت أن تتحول إىل أمة عصرية تعيش
التجمعات اإلقليمية عليها أن تعيد النظر يف على املعرفة والتقنية وسرعة االتصاالت والتكتالت و

  كيف ميكن حتقيق هذه املعادلة لدينا اليوم ؟.. فلسفة تعليمها 

إلقـاء   م علىال تقويف عصر األقمار الصناعية واالنترنت والفضائيات التربية والتعليم فلسفة إن 
من محلة الشهادات لتشغل الوظائف بصورة روتينية مطيعة لتخريج طائفة لبيانات وختزين لللمعلومات 

ب طرائـق  اكتسـا علـى   نيفلسفة متجددة تسعى إىل مساعدة املتعلمبل هي خاضعة لتقاليد عقيمة 
بصورة أفضل احلياة  ةالعادات السليمة ملزاولتشجعهم على و ،ل املشكالتحلملهارات التفكري وتنمية ا

  .يف حاضرهم ومستقبلهم إلبداع يف نفوس املتعلمنيآفاق اق تفت
تفتقر األمة العربية إىل اخلطط التربوية الشاملة املنبثقة من استقراء عميق للواقـع وإدراك كامـل   

 فكرية مكثفة تضع رؤيةاجتهادية ومسامهات لإلمكانيات املتاحة واملمكنة وهي عملية تتطلب جهودا 
ورسالة وآليات تنفيذية وحتدد املهام العاجلة واألهداف الرئيسة وطرائق التقومي لسياسات وممارسات 

حيتاج العـامل العـريب إىل تفعيـل     .على هدي دميقراطية التعليم املؤسسات التعليمية يف وطننا العريب
مع بني األصالة واملعاصـرة  اليت جتلتضع برامج عمل للخط الشاملة مؤسساته الثقافية احمللية واإلقليمية 

، وحتريـك امليـاه   تشجيع إنشاء مؤسسات تعليمية وحبثية تعىن بتنمية الكوادر البشـرية  مما يتطلب 
نشر ثقافة العصر والقيام مبهمة الترمجة بكافة أشكاهلا الفكرية الراكدة يف املؤسسات املهتمة بالتثقيف ل

  .املنتظرة ودرجاا إلحداث التفاعل احلضاري والنقلة النوعية
العلمانية حجبت العقل العريب من حتقيق املزاوجة االجيابيـة بـني   إن العقلية الثيوقراطية والقبلية و

النخب الثقافية املعتدلة مـن فرصـة    مقاصد الدين وشئون احلياة فتبعثرت جهود املخلصني، وحرمت
لنهضة اعافية إن استعادة  .مشروعات تربوية ميدانيةخطط شاملة أو بلورة مشاريعها الفكرية إلنتاج 

حنتاج إىل أن نفهم ويف نفس اللحظة  حثيثاًعلى طلب العلوم احلديثة طلبا  إال باحلث ال تتحققالعربية 
عرف حقوقه دون تنكر للتراث العريق العميق ملوروثاتنا خر ونالذات ونسرب غور كينونتها، وحنترم اآل

إن صـراع  . وثوابتها األصلية املتغلغلة يف عروق عروبتنا، وروح حضارتنا، ومساحة إسـالمنا  ،الذاتية
يف صـفوف   التبعثـر التعثر وأرهقت العقل ولعبت دورا يف مضاعفة العربية النخب املثقفة يف أقطارنا 

إن غياب الغايات ونقص اآلليات التنفيذية من عوامـل تقلـيص   . ملتعطشة للتغيريالصفوة واجلماهري ا
تظهر جبالء املتزمتة تلك املعركة الفكرية املزمنة . مساحات التعارف، ودوائر التعاون، وآفاق االبتكار

 امعمع أَتونالقارئ يف بيف صياغة الكتب اجلامعية اليت تتحيز ملدرسة فكرية على حساب أخرى وتزج 
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إن الكتب األكادميية جتعل معاجلة األوضاع التعيسة من خالل منظور فئة معينـة  . خاسرة أيدلوجيات
قد متارس اإلقصاء لكل املدارس اليت ال تقر أو تتفق معها واألمر بالسوء نفسه يف الكتابات الشـعبية  

فكرها وفكر من يسـري  اليت تستند إىل تبسيط األمور وكسب األوساط العامة اليت حتتكر الصواب يف 
يف منظومتها ويقدم هلا صنوف الطاعة وألوان الوالء فتهافت الفكر العريب يف اية املطـاف وأخفـق   

إن ميش املخالف هشم وحـدتنا،  . املربون يف وضع فلسفة تربوية مستقلة ويتها، متفتحة حبركتها
. يف شىت امليـادين  لعدة قرون بازِغاًوأضعف دراساتنا، وقلل سعينا حىت أفل جنمنا بعد أن كان بامسا 

والَ تنازعواْ فَتفْشلُواْ وتذْهب رِحيكُم واصـبِرواْ  "تفعيل قوله تعاىل ومهما يكن األمر فاحلاجة ماسة إىل 
ابِرِينالص عم وهذا يتحقق بإدارة تنفيذية وجمموعات منتجة قادرة على مجـع  ) 46األنفال(، }إِنَّ اللّه

ألطياف الفكرية وتقليص خالفاا وتوجيهها حنو األهداف العملية اليت تعيد العافية والضياء لوعينـا  ا
إن تنويـع الـرؤى وتـوفري حـق     . التربوي الذي آن له األوان ليؤمن بالتعددية يف التنظري والتطبيق

، يف كتاباتناه ونسعى إلياالختالف صار مطلبا فكريا ملحا، وملمحا حضاريا ضروريا جيب أن نقر به 
  .وندواتنا، وسياساتنا، وممارساتنا

، جند أن احلوار التنموي بني املؤسسات التعليمية جبميع مشـارا مـن   املفصلية من هذه النقطة
وسائل رأب الصدع ودعم النهضة كما أن إشراك اجلماهري يف احلوار وتنمية وعيها التنمـوي مـن   

روعات الصغرية، واملسامهات األهلية، والتعليم املستمر وتربط متطلبات املرحلة القادمة اليت تشجع املش
  . التنميةمؤسسات البحث العلمي بواقع احلياة، واحتياجات 

 ²مليون كـم  13مساحة تبلغ حنو وميتلك  مليون نسمة 209حنو  الذي حيتضن العريب العامل إن
أراد إذا  -دهرا رارة التخلف وذاق مبعد أن عاش على هامشها  -قادر على العودة إىل مسرح احلياة 

هيئـة   فضـل على أقوته يف تالمحه وضته يف حتسني مستوى التعليم سر أدرك أن التغيري والتحرير و
مبـدأ التعلـيم   مظاهر الثقافة وترسيخ نشر تأسيسا على ذلك يكون تصويب املسار بو .وأكمل حالة

العقـول  ال بد من استقطاب جل ذلك من أ، ووجعل القراءة والكتابة عصب احلياةواملؤسسي الذايت 
  . إلثراء امليدان التربوي تنظريا وتطبيقاورعاية املواهب الشابة املبدعة 

إىل اآلن احلقيقيـة  إنين أومن أن الرجل واملرأة يف وطننا العريب مل ميارسا احلياة بكـل قـدرام   
إن . حنو معـايل األمـور  والوقت حرج واألمم من حولنا تتسابق  ومازالت الطاقات معطلة أو مهدرة

قلمـا تـرابط يف   وجتوب األسواق وخيفق نعلها يف السهرات والسـفرات   قداملستهلكة العربية املرأة 
إن . لتلعب دورها الريادي يف حميط أسرا ومساء جمتمعهـا  وقد آن األوانوتقدم املنجزات  املكتبات
حىت تشرق  اال بد منه رسالةانب الفكري اجلانب اجلمايل واجلني التوازن يف اهتمامات املرأة بحتقيق 
  . وأسريا وجمتمعيا روحياحياا 
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  : السؤال الرابع 

قومي يف القـرن  ولكن كيف ميكن حتديد رؤية مستقبلية للعمل العريب املشترك القطري وال.. 
ستراتيجية حمددة يف ضوء املعطيات العربية إهل ميكن أن تقود ذلك توجهات احلادي والعشرين و

الـرؤى  القطرية أكثر من تأكيد املصاحل وتتسم باخلالف أكثر من االتفاق وباملصاحل والرؤى  اليت
  القومية ؟

هناك ميادين كثرية للعمل املشترك وتستدعي وضع اخلطوط العريضة هلا وعلى رأسـها ختلـيص   
 وألن رفـض اهليمنـة أسـاس احلريـة فـإن      لألجنيبالتبعية اجلهل والتردي ومن الفكر العريب من 

والتطلعـات  حباجة إىل حتديد أهم التحديات املعاصـرة  واملشاريع املستقبلية االستراتيجيات التربوية 
ال سيما يف  حتميةالعمل العريب املشترك مسألة . مث مباشرة وضع احللول الوقائية والعالجية هلاالقادمة 

إن . املصـاحل املشـتركة   القائمة علـى التكتالت ومن قوة العمل اجلماعي  االستفادةعامل مييل حنو 
ت التعاون بني املؤسسات العربية املعنية بالشأن التربوي متهد الطـرق لوضـع مواثيـق    بروتوكوال
سليمة أساسـها   لترقية احلياة الثقافية على دعائمالعربية قاطبة تربوية على مستوى الدول ومعاهدات 

   .اهلوية واملفصولة عن التبعيةاألخالق الفاضلة املوصولة بوالتمكن من العلوم واملعارف 

املعاصـر  مسلمات غائبة عن واقعنا إعادة ترسيخ حيتاج إىل االتفاق على له مإن العامل العريب بأك
مـن املسـلمات   . وإن دور املؤسسات التعليمية تعميمها وتعميقها يف سلوكيات وحركة اتمعات 

القانون، واملشاركة الشعبية، ومتثل أدب احلوار  ، وسيادةرعاية حقوق األقليات العرقية والدينيةالغائبة 
إن . ة املتفق عليها من مثل احملافظة علـى البيئـة   ي، والتعاون املثمر يف دعم القضايا الدولواالختالف

طبيعة العصر الذي نعيشه رغم حتدياته املؤرقة إال أنه يعطي مساحات واسـعة لتحـرك املؤسسـات    
نية جديدة بل أصبحت الفضائيات، ومواقع االنترنت، والفنـون  األهلية وغريها لوضع مسارات تعاو

  .تلعب دورا مرموقا يف توحيد الطاقات العربية املبعثرة واملعطلةمن وسائل التأثري املهولة اليت ميكنها أن 

حتسني نوعية احلياة يف اتمع مسئولية جسيمة يف عملية  األسرة تصبح مسئولية في هذَا اخلضمو
توفري مؤسسات فاعلة ختدم قضايا الطفولة واألمومة ومن عرب  تعزيز املؤسسة األسريةال بد من . العريب

خالل جتربيت يف املراكز املعنية ذا املوضوع وجدت أن املنظمات العربية متتلك خربات ثرية ينقصـها  
املنتـديات  لت توصيات كثري مـن  االز. التواصل لتبادل اخلربات واكتشاف طرق التعاون والتكامل

زوايا املكتبات وهي تنتظر يد التنفيذ كـي  أو مركونة يف األدراج  ظُلُماتواملؤمترات العربية حبيسة 
  ):م 1949 - 1871/ هـ  1368 - 1288( خليل مطرانالشاعر قال . ترى النور
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ــى   ــوم علَـ ــرةٌ تقُـ ــا أُسـ   حاجتنـ
ــالمةٌ   ــاِء ســ ــالحةٌ للْبقَــ   صــ

ــي للَّ ــاطرهزوج يعــ ــي تشــ   تــ
 ــه ــا ولَـ ــى لَهـ ــلٍ ترعـ   وذَات بعـ
ــأَتها   ــى بِنشــ ــةٌ يعتنــ   وعيلَــ
ــةٌ   ــنني عاقلَـ ــرب البـ ــم تـ   إِنْ لَـ
ــةٌ   ــا مهذَّبـ ــن بلَهـ ــم تصـ   أَو لَـ
ــغريةُ إِنْ ــةُ الصــ ــرةُ اُألمــ   اُألســ
    ــبعت ــفُهنِص ــة احلَــييمــا قم  

  

   ــر صــي ع ضقْتــا ي ــنظُمِم ــن ال ا من  
ــن ســقَمِ    قُــولُ مالعا وهــوم سج  
ــذِّممِ ــالعهود والــ ــه بِــ   حياتــ
  بِالعقْــلِ والعــدلِ أَقْــدس احلــرمِ   
ــمِ   ســي الق ف اَألوالد نــي ب قــر   ال فَ
ــيمِ   الشــالقِ و اَألخ ــالح ص ــف   كَي
  الذَ بِــركْنٍ فــي البيــت منهــدمِ   

 لْتفَك ضهــنمِ تلَــى قَـــدـــا عماه  
  ونِصــفُه فــي الوجــود كَالعــدمِ   

  
إن الرؤى القطرية قدر ال مفر منه وال يتعارض هذا األمر أبدا مع املصاحل والرؤى القوميـة فـال   

غري حمال إذا وضـعنا  ) الوطين والقومي(مناص من اجلمع بينهما بل وبكل تأكيد فإن توافق الطرفني 
املواطن الذي يكون مثاليا لوطنه ال شك . ح ينبثق من بوتقة عوامل التكاملاألهداف وفق نظام صحي

ال شك أن الكثري من احلكومات العربيـة  . هو الشخص النافع لقوميته فإحسان املرء ألمه وأمته سواء
وبالغـت يف تصـوير   سلكت مسلكا مغايرا ملا ينبغي أن يكون واعتاد الناس على لـوم حكوماـا   

ولكن الفئة املثقفة مسئولة أيضا عن هذا الركود املدمر مما يزيد الفجـوة وحيـول   جية املؤامرات اخلار
إن اجلري خلف احللول السياسـية السـريعة   . دون االنسجام بني تعميق املواطنة وبني حتقيق القومية

، املستقبلية واإلميان املطلق بقوة القوانني واالكتفاء بلوم اآلخرين زعزع ثقتنا بأن التربية أساس التنمية
 وأن الثقافة قوة غري مسبوقة، وأن اإلصالح عمل طويل مرهق لكنه استثمار طويل األجل ومضـمون 

  . وحيدد مصرينا وجيدد طاقاتنااخلامتة 
إن االهتمام باللغة العربية واالعتزاز ا وجعلها لغة احلوار واملصري املشـترك بـني البلـدان    

ة قوامها نظرة فاحصة ألسباب ضعف العناية باللغة العربية حمادثـة  نراجع بأمانواألقطار العربية جتعلنا 
يف طريق عـزة األمـم    عقَبةٌ كَؤودتها وذبول حيويإن وهن اللغة . وانتشارا وكتابة وتعليما وترمجة

يف نشر لغاا وتذليل الصعاب هلـا  وغريها لقد جنحت املدارس األجنبية يف الديار اإلسالمية  .ورفعتها
إنين أعتقد جازمة أن . طت نفوذ قيمها وتراثها على أراضينا ويف نفوس كثري من أبنائنا وبناتناحىت بس

اللغة العربية يف هذا العصر مل تنل حقها من العناية ومل نستغل التكنولوجيـا احلديثـة يف تبسـيطها،    
محـيط  يف كتابـه  ) 1883 – 1819( املُعلِّم بطْرس البستاينقال . والتعريف ا،  والترغيب فيها

وقـال  ". اللغات احلمد هللا الذي أنطق العرب بأفصح الكلمات وجعل العربية شامةً يف وجنة" املُحيط
  ):م 1951 - 1924/ هـ  1370 - 1343( صاحل الشرنويب
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ــة الف ــذه اللغ ــن وه ــئن فم ــحى ت   ص
ــها   ــقياها ومنبت ــد س ــة اخلل   يف روض
ــا   ــر تقطفه ــاين الفك ــن مع ــا م   مثاره

ــا ع ــه  وزهره ــن ب ــنظم ج ــري ال   بق
ــرةً    ــرار مفخ ــة األح ــا لغ ــاك ي   كف
ــل   ــه وه ــرآن اإلل ــه وق ــديث ط   ح

  

  ســو جرحهــا القــاينأحينــو عليهــا وي  
ــداين   ــا ال ــايل فرعه ــاء املع   ويف مس
ــاين    ــديها إىل اجل ــال و ــد اخلي   ي
ــان فأمســى جــد أســوان   شــعر الزم
ــان   ــة الش ــن رفع ــا ع ــاهداً بين   وش
  يف جنــب هــذين مــن فخــر إلنســان

  

  : السؤال اخلامس

هو االستثمار يف جمال التعليم  أينوالتربية وملاذا غياب البحث العلمي امليداين يف جمال التعليم 
التنميـة يف  اخللل يف العالقة بني التعليم و بالتايل ملاذاين هو االستثمار يف هذا اجلانب وأوالتربية و

  الوطن العريب ؟

ـ عالمة صـحة اتم ملتخصصة واملعاهد االبحث نقيض التخلف متاما ومراكز األحباث  إن . اتع
خاصة يف هذا القرن الذي يشهد تدفقا ويف تلبية احتياجات التنمية مقرونة حبركة الباحثني ضة األمم 

يف يف ميدان التربية والتعليم ويستطيع الباحثون ومتنامية للبحث العلمي أمهية كبرية . ثقافيا ال نظري له
ية جديدة والوصول إىل اكتشاف حقول علماسات واالختراعات املؤسسات اليت ترعى البحوث والدر

  . التساؤالت يف خمتلف نواحي احلياة إجابات لكثري من
اعتمادا كبريا على األحباث العلمية يف تقدمها وبناء حضارا وتنفـق  ماديا تعتمد الدول املتقدمة 

اليابـان  و, على األحبـاث  من دخلها الوطين% 2.9أمريكا  تنفق. بحث العلميأمواال طائلة على ال
وهذه نسبة تدل داللة قطعية على  % 0,3فإم ينفقون على البحث العلمي حنو  أما العرب % 2.8

وهي  لقد أنفقت اليابان املليارات لدعم حركة الترمجة. املستدمية عدم اإلميان بدور األحباث يف التنمية
   . االقتصاديةجتربة ال ميكن إغفاهلا يف رقي األمم ورسم السياسات 

فعلى سبيل . تتجه التربية احلديثة حنو حشد اإلمكانات األهلية واحلكومية لدعم مؤسسات التعليم
حتـت  م  2006عام ل مؤمترها السنوي) AERA(اجلمعية التربوية للباحثني األمريكيني  تقيمساملثال 
) Education Research in the Public Interest(البحث التربوي ودوره يف تنمية اتمـع   :شعار

يف وتؤكد يف دعوا للمؤمتر على أن القرن احلايل هو قرن سيشهد املزيد من التالحم بـني البـاحثني   
  .وبني حركة التنمية اتمعيةاحلقل التربوي 
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عدة مداخل سـأذكر بعضـها يف   من خالل يف عاملنا العريب البحث العلمي واقع ميكن النهوض ب
  :النقاط التالية

بأن البحـث  وغريها عية بأمهية البحث العلمي وإقناع املؤسسات املالية التو •
  .وأن السخاء طريق النماء خري ميادين االستثمار

إنشاء مؤسسات حبثية متخصصة تعطي الباحث صالحياته يف عرض النتائج  •
  .مبوضوعية

  .اتمعتنمية ربط موضوعات البحث العلمي حباجات وتطلعات  •
  .وتشجيع جهودهم املثمرةإعالء شأن الباحثني  •
  .من التوصيات املدرجة يف األحباث العلميةالعملية اإلفادة  •
تسهيل عملية احلصول على املعلومات واألرقام وتـوفري قاعـدة بيانـات     •

  .للباحثني واملهتمني
 .توظيف شبكات االنترنت يف عمل األحباث العلمية •
 .عاملنا العريببناء جسور التعاون بني املؤسسات البحثية على امتداد  •
 .التعاون مع املؤسسات املناظرة عامليا •
 .رصد املشكالت والتعامل معها مبنهجية علمية •
 .اكتشاف طرق توجيه اليافعني حنو التخصص يف العلوم والتقنية •
عن املستشـرقني   عديدةاألمانة يف دراسة التحديات ولقد قرأت دراسات  •
كشف عوامل القوة العميق لوضوعي املل تحليال فوجدا تفتقر إىل...  الفكر الغريبو

 . والضعف يف فكر اآلخرين

تالحم أهل اخلربة  لزيادة د سوانِح الْفُرصترصوفتح مسارات حبثية جديدة  •
    .مع أهل التخصص

  :السؤال السادس 

تطويرها عينات إصالح أنظمتها التعليمية وهل صحيح أن البالد العربية بدأت منذ بداية التس
  فق وحاجات العصر والعوملة ؟مبا يت

وأفرزت أمناط معيشية العوملة حركة  بلورتمعلوماتية ثورة القرن املاضي  شهد النصف الثاين من
ال زلنـا نشـهد   و ,الواحدة الكونية القريةعصر  وبفضل االتصاالت املتطورة دخلت البشريةجديدة 

   .ية والسياسية واالجتماعية والنفسيةالثقافية واالقتصاد ليات هذه املرحلة املثرية يف األبعادجت
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واكبـة  يف وطننا العـريب مل هناك حماوالت تقوم ا عدة جهات حكومية وشعبية إلصالح التعليم 
ويرجع سـبب  . داخلية وخارجية ال حصر هلا عواصفوتواجه  اجلديد ولكنها مازالت دون املأمول

ية ذات الرؤى احملـددة واألهـداف   غياب املشروعات اإلصالحعدة أسباب من أمهها اإلخفاق إىل 
إن املطلع على السياسات التربوية يف  .رفيع ى مستوى مؤسسة عربية ذات وزناملوضوعة عل الواضحة

أو ماليزيا يدرك أن األهداف املرصودة يف تلك الدول يف غاية الوضوح وهلا تقاريرها اليابان أو أمريكا 
   .التقوميية بصفة دورية ومن عدة جهات

  :السابع  السؤال

هـل   نذهب بعيدا يف حتليل أسباا وكيفية عالجهـا ؟ و هل نكتفي بتشخيص املشكالت وال
  العلوم لعالج هذه املشكالت ؟ه إىل املنظمة العربية للتربية والثقافة وميكن التوج

وضع اخلطـط  أعتقد أن تشخيص املشكالت من اخلطوات الرئيسة للبدء مبعرفة أسباب العلل مث 
وأبعد من ذلك فإنين أقترح إجياد جلان متخصصة  .لتلك املشكالت واألزماتقاية والعالج كيفية الول

الستشراف املستقبل ورسم السيناريوهات املتوقعة على هدي احلقائق والتنبؤ العلمي كمـا أقتـرح   
عها وهي جمـاالت حبثيـة هلـا أسسـها     ة ووضع طرق التعامل معها قبل وقودراسة األزمات املتوقع

ا وفلسفتهاومسارا .   

واليونسكو  )ISESCO( واإليسيسكو) ALECSO( األليكسواملؤسسات التربوية من مثل  تبذل
)UNESCO (فاملنطقة العربية منطقة الصعبة  جهودا مشكورة ومازال الطريق أمامها يعج بالتحديات

إن . متواليـة   النتكاسـات القرن املاضي واحلركات اإلصالحية تتعرض  سيا وطوالمستقرة سياغري 
 التربية احلديثة تعطي املؤسسات الثقافية دورا هاما يف عملية تنسيق اجلهود وتنمية الكوادر البشرية عرب

تسـاعد يف   صدار النشرات والتقارير املتخصصة الـيت إوعمل املؤمترات وحتديد املشكالت التعليمية 
  .املشكالت عالجكيفية مناقشة الواقع ول حتلي

إن املناهج الدراسية العربية تعكس يف جمملها اجتهادات حملية ضيقة أو آنية قصرية وال ترتكز على 
إن دور املؤسسات التربوية الكربى وضـع  . فلسفة معاصرة شاملة ذات طبيعة عملية ونزعة مستقبلية

  .ربون اخلطوط العريضة ملناهجهم احملليةمعامل رئيسة يستقى منها امل

توثيق العالقة مع املؤسسات واجلمعيات واالحتـادات يف القطـاع   تطمح املؤسسات التعليمية ب
تستطيع القطاعات االستثمارية أن ترعى املشاريع . للمجتمع  اخلاص لتحقيق الرسالة التنموية الشاملة
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بعض الدول الغربية ووجدت مكتبـات   رةيازقمت بلقد والتعليمية وبها املعونات الالزمة لنهضتها 
الـذي  ) م 1919 -1835(أندرو كارنيجي من مثل  عريقة ومؤسسات علمية بناها بعض التجار

املالية بطريقة تنم عن مواطنة صادقة وإحساس إنساين  تربعاتهتوزيع فذة يف جتارية  ةفلسفكانت لديه 
 Carnegie(وجامعـة كـارنيجي ميلـون     )Carnegie library( مكتبة كارنيجيأسس ؛ فمرهف

Mellon University ( األهليـة  وال زالت هذه الصروح العلمية  ,أمواال طائلةبسخاء نفق عليها أوقد
زودت هـذه  ولقـد  . مما خيفف العبء على كاهل احلكومـة  هناك واملقيمنياملواطنني ماليني ختدم 

ويف وطننا العـريب  . املرئية واملسموعة واملطبوعة أحدث اإلصداراتاملؤسسات بتقنية عالية مصحوبة ب
املشاريع التعليمية ولكـن معظـم   رعت والعقول الراجحة من التجار من أهل الغرية كرمية العزيز ثلة 

كانت مومسية مرتبطة برعاية حفالت تشجيعية ومشـروعات صـغرية    الصالت واهلبات والصدقات
بتقـدمي   يف وطننـا العـريب   ؤسسات التجارية الكـربى أن تقوم املكبري يف األمل إن . قصرية األجل

سواء عن طريق اهلبات أو  خدمة لقضايا التربية والتعليم على املستوى البعيد مشروعات أكرب وأعمق
 "بصـري  وما تقَدمواْ َألنفُِسكُم من خيرٍ تجِدوه عند اللّه إِنَّ اللّه بِما تعملُونَ"قال جل ثناؤه . االستثمار

اإلمكانات الالزمة توفري إن واقع العامل العريب حيتاج إىل تضامن اجلميع وتكافل الكل ل). 110:البقرة(
بكل أطيافهـا يف الـوطن   اليت ختدم العلم والثقافة  لصروح العلمية واملنشآتالكفيلة ببناء ااألموال و

 ،احمللـي  طوفان التطـرف  ا كما أنتعطيل الطاقات، وتكبيل احلريات ستنهك جسدنوإال فإن  العريب
   .غَطْرسة وعجرفَةسيزداد اخلارجي وطغيان الغرب 

 احلمل ثقيـل ألن ال نريد أن نبخس حق اللجان واملؤسسات الكربى العاملة يف امليدان التربوي ف
ورغم ذلـك   .انعكس سلبا على أداء مجيع املؤسسات -كيانا ومكانة  -الضعف العام لألمة العربية 

ن إعادة تفعيل املنظمات العربية الكربى قضية ضرورية حتتمها طبيعة العصر الذي يعطي أمهية بالغة فإ
   .للتكتالت الكبرية ذات املشاريع احلضارية املرتكزة على اخلطط املستقبلية الصائبة

كثرية ومعقدة ولكن روح التربية العربيـة اإلسـالمية   يف الساحة املعاصرة أعتقد أن التحديات 
نسخ صبح الرجـاِء  سي غَداوتنتعش باألعمال اليت  مالاآلشحنات من النشاط املصحوبة بدائما عطينا ت

وطالْقُن اتا ،ظُلُمغَداءسي وجالر ودع رضيدمن  خدج.  

  


