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نقل أية مادة من املوواد املنووورة يف نوارشي دوذ إ ذ ا يمنع منعا بات  

يع الكتابات املنوورة يف موقع دار نارشي للنرش جم كتابي من املوقع.

اإللكرتوني تمثل رأي كاتبيها، وال تتحمل دار نارشي أيوة مسولولية قانونيوة أو 
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 نبذة عن الكتاب

 
يف أي مكاذ وزماذ له أهميته الكربى يف تقدم املجتمعات ورقيها؛ لذا  إذ التعليم   

فإذ كافة املجتمعات سواء املتقدمة أم النامية توىل اهتماما كبريا لقضية التعليم 

وتطويره وتجويده حتى يكوذ التعليم مواكبا ومسايرا لطبيعة التغريات 

عرصنا الحارض.  املتسارعة كنتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي خاصة يف

وسوف يظل التعليم يمثل _ إىل حد كبري _ إشكالية هامة ورئيسة لكل املجتمعات 

املتقدمة والنامية معا اإلسالمية أم غري اإلسالمية عىل حد سواء نتيجة ملا تواجهه 

كافة املجتمعات من تحديات حارضة قد يعجز التعليم عن مواجهتها بطريقة 

هن _ لظروف وطبيعة املجتمعات اإلسالمية يف وقتنا شاملة. ولعل _ الواقع الرا

الحارض تجعلنا نوعر بقصور التعليم وعجزه عن مواجهة متطلبات عرصنا 

الحارض بصورة تكاد تكوذ ظاهرة للعياذ يف كافة اإلشكاليات التي تواجه العالم 

اإلسالمي خاصة سمة  التخلف العلمي والتقني الذى يكاد يكوذ سمة ظاهرة 

ن املجتمعات اإلسالمية؛ وقد يكوذ  لك التخلف العلمي ناشئا من قصور لكثري م

التعليم كعامل رئييس وهام من عوامل تخلف املجتمعات، و قد يكوذ  لك 

القصور سببا أو نتيجة لعديد من اإلشكاليات التي تعانى منها املجتمعات 

نوع مصادره اإلسالمية يف وقتنا الحارض و لك لتعدد أبعاد إشكالية التعليم وت

 وملسساته.

لذلك شعر _ الباحث _ برضورة اجراء دراسة تحليلية تستهدف التعرف  

عىل واقع إشكالية التعليم يف ضوء عالقتها بإشكاليات املجتمع يف أبعادها 

املتنوعة السياسية واالقتصادية واالجتماعية...إلخ، كما تتناول تلك الدراسة 

ية التعليم يف ضوء التحديات التي يواجهها التحليلية ما سوف تكوذ عليه إشكال

العالم العربي واإلسالمي يف املستقبل القريب أو البعيد، وىف ضوء املجهودات 
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املبذولة يف الوقت الحارض بالعالم العربي واإلسالمي بغرض إصالح التعليم 

يناقش الباحث الدور املفقود والغائب للتعرف عىل الطريق الصحيح إلصالح 

حيث مازال رغم كل تلك املجهودات إلصالح التعليم إال أذ التعليم يف العالم التعليم 

العربي واإلسالمي ما زال إشكالية بل تتزايد إشكالية التعليم يف الوقت الحارض 

حدة وخطورة، يف ضوء  لك يتوصل الباحث إىل عدد من التوصيات واملتطلبات قد 

 العربي واإلسالمي. تسهم يف تقليل حدة إشكالية التعليم بالعالم
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 الباب األول

 الدراسة التحليلية االوىل

اهية وطبيعة اشكالية التعليم يف العالم م

 العريب واإلسالمي يف الوقت الحارض
 

 الفصل األول

قضية الدراسة: أهميتها وحدودها وإجراءات 

 دراستها

 

 هدف  لك الفصل:

يعترب  لك الفصل فصال تمهيديا للدراسة يوضح فيه الباحث _ إىل حد ما _  

قضية الدراسة الحالية "إشكالية نتائج الدراسات والكتابات السابقة يف مجال 

 التعليم" من حيث:

 ( أهمية التعليم للمجتمعات اإلسالمية أو غري اإلسالمية 1

( عالقة السبب والنتيجة بني إشكالية التعليم وإشكاليات العالم اإلسالمي 2

 األخرى؛ بما يوضح _ إىل حد ما _ أبعاد وحدود "إشكالية التعليم".
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 اب العامة لضعف املجتمعات اإلسالمية.( دراسات تناولت األسب3

( نتائج الدراسات التي تناولت إشكالية التعليم كإشكالية عاملية والجهود 4

 املبذولة ملواجهتها.

ويف ضوء عرض نتائج الدراسات والكتابات السابقة يف املجاالت سالفة  

ديد الذكر يحاول _ الباحث _ التعرف عىل حدود وأبعاد قضية الدراسة بغرض تح

مجال الدراسة الحالية بما يتفق وقدرات الباحث الفردية؛ وقد يتطلب  لك 

 التحديد ما ييل:

 تحديدا لقضية الدراسة بوصفها موكلة بحثية.

 تحديدا لبعض مصطلحات الدراسة.

 تحديد التساؤالت التي تحاول الدراسة اإلجابة عنها.

 تحديد منهج البحث وقد يكوذ لتحديد مجال الدراسة الحالية أهمية يف      

املستخدم يف الدراسة واختيار األدوات املناسبة لذلك املنهج وتحديد إجراءات 

وخطوات الدراسة التي تتفق ومنهج البحث املستخدم لغرض اإلجابة عن 

 تساؤالت الدراسة.

 أوال: الدراسات السابقة حول أهمية الرتبية والتعليم 

لتي أوضحت يف نتائجها تعددت وتنوعت الكتابات والدراسات ا  

أهمية الرتبية وأهمية التعليم لكل من الفرد واملجتمع ولعل منها عىل سبيل املثال 

ال الحرص: دراسات عبد الله عبد الدائم عن الرتبية وتنمية املوارد البرشية، التعليم 

الجامعي والعايل يف مواجهة التغري الجذري الرسيع يف البنى االقتصادية 

للعالم الحديث اليوم وىف مواجهة وعود املستقبل، التعليم العايل  واالجتماعية

 .( 3) ،(2، )(1وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية يف الوطن العربي )

                                                 

   يوري الرقم األول بني القوسني إىل رقم املرجع يف قائمة املراجع والهوامش يف نهاية : 

الدراسة مرتبة حسب ورودها يف متن الدراسة، كما يوري الرقم أو األرقام التالية _ إذ 

 وجدت_ إىل رقم الصفحات باملرجع.
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كما عقدت العديد من امللتمرات والندوات وحلقات املناقوة لتدارس طبيعة 

نحو بناء نظرية " وأهمية التعليم يف العالم اإلسالمي ومن تلك امللتمرات: ملتمر

هو 1411محرم  5_2وقد انعقد امللتمر يف الفرتة من  "،تربوية إسالمية معارصة

( وقد ُدرس يف  لك امللتمر العديد من قضايا التعليم وأُبرزت أهمية 1990)يوليو 

التعليم يف بناء اإلنساذ والعالم املسلم ولعل من أبرز تلك الدراسات يف  لك امللتمر 

مية التعليم وملسساته يف إعداد العالم املسلم دراسة اسحق والتي توضح أه

فرحاذ وآخروذ عن دور الجامعات يف إعداد العالم املسلم يف العلوم اإلنسانية 

 (  4واالجتماعية )  

كما تعددت املراجع والكتب التي أُعدت وُوّضح من خالل موضوعاتها  

اإلنساذ ومنها عىل سبيل املثال أهمية الرتبية والتعليم يف تقدم املجتمعات وبناء 

( ، ومنهج الرتبية    5ال الحرص: كتاب الرتبية والتقدم تأليف سعد مرىس أحمد )  

( ، وكتاب عبدالله عبد الدائم   6 يف التصور اإلسالمي  تأليف عىل أحمد مدكور )

 (   7عن : دور الرتبية والثقافة يف بناء حضارة إنسانية جديدة ) 

ديد من الكتابات والدراسات التي توضح أهمية التعليم يف كما ظهرت الع 

مواجهة تحديات املستقبل ومن تلك الدراسات دراسة هدى حسن عن: التعليم 

 (     8وتحديات ثقافة العوملة )   

ثانيا: الدراسات والكتابات السابقة حول إشكالية التعليم وعالقتها باإلشكاليات 

 األخرى 

ت والكتابات السابقة حول إشكالية التعليم يالحظ لعل املتصفح للدراسا 

أذ كثريا منها أوضحت نتائجها عن وجود "إشكالية التعليم يف العالم اإلسالمي" 

من خالل عرض مظاهر دالة عىل تلك اإلشكالية سواء كانت تلك املظاهر تعترب 

م سببا لتلك اإلشكالية أم كانت تلك املظاهر نتيجة لقصور التعليم يف العال

 ومن تلك الكتابات والدراسات ما ييل:اإلسالمي عن تحقيق أهدافه 

( دراسة توفيق السيف عن: نما ج من القضايا واإلشكاليات يف الفكر السيايس 1

وهو كتاب للدفاع عن الحركة الدستورية التي ظهرت بإيراذ يف الربع األول من 
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وري وفتحت أبواب القرذ الرابع عرش الهجري والتي نجحت يف إيجاد نظام دست

الحرية العامة للناس؛ ولعل  لك الكتاب يوضح البعد السيايس إلشكالية التعليم 

يف العالم اإلسالمي حيث أذ التخطيط للتعليم وبرامجه بتأثر بوكل مبارش 

 (9بالفكر السيايس باملجتمع )

دراسة سامي منصور عن إشكالية تكوين الثروة االجتماعية بالعالم  (2

(  وما يوابه تلك الدراسة من دراسات توضح ارتباط إشكالية 10) اإلسالمي 

التعليم  بإشكالية الفقر والبطالة بالعالم اإلسالمي باعتبارها سببا لعجز التعليم 

عن تحقيق أهدافه يف ضوء فقر االمكانات املادية الرضورية للرصف عىل التعليم 

كالية بصورة مبارشة وتمويله بالعالم اإلسالمي وقد أشارت إىل تلك اإلش

مايو عام  25الدراسات التي نوقوت يف الدورة الوطنية لربملاذ الطفل باملغرب يف 

م حيث أوضحت نتائج تلك الدراسات عن وجود "إشكالية تمويل برامج 2000

( ،    11متعلقة بالطفل عن طريق امليزانيات العمومية أو عن طرق أخرى )  

البعد االقتصادي إلشكالية التعليم يف العالم ولعل تلك الدراسات وغريها وضح 

 اإلسالمي.

م يف مناقوة موضوع: التزام الهيئات الدينية يف 2002/2003( أوضح برنامج 3

الدفاع عن الحريات وحقوق اإلنساذ عن وجود إشكاليات قد تكوذ أيضا سببا أو 

تنمية نتيجة إلشكالية التعليم، وهي: إشكالية الهوية الدينية، وإشكالية ال

الواملة؛ وقد يوضح  لك البعد الديني إلشكالية التعليم بالعالم اإلسالمي 

 (12)وعالقته بالتنمية الواملة يف املجتمعات اإلسالمية 

( أوضحت نتائج كثري من الدراسات عن إشكالية التحريف املتعمد ملفاهيم 4

لغربي مما ومبادئ اإلسالم خاصة يف بعض الكتب املدرسية التي تدرس بالعالم ا

يلكد عملية الخلط والتوويه فيما يدرس عن اإلسالم واملسلمني باملناهج 

الدراسية بأوربا ومن تلك الدراسات دراسة الربوفسري عبد الجواد فال تورى 

وتوروشكا التي استهدفت تحليل العديد من الكتب املدرسية التي تدرس بأوربا؛ 

لتوويه صورة املسلمني يف الغرب  وقد توضح نتائج تلك الدراسة التعمد الواضح



                                                      دراسة تحليلية واإلسالمي:التعليم يف العالم العربي إشكالية 

 بد املنعم محمد حسني حساننيأ.د ع

 

 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 10

وقد يكوذ  لك داللة عىل ضعف التعليم واإلعالم  يف العالم اإلسالمي عن إبراز 

أهمية املبادئ والقيم اإلسالمية باعتبارها منهجا شامال لرقى البرشية يف كل 

( كما توضح بعض الدراسات مدى اهتمام األجانب بالثقافة   12مكاذ وزماذ)

مية مثل دراسة رشدي أحمد طعيمة عن: اهتمامات األجانب نحو العربية اإلسال 

 (13الثقافة العربية اإلسالمية )

وتوضح تلك الدراسات وغريها ما يحاك للمسلمني من دسائس عدائية بهدف    

توويه صورة املسلمني واإلسالم ومن تلك الدسائس ما هو واضح للعياذ يف 

منها: إشكالية ربط التطرف واإلرهاب الوقت الحارض من مظاهر دالة عىل  لك و 

باملسلمني، إشكالية ربط التدين باإلرهاب، إشكالية ربط اإلرهاب والتدين 

 (14)  بالطوائف خاصة طائفة املسلمني

( دراسات أوضحت بعض اإلشكاليات الخاصة بالتعليم بلغة األم يف بعض 5

 جيبوتي وأثيوبيا  املجتمعات اإلسالمية خاصة يف كثري من الدول األفريقية مثل

أو التعليم باللغة العربية يف البالد الناطقة بها وظهور مدارس للتعليم بلغات  

 (   15أجنبية غري اللغة العربية )   

العرص العلمي ( دراسات تناولت إشكالية توجيه العلوم إسالميا خاصة يف  لك 6

نها: إسالمية وكاذ نتيجة  لك ظهور العديد من املصطلحات الحديثة مالحارض 

الحياة، إسالمية املعرفة، التوجيه اإلسالمي للعلوم، التأصيل اإلسالمي للعلوم وقد 

ظهرت لذلك معاهد مثل: معهد الفكر اإلسالمي بواشنطن  ومركز التأصيل 

اإلسالمي للعلوم التابع ملركز البحوث بجامعة اإلمام محمد بن سعود بالرياض، 

سات يف  لك املجال منها: دراسة نقدية التجاه وقد قام الباحث بعديد من الدرا

( 1997(،  منهج اإلسالم يف تغيري املنكر)16()1987إسالمية العلوم الطبيعية )

(، ودراسة عن فنوذ 18()1998(، اإلسالم واألزمة البيئية يف عاملنا املعارص )17)

سة ( وهى درا19()1994التعليم والتعلم عند بعض مفكري الرتبية اإلسالمية )

قام بها بتكليف من مركز البحوث بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
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مواركة منه يف حركة التأصيل اإلسالمي للعلوم، كما قام رشدي أحمد طعيمة 

 ( 20بدراسة عن معوقات توجيه العلوم إٍسالميا: أسبابها وطرق عالجها ) 

أبعاد إشكالية التعليم ولعل مثل تلك الدراسات وغريها كثري يوضح بعدا آخر من 

يف العالم اإلسالمي وهي إشكالية العالقة بني العلم والدين والتوجيه اإلسالمي 

 للعلوم خاصة يف هذا العرص العلمي الحارض.

( ظهرت العديد من الدراسات التي توضح إشكالية أخرى نابعة من طبيعة 7

ائييل واملناداة اإلس  النظام العاملي الجديد ومأزق الرشق األوسط والرصاع العربي

ثقافة السالم  بدال من ثقافة الحرب ورضورة التعايش والتفاهم  برضورة  إحالل

الدويل، ويرتبط بذلك أيضا إشكالية سكاذ الحدود وإشكالية يهود آسيا وأفريقيا، 

وإشكالية الهيمنة األمريكية عىل العالم وإشكالية ثقافة العوملة... وغري  لك من 

زها ويفرزها دوما النظام العاملي الجديد الذى تتزعمه أمريكا بعد إشكاليات أفر 

سقوط الويوعية؛ ولعل كل تلك اإلشكاليات تمثل تحديا ت كربى تواجه التعليم 

ضعف الحارض للمسلمني من يف العالم اإلسالمي مما قد يجعله غري قادر يف ظل ال

العالم اإلسالمي ليس يجعل من التعليم يف  الراهنولعل  لك الواقع  ،مواجهتها

إشكالية قد يكوذ العالم اإلسالمي قادر عىل مواجهتها يف الوقت الحارض 

بإمكاناته الراهنة بل قد يجعل من "إشكالية التعليم" يف العالم اإلسالمي 

إشكالية بالغة التعقيد يف ظل ارتباطها بكثري من العوامل واملتغريات الداخلية 

ها بالعديد من اإلشكاليات املجتمعية التي يعاني والخارجية  عالوة عىل ارتباط

منها العالم اإلسالمي والتي قد تكوذ سببا أو نتيجة لقصور التعليم يف الوقت 

 الحارض عن تحقيق أهدافه ومن أبرز تلك اإلشكاليات ما ييل:

( إشكالية ضعف املجتمعات اإلسالمية وتبعيتها يف ضوء  لك الضعف ملجتمعات 1

 (21غري إسالمية )

 (22( إشكالية الفقر والبطالة يف كثري من املجتمعات اإلسالمي )2

( إشكالية الحوار مع اآلخر خاصة املجتمعات غري اإلسالمية يف ضوء الخلط 3

 (23والتوويه املتعمد يف الغرب لصورة اإلسالم واملسلمني )
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تعددت  ( إشكالية الحوار مع الذات )الحوار بني الفرق اإلسالمية نفسها( والتي4

واختلفت فيما بينها يف األصول والفروع الفقهية والدينية مما يجعل التفاهم 

 (24فيما بينها يعد من األمور العسرية والصعبة املنال )

 (25( إشكالية الحفاظ عىل الثقافة الذاتية يف ظل تحديات ثقافة العوملة )5

 (26سالمية )( إشكالية ممارسة الديموقراطية يف كثري من املجتمعات اإل 6

 (27( إشكالية التفاعالت األثينية العدائية يف داخل بعض املجتمعات. )7

 (28( إشكالية إصالح الفكر اإلسالمي وتجديده )8

 (29( إشكالية تفاوت األفراد يف الثروة )9

 (30( إشكالية املسألة السكانية )10

نفسية ( إشكالية الوساطة وتدخل أصحاب النفو  كإشكالية اجتماعية و 11

(31) 

 (32( إشكالية انعدام التخطيط للقوى العاملة وارتباط  لك بالتعليم )12

 ( إشكالية التعصب اإلقليمي13

 (33( إشكالية تخلف اإلبداع وجموده)14

 (34( إشكالية التقوقع عىل الذات وضعف االنفتاح عىل العالم)15

 (35( إشكالية سلطاذ املايض والعودة للمايض )16

 (36ة ضعف النظرة املستقبلية)( إشكالي17

 ( إشكالية رفض التغيري والتحيل بروح املحافظة18

 ( إشكالية ضعف النخبة19

 (37( إشكالية ضعف القدرة التنظيمية واإلدارية. )20

ثالثا: دراسات وكتابات سابقة حول األسباب العامة لضعف املجتمعات 

 اإلسالمية 

أسباب الضعف للمجتمعات تعددت الدراسات التحليلية للتعرف عىل  

اإلسالمية _ يف الوقت الحارض _ مقارنة باملجتمعات األخرى غري اإلسالمية بعد أذ 

كانت األمة اإلسالمية يف عهدها األول أمة حضارة عريقة يف الوقت الذي كانت فيه 
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كثري من املجتمعات األخرى غارقة يف ظالم التخلف والجهل ومن تلك الدراسات 

 ال:عىل سبيل املث

: أسباب (   عن  "مجتمعنا املعارص  38)  ( دراسة عبد الله سليماذ املووخي  1

ضعفه ووسائل عالجه" وهى دراسة تقدم بها الباحث للحصول عىل درجة 

الدكتوراه منوورة يف كتاب ، وقد أوضح الباحث يف تلك الدراسة :  حالة 

 عهد الرسول _ عليه املجتمعات البرشية قبل اإلسالم أسس املجتمع اإلسالمي يف

الصالة والسالم _ وما كاذ يتسم به  لك املجتمع من تقدم ثقايف وحضاري  

وتأثري تلك الحضارة اإلسالمية عىل تقدم ورقى كثري من املجتمعات األخرى الت 

كانت غارقة يف ظلمات الجهل والتخلف . ثم ناقش حالة مجتمعنا اإلسالمي 

لة الضعف املزرية التي يعانيها محلال أسباب يف الوقت الحارض _ وحا –املعارص 

  لك الضعف وقام بتصنيف تلك األسباب إىل: 

( أسباب داخلية منها: سوء فهم العقيدة _ قصور مفهوم العبادة _ عدم الحكم 1

بما أنزل الله _ تعطيل الجهاد _ التهاوذ يف القيام بواجب األمر باملعروف والنهى 

 الجتماعي والخلقي _ ظهور مذاهب فكرية معارصة.عن املنكر _ إهمال الجانب ا

( أسباب خارجية وقام بتحديدها يف الدور الذي قام به اليهود والنصارى يف 2

الكيد للدعوة اإلسالمية منذ عهد الرسول _صىل الله عليه وسلم_ حتى وقتنا 

 الحارض وفند الباحث محاوالت اليهود يف الكيد للدعوة اإلسالمية فيما ييل:

 محاولتهم قتل الرسول _ عليه الصالة والسالم _ -2-1

 محاولتهم بث الفرقة يف الصف املسلم . -2-2

 الغدر ونقض العهود -2-3

 الصد عن اإلسالم  -2-4

 النفاق -2-5

 الدخول يف اإلسالم ثم االرتداد عنه بهدف الفتنة -2-6

 الكذب واالفرتاء للطعن يف الدين  -2-7

 نهم.الضغط عىل من أسلم م -2-8
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وسائل اليهود للكيد بالدعوة اإلسالمية يف عهد الخالفة العثمانية ومنها:  -2-9

االستعانة بدول   –استغالل ضعاف النفوس –املحافل املاسونية _ الدعاية الكا بة 

تكوين جمعيات مناهضة لإلسالم _ إيقاع الرصاع بني  –أوربا يف تحقيق أهدافهم 

إثارة النعرة القومية والعنرصية يف تركيا  –لخالفة العرب واألتراك تمهيدا لتدمري ا

احتالل فلسطني وسلبها كوطن  –تقسيم العرب إىل دويالت ضعيفة وهزيلة  –

قومي لهم بمساندة النصارى... ازدياد أطماعهم يف السيطرة عىل مقدرات 

املجتمعات اإلسالمية املجاورة لفلسطني والتهديد املستمر لها حتى وقتنا 

 مساندة النصارى.الحارض ب

وعن دور النصارى يف الكيد للدعوة اإلسالمية  أوضح الباحث بعض  -2-10

الوسائل التي اتبعوها لذلك الغرض ومنها: كيدهم للدعوة اإلسالمية يف عهد 

 –دور هم يف تدمري الخالفة العثمانية  –الرسول _ الحروب الصليبية املتعددة 

سائل تلك البعثات املتعددة عالم اإلسالمي وو التبوري وإرسال بواعث التبوري يف ال

التبوري  –التبوري عن طريق التعليم  –: )إفساد املرأة والدعوة لتحررها ومنها

االسترشاق ودوافعه الكيدية  –لتحقيق أهداف االستعمار االقتصادية( 

ومحاوالته بغرض ) التوكيك باإلسالم وبصحة رسالة النبي _عليه الصالة 

كيك يف أحاديث رسول الله _عليه الصالة والسالم _ التوكيك التو–والسالم 

 بالحضارة اإلسالمية(.

الغزو الفكري يف الوقت الحارض للمجتمعات الثقافية والذى يمثل اخرتاقا  -2-11

نرش االنحالل  –للثقافة اإلسالمية من خالل : نرش الفكر املعادي لإلسالم 

علماء اإلسالم وتمجيد املمثل واملغنى التوكيك والتهكم ب –األخالقي و التغريب 

استغالل املوارد االقتصادية وإدخال امللسسات الربوية داخل البالد –والراقصة 

توجيع  –اإلسالمية يف محاولة لخلق نظام اقتصادي مخالف ملبادئ اإلسالم 

 ظهور التيار اإللحادي.

والتي  ويف ضوء تلك األسباب حاول الباحث تحديد وسائل العالج والقوة 

 حددها يف:
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( إعادة بناء الفرد املسلم من خالل: تصحيح مفهوم العقيدة لدى الفرد وتعميق 1

العبادات وأثرها يف بناء الفرد _ األخالق وأثرها الهام يف تكوين  –اإليماذ بالله 

 الفرد املسلم.

وء ( بناء األسة املسلمة من بداية الختيار الزوجة الصالحة وتربية األبناء يف ض2

معرفة حق األبناء عىل اآلباء وحق اآلباء عىل األبناء وكذلك ارتباط األس ببعضها 

 خاصة  وو األرحام.

ظالل القرآذ ومراعاة  م: من خالل وحدة الفكر والتصور يف( بناء املجتمع املسل3

بعض الجوانب التي تتعلق بوحدة الفكر والتصور وهي: الومولية _ التطبيق 

 اختالف الفقهاء يف األحكام ليس عىل انه اختالف يدعو للفرقة العميل _ النظر إىل

واالبتعاد عن أصل الدين ولكن ينظر إليه عىل أنه داللة عىل غنى وسعة األحكام 

 اإلسالمية ويرس الرشيعة اإلسالمية _ وحدة الهدف واملصري.

 ( بناء الدولة املسلمة من خالل:4

كفالة أهل  –لداخل ومنها : )كفالة األفراد القيام بواجبها تجاه األفراد يف ا -4-1

الذمة _ تطبيق حدود الله _ املساواة _ العدل _ حرمة املسكن _ الحرية وتومل 

 حرية االعتقاد وحرية التفكري والرأي وحرية العمل والتملك( _ حق العلم 

حماية األفراد من الخطر الخارجي من خالل : الدفاع عن دار اإلسالم _  -4-2

 ة الغزو الفكري _ تدوين العلوم وفق مبادئ اإلسالم.مواجه

وأوضح الباحث يف نهاية دراسته أذ إعادة البناء للمجتمع اإلسالمي  

 يتطلب طريقني هما: 

( الطريق األول: الوعي اإلسالمي الوامل: من خالل تصحيح املفاهيم اإلسالمية 1

مل وتحريفها ونرشها خاصة بني من يتعمدوذ اإلساءة لها بالفكر أو الع

 وتوويهها من إعداء اإلسالم 

( الطريق الثاني: التغيري بالقوة: ولكن قد يكوذ  لك الطريق وعرا يف الواقع 2

الحارض لعدم تملك املجتمع اإلسالمي ألسباب القوة التي تمكنه من التغيري 

بالقوة وتبعية الكثري من املجتمعات اإلسالمية ملجتمعات غري اٍسالمية لكي توفر 
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لنفسها مقومات الحياة، عالوة عىل أذ التغيري بالقوة وإزالة املنكر ينبغي أال 

 يلدى إىل إحداث منكر أكرب.

لعل تلك الدراسة أوضحت _إىل حد كبري _ األسباب العامة لضعف املجتمع 

اإلسالمي بعد أذ كاذ مجتمعا قويا و لك قد يكوذ ألسباب خارجة قوية أكثر من 

ل األسباب الخارجية هي السبب يف ظهور األسباب الداخلية األسباب الداخلية ولع

وقد تكوذ كثري من تلك األسباب قد استخدمت التعليم وسيلة لها من خالل 

توويهه وإضعافه حتى يصبح املجتمع اإلسالمي ضعيفا كما خطط له أعداء 

األمة اإلسالمية ومازالوا سواء كانت تلك املناهج تدرس يف دول غربية غري 

مية وتستهدف تووية صورة املسلمني ومبادئ اإلسالم كما يف دراسة عبد إسال 

( أو تدرس يف مجتمعات إسالمية وتسهم بوكل مبارش    39الجواد فال تورى )    

أو غري مبارش يف تعميق أسباب ضعف املجتمعات اإلسالمية ومنها دراسة جواد 

ع العربي" والتي تركز رضا عن "تدريس التاريخ وشخصية البعد الواحد يف املجتم

عىل النظرة األحادية الرؤية لتفسري األحداث والدوافع اإلنسانية الكامنة وراءها  

خاصة التاريخية ويعنى  لك تفسري األحداث  بسبب  أو عامل واحد وىف بعض 

األحياذ يتم التعصب له دوذ النظر لتواجد عوامل أخرى قد تكوذ لها أثر يف 

ل لذلك تفسري فتح عمورية مثال ألذ السبب يف  لك امرأة ظهور تلك األحداث  كمثا

عربية استجارت باملعتصم بالله... وهكذا كثري من األحداث وقد يتعصب البعض 

لبعض األسباب املرتبطة باملايض دوذ النظر إىل عوامل أو اسباب أخرى و لك 

 (   40لسطوة املايض وسلطانه عليهم إىل حد التقديس )     

نتائج كثري من امللتمرات وحلقات املناقوة التي عقدت لتدارس  ولقد أوضحت

أسباب أزمتنا الرتبوية أذ من تلك األسباب: العزلة الحضارية _ غياب العقالنية _ 

التعلق باملايض ومن تلك الدراسات دراسات زكى نجيب محمود عن: موقف 

ة وقضية : الحضار ( ودراسته عن   41واجهة العرص ) الثقافة العربية من م

( ودراسة جواد  42التقدم والتخلف يف أزمة التطور الحضاري يف الوطن العربي ) 

 (  43رضا عن : الرتبية والتبدل االجتماعي يف الكويت والخليج العربي ) 
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ولعل تلك الدراسات توضح بجالء أذ العالم اإلسالمي اليوم معرض للخطر  

 جة جادة ملواجهتها.وأذ التعليم فيه يمثل إشكالية حقيقية يف حا

                                    رابعا: الدراسات والكتابات السابقة حول إشكالية التعليم كإشكالية عاملية 

م يف العالم ولعل تلك اإلشكاليات وغريها كثري قد تساهم يف تفاقم إشكالية التعلي

أم غري إسالمي ، كما أذ وجودها يف مجتمع ما اٍسالمي اإلسالمي بصورة خاصة

قد يتسبب يف تعرض تلك املجتمعات للخطر وقد يجعل التعليم وملسساته 

املختلفة يف أزمة تبحث عن مخرج لها وهذا ما دعا بكثري من املجتمعات ملراجعة 

نظام التعليم لديها بغرض الخروج من أزمة التعليم التي يعانيها املجتمع ولعل 

ة األمريكية حيث ظهر يف أمريكا يف الخمسينات أبرز مثال عىل  لك الواليات املتحد

من القرذ العرشين تقرير يحذر من أزمة التعليم يف أمريكا بعد إطالق الروس 

للقمر الصناعي قبل أمريكا وكاذ عنواذ التقرير : أمة يف خطر وقد أوضح 

التقرير أهمية إعادة النظر يف التعليم بأمريكا للخروج من أزمة التعليم حينئذ ، 

: حيث ظهر تقرير رئايس بعنواذ م 1983لقد تكرر نفس املوقف أيضا يف عام و 

، ويحذر  لك التقرير من عدم صالحية  Nation at Riskأمة معرضة للخطر 

نظام التعليم األمريكي إلعداد املواطن للقرذ الحادي والعرشين وهو تقرير مبنى 

 (   44عىل عرشات من الدراسات والبحوث )   

الكثري من امللتمرات الدولية بغرض دراسة "إشكالية التعليم"  كما عقدت 

 9_ 5منها امللتمر الدويل حول الرتبية للجميع )جومتني _ تايالند( يف الفرتة من 

دولة  162( الفني موارك يمثلوذ 2000م وبحضور أكثر من ) 1990مارس عام 

ري من الجهود الدولية ولقد كاذ نتيجة  لك االهتمام الدويل بإشكالية التعليم الكث

 ملواجهة إشكالية التعليم ومنها:

 م عاما دوليا ملحو األمية. 1990( إعالذ األمم املتحدة عام 1

 ( إعالذ عقد التسعينات بالقرذ العرشين عقدا للطفولة وعقدا للتنمية الثقافية 2

 م1990( إعالذ بدء التحالف الدويل من أجل الرتبية للجميع عام 3
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اتيجيات قطرية وإقليمية ودولية للعمل الرتبوي منها: إسرتاتيجية تبنى إسرت ( 4

تطوير الرتبية العربية، الخطط القومية ملحو األمية وتعميم التعليم االبتدائي 

)املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم(، إسرتاتيجية تطوير التعليم بمرص 

، حلقة  APPEAI(1988) ، برنامج دول آسيا والباسفيك للرتبية للجميع1986

دولية عن مستقبل الرتبية وتربية املستقبل )املعهد الدويل للتخطيط الرتبوي 

 (.45(م(1991م ( )2000(، اسرتاتيجية للرتبية : أمريكا عام 1978

 النتائج املستفادة من الدراسات والكتابات السابقة والوعور بموكلة الدراسة

ذ "إشكالية التعليم" تعترب يتضح من عرض الكتابات والدراسات أ 

إشكالية دولية وليست خاصة فقط بدول العالم اإلسالمي فقط بل تهتم بها دول 

العالم أجمع وقد يطلق عليها أيضا أزمة التعليم يف عاملنا املعارص كما أوضح  لك 

فيليب كومبز يف كتابيه: أزمة التعليم يف عاملنا املعارص، أزمة العالم يف التعليم من 

 (.   47( )   46الثمانينات ) ور منظ

ورغم أذ "إشكالية التعليم" إشكالية دولية إال أذ خطرها ودرجة تفاقمها  

يف الوقت الحارض يعترب عاليا إ ا ما قورنت بكثري من  –يف العالم اإلسالمي 

املجتمعات غري اإلسالمية الغربية و لك لهوة التخلف السحيقة يف العالم اإلسالمي 

باملجتمعات الغربية ولتأثر العالم اإلسالمي بكثري من اإلشكاليات التي  باملقارنة

قد تكوذ سببا أو نتيجة لضعف التعليم يف العالم اإلسالمي مما يدعو إىل رضورة 

دراسة "إشكالية التعليم يف العالم اإلسالمي" والخروج بتقرير يوضح بحق أذ 

 "العالم اإلسالمي معرض للخطر"

 سة الحالية:تحديد حدود الدرا

توضح طبيعة الدراسات والكتابات السابقة تعدد أبعاد إشكالية التعليم  

وتعدد إشكاليات املجتمع األخرى التي ترتبط بإشكالية التعليم كسبب لها أو 

كنتيجة لضعف التعليم بالعالم اإلسالمي ولذا ينبغي تحديد قضية الدراسة يف 

ك الهدف قام الباحث ي يتحقق  لحدود واضحة يسهل عىل الباحث دراستها ولك

 :بتحديد ما ييل
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 أوال: تحديد مصطلح "إشكالية التعليم"

( عن معنى "أشكل" بمعنى التبس 344،  48ورد يف كتاب مختار الصحاح ) 

األمر، و لك يعنى أذ مصطلح "إشكالية" لغويا يعنى أذ املوضوع املعطوف عىل 

األمر فيه إ ا ما اقرتحنا أساليب  تلك الكلمة أصبح يمثل موضوعا قد يلتبس علينا

أو وسائل نراها حال لقصوره فقد ال  تجدى تلك الوسائل أو األساليب ونظل يف 

 حرية والتباس بوأذ  لك املوضوع و لك لتعقد أبعاده وعوامله وملسساته 

وإ ا كاذ املعنى اللغوي غامضا فهل يمكن تبنّي تعريف إجرائي يتفق  

 الية؟وطبيعة قضية الدراسة الح

يف ضوء العرض السابق للكتابات والدراسات السابقة حول مظاهر  

إشكالية أو أزمة التعليم يمكن تحديد تعريف إجرائي ملصطلح إشكالية التعليم 

 هو:

قد فالقضية املحورية لكل ما قد يواجه املجتمع من إشكاليات  :إشكالية التعليم

ثقافية  إلسالمي من إشكالياتتكوذ إما سببا أو نتيجة ملا قد يواجه العالم ا

أو  يةعالمال أو إ يةجتماعال أو ا يةقتصادال أو ا يةسياسمتنوعة لتنوع أبعادها: ال

(... والرتباط  "إشكالية التعليم" بالعديد من ية)الكون يةعاملالأو  يةنهجامل

إشكاليات املجتمع فقد يلتبس األمر عند من يقوم بدراستها من حيث معرفة أي 

يات سببا لها وأيها تعترب نتيجة لها وقد يخلط بينهما مما يوقع تلك اإلشكال

ا لم يوفق يف إزالة  لك الدارس أو الباحث يف لبس وحرية وقد تظل تلك الحرية م

 .االلتباس

وينسحب  لك التعريف عىل تعريف كل إشكالية باملجتمع، ولذلك فينبغي  

غري  لك مثل: موكلة / أذ نفرق بني كلمات قد يظن البعض أنها مرتادفات وهى 

إشكالية / أزمة... و لك ألذ البعض قد يعرب عن إشكالية التعليم بمعنى: أزمة 

التعليم أو موكلة التعليم و لك يف رأى _ الباحث _ قد يكوذ غري صحيح ألذ 

مفهوم اإلشكالية أعم واملفاهيم األخرى أخص حيث أذ مفهوم أزمة قد تطلق 

ة زمنية محدودة مثل ما عرب به فيليب كومبز يف عىل واقع معني للتعليم يف فرت 
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(، ومصطلح موكلة   49كتابه: أزمة العالم يف التعليم من منظور الثمانينات ..) 

أيضا قد يعرب عن حالة راهنة للتعليم يف ضوء قصوره عن تلبية حاجة ما 

اجتماعية أو فردية ويمكن يف ضوء معرفة تلك الحاجة التوصل إىل حل لتلك 

لة باستخدام طرق علمية متعددة مثل: طريقة حل املوكالت أو أسلوب املوك

تحليل النظم وغري  لك من طرق علمية قد يتوصل بها الباحث إىل حل لتلك 

املوكلة وإزالة الحالة الراهنة الناتجة من قصور التعليم يف تلبية حاجة ما للفرد 

حالة ليست مرتبطة أذ هناك ينما مصطلح )اإلشكالية( قد يعني أو املجتمع. ب

بفرتة زمنية فحسب بل أذ تلك الحالة قد تكوذ واقعا معاشا عىل امتداد فرتات 

زمنية وليست فرتة زمنية محددة بعينها، كما يوري أيضا إىل تعدد الحاجات التي 

لم تحقق بعد وليست حاجة بعينها مما قد يوحي إىل تعدد املوكالت التي يمكن 

عالوة عىل ارتباط اإلشكالية _ موضوع الدراسة _  أذ تتضمنها تلك اإلشكالية،

بالعديد من اإلشكاليات األخرى مما قد يزيدها تعقيدا  قد يوقع الباحث أو 

الدارس لها يف التباس وحرية من أمر تلك اإلشكالية وقد ال يستطيع التمييز أي 

يكوذ  تلك اإلشكاليات املرتبطة باإلشكالية موضوع الدراسة سببا لها أو أيها قد

 نتيجة لها 

يف ضوء  لك التعريف اإلجرائي ملصطلح )إشكالية التعليم( يتضح رضورة  

إجراء دراسة تحليلية شاملة إلشكالية التعليم يف ضوء عالقتها بإشكاليات 

املجتمع األخرى واالجتهاد _قد اإلمكاذ _ يف معرفة أيها قد يكوذ سببا وأيها قد 

وء أبعاد )إشكالية التعليم(؛ و لك بغرض يكوذ نتيجة إلشكالية التعليم ف ض

 إزالة االلتباس حولها والتوصل إىل حلول مقنعة ومجدية ملواجهتها.

   ثانيا: تحديد تساؤالت الدراسة 

يف ضوء ما توصلت إليه الدراسات والكتابات السابقة من نتائج قام  

 عنها وهي: الباحث بتحديد بعض التساؤالت التي تحاول الدراسة الحالية اإلجابة

( إىل أي مدى يوكل التعليم يف العالم اإلسالمي إشكالية يف الوقت الحارض قد 1

 تكوذ سببا أو نتيجة إلشكاليات أخرى يف املجتمعات اإلسالمية؟
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( ما التحديات التي يواجهها التعليم يف العالم اإلسالمي يف املستقبل يف ضوء 2

 الرتويج لثقافة العوملة يف الوقت الحارض؟

( ما هي أسباب قصور ملسسات التعليم عن تحقيق أهدافها؟ رغم مرشوعات 3

 إصالح التعليم يف العالم العربي يف الوقت الحارض؟

( ما التوصيات واالقرتاحات املفيدة لبلورة اسرتاتيجية لتطوير التعليم يف العالم 4

 المي؟اإلسالمي يف ضوء املبادئ العامة التي تتفق مع قيم ومبادئ الدين اإلس

ويستهدف _ الباحث _ من تحديد تلك التساؤالت بعينها لكي تجيب عنها الدراسة 

الحالية لكي يكوذ مجال الدراسة محددا يف محاور معينة _ رغم إدراكه _ أذ 

موضوع تلك الدراسة يدعو إىل البحث عن إجابة لعديد من التساؤالت األخرى 

حديات حارضة ومستقبلية قد خاصة يف ضوء ما يواجهه العالم اإلسالمي من ت

تلثر عىل التعليم بالعالم اإلسالمي مما قد يجعل من التعليم "إشكالية " 

مستعصية خاصة يف غياب الفلسفة الرتبوية اإلسالمية أو بمعنى أدق تغييبها 

(50 ) 

 ثالثا: تحديد منهج البحث وأدواته وخطوات تنفيذه:

ج البحث الوصفي التحلييل" يف ضوء تساؤالت الدراسة اختار الباحث "منه 

و لك بغرض: القيام بدراسة تحليلية تستهدف الكوف عن أسباب الخلل يف 

 التعليم بالعالم اإلسالمي.

 ولذلك فإذ تقرير تلك الدراسة يتضمن ما ييل:  

دراسة تحليلية ألبعاد إشكالية التعليم يف العالم اإلسالمي يف ضوء عالقتها  أوال:

لسائدة يف وقتنا الحارض )و لك بغرض اإلجابة عن السلال باإلشكاليات األخرى ا

 األول للدراسة الحالية(.

دراسة تحليلية إلشكالية التعليم يف العالم اإلسالمي يف ضوء تحديات  ثانيا:

املستقبل خاصة يف ضوء الرتويج ملفهوم عوملة الثقافة )و لك لغرض اإلجابة عن 

 السلال الثاني(
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لتجارب والخربات السابقة التي تمت بالعالم العربي ثالثا: دراسة تحليلية ل

واإلسالمي بغرض إصالح التعليم وبياذ قصورها عن تحقيق أهدافها )يمثل  لك 

 إجابة عن السلال الثالث للدراسة(

تصور مقرتح للمبادئ األولية التي ينبغي أذ تستند عليها إسرتاتيجية  رابعا:

ضع التوصيات املناسبة لبلورة تلك تطوير التعليم بالعالم اإلسالمي، مع و 

 االسرتاتيجية املقرتحة.
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 الفصل الثاني:

 أبعاد إشكالية التعليم كإشكالية ثقافية

 

 مقدمة:

يستهدف هذا الفصل استجالء طبيعة العالقة بني "إشكالية التعليم يف  

والتي  العالم اإلسالمي" واإلشكاليات األخرى السائدة _ يف الوقت الحارض _

يواجهها العالم اإلسالمي وتقوض وتضعف ثقافته اإلسالمية للتعرف عىل أيها 

تمثل عالقة سبب وأيها تمثل عالقة نتيجة وأيها قد تكوذ العالقة: ليست عالقة 

 سبب فقط أو عالقة نتيجة فقط بل قد تكوذ عالقة سبب ونتيجة معا. 

م واإلشكاليات األخرى ضوء معرفة طبيعة العالقة بني إشكالية التعلي ويف 

يحاول الباحث التعرف عىل أبعاد تلك اإلشكالية: السياسية _ االقتصادية _ 

 االجتماعية _ اإلعالمية _ املنهجية _ الدينية _ العاملية...إلخ

ولعل تحديد أبعاد "إشكالية التعليم" قد يساعد يف تحديد مدخالت تلك  

تلك األبعاد؛ و لك ملعرفة العالقة  العملية ومخرجاتها يف ضوء طبيعة كل بعد من

بني مدخالت ومخرجات العملية التعليمية ومدى توافق تلك املخرجات مع تحقيق 

التعليم ألهدافه يف الوقت الحارض للتعرف عىل طبيعة ودرجة قصور التعليم عن 

 تحقيق أهدافه والتبرص بمواطن الخلل وأسباب عجز التعليم عن تحقيق أهدافه.

 ليات املجتمع إشكاالت ثقافية  ات ابعاد متعددة:أوال: إشكا 

تعترب "الثقافة" األساس األول الذي يلثر ويتأثر بالتعليم حيث أذ من  

وظائف التعليم الهامة نقل الرتاث الثقايف وأيضا تجديد وإحياء الثقافة، لذلك 

قافة" فالعالقة بني الثقافة والتعليم عالقة دائمة ومالزمة؛ لذا فإذ "إشكالية الث

تعترب نظام كىل يتضمن كثري من نظم ومنظومات فرعية أخرى هي إشكاليات 

املجتمع املتعددة وفقا ألبعادها املتعددة: السياسية _االقتصادية _ االجتماعية _ 
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... إلخ. والتي قد تلثر وتتأثر بإشكالية التعليم؛ وقد يتضح  لك يف ضوء 

 رة.استعراض موجز ملصطلح الثقافة ومصطلح الحضا

تعددت التعريفات التي تحدد مفهوم "الثقافة" تبعا لتعدد املذاهب  

واالتجاهات الفكرية ولم تعد الثقافة مرادفة للمعرفة كما كاذ يف املايض وإذ 

كانت املعرفة من مكوناتها إال أذ الثقافة اليوم _ دوذ الدخول يف تفاصيل 

وينتجه اإلنساذ بعقله  تعريفات الثقافة املتعددة _ أصبحت تمثل كل ما انتجه

ويده من فكر ومعارف وأعراف وقوانني ومعتقدات وقيم وأدوات ووسائل 

تكنولوجية متعددة تساعده يف تحقيق التنمية الواملة: السياسية _ االقتصادية 

 (    51_ العلمية _ التكنولوجية _ االجتماعية _ الرتبوية _ الفكرية... إلخ )    

بحت تستند عىل العلم والتكنولوجيا يف عرصنا والثقافة _ اليوم _ أص 

الحارض الذي أصبح فيه العلم هو ثقافة املستقبل يف حني اقرتبت الثقافة من أذ 

تصبح هي علم املستقبل الوامل، الذي يطوى يف عباءته فروعا معرفية متعددة 

 الثقافة العلمية التكنولوجية يف هكما أصبح العالم اليوم تسيطر عليومتباينة، 

 ( 53()12،  52عرص تكنولوجيا املعلومات. )

ولعل الوكل التايل يوضح العالقة التفاعلية بني الثقافة وتكنولوجيا  

 املعلومات 
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 ( شكل يوضح حوار املحاور بني الثقافة وتكنولوجيا املعلومات1ش )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ك الثقافة العربية وعرص املعلومات  يتضح من الوكل السابق الذى ورد ىف كتاب

 تأليف : نبيل عىل أذ الثقافة كنظام تتكوذ من العديد من املنظومات وهى :

   (54     ) 

 ( منظومة ثقافة املعلومات 2  ( منظومة تكنولوجيا املعلومات 1

 ( منظومة القيم واملعتقدات 4   ( منظومة الفكر الثقايف3

 ( منظومة الرتبية 6            ( منظومة اللغة 5

 ( منظومة اإلبداع 8    ( منظومة اإلعالم7

 

 الثقافة

 المحافظة على   نظام المعتقدات والقيم

 التراث

   

 التنمية السياسية   

واالقتصادية 

واالجتماعية 

والعلمية 

 ة والتكنولوجي

والتربوية وتنمية 

الفكر 

 واإلبداع...إلخ 

 

 

الحوار 

الثقافي 

 المعلوماتي

 تكنولوجيا

 تكنولوجيا الفنون الزراعة

 واإلبداع

تكنولوجيا 

 اإلعالم

تكنولوجيا النقل 

 والمواصالت

 تكنولوجيا التعليم

تكنولوجيا الطب 

 والدواء

تكنولوجيا 

 الصناعة

ا 
جي

لو
نو

تك

ت
ما

لو
مع

ال
 

ت
ما

لو
مع

ال
 

 
ت

ما
لو

مع
ال
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ولقد ظهرت العديد من املصطلحات يف ضوء  لك الفهم للثقافة يف ضوء  

عالقتها بكثري من املنظومات املكونة لها ومن تلك املصطلحات: ثقافة املعلومات 

رتبية / ثقافة / ثقافة التكنولوجيا / ثقافة العلم / ثقافة اللغة / ثقافة ال

اإلبداع / ثقافة اإلعالم... إىل غري  لك من مصطلحات توضح أذ الثقافة هي الكل 

املركب يف الحياة وأنها تمثل بلرة االهتمام بالنسبة ألي إشكالية من إشكاليات 

 املجتمع خاصة إشكالية التعليم.

عالوة عىل ما سبق فإذ الثقافة يف ضوء عالقتها بالحضارة تصبح  ات  

همية كربى بالنسبة لدراسة وتحليل إشكاليات املجتمع وفيما ييل تحديد موجز أ

 (:55لطبيعة الثقافة بوصفه مصطلحا، وعالقته بمصطلح الحضارة )

عىل أنهما  Civilizationوالحضارة  Cultureمذهب ينظر إىل الثقافة 

 مفهوماذ مرتادفاذ.

األخرية بدرجة أعظم من مذهب آخر يفهم الحضارة بمعنى الثقافة عندما تتميز 

 التعقيد يف كثري من الخصائص املميزة للثقافة.

مذهب ثالث يرى أذ الحضارة هي الثقافة حني تتميز األخرية بعنارص وخصائص 

 يمكن قياسها بمعايري التقدم.

مذهب رابع يعارض الحضارة بالثقافة عىل اعتبار أذ الثقافة ترمز إىل تلك 

والدين والفن واألدب... إلخ بينما الحضارة هي مجال األفكار واملعتقدات والقيم 

 االبتكارات االنسانية املتعلقة بالعلوم والتقانة.

يتضح مما سبق أذ تعقد _ أو بمعنى أدق _ نمو الثقافة وتميزها بخصائص  هلعل

وعنارص قوية تجعلها قادرة عىل االنتوار يف كثري من املجتمعات هو دالة عىل 

يل  لك أذ الحضارة اإلسالمية يف املايض كانت تمثل حضارة حضارة املجتمع، ودل

ملا كانت تتميز به الثقافة اإلسالمية من خصائص وعنارص قوية تتمثل يف تقدم 

العلوم والفلسفة والفكر يف كافة مجاالته عالوة عىل تطبيقات كل  لك املتمثلة يف 

باملقارنة بما كاذ  انتاج أجهزة وأدوات تقنية كانت يف عرصها تمثل تقدما مذهال

 متوافرا منها يف املجتمعات األخرى غري اإلسالمية حينئذ.
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فردي حيث أذ كثري من والثقافة باملعنى السابق لها عالقة قوية بالسلوك ال

 يرى أذ الثقافة هي: Ralph Linton     (56  ): رالف لنتوذ العلماء مثل

اد املجتمع ويعملوذ عىل                                                               "توكيل للسلوك املكتسب الذي يورتك يف مكوناته أفر 

 تناقله جيال بعد آخر"

 ويتضح من التعريف السابق ما ييل:

النزوعية أو  –( إذ الثقافة تتضمن كل جوانب السلوك لألفراد )الفكرية 1

 املهارية أو العملية(. –االنفعالية 

ة سلوك فإنه يتضح رضورة تعلم  لك السلوك املرغوب فيه ( بما أذ الثقاف2

 والذي يرىض عنه أفراد املجتمع ويعملوذ عىل تناقله من جيل إىل آخر.

ضوء _ املعنى السابق _ يتضح عالقة التعليم بالثقافة حيث يمثل أداة  ويف 

املجتمع يف الحفاظ عىل ثقافة املجتمع وتجديدها بما يتفق ومقتضيات العرص. 

وة عىل أذ التعليم بنظمه وقوانينه ومناهجه وملسساته هو من صنع عال 

االنساذ بالعقل أو باليد؛ ولذا فإذ التعليم نفسه يمكن اعتباره إشكالية ثقافية 

 تتوابك مع اإلشكاليات الثقافية األخرى يف عالقات السبب والنتيجة. 

ول إشكالية تمس لذلك فإذ _ الباحث _ يرى أذ إشكالية التعليم هي باملقام األ 

الثقافة بوكل مبارش، ولذا فإذ دراستها يجب أذ يرتبط بدراسة الثقافة 

وأنماطها وجوانب السلوك املمثل لثقافة األفراد؛ لذلك كانت أهمية الدراسة 

استطالعية لعينة من الوباب حول نمط الثقافة املفضل لديهم وجوانب سلوكهم 

 ة التعليم.املمثل لذلك النمط وعالقة  لك بإشكالي

ضوء _ كل ما سبق _ تتضح أهمية التعليم )من خالل ملسساته _ ومناهجه  ويف

الدراسية _ ونظمه التعليمية...إلخ( يستمد مادته من  لك املحتوى الثقايف يف 

املجتمع كما أذ مخرجاته تسهم يف نمو وتعاظم  لك املحتوى الثقايف؛ ولذلك 

 لمحتوى الثقايف باملجتمع.يمكن اعتبار التعليم سبب ونتيجة معا ل

ولعل ما يعانيه التعليم من أزمات أو قصور أو خلل قد يكوذ ناشئا مما تعانيه 

 الثقافة اإلسالمية من إشكاليات ومنها:
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( إشكالية القيم: حيث تعترب القيم اإلسالمية من املكونات التي تميز الثقافة 1

قت الحارض _ الكثري من اإلسالمية عن غريها من الثقافات؛ وقد ظهر _ يف الو 

 –األجيال  الرصاع بني –املصطلحات الدالة عىل تلك اإلشكالية ومنها: رصاع القيم 

ىل غري  لك؛ وقد قامت جامعة السلطاذ قابوس يف أكتوبر عام إاالغرتاب الثقايف... 

 م بعقد ملتمر علمي ملناقوة قضية: الثقافة والقيم.2001

ليم يف كثري من املجتمعات بلغات أجنبية غريها، أو ( إشكالية اللغة العربية والتع2

ما تعانيه تلك اللغة من محاوالت إلضعافها من خالل شيوع العامية أو األخطاء 

الوائعة سواء من خالل النطق بها أو حتى من خالل املللفات أو حتى املعاجم 

يطلق  اللغوية، وكذلك محاوالت البعض املزج بينها وبني اللغات األخرى وهو ما

 عليه )الفرانكو آراب( والسائدة يف بعض املجتمعات يف اإلعالنات أو امللصقات.

 ( إشكالية إصالح وتجديد الفكر اإلسالمي يف ضوء معطيات العرص.3

 ( إشكالية األصالة والتجديد يف الثقافة اإلسالمية.4

 سلفية(( إشكالية سلطاذ املايض والتوبث باملوروث الثقايف القديم )الثقافة ال5

 ( إشكالية التخلف العلمي والتكنولوجي يف العالم اإلسالمي6

( إشكالية التوكيك يف الحضارة والثقافة اإلسالمية من قبل أعداء األمة 7

 اإلسالمية 

 ( إشكالية اإلعالم بالعالم اإلسالمي وقدرته عىل مخاطبة اآلخر 8

 ( إشكالية املناهج الدراسية 9

 ة التي يروج لها الغرب اليوم.( إشكالية ثقافة العومل10

 ( إشكالية الرصاع أو الصدام بني الثقافات التي يروج لها الغرب 11

( إشكالية االنغالق الثقايف وعدم االنفتاح عىل ثقافات العالم )نمط الثقافة 12

 املحلية(

 ( إشكالية السلطة ومحاوالت تحريف املحتوى الثقايف بما يتفق وأهدافها 13

 البحث العلمي والرتبية.( إشكالية 14

 ( إشكالية الفرق اإلسالمية واختالفها فيما بينها وعدم توحدها فكريا.15
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 ( إشكالية إسالمية املعرفة: )إشكالية توجيه العلوم إسالميا(16

 ( إشكالية الفجوة بني العلم والدين 17

 ( إشكالية غياب الفلسفة الرتبوية اإلسالمية 18

 اإليماذ بكرامة اإلنساذ ( إشكالية العقالنية و 19

( إشكالية الرؤية اآلحادية يف تفسري األحداث والدوافع اإلنسانية الكامنة 20

 ورائها.

 ( إشكالية العالقة بني الرتبية والحضارة.21

( إشكالية التفاعل املتبادل بني الرتبية واملجتمع )تربوية املجتمع واجتماعية 22

 الرتبية(

 ية يف املعاجم اللغوية أو املراجع العربية ( إشكالية األخطاء اللغو 23

 ( إشكالية الربط بني التطرف واإلرهاب بالتدين والطائفية.24

 ( إشكالية الربط بني الفكر والعمل )االلتحام بني النظرية والتطبيق(25

 ( إشكالية املسألة السكانية.26

 ( إشكالية الرشعية الدستورية يف بعض بلداذ العالم اإلسالمي27

 ( إشكالية التعددية الحزبية28

 ( إشكالية احرتام العمل اليدوي وتمجيده29

 ( إشكالية ثقافة اإلبداع.30

 ( إشكالية تطويع التكنولوجيا املنقولة أو الوافدة31

 ( إشكالية الذاتية الثقافية )الهوية الثقافية(32

 يا التعليم( إشكالية تمويل التعليم مع ارتفاع تكاليفه يف ضوء ادخال تكنولوج33

 ( إشكالية ضعف النخبة يف العالم اإلسالمي34

 ( إشكالية العقل والنقل.35

 ( إشكالية اإلعداد والتدريب عىل التكنولوجيا املستحدثة36

 ... إلخ(-السياسية  –العلمية  –( إشكالية األمية بكافة جوانبها )القرائية 37

 ( إشكالية األنظمة التعليمية الجامدة 38
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 ية تكوين املعلم يف ظل ثقافة التكنولوجيا ( إشكال39

 ( إشكالية اإلدارة والتوجيه واملتابعة 40

 ( إشكالية الغزو الفكري للعالم اإلسالمي41

 ( إشكالية التخطيط للمستقبل 42

 ( إشكالية التعليم العايل وتحديات مجتمع املعلوماتية.43

 ( إشكالية التكتالت االقتصادية الكربى.44

 ة النظام العاملي الجديد.( إشكالي45

 ( إشكالية الفقر والبطالة.46

 ( إشكالية مأزق الرشق واألوسط وقضية فلسطني47

 ( إشكالية العالقة بني األدب العربي الحديث واآلداب الغربية 48

 ( إشكالية املصادر الدينية لحقوق اإلنساذ49

 ق اإلنساذ املسلم( إشكالية التزام الهيئات الدينية بالدفاع عن حريات وحقو 50

لعل تلك اإلشكاليات التي تتعلق بالثقافة وإذ كانت تمثل البعد الثقايف  

إلشكالية التعليم  يف العالم اإلسالمي والتي قد يكوذ لها دور كبري يف ضعف 

إال انها _ تمثل يف الحقيقة كافة إشكاليات  –التعليم وقصوره عن تحقيق أهدافه 

ا لتنوع أبعادها ؛ لذلك يتضح أذ دراسة إشكاليات املجتمع وأذ كانت تتنوع تبع

أذ الثقافة هي الكل  باعتباراملجتمع هي يف الحقيقة تمثل تحليال لثقافة املجتمع 

 –املركب يف الحياة باملجتمع يف كافة جوانبها وأبعادها املختلفة )االجتماعية 

ل الدراسة ...إلخ( ، ومن خال-الفكرية  –العلمية  –االقتصادية  –السياسية 

التحليلية إلشكاليات الثقافة والحضارة اإلسالمية اليوم ومنها بالطبع : إشكالية 

التعليم  أيضا تتضح العالقة بني إشكالية التعليم وإشكاليات املجتمع األخرى 

التي يمكن أذ نطلق عليها جميعا: اإلشكاليات الثقافية بما فيها إشكالية التعليم 

تلك اإلشكاليات قد يكوذ سببا إلشكالية التعليم وأيها  كما يمكن التعرف عىل أي

قد يكوذ نتيجة لضعف التعليم بما قد يسهم يف التغلب عىل االلتباس الذى قد 

يكوذ موجودا حول إشكالية التعليم من الخلط بني اإلشكاليات  ات العالقة 
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يل يوضح بإشكالية التعليم وعدم معرفة أيها السبب وأيها النتيجة. والجدول التا

  تصنيف اشكاليات العالم اإلسالمي وفقا ملنظومات الثقافة

 ( تصنيف إشكاليات العالم اإلسالمي وفقا ملنظومات الثقافة1جدول )

املنظومات 

 الثقافية

 اإلشكاليات الخاصة بكل منظومة 

منظومة 

 اللغة

إشكالية أخطاء -إشكالية اللغة العربية )تجاهل التعليم بها( 

 -راجع املعاجم وامل

منظومة 

القيم 

واملعتقدات 

 الدينية

-التوكيك يف الثقافة والحضارة اإلسالمية -إشكالية القيم 

الرصاع بني  -إشكالية املوروث الثقايف  -األصالة والتجديد

إشكالية الفجوة بني -إشكالية الفرق االسالمية-الثقافات

 إشكالية–إشكالية الربط بني االرهاب والتدين -العلم والدين

 -إشكالية الذاتية الثقافية )الهوية الثقافية( –ثقافة العوملة 

املصادر الدينية لحقوق اإلنساذ _ التزام الهيئات الدينية بالد 

 فاع عن الحريات والحقوق.

منظومة 

 اإلعالم

إشكالية السلطة  -إشكالية اإلعالم والحوار مع اآلخر 

 نخبة إشكالية ضعف ال-ومحاوالت تحريف املحتوى الثقايف

منظومة 

 الفكر

–إشكالية الربط بني الفكر والعمل -إصالح الفكر وتجديده

إشكالية تقديس الفكر  –إشكالية احرتام العمل اليدوي 

 إشكالية األنا واآلخر–املوروث 

منظومة 

 الرتبية

 -إشكالية غياب الفلسفة الرتبوية -إشكالية املناهج املدرسية

إشكالية تربوية -حضارةإشكالية العالقة بني الرتبية وال

 –إشكالية األمية –إشكالية املسألة السكانية _   –املجتمع 

 -إشكالية تكوين املعلم –إشكالية جمود األنظمة التعليمية 

إشكالية اإلدارة والتوجيه واملتابعة _  –إشكالية تمويل التعليم 

 إشكالية التعليم العايل 
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منظومة 

 اإلبداع

إشكالية البحث -التكنولوجيإشكالية التخلف العلمي و 

-إشكالية الرؤية االحادية-إشكالية العقالنية -العلمي 

إشكالية -إشكالية العزلة الحضارية وعدم االنفتاح عىل العالم

 ثقافة اإلبداع مع سيادة  ثقافة الذاكرة والحفظ 

تكنولوجيا  

 املعلومات

ي إشكالية التخلف التكنولوج –إشكالية التكنولوجيا املنقولة 

 إشكالية اإلعداد والتدريب عىل املستحدثات التكنولوجية –

ثقافة 

 املعلومات

 إشكالية العقل والنقل -إشكالية إسالمية املعرفة

ويتضح من  لك الجدول أذ كافة منظومات الثقافة اإلسالمية تواجه العديد من 

 من الجدول _ تصور أبعاد "إشكالية التعليم" كما –اإلشكاليات كما يمكن 

 يوضحها الجدول التايل:

شكاليات العالم اإلسالمي  ات العالقة بإشكالية التعليم إ( تصنيف 2جدول )

 وفقا ألبعادها

األبعاد 

 املمثلة

 اإلشكاليات املمثلة

البعد 

 السيايس

إشكالية التعددية  –إشكالية الرشعية الدستورية  –إشكالية السلطة 

 إشكالية األمية السياسية –إشكالية ضعف النخبة السياسية  –الحزبية 

البعد 

 االقتصادي

إشكالية ارتباط  –إشكالية الضعف االقتصادي  –إشكالية تمويل التعليم 

 -إشكالية البحث العلمي  –إشكالية احرتام العمل اليدوي  –الفكر بالعمل 

 إشكالية التكتالت االقتصادية

البعد 

 االجتماعي

إشكالية العقالنية  –تقدات الدينية إشكالية القيم واملع –إشكالية اللغة 

إشكالية تربوية  –إشكالية العزلة الحضارية –واإليماذ بكرامة اإلنساذ 

إشكالية بطالة  –إشكالية األمية  –إشكالية املسألة السكانية  –املجتمع 

 املتعلمني 
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البعد 

 اإلعالمي

لفكري إشكالية الغزو ا –إشكالية االعالم وعدم قدرته عىل مخاطبة اآلخر 

إشكالية إعداد وتدريب اإلعالمي املساير –من خالل الفضائيات واإلنرتنت 

 إشكالية السلطة  –لطبيعة العرص 

البعد 

 الرتبوي

 –إشكالية العالقة بني الرتبية والحضارة  –إشكالية اجتماعية الرتبية 

 –إشكالية املناهج املدرسية  –إشكالية غياب الفلسفة الرتبوية االسالمية 

إشكالية التعليم -إشكالية تكوين املعلم –كالية جمود النظم التعليمية إش

إشكالية االدارة  –إشكالية التدريب عىل تكنولوجيا التعليم  –العايل 

 إشكالية التخطيط للمستقبل  –إشكالية التوجيه واملتابعة  –التعليمية 

يف الثقافة والحضارة  إشكالية التوكيك –إشكالية توويه القيم الدينية  البعد الديني

إشكالية تووية  –إشكالية ربط التطرف واالرهاب بالتدين  –االسالمية 

 –إشكالية االختالف بني الفرق االسالمية  –صورة االسالم واملسلمني 

 –إشكالية إصالح وتجديد الفكر اإلسالمي  –إشكالية الرصاع بني الثقافات 

 سلطاذ املايض وتقديسه  -األصالة والتجديد –إشكالية كل مائة عام 

البعد 

 العاملي

إشكالية ثقافة  –إشكالية ثقافة العوملة  –إشكالية النظام العاملي الجديد 

 التكنولوجيا وتكنولوجيا الثقافة 

البعد 

العلمي 

 التكنولوجي

إشكالية –إشكالية التكنولوجيا املنقولة  –إشكالية تطويع التكنولوجيا 

 –العالقة بني العلم والتكنولوجيا واملجتمع  إشكالية –تكنولوجيا الرعب 

إشكالية األمية العلمية -إشكالية الجفوة املفتعلة بني العلم والدين 

 والتكنولوجية 

 العالقة بني "إشكالية التعليم" وإشكاليات املجتمع الثقافية األخرى 

من الجدول السابق يتضح تواجد العديد من اإلشكاليات بالعالم اإلسالمي  

التي قد تتأثر وتلثر يف التعليم، كما قد يكوذ بعضها سببا لقصور التعليم كما و 

 أذ بعضها قد يكوذ نتيجة أيضا لضعف التعليم يف العالم اإلسالمي.

ولعل من اإلشكاليات التي قد تكوذ سببا يف ضعف التعليم وقصوره عن تحقيق 

اللغة _ إشكالية أهدافة _ يف الوقت الراهن بعض اإلشكاليات مثل: )إشكالية 
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القيم _ إشكالية املناهج _ إشكالية السلطة _ إشكالية البحث العلمي _ إشكالية 

كما أذ بعضها قد يكوذ نتيجة  -عدم التوحد الفكري بني الفرق اإلسالمية (

إلشكالية التعليم وضعفه يف العالم اإلسالمي مثل إشكاليات: االنغالق الثقايف _ 

إشكالية التخلف العلمي  –د يف الثقافة اإلسالمية إشكالية األصالة والتجدي

إشكالية اإلعالم نظرا لقصور التعليم يف –إشكالية ثقافة العوملة  –والتكنولوجي 

تكوين الكوادر العلمية القادرة عىل مخاطبة اآلخر يف العرص الحارض بما يتفق 

ل كل تفاع ومقتضيات العرص، ولعل أإلشكالية الكربى التي قد تتولد نتيجة

إشكالية ضعف املجتمعات اإلسالمية بل وقد يلدى  لك إىل اإلشكاليات وتفاقمها "

سقوطها كما حدث يف سقوط األندلس كعربة تاريخية وما زال العالم اإلسالمي 

يعانى منها كإشكالية للتاريخ والحضارة مما يدعونا ملزيد من اليقظة والتأمل 

قوط أندلس أخرى يف ظل الضعف للعودة لحضارتنا اإلسالمية والحرص من س

الراهن للعالم اإلسالمي والذى قد يكوذ ناشئا بصورة مبارشة أو غري مبارشة من 

ضعف التعليم ولعل "إشكالية التاريخ والحضارة" تثري فينا الحماس والقوة 

 الستعادة مجدنا املسلوب وحضارتنا اإلسالمية العتيدة.
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 الفصل الثالث

 كالية التعليم يف العالم اإلسالميالبعد التاريخي إلش

 
 مقدمة:

قد يفيد استعادة التاريخ التعرف عىل البعد التاريخي إلشكالية التعليم وبداية 

ظهور تلك اإلشكالية تاريخيا يف العالم اإلسالمي وسبب ظهورها تاريخيا الذى قد 

وقد حدد البعض تلك الفرتة بفرتة  ؛بط بضعف املجتمع اإلسالمي وتفككهيرت

، كما قد يحدد البعض سقوط بغداد وتحطيم املكتبات سقوط األندلس أو فرتة

 57بداية ضعف املسلمني وظهور "إشكالية التعليم" يف فرتة الخالفة العثمانية ) 

( ولعل يف  دراسة سقوط األندلس عربة تاريخية حيث توضح أسباب ضعف 

بداية ظهور "إشكالية املسلمني مما قد يكوذ له األثر البالغ يف ضعف التعليم و 

التعليم بالعالم اإلسالمي كإشكالية حادة، كما توضح تلك الدراسة الجذور 

التاريخية إلشكالية التعليم وفيما ييل عرض لدرس سقوط األندلس منذ فتح 

األندلس حتى سقوطها حتى نأخذ من  لك عربة حتى ال تسقط يف الوقت الحارض 

 (58أندلس أخرى. ) 

 فتح األندلس

تحت حكم امللوك القوط الذين هاجروا « أسبانيا»ت شبه الجزيرة اإليربية كان

إليها من داخل أوروبا وقد عانى األسباذ كثريا من ظلمهم وسوء إدارتهم وقد 

 كانوا يتحينوذ الفرص للتخلص منهم.

حانت الفرصة عندما جاء ملك القوط لذريق إىل الحكم بعد أذ اغتصب الحكم من 

تاله. فقد طلب بعض األسباذ النجدة من موىس بن نصري الذي امللك الرشعي واغ

أرسل قائدا شابا مع جيش صغري من املسلمني. كاذ هذا القائد هو طارق بن 
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« م711»هو  92زياد الذي وطأت أقدامه هو وجيوه أرض األندلس يف شهر رجب 

 «.جبل طارق»عند املضيق املسمى باسمه لهذا اليوم 

لذريق وقتله وتوتيت جيوه بصورة تامة وبهذا بدأ  استطاع املسلموذ هزيمة

الفتح االسالمي لهذه البالد وبدأ حقبة جديدة يف تاريخ أسبانيا. لقد قابل األسباذ 

دخول الجيش االسالمي بارتياح وترحيب ظاهرين؛ إ  هم القوا األمّرين من ظلم 

لموذ وتعسف ملوك القوط السابقني... ولم تمض فرتة قصرية إال وكاذ املس

يسيطروذ عىل معظم البالد األسبانية واخرتقوا جبال البايرينز إىل جنوب فرنسا 

إال أنهم خرسوا معركة بالط الوهداء مع شارل مارتل ملك اإلفرنج وبهذا توقف 

الزحف االسالمي إىل قلب أوروبا بسبب فتنة عمياء القتسام الغنائم بني العرب 

ئد املسلم عبدالرحمن الغافقي عندما والرببر حيث قتل يف تلك املعركة القا

اضطرب الجيش االسالمي وتقهقر أمام رضبات اإلفرنج الذين استعادوا الهجوم 

 واستغلوا الفرصة أحسن استغالل.

لم تكن سيطرة املسلمني عىل أسبانيا كاملة تماما إ  بقيت جيوب صغرية 

كانوا ينفذوذ منها  لألسباذ يف الومال والومال الغربي يف املناطق الجبلية الوعرة

للهجوم والتخريب. لم يدر يف خلد املسلمني الفاتحني أذ هذه الجيوب الصغرية 

سوف تكوذ نواة ملمالك األسباذ مستقبال لينطلقوا منها يف التهام ممالك اإلسالم 

يف أسبانيا الواحدة تلو االخرى عندما ضعف املسلموذ ولم يكن طموح األسباذ 

 لمني بصورة نهائية كما سوف نرى.لينتهي إالّ بطرد املس

عىل مّر السنني دخل الكثري من األسباذ يف االسالم وكثر التزاوج بني الفاتحني 

واألسباذ بحيث نوأ جيل كبري من املولودين الذين يحملوذ يف عروقهم دماء 

أسبانية إضافة إىل الدماء العربية والرببرية وقد ارتقى الكثري منهم يف مناصب 

 عالية مثل ابن حزم األندليس الذي اعتنق جده االسالم.الدولة ال

لقد نوأت تركيبة اجتماعية وعرقية خاصة يف األندلس كانت سببا يف نووء 

الفتن واالضطرابات التي كانت تلججها سوء اإلدارة أحيانا. فكاذ هناك العرب 

ها من والرببر واألسباذ، والعرب انقسموا بدورهم إىل قيسية ويمانية مع ما رافق
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فتن كبرية وكاذ هناك الرببر والتنافس التقليدين بينهم وبني العرب وكاذ 

 األسباذ بقسميهم املسلم واملسيحي إضافة إىل املهجنني.

كانت هذه الرتكيبة العرقية واالجتماعية نواة فيما بعد ملمالك الطوائف املتنارصة 

 والتي انتهت بفنائها جميعا كما سنرى خالل البحث.

 األموي املبارش يف األندلسالحكم 

دخلت األندلس املرحلة الثانية من تاريخها السيايس عندما فّوضت أركاذ الخالفة 

عىل بني أمية يف دموق حيث هزم آخر خلفائهم مرواذ بن محمد أمام جيوش 

 هو.132العباسيني يف معركة الزاب سنة 

لقى حتفه عىل يد ووىل هائما عىل وجهه وكأذ األرض ال تسع لهربه بما وسعت لي

العباسيني ولتبدأ مرحلة دموية كاذ األمويوذ وقودها حيث أ اق بنو العباس 

األمويني حر الحديد وبأس السيف وجّرعوهم مرارة الذل والهواذ ورشدوهم وراء 

كل حجر ومدر... نجا من تلك املذابح شاب أموي اسمه عبدالرحمن استطاع 

وبمساعدة أخواله الرببر استطاع العبور عبور الفرات وهرب إىل شمال أفريقيا، 

تأليف القبائل اليمانية التي « الداخل»إىل األندلس. استطاع عبدالرحمن امللقب 

كانت ناقمة عىل هيمنة القبائل القيسية وبمساعدة الرببر استطاع أذ يخضع 

«. م755»هو  138األندلس لسيطرته وأذ يبايعه أهل االندلس أمريا عليها سنة 

خليفة أبو جعفر املنصور عبثا إخضاع عبدالرحمن الداخل حيث استطاع حاول ال

عبدالرحمن هذا )الذي لقبه املنصور بلقب صقر قريش، أذ يهزم جيش املنصور 

د برؤوس قادة الجيش إىل املنصور لتصله إىل مكة أثناء موسم الحج(.  وأذ يرُبر

الوهري فدخلت  اتخذ عبدالرحمن قرطبة عاصمة له وبدأ ببناء وتوسعة مسجدها

 قرطبة مرحلة مزدهرة أصبحت معها فيما بعد محط األنظار ومهد الحضارة.

استمرت الساللة األموية يف حكم األندلس حيث بلغت أوج حكمها يف زمن 

عبدالرحمن الثالث الذي دام حكمه ألكثر من خمسني عاما وامتد سلطانه إىل 

قبلة األمصار وعروس  شمال أفريقيا وليقهر األسباذ وليجعل من أسبانيا
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أوروبا. إليها توّد الرحال لطلب العلم واالدب والفنوذ وحتى صارت اللغة العربية 

 هي لغة العلم حتى يف أوروبا.

هو واستطاع أذ  350هو وانتهى عام  300بدأ حكم عبدالرحمن الثالث يف سنة 

أصبحت  يخلع عىل نفسه لقب أمري امللمنني وسمى نفسه النارص لدين الله وبهذا

 يف آذ واحد.« األموي والعبايس والفاطمي»دار اإلسالم يحكمها ثالثة خلفاء 

وقد توسعت قرطبة يف عرصه ليبلغ عدد سكانها النصف مليوذ تقريبا، وقد بدأ 

عاما ليجعلها مدينته املفضلة  17النارص ببناء مدينة الزهراء التي استمر بناؤها 

م يمهل الزمن مدينة الزهراء هذه طويال وهي تبعد عن قرطبة عدة أميال ولكن ل

 إ  قد دمرت بعد خمسني سنة تقريبا يف فتنة الرببر الوهرية.

هو فخلفه ولده الحكم الثاني الذي حكم لغاية  350تويف الخليفة النارص سنة 

هو والذي اشتهر بحبه للعدل والعلم والحكمة. وقد بلغت جامعة  366سنة 

لية جعلتها يف مصاف جامعة األزهر يف القاهرة قرطبة يف عرصه منزلة علمية عا

 واملدرسة النظامية يف بغداد.

ملا حرضت الحكم الوفاة نظر وهو عىل فراش املوت إىل ولده الصغرية نظرة أىس 

وحزذ وكأنه علم بما سيكتنف أرض األندلس من فتن مضطربة بعده، كاذ ولده 

وجعل عليه « هوام الثاني»ال يجاوز أحد عرش عاما فأوىص له بالخالفة ولقبه 

وصيا وزيره الحاجب محمد بن أبي عامر امللقب باملنصور والذي لم يكن عند 

حسن ظن سيده، ا  سعاذ ما استحو  عىل كل مراكز القوى وتخلص من 

منافسيه الواحد تلو االخر بالقتل واالغتيال وقلص من نفو  هوام الثاني الذي 

 بغري سلطاذ.جعله ال يغادر القرص وصرّيه خليفة 

جمع املنصور هذا قدرة إدارية كبرية وكفاءة عسكرية عالية يخالطها الكثري من 

الحنكة السياسية وميل إىل البطش والتنكيل... خاض املنصور مع النصارى 

األسباذ عدة معارك أثبت فيها نفسه شبحا مرعبا لألسباذ تتحدث به كتبهم إىل 

كنيسة سنتياغو وجعل األسى األسباذ  حد اآلذ ويف إحدى املعارك استوىل عىل

 ميال إىل قرطبة... 400يحملوذ األجراس عىل ظهورهم ملسافة 
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م بدأ الهبوط الرسيع لحكم اإلسالم يف 1002وبموت الحاجب املنصور سنة 

األندلس فلم يمض إال وقت قصري حتى اندلعت فتنة الرببر الذين دمروا مدينة 

وتعاقب عىل الخالفة األموية خلفاء ضعفاء لم الزهراء رائعة املدذ يف األندلس 

« بالوالدة»يرتكوا أثرا يذكر إال شيئا أدبيا خالدا أال وهو غرام الواعر ابن زيدوذ 

بنت الخليفة املستكفي التي عافت حياة الحريم وكانت عىل درجة كبرية من 

 األدب والعلم فأغرم بها الواعر ابن زيدوذ الذي انتهى أمره معها بالفراق

 فخلدها بقصيدته الرائعة:

 أضحى التنائي بديال من تدانينا***وناب عن طيب لقيانا تجافينا

 بنتم وبنا فما ابتلت َجوانُحنا***شوقا إليكم وال جّفت مآقينا

 باألمس كنا وما يخىش تفرُقنا***واآلذ نحن وما يرجى تالقينا

 ينايا جنّة الخلد بدلنا بَسلسِلها***والكوثر العذب زقوما وغسل

 ملوك الطوائف

بعد إلغاء الخالفة األموية يف قرطبة انفرط عقد دولة األندلس االسالمية وعادت 

الرصاعات واألطماع القديمة إىل الظهور وانقسمت الدولة إىل عدد كبري من املمالك 

الصغرية التي قد ال يتجاوز الواحدة منها مساحة املدينة الواحدة وما حواليها، 

طبة وصارت تابعة فيما بعد لسلطاذ إشبيلية التي ملكها وانحرست عظمة قر 

بنو عباد... كانت دويالت الطوائف هذه متحاربة فيما بينها ال يجمعها جامع من 

دين أو عصبية أو مصلحة مورتكة فكاذ من املستحيل عىل مثل هذه الدويالت 

تفكك أذ تتوحد معا ضد خطر األسباذ الزاحف من الومال ولكن عىل الرغم من ال

اإلداري والعسكري الذي أصاب األندلس فإذ هذه الفرتة كانت من أخصب فرتات 

الحضارة االسالمية يف تلك الربوع فقد ازدهر االدب والفن وترعرت الفلسفة 

ونوطت حركة الرتجمة فالبد اذ نذكر اذ ابن رشد وابن طفيل وعبدالله بن 

.. كاذ الكثري من ملوكها عىل ميموذ واملعتمد بن عباد كانوا أبناء عرص الطوائف.

قدر كبري من األدب والعلم كالواعر بن عباد صاحب إشبيلية واملظفر بن أفطاس 

 الذي ألف كتابا يف التاريخ بخمسني جزءا سماه كتاب املظفري!
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عىل أذ ازدهار ممالك الطوائف لم يمنع سقوطها تجاه زحف االسباذ فكانت تلك 

 تي هبت عليها الحصباء فصارت كالهويم.املمالك كزهور الربيع الطرية ال

لقد تناىس أولئك الحكام املتصارعوذ التحذير القرآني )وال تنازعوا فتفولوا 

وتذهب ريحكم( وغاب عنهم أذ من نام لم ينم عنه فكاذ أملهم الوحيد تجاه قوة 

هو االستعانة بإخوانهم يف الومال « مملكة قوتالة»األسباذ يف الومال 

 األفريقي.

ت قد نوأت يف املغرب العربي دولة قوية ناشئة من الرببر الذين أسلموا حديثا كان

وسموا أنفسهم باملرابطني وكاذ ملكهم يوسف بن تاشفني الذي عرب املضيق 

املائي الفاصل لنجدة إخوانه يف األندلس وألحق باألسباذ هزيمة منكرة يف معركة 

ألفا سوى بضع مئات  60لغ زالقة الوهرية حيث لم يعد من جيش األسباذ البا

ال وا بالفرار مع ملكهم الفرنسو السادس. وتنفست ممالك الطوائف الصعداء 

ولو لفرتة قصرية... كانت إشبيلية يحكمها املعتمد بن عباد الواعر املوهور 

والذي دّب الخالف بينه وبني يوسف بن تاشفني فنفاه يوسف هذا إىل املغرب يف 

 ها فقريا مأسورا.مدينة أغمات التي مات في

 وقد رثى نفسه بقصيدة ملثرة مطلعها...

 فيما مىض كنَت باأليام مرسورا***فجاءك العيد يف أغمات مأسورا

***يطأذ يف الدين ما يملكن قطمريا  ترى بناتك يف األطماِر عارية 

رجع يوسف بن تاشفني إىل الومال األفريقي وتويف هناك فدب النزاع بني ساللته 

أنوأت لها دولة سميت بدولة املوحدين والذين كانت لهم الغلبة  وساللة أخرى

أخريا واشتهر من ملوكهم السلطاذ يعقوب أبو يوسف الذي عرب إىل األندلس بعد 

أذ سمع بالتهديد األسباني الجديد لنصارى قوتالة فاشتبك مع األسباذ يف 

حارص حيث خرس األسباذ معظم جيوهم وقد « معركة األركوس»معركة دامية 

أبو يعقوب مدينة طليطلة حصارا طويال فخرجت ملكة األسباذ وبناتها إىل 

السلطاذ ترجو منه فك الحصار وقد تحرك قلب يعقوب لهذه الجرأة ومألت قلبه 

األريحية فأرجعها معززة مكرمة ومحملة بالهدايا والنفائس... وكاذ السلطاذ 
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« Giraldo»سمى الجريالدا يعقوب هذا هو الذي بنى املئذنة وبرج املراقبة امل

والذي مازال يطل شامخا يف سماء إشبيلية. كاذ هذا السلطاذ يحرتم العلماء 

واملفكرين وقد ضم بالطه ابن رشد وابن طفيل وغريهم من األطباء كابن زهر 

 وابن باجة.

عزم السلطاذ يعقوب عىل الرحيل إىل الومال األفريقي حيث قرر مغادرة األندلس 

ها لقسوة القدر وفتك األسباذ الذين سعاذ ما أعادوا تنظيم تاركا طوائف

جيوشهم وزادوا من عدتهم وعديدهم بينما زاد التناحر والتحارب ممالك 

الطوائف ضعفا عىل ضعف... ولم يكن هناك عرب الساحل األفريقي أبو يوسف 

يعقوب ليهب لنجدتهم فأصبحوا أمام مصريهم املحتوم. الذين هم سارعوا يف 

يب ساعته إ  ال يعدم أذ يرى املستطلع لتاريخ هذه الفرتة استعانة املسلمني تقر 

باألسباذ عىل إخوانهم املسلمني وبالتايل صار األسباذ يرضبوذ بعض هذه 

املمالك ببعضها حتى إ ا أبادوا أحدها التفتوا إىل االخرى فتساقطت هذه الدويالت 

شهرا من  15يلية ملدة تباعا فسقطت قرطبة وبلقيسة ومرسية وحورصت إشب

قبل األسباذ وكاذ ممن اشرتك يف الحصار ابن األحمر ملسس دولة بني األحمر 

يف غرناطة وسيأتي  لك اليوم الذي يلتهم األسباذ مملكته ولو بعد حني )وال 

يحيق املكر اليسء إال بأهله( وأخريا فتحت إشبيلية أبوابها لألسباذ فبدأت املجازر 

وصفها ولم يستثنوا حتى االطفال الرضع أو النساء أو  التي يعجز القلم عن

الويوخ... وقد رثى الوعراء سقوط إشبيلية رثاء مبكيا كما يف هذه االبيات 

 للواعر موىس بن هاروذ:

***توكو من الذل إقداما لها ُحطما  فكم أسارى غدت يف القيد موثقة 

 ماوكم رصيع رضيع ظل مختطفا***عن أمه فهو باألمواج قد ُفِط 

 يدعو الوليد أباه وهو يف شغل***عن الجواِب بدمع سال وانسجما

***ال يرجع الطرف إذ حاولته الكلما  فكم ترى والها فيهم ووالهة 

***وآخرين أسارى خطبهم عظما  يف كل حني ترى رصعى مجّدلة 



                                                      دراسة تحليلية واإلسالمي:التعليم يف العالم العربي إشكالية 

 بد املنعم محمد حسني حساننيأ.د ع

 

 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 42

البد أذ نذكر هنا أذ السقوط املتسارع ملمالك الطوائف هو نتيجة ملعركة العقاب 

بني األسباذ ومن ساندهم من « م1212»هو  609ت رحاها يف سنة التي دار 

الصليبيني العائدين من أرض الوام بعد طردهم من قبل صالح الدين، وبني 

جيش السلطاذ محمد بن يعقوب أبي يوسف الذي عرب إىل األندلس لتأديب 

األسباذ إال أذ تعسفه وسوء إدارته أدت إىل انفضاض مسلمي األندلس عنه عند 

 ول هجوم لألسباذ يف تلك املعركة فمنهم من هرب ومنهم من انضم إىل األسباذ.أ

وكانت هزيمة ساحقة للمسلمني كما وأصبحت بالتايل بداية النهاية لدويالت 

الطوائف كما  كرناه آنفا... ومرة أخرى تناىس املسلموذ تعليم قرآنهم فكانت 

 النتيجة وباال عليهم.

لقيتم الذين كفروا زحفا فال تولوهم األدبار * ومن يولهم )يا أيها الذين آمنوا إ ا 

يومئذ دبره إال متحرفا لقتال أو متحيزا إىل فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه 

 «.األنفال»جهنّم وبئس املصري(

 مملكة غرناطة وساللة بني األحمر

ساذ يف تلك املرحلة الدامية العصيبة التي مرت بها دويالت الطوائف ظهر متناف

قوياذ رئيسياذ هما محمد بن األحمر وابن هود وكاذ قد بلغ العداء بينهما عىل 

أشده بحيث استعاذ ابن االحمر عىل خصمه باألسباذ وتنازل ابن هود بدوره عن 

ثالثني من قالع املسلمني لألسباذ رغبة يف مساندة األسباذ له ضد ابن االحمر. 

اع أذ يهزمه األسباذ ويموت كاذ حظ ابن هود أقل من حظ خصمه إ  استط

أخريا  بالسم بينما استطاع ابن االحمر هذا الذي اشرتك يف حصار إشبيلية كما 

 كرنا، من بسط سلطانه ودعمه يف جنوب األندلس فاستوىل عىل غرناطة 

ألفا بسبب نزح الهاربني  200عاصمة مللكه، التي قد تضخم عدد سكانها فبلغوا 

انت تقع يف موقع حصني يف واد فسيح تحيد به إليها من مجازر األسباذ وك

الجبال وتتوفر فيها املياه العذبة وبسبب جهود الغرناطيني وخربتهم تحول  لك 

الوادي إىل حدائق غنّاء تنتج الغذاء الوفري مما جعلها موضع حسد من قبل 

النصارى األسباذ يتحينوذ الفرص لإليقاع بها وابتالعها كما سنرى فيما بعد. 
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أسالف ابن االحمر ينتموذ إىل ساللة بني نرص وهم من األنصار من الخزرج كاذ 

بالذات وكاذ أسالفه ممن خدموا الساللة االموية يف غرناطة وأبلوا بالء حسنا يف 

الحروب... بدأ محمد بن األحمر ببناء قرصه الحمراء عىل قمة تل كاذ موقعا 

وقع املياه بواسطة قنوات فجلب إىل هذا امل« القصبة»لحامية عسكرية مسلمة 

 000/40عميقة داخل االرض من الجبال املحيطة واتسع البناء ليستطيع ضم 

ألفا وقد تعاقب سالطني بني االحمر عىل عمارة قرص الحمراء وتوسعته والعناية 

بحدائقه البهيجة حتى صار أعجوبة يف الفن املعماري لهذا اليوم أصبحت 

ندلس وازدهرت فيها العلوم والفنوذ واآلداب غرناطة آخر معقل لإلسالم يف األ 

والفلسفة وكاذ سالطينها يوجعوذ هذه النهضة ويرعونها ويجودوذ عليها 

بالغايل والنفيس... وازدهرت الزراعة عرب موانئها الجنوبية الواقعة عىل البحر 

األبيض املتوسط ففيها عاش لساذ الدين بن الخطيب وقىض ابن خلدوذ بعض 

ره يف بالط بني األحمر.. واستطاعت غرناطة اذ تصمد لقرنني الوقت من عم

 م.1492آخرين من الزماذ حتى سقوطها سنة 

 سقوط غرناطة

إذ صمود غرناطة لهذا الزمن الطويل يرجع لعدة أسباب منها منعة غرناطة 

 وحنكة سالطني بني األحمر السياسية ورصاعات االسباذ الداخلية.

وليوذ التي ضمت إىل »ة هي قوتالة واآلراكوذ كانت ممالك األسباذ الرئيسي

إنّه ملن سوء طالع غرناطة أذ يتم التصالح بني قوتالة واالراكوذ « األراكوذ

بزواج ملكة قوتالة إيزابيال من ملك االراكوذ فرديناند وبهذا توحدت ممالك 

األسباذ وبرزت أسبانيا املسيحية كدولة فتية قوية كاذ هدفا مورتكا بينهما أذ 

يقيض فرديناند وإيزابيال عىل غرناطة بصورة نهائية... كانت إيزابيال متعصبة 

ملسيحيها إىل حد الهوس وكانت ترى أذ رسالتها أذ تطهر أرض أسبانيا من 

الكفرة يف نظرها وكاذ يساعدها عىل  لك رصامة شديدة وقلب قاٍس ال يلني. أما 

 بيمنيه لتنقضها شماله. زوجها فرديناند فهو ضب ال يرى ضريا اذ يكتب عهدا
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وبينما كاذ البالط األسباني سائرا يف طريق الوحدة كاذ بالط بني األحمر مرسحا 

 للفتن والدسائس وامللامرات التي أدت إىل أذ يقتل بعضهم البعض.

اقرتبت نهاية غرناطة عندما اعتىل السلطاذ عيل أبو الحسن ابن االحمر عرش 

قداما ولكن يخالط شجاعته مزاج حاد غرناطة و كاذ أبو الحسن شجاعا م

وطبيعة نارية تبلغ درجة التهور والطيش غري عابئ للعواقب و كاذ أبوه قد 

شخص ضعف غرناطة أمام األسباذ فآثر السالمة وريض أذ يدفع مللك األسباذ 

رضيبة سنوية إلرضائهم... أما أبو الحسن هذا فعندما طولب بالرضيبة. أجاب 

إال السيف وأعقب كالمه بالفعل فهجم عىل حامية أسبانية  األسباذ أذ ليس عنده

 قريبة واحتلها وطرد منها األسباذ.

وجد فرديناند وإيزابيال فرصتهم الذهبية لتحقيق حلم أسالفهم بالقضاء عىل 

 هذا املعقل الحصني لإلسالم.

وقد ساعدهم عىل  لك حصول فتنة كبرية يف البالط امللكي يف غرناطة إ  إذ أبا 

التي ولدت له ابنه أبو « فاطمة»حسن كاذ قد تزوج من ابنة عمه عائوة أو ال

وكاذ ألبي الحسن زوجة أسبانية جميلة كانت املفضلة « الصغري»عبدالله املقلب 

عنده حيث ولدت له طفلني وأراد اذ يجعل امللك لهما من بعده... حدثت الفتنة 

ه عائوة وبني أبيه كاذ داخل القرص بني أبي عبدالله الصغري مدفوعا من أم

لألسباذ يد فيها... ويلف الغموض أحداث هذه الفرتة إال أذ املعروف أذ أبا 

لوجاعته وبأسه « الزغال»الحسن ترك غرناطة متجها إىل املرية عند أخيه امللقب 

وهناك تويف أبو الحسن فاندلعت الفتنة بني الزغال وابن اخيه أبي عبدالله الصغري 

االثناذ اململكة بينهما فيكوذ للزغال مالقة واملرية وجنوب انتهت بأذ يقسم 

 غرناطة يكوذ الباقي ألبي عبدالله.

قرر فرديناند تصفية الخصمني كالا عىل حدة وكاذ أبو عبدالله قد ارتبط 

ملحارصة مالقة لعدة  فرديناند... فبعث فرديناند جيوا كبريا بمعاهدة صداقة مع

الء عظيم واستبسل سكانها يف الدفاع عن شهور أصابت املجاعة أهلها بب

مدينتهم... وقد أرسل الزغال جيوا من املرية لنجدة مالقة ولكن قطع الطريق 
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! ولم يجد هذا أبو عبدالله... انتصارا لألسباذ عليه قوة عسكرية أرسلها

 الخسيس ضريا أذ يرسل رسالة تهنئة إىل فرديناند بسقوط مالقة فيما بعد.

القة لألسباذ وبدأت املجازر التي راح ضحيتها الطفل والويخ أخريا استسلمت م

واملرأة عىل حد سواء... لقد سجل األسباذ صفحة سوداء أخرى يف تاريخهم يف 

 مالقة حفظتها كتب التاريخ.

أبدى الزغال شجاعة نادرة يف مناوراته مع األسباذ وحقق انتصارات ال بأس بها 

هم فلم يجد بُدا من االستسالم فأعطي عليهم ولكن الكفة رجحت أخريا لصالح

 بعض املال ونفي إىل أرض وهبها له فرديناند.

ولكن بقاءه يف األندلس لم يعد مرغوبا فيه فأمر أخريا بالرحيل فعرب إىل فاس يف 

مراكش وهناك اتهم بالخيانة والجبن وصودرت أمواله وفقأت عيناه وسجن ثم 

فاس وليموت البطل أخريا كسري أخرج من السجن ليبدأ بالتسول يف شوارع 

القلب مجروح الفلاد عىل الرغم من استماتته يف الدفاع عن معقل اإلسالم األخري 

 يف األندلس.

ودارت األيام عىل أبي عبدالله... فلم يمض إال وقت قصري حتى طلب فرديناند من 

اطيوذ أبي عبدالله تسليم غرناطة فورا... أسقط يف يد أبي عبدالله ولم يجد الغرن

 بدا من الدفاع عن مدينتهم واالستماتة يف سبيلها.

م بعد أذ سبقه تدمري 1491وهكذا فقد بدأ حصار غرناطة يف خريف سنة 

الحقول واملروج والبساتني يف ودياذ غرناطة الخرضاء استمر الحصار لبضعة 

شهور كانت تكثر خالله املناوشات واملبارزات بني فرساذ املسلمني واألسباذ 

ت الغلبة يف معظمها لفرساذ اإلسالم حتى خيش فرديناند عىل فرسانه من كان

اإلبادة فأمر بإيقاف املبارزة بني الطرفني وضيّق بدلها الحصار حتى تفوت 

 املجاعة يف داخل غرناطة.

وهناك بدأ أبو عبدالله الصغري مفاوضاته سا لتسليم غرناطة وفك الحصار عنها 

 عىل رشوط عديدة.
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استيقظ األسبانيوذ عىل إطالقات  1492وم الثالث من كانوذ الثاني وىف صباح ي

املدافع من قرص غرناطة وإ ا بهم يروذ الصليب منتصبا عىل قصبته فها قد تم 

االستسالم وأعطيت املفاتيح لفرديناند وايزابيال وبهذا انهزم هالل التوحيد أمام 

 صليب الرشك وال حول وال قوة إالّ بالله.

تسليم غرناطة لألسباذ تقيض للمسلمني بحرية الدين واللغة... كانت رشوط 

كما أذ للمسلمني الحق يف املحافظة عىل أموالهم وتقاليدهم وأذ تحسم 

قضاياهم من قبل قضاة مسلمني وكذلك السماح للمل نني باأل اذ يف أوقات 

 الصالة. ويُمنع املسيحيوذ من دخول بيوت املسلمني من غري إ ذ... إلخ، لقد

استنام الغرناطيوذ لهذه العهود واملواثيق التي قطعها األسباذ لهم والتي كانت 

مخدعة الصبي عن اللبن أو الفطام... فلم يعرف األسباذ أبدا أنهم حافظوا عىل 

عهد سابق أبدا. كاذ هناك صوت رافض لهذه الرشوط لفارس من فرساذ 

ستسالم محذرا  غرناطة الوجعاذ واسمه موىس الذي خطب يف قومه قبل اال 

إياهم من مغبة االستنامة لوعود األسباذ وملا لم يجد أ نا صاغية غادر قومه 

إنّه يفضل املوت بالسيف عىل أذ يموت صربا بيد لئام األسباذ أو يُجرع »قائال: 

وعندما خرج موىس من غرناطة اعرتضته قوة من «. الذل والهواذ عىل يد الرشك

ري متكافئة قتل فيها عدة منهم وسقط أخريا فرساذ األسباذ فدارت معركة غ

من عىل فرسه مثخنا بالجراح فقاتل بسيفه قائما عىل ركبتيه وملا تكاثر األسباذ 

عليه ليفتكوا به رمى بنفسه من علو إىل النهر وملا كاذ مثقال بالدروع غاص 

إلباء موىس إىل قاع النهر ولم يعثر له عىل أثر فرضب هذا الفارس املثل األعىل يف ا

 والعزة والكرامة والوجاعة.

وقد صدق حدس موىس _رحمه الله_ فلم يمض وقت قصري إالّ والعهود تنكث 

الواحد تلو اآلخر من قبل األسباذ حتى لم يبق منها يشء يذكر وإ ا باملرحلة 

العصيبة األخرى تمر عىل مسلمي األندلس لتسدل الخاتمة عىل هذا التاريخ إىل 

 يومنا هذا.

 ا بعد السقوطمرحلة م
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بدأ التعسف واالضطهاد مبارشة بعد سقوط غرناطة وبدأت حمالت التنصري 

اإلجباري للمسلمني. ولكن األسباذ الحظوا أذ هلالء غالبا ما كانوا يظهروذ 

املسيحية ويبطنوذ اإلسالم وبدأت محاكم التفتيش بمحاكمة وحرق من يوتبه 

املحاكم التي أمرت بإنوائها فيه التنصري الظاهري فراح الكثري ضحايا هذه 

امللكة إيزابيال لتلتهم اليهود واملسلمني وفيما بعد حتى النصارى الذين يوك يف 

والئهم املطلق للكنيسة الكاثوليكية فاقرتنت إيزابيال بمحاكم التفتيش هذه يف 

التاريخ فكانت سنّة سيئة عليها وزرها ووزر من عمل بها... إيزابيال هذه التي 

وهي نفسها التي يبحث « ملكة ملكات االرض»كسبري شاعر اإلنكليز سّماها ش

الفاتكاذ اآلذ يف شأذ رفعها إىل مستوى القديسة... هذه هي التي كانت سببا يف 

إبادة شعبني مسلمني، املسلم يف األندلس والهنود الحمر يف أمريكا التي عرب إليها 

ها األسباذ من غرناطة كوملبس مبحرا من إشبيلية بأموال الغنائم التي غنم

 وبأمر من إيزابيال وزوجها فرديناند...

م صدر مرسوم ملكي يقيض بأذ يُمنح املسلموذ شهرين فقط ال 1502يف سنة 

غري العتناق املسيحية أو الطرد النهائي فوهدت ساحات غرناطة إحراق 

ن من الكتب العربية والتنصري اإلجباري للمسلمني من نزالء حي البيازي 000/80

 املقابل لقرص الحمراء.

م صدر مرسوم ملكي آخر يقيض بمصادرة الكتب العربية ومنع 1566ويف سنة 

التكلم بالعربية ومنع الحجاب بالنسبة للمسلمات وغلق الحمامات العامة ومنع 

الزي اإلسالمي واالستعاضة عنه بالزي األسباني وتغيري األسماء العربية إىل 

 األسبانية.

قة تحمل املسلمني فاندلعت ثورة عارمة يف غرناطة ويف منطقة كاذ هذا فوق طا

جبال إلبوارات التي التجأ اليها األلوف من املسلمني استمرت هذه الثورة ثالث 

سنوات متتالية... ارتكب فيها األسباذ أبوع الجرائم فأحرقت الكهوف عىل 

. كاذ مدبر ساكنيها يف جبال إلبوارات وقتل فيها األطفال والويوخ والنساء..

هذه الحملة عىل هلالء املقهورين البائسني هو )األمري دوذ جوذ( االبن اللقيط 
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لإلمرباطور كارلوس الخامس، فلم تهز قلب هذا اللقيط أنات األطفال والنساء 

وهم يقتلوذ ويحرقوذ أمام ناظريه باأللوف، فنال هذا اللقيط مكانة بجدارة يف 

 ية الجديرين بلعنة الله ولعنة الالعنني!التاريخ بني سفاحي ومجرمي البرش 

 تبكي الحنيفية البيضاء من أسف***كما بكى لفراق اإللرف هيماذُ 

 عىل ديار من اإلسالم خالية***قد أقفرت ولها بالكفر عمراذُ 

 حتى املحاريب تبكي وهي جامدة***حتى املنابر ترثي وهي عيداذُ 

 فالدهر يقظاذُ يا غافال وله يف الدهر موعظة***إذ كنت يف سنة 

 تلك املصيبة أنست ما تقدمها***ومالها من طوال الدهر نسياذُ 

 يا راكبني عتاق الخيل ضامرة ***كأنها يف مجال السبق ُعقباذُ 

***كأنها يف  ظالم النقع نرياذُ  وحاملني سيوف الهند مرهقة 

 وراتعني وراء البحر يف دعة***لهم بأوطانهم عٌز وسلطاذُ 

 )أبو البقاء الرندي(

بالغ املسلموذ يف كتماذ دينهم عن األسباذ، وقد أطلق عليهم األسباذ 

)املورسيكيوذ( يف النصارى الذين أبطنوا اإلسالم فكانت الوفود الرسية تتواىل عىل 

املسلمني من شمال أفريقيا ناقلة الفتاوى والترشيعات التي تعلمهم كيف 

 أذ  لك لم يكن ليستمر يحافظوذ عىل دينهم يف ظل هذا الكبت والكتماذ... إال

م كانت خاتمة اإلسالم يف األندلس حيث أجرب املسلموذ 1612طويال... ففي سنة 

عىل الرحيل ومغادرة البالد فغادر الكثري منهم ومات الكثري منهم يف الطريق إىل 

شمال أفريقيا وحمل بعضهم مفاتيح بيوتهم يف غرناطة عىل أمل العودة يوما ما 

هم يف فاس والرباط وغريها من مدذ الومال األفريقي... كانت واستقر الكثري من

هذه الهجرة هي األخرية وقد قدر عدد النازحني بني نصف مليوذ واملليوذ 

ماليني وهكذا أسدل الستار عىل شعب مسلم عظيم  3وبعضهم يصل بالعدد إىل 

روذ عّمر أرض أسبانيا وأرىس فيها حضارة عظيمة كاذ محط أنظار العالم يف الق

 الوسطى.
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)قل اللهم مالك امللك تلتي امللك من تواء وتنزع امللك ممن تواء وتعز من تواء 

 وتذل من تواء بيدك الخري إنك عىل كل يشء قدير(.

ولم تنج أسبانيا من العدالة اإللهية فإ ا إمرباطوريتها التي امتدت يف أوروبا 

باء وسارعت الخطى إىل واألمريكيتني تنهار سيعا وتحولت أسبانيا إىل أرض جد

عصور الظالم بينما دخلت مثيالتها األوربيات يف عصور النهضة... وبقيت 

أسبانيا تغط يف نومها العميق إىل أذ تململت أخريا يف أواخر القرذ العرشين بعد 

 أذ دخلت وأختها الربتغال السوق األوربية املورتكة!!

 

 خاتمة

نب الحضاري ملسلمي األندلس. فقد البد لنا أذ نعرج ولو باختصار عىل الجا

ترعرت حضارة زاهية يف ربوع األندلس كاذ لسانها العربية ومادتها اإلسالم... 

وقد شملت هذه الحضارة مختلف الجوانب كالزراعة والصناعة والتجارة واألدب 

 والفن واملعمار والفلسفة وفن الحروب والفروسية.

أذ يحي الكثري من أرض املوات فقد أنوا املسلموذ نظام ري متقن استطاع 

وتحولت بسببه أرض أسبانيا إىل مروج خرضاء وقد دخل العرب الفاتحوذ معهم 

املحاصيل الزراعية التي لم تكن معروفة يف أسبانيا من قبل مثل النخيل والرز 

 وقصب السكر... كما برعوا يف تربية دود القز وصناعة األنسجة الحريرية.

ماري فنظرة فاحصة إىل قرص الحمراء ومسجد قرطبة أما بالنسبة للفن املع

وقرص إشبيلية جديرة أذ تثبت ما وصل إليه املسلموذ من درجة عالية من الرقي 

 يف الفن املعماري والذي ال يزال محط أنظار العالم إىل وقتنا الحارض.

مني كما علينا أال ننىس الرتاث الفلسفي الكبري الذي خلفه لنا كبار الفالسفة املسل

مثل ابن رشد الذي كاذ له األثر الكبري يف نقل تراث الفلسفة اليوناني إىل أوروبا 

عن طريق األندلس وقد  كر برتراند راسل أنّه كانت مدرسة فلسفية يف أوروبا من 

 اتباع ابن رشد.
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وكذلك ابن الطفيل وكتابه الوهري يف الفلسفة )قصة حي بن يقظاذ( وعبد الله 

ذ من يهود قرطبة إال أنّه أثرى الرتاث اإلنساني بمللفاته بن ميموذ والذي كا

 التي ألفها باللغة العربية، وابن عربي وفتوحاته املكية...

وقد برع الكثري من املسلمني يف مجال الطب كابن زهر التي كانت مللفاته تدرس 

 لفرتة طويلة يف حوارض أوروبا وابن باجة..

ت حقهن فقد نبغت منهم الكثري من النساء وال نريد أذ نبخس النساء األندلسيا

يف األدب والوعر والفنوذ كواّلدة بنت املستكفي وحسانة التميمية وأم العال 

 وغريهن كثري.

والبد أذ نذكر هنا فن الفروسية التي برع فيه املسلموذ وانتقلت تقاليده إىل 

ية داخل أوروبا حتى أصبحت العصور الوسطى عصور الفروسية... أذ الفروس

هذه لم تكن نتاج غابات املاناي أو تربّت يف صقيع دول إسنكندنافيا أو ضباب 

بريطانيا إنها كانت وليدة أبناء الصحراء العرب املسلمني الذين جلبوا تقاليدها 

معهم اثناء الفتوحات، وقد تعلمها األوربيوذ منهم عن طريق األندلس والحروب 

  األصل والفرع وبني اإلبداع والتقليد...الصليبية ولكن هيهات أذ يكوذ الوبه بني

وال ننىس أيضا يف هذا املجال ما أثرى به األندلسيوذ الوعر العربي من شعرهم 

 الذي يتميز بالرقة والسهولة والعذوبة.

والبد أذ نذكر هنا أذ أهل األندلس اخرتعوا املوشحات األندلسية وهي الوعر 

يذكروذ موشحات الوزير ابن الخيب  املطبوع بطابع األندلس ولعل بعض القراء

 املتميزة بوعره اللطيف...

 جادك الغيُث إ ا الغيُث همى***يا زماذ الوصل باألندلس

 لم يكن وصلك إال ُحلُما***يف الكرى أو خلسة املختلس

 إ  يقود الدهُر أشتات املنى***ينقل الخطو عىل ما يرسمُ 

 وسمُ زمرا بني فرادى وثنا***مثل ما يدعو الوفود امل

 وروى النعماذ عن ماء السما***كيف يروي مالك عن أنس

 فكساه الحسُن ثوبا ُمعلما***يزدهي منه بأبهى ملبس
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 أسباب السقوط

البد وأننا نستطلع تاريخ األندلس أذ ندرس عوامل سقوط هذه الدولة... ألنني 

أعتقد جازما أذ دراسة التاريخ ليست َقصصا مجردا أو لرتويج الفكر بقراءة 

ول االقدمني وكأذ حارضنا مقطوع الجذور فإذ الدول تتوابه يف نووئها د

وهرمها وسقوطها فلو عرفنا العلل التي تصيب الدول فلعلنا نستطيع أذ نصحح 

 يف حارضنا ما أخطأ فيه األقدموذ يف ماضيهم.

فأي دولة تقوم يف التاريخ والبد لها من عقيدة يلمن بها افرادها لكي تخلق يف 

بها واالستماتة يف الدفاع عنها ومن ثم قهر أعدائها وتوسعها... هذا نفوسهم ح

ما عرب عنه ابن خلدوذ يف مقدمته بعنواذ العصبية التي قد تكوذ ناشئة عن 

 القبلية أو الدين وهذا ما نعرب عنه يف الوقت الحارض باإليدلوجية...

ائل موتتة متحاربة فلو أخذنا تاريخ العرب قبل اإلسالم لرأينا مثال أنهم كانوا قب

يأكل قويها ضعيفها تفوت فيه العصبية ولكنها عىل مستوى القبيلة فكاذ 

الفكر القبيل قادرا أذ يجمع القبيلة الواحدة أو حليفاتها ولكنه لم يستطع أذ 

يخلق منها أمة إىل أذ جاء اإلسالم وجمع العرب تحت راية التوحيد واستطاع أذ 

والذب عنه والجهاد يف سبيله فخلق منهم أمة يبعث يف قلوبهم حب هذا الدين 

متآلفة يجمعها هذا الدين... أي بالتعبري الحديث... خلق اإلسالم لهم 

اإليديولوجية التي استطاعت أذ تجمعهم وتوحد جهودهم نحو الهدف وهو إعالء 

كلمة الله ونرش كلمة التوحيد فكاذ أذ فتح املسلموذ البالد وقضوا عىل 

وشلوا إمرباطورية الروم لزمن طويل وكانوا عىل أبواب فتح  إمرباطورية فارس

أوروبا لوال الخالف والفول والتنازع الذي أدى بالتايل إىل اندحارهم وتلك سنن 

التاريخ التي تعم املجتمعات والدول والحضارات. ولكن أصاب املسلمني ما أصاب 

 الدنيا وبالتدريج غريهم من األمم فضعفت الحمية الدينية يف قلوبهم وركنوا إىل

دب الوهن والخالف والتنازع. وهكذا نيس املسلموذ أحكام دينهم وتعاليم قرآنهم 

وتوصيات نبيهم الواحدة تلو االخرى... فتسلط حكام الجور عليهم... وبالتدريج 

تحول الجهاد إىل رصاع بني الدول واملمالك لحفظ امللك فاختل نظام الدولة وبرزت 
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وتقاتل املسلموذ مع بعضهم البعض واستعانوا باملرشكني الفتن يف كل مكاذ 

عىل املسلمني كما رأيناه يف األندلس مثال. إنهم بعبارة أخرى...  هبت من 

نفوسهم الحمية عىل الدين وركنوا إىل طموحاتهم الذاتية وأهدافهم الصغرية... 

ت وملا لم يكن هناك عصبية أخرى غري الدين تجمعهم... فقدوا الهدف وغام

عليهم السبل. وبينما املسلموذ يف غفلتهم عن ضعفهم وما يكال لهم... بدأت 

االمم االخرى يف الظهور والصعود وكانت عصبيتها من نوع آخر )أي 

إيديولوجيتها بالتعبري الحديث( فاألسباذ عىل سبيل املثال ظهرت فيهم الروحية 

سلمني الكفرة القومية مدعومة بالحمية الدينية لتطهري أسبانيا من امل

)بزعمهم( مضافا إليها الطمع يف الغنائم واألسالب فاتفقت ممالك األسباذ رغم 

اختالفها... جمعتهم عصبية الهدف املورتك واملصالح املورتكة فصاروا قوة 

كبرية لم يستطع املسلموذ الوقوف يف وجهها؛ ألنهم فقدوا حيمتهم لدينهم الذي 

يا أنهم صاموا وصلوا وقرؤا القرآذ... إ  إذ خلق منهم أمة أوال... لم يكن كاف

العقيدة وحدها عاجزة عن الصمود إ ا لم يكن يساندها الحمية لهذا الدين ولهذا 

أمام بغي معسكر خرس معسكر اإلمام عيل مثال بسبب فول أهل العراق 

... وسقطت بغداد أمام غزو املغول وخرس املسلموذ األندلس أمام معاوية

لسطني بيد اليهود يف عرصنا الحايل... كل  لك لنفس السبب األسباذ وسقطت ف

فاإليماذ والحمية لنرصة الدين هو الذي يخلق القوة لتذليل الصعاب ويبعث عىل 

تفجري الطاقات وتعثر عىل السبل لرفع الظلم والحيف ويجد الطريق لألخذ 

ائفية ال بأسباب القوة واملنعة فاملسلموذ باختالفاتهم العرقية والقومية والط

يمكن أذ توحدهم عقيدة أخرى غري عقيدة الدين الذي يبعث يف نفوسهم 

اإليماذ... وأنا أعني بالدين... روح الدين التي تبث العقيدة يف النفوس وال أعني 

 دينا ملطرا برأي املدارس الفقهية املختلفة.

 استنتاج

ة لعل تصفح ورقة التاريخ اإلسالمي يالحظ أذ ضعف الحمية الديني 

وتفرق املسلمني وتغليب املصلحة الذاتية عىل املصلحة العامة لألمة اإلسالمية 
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أدى إىل ضعف العالم اإلسالمي يف كل مناحي الحياة ليست السياسية فقط بل 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والفكرية ومن  لك نوأت "إشكالية 

ر وتلثر يف كل مناحي الحياة التعليم" بالعالم اإلسالمي باعتبارها إشكالية تتأث

باملجتمع. لعل املسلمني بالرجوع إىل اإليماذ يستطيعوذ أذ ينهضوا ويمنعوا 

ضياع أندلس أخرى وأخرى بعد أذ أضاعوا الكثري والله املستعاذ عىل لم الوعث 

 وجمع الكلمة وتأليف القلوب وما النرص إال من عند الله.
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 الفصل الرابع

قة إشكالية التعليم ببعض إشكاليات املجتمع عال 

 األخرى

 

 مقدمة: 

كما اتضح يف الفصل الثاني أذ "إشكالية التعليم" ترتبط بكافة إشكاليات  

املجتمع بعالقة سبب أو نتيجة أو كالهما معا؛ ولعل العرض التايل لبعض 

 إشكاليات املجتمع يوضح تلك العالقة.

 

 املبحث األول

لتعليم ببعض إشكاليات املجتمع  ات البعد عالقة إشكالية ا

 الديني

من اإلشكاليات التي يعانى منها العالم اإلسالمي _ اليوم _ و ات طابع  

 ديني ما ييل:

 اشكالية ربط التطرف واإلرهاب بالتدين والطوائف اإلسالمية:

إذ من آفات  لك العرص يف ظل النظام العاملي الجديد بزعامة أمريكا هو      

اق تهمة التطرف وتهمة اإلرهاب باملسلمني ومحاولة تووية صورة اإلسالم إلص

واملسلمني من خالل كل ما يملكوذ من وسائل إعالمية مسموعة أو مقروءة أو 

مرئية ويتضح  لك من  خالل املادة اإلعالمية التي تبثها الفضائيات وشبكات 

البحوث التي توكك يف  االنرتنت عالوة عىل تسخري البحث العلمي يف  لك من خالل

الثقافة والحضارة اإلسالمية ، كما انهم يستغلوذ املناهج املدرسية يف بالدهم 

أي تلك التي تعانى من تبعيتها للمعسكر الغربي  –وىف كل البلداذ التابعة لهم 
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خاصة أمريكا _  يف توويه صورة اإلسالم واملسلمني وتأكيد أذ املسلمني 

كفري غريهم ومحاربة من يكفرونه وفرض دينهم إرهابيوذ ودعاة للعنف وت

بالقوة عىل غريهم  رغم أذ حقيقة الدين اإلسالمي غري  لك فهو دين الرحمة 

والالعنف والدعوة بالحكمة واملوعظة الحسنة  منذ بداية اإلسالم وحتى يرث الله 

األرض ومن عليها وهو دين يدعو إىل السالم ويلكد مفهوم "ثقافة السالم" الذى 

يتودق بها الغرب اليوم بدوذ فهم لحقيقة السالم الذي يريده الله لعباده بل 

يفهموذ السالم بمفهوم السالم الذى يريده الغرب والخاضع لرغباتهم وأهوائهم؛ 

 و لك مصداقا لقول الحق _سبحانه وتعاىل_ :

إذ الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ال يلمنوذ ختم الله عىل 

 7 – 6وبهم وعىل سمعهم وعىل أبصارهم غواوة ولهم عذاب عظيم( البقرة / قل

 تختص اآلية الكريمة بموضوع املنهج الذي اتبعه اإلسالم النتوار دعوته.

لقد اتبع القرآذ الكريم منهجا خاصا يف تبليغه لألحكام اإللهية اإلسالمية، وهذا 

طابع اإلكراه يف  –عادة  –ا املنهج بعيد عن املناهج اإلنسانية التي يطغى عليه

إيصال املبادئ اىل اآلخرين يف حالة امتالك القدرة عىل اإلكراه، وطابع التوسل بكل 

سواء كانت تلك السبل رشيفة ام  –السبل املمكنة إلقناع اآلخرين بهذه املبادئ 

 و لك حني يفتقد أصحاب تلك املبادئ للقوة الالزمة لفرض مبادئهم. –غريها 

 نهج فيه الكثري مما يستحق التوقف عنده والتأمل فيه.إذ هذا امل

فهو أوال يحتوي احرتاما لعقل اإلنساذ وملهالته، كما أذ فيه إيحاء  لإلنساذ 

 بوجوب االعتداد بعقله، وجعله امليزاذ الذي يحكم وفقه عىل األمور.

كريمة، إذ هذا التقدير لدور العقل، إنما نستوحيه من الجو الذي تدور فيه اآلية ال

 –فهي تأمر الرسول _عليه الصالة والسالم _ بأذ يخيل بني اإلنساذ وبني عقله 

لتكوذ النتائج املرتتبة عىل مواقفهم  –الذي تميز به عن بقية مخلوقات الله تعاىل 

 فيما بعد من زرع ايديهم.

ال يلاخذ اإلنساذ عىل موقفه من الدعوة االسالمية فيما لو ثم إذ اآلية تقيض بأ

 اإلسالم بإيجابية، فوظيفة الرسولذ مضادا وال يكره عىل التعامل مع مبادئ كا
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عليه الصالة والسالم _ تقترص عىل إبالغ األحكام اإللهية إىل الناس فقط، أما 

الباقي فهو يقع عىل عاتقهم، إما أذ يلمنوا بها أو ال. فإ ا آمنوا كاذ بها وإال 

الناس وبني سماعهم للمبادئ اإلسالمية، فهم أحرار عىل أذ ال يكونوا حائال بني 

فكما أذ لهذا الصاد عن سبيل الله حق يف أذ تصل إليه مبادئ اإلسالم فإذ لغريه 

 الحق نفسه فلما ا يمنع غريه من حق تمتع به هو ولكن لم ينتفع به؟

وهناك أمر آخر يتعلق بنسبة الختم اىل الله_ تعاىل_، فإ ا كاذ من ختم عىل 

وأبصارهم هو الله _تعاىل_ فلما ا يعذبهم يوم القيامة مع أنه  قلوبهم وسمعهم

 كاذ السبب يف عدم هدايتهم بفعل الختم الذي جعله لهم؟

إذ هذا الختم ونسبته إىل الله _تعاىل_ إنما هو أمر مجازي ال حقيقي، إ  يعرب 

الله_ سبحانه وتعاىل_ عنهم بوجود ختم عىل األسماع واألبصار والقلوب يف حني 

نه ال ختم حقيقي يف املقام بل عىل العكس من  لك، فعرب الله _تعاىل_ عن حالة أ

إعراضهم بأنها توبه الحالة التكوينية الخلقية التي ملداها وجود ختم عىل 

 الحواس املذكورة.

ثم إذ من يضع أصابعه يف أ نيه لئال يسمع شيئا يف الحياة، هل يعني أذ يف أ نيه 

 ريد العصافري صباحا؟قصورا يف عدم سماعها تغ

وهل هناك قصور يف البرص فيما لو وضع االنساذ كفيه عليهما فيما لو لم 

 تستفيدا من النور؟

إ ذ فاآلية الكريمة مما يخص الدعوة إىل اإلسالم ولكن أية دعوة؟ إنها الدعوة 

الالعنفية. كما يلكد اإلسالم عىل مفهوم "ثقافة السالم العادل للوعوب ويتضح 

ا رواه أبو القاسم بأيده يف كتابه نهج الفصاحة مجموعة كلمات قصار  لك فيم

لرسول الله _عليه الصالة والسالم_ قال: إنه جمعها من أحد عرش كتابا معتربا 

 عند الفريقني.

 ومما جاء يف الكتاب:
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قال _عليه الصالة والسالم_ : دّب إليكم داء األمم قبلكم: الحسد والبغضاء، هي 

ة الدين، ال حالقة الوعر والذي نفس محمد بيده، ال تدخلوا الجنة الحالقة، حالق

 حتى تلمنوا، وال تلمنوا حتى تحابّوا، أفال أنبئكم بيشء ا ا فعلتموه تحاببتم؟

 أفووا السالم بينكم.

ويف هذا الحديث الرشيف  كر الرسول _عليه الصالة والسالم_ عاميل االنحطاط يف 

 ضاء، وأّكد أنهما حالقير الدين وقاصمي ظهره.األمة االسالمية: الحسد والبغ

ثم أقسم برب محمد _عليه الصالة والسالم_ عىل أذ دخول الجنة ال يمكن من 

دوذ إيماذ، وال إيماذ من دوذ حب. وال خالص من الحسد والبغض إال بنرش 

 ثقافة السالم.

ىل َحَمَلة والسالم ال يعني االستسالم للظلم واالضطهاد )كما يحلو للبعض نسبته إ

الالعنف( بل هو حركة وجهاد ضد الظلم واالستبداد لكن بلغة آخر. والسالم 

يعني األسلوب املميز الذي طرحه القرآذ الكريم عندما رشح املباحثة وقال: 

 ﴿وجادلهم بالتي هي أحسن﴾.

وهو تطبيق لألحاديث الرشيفة الدالة عىل أذ: مداد العلماء أفضل من دماء 

 الوهداء.

م ثقافة قبل كل يشء، وكما أنه ال حياة إال بثقافة، فكذلك ال سالم من فالسال 

 دوذ ثقافة.

 إشكالية النظام الدويل الجديد وكراهيته للمسلمني:

إذ النظام الدويل الجديد الذي أصبح "أحادي القطب" بزعامة الواليات  

 – اليوم –املتحدة األمريكية بعد سقوط الدول الويوعية أصبح شغله الواغل 

تصفية املسلمني وإضعافهم وبث روح الفرقة والخالف بينهم وتوجيع الحروب 

يف الوقت  –التي تنوب بينهم؛ ألنهم يروذ أذ اإلسالم واملسلمني هو العدو األول 

 لهم بعد القضاء عىل الويوعية. –الحارض 
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واألمثلة لالستدالل عىل صحة  لك القول عديدة منها: حرب العراق وإيراذ  

الحروب ضد  –حرب البوسنة والهرسك والرصب  –العراق والكويت  حرب –

 الويواذ... حرب أفغانستاذ بحجة القضاء عىل اإلرهاب...إلخ

ولعل ما يحاك اليوم من دسائس وملامرات من قبل أعداء األمة اإلسالمية  

نتيجة خوفهم من اإلسالم لدليل واضح عىل أذ الدين كمقوم هام للثقافة 

الهدف باعتباره القوة الفاعلة يف الثقافة اإلسالمية ومنه تستمد  اإلسالمية هو

املجتمعات اإلسالمية هويتها و اتيتها وبذلك كاذ املدخل إلضعاف املسلمني هو 

التوكيك يف القيم واألخالقيات الدينية والتوكيك يف الثقافة والحضارة اإلسالمية 

ية ومن خالل شبكات اإلنرتنت من خالل كافة الوسائل املقروءة واملسموعة واملرئ

بل وبالوسائل العسكرية ؛ ولعل  لك يمثل عامال من العوامل الخارجية التي 

يتعرض له العالم اإلسالمي ليس اليوم فحسب بل ومنذ القدم ولعل الحروب 

الصليبية شاهدة عىل  لك؛ وقد يكوذ  لك العامل له دور كبري يف تفاقم "إشكالية 

 سالمي.التعليم" بالعالم اإل 
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 املبحث الثاني

 إشكالية التعليم وعالقتها بإشكاليات املجتمع املرتبطة باللغة

 مقدمة: 

إ ا كاذ الدين يمثل أهم مقوم من مقومات الثقافة اإلسالمية فإذ اللغة  

العربية تعترب يف نفس الدرجة من األهمية كأحد تلك املقومات الرئيسة للثقافة 

مورست كثري من املمارسات إلضعاف اللغة العربية من خالل اإلسالمية، ولقد 

التعليم بغريها من اللغات، انتوار العامية، التوكيك يف قدرتها عىل مسايرة 

طبيعة العرص العلمي وتعريف بعض املصطلحات العلمية، اختالطها بلغات 

يد أخرى، هذا فضال عن إضعاف تعليمها بمراحل التعليم، مما قد يلدى إىل العد

من اإلشكاليات التي يعاني منها العالم اإلسالمي واملرتبطة باللغة العربية ومن 

 أهمها ما ييل:

 املعاجم اللغوية وبعض املراجع والكتب املدرسية: يف األخطاءإشكالية 

يوضح الناقد عبد الله اإلبراهيمي يف نقدة ملعجم "بحار األنوار" وجود العديد من 

 املعجم األمر الذي يدعو إىل مضاعفة حجم الكتاب ليس الكلمات غري الرئيسية يف

إال. ويختم الناقد مقالته بتعديد موارد أخرى من اإلشكاليات تكمن يف اضطراب 

الكلمات املتوابهة وضعف التوكيل وضبط اآلخر والعالمات واألخطاء الطباعية 

 من الواضحة ودخول جمل غري حديثية إىل الكتاب واالبهام الذي يلف الكثري

 الجمل.

كما ينتقد غالم رضا كتاب "جغرافيا القارات والبلداذ" الذي ينبغي أذ  

يهدف اىل تعزير معلومات طلبة املدارس عن جغرافيا املناطق التي تقطنها اقليات 

مسلمة و ويقول الناقد أذ الكتاب لم ينصف األقليات املسلمة املوجودة يف البلداذ 

ترب الناقد يف جانب آخر املسلولني عن نرش هذا املختلفة ولم يعطها حقها. واع

الكتاب املدريس قد أخفقوا يف التعريف بمسلمي هذه البلداذ وتتضمن املقالة 

                                                 

   مقاالت نقدية منوورة يف مجلة مرآة التحقيق 
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عناوين ناقدة منها: عجز يف تعريف البلداذ وانعدام الدقة يف طرح أسماء البلداذ 

 واألعالم الجغرافية.

نازل السائرين" ورشح الكالىش كما ينتقد الناقد أحمد العابدي كتاب "م          

عليه "حيث يعكف كاتب املقال أوال عىل رشح أحوال ومقامات الخواجه عبدالله 

هو( ثم يعنى بتعريف كتاب "منازل السائرين" الذي يعد 481و  396) األنصاري

من أفضل الكتب يف مجال العرفاذ العميل والسري والسلوك ويقوم باستالل رشح 

هو( وهو من تصحيح السيد محسن 736ق الكاشانى )ت كمال الدين عبدالرزا

بيدارفر عىل الكتاب من جملة الرشوح املطروحة باعتبارها االفضل برأيه. 

ويعتقد الكاتب أذ الرشح املذكور يعد عمال له شأنه وقيمته ومنهجيته 

التحقيقية. ويختم صاحب املقال مقاله بإيراد بعض االنتقادات ويقدم بعض 

 تصحيح.االقرتاحات لل

ويقدم محمد تقى السبحاني  دراسة يف كتاب )مباني العرفاذ والتصوف(          

وبعد مقدمة وجيزة يف باب مناهل العرفاذ والتصوف االسالمي يعنى كاتب املقال 

إىل نقد ودراسة كتاب )مباني العرفاذ والتصوف( وهو من تأليف السيد ضياء 

غة واألدب الفاريس فيبدأ أوال بطريقة الدين السجادي واملعد لطلبة ليسانس الل

تفكري املللف ونظرته فأشكل عىل املنحى األدبي التفنني وكذلك املنحى اإليجابي 

واإلفراط يف عملية التفاؤل والنظر إىل الدين والتصوف من زاوية واحدة ويف جانب 

 آخر من املقالة يوري الناقد إىل الفهم الخاطئ للكاتب يف بعض الجوانب وينهى

 مقاله بتعداد ثالثني موردا من األخطاء املذكورة.

ويقف "غالم رضا الزرين چياذ" وقفة عند كتاب اللغة الفارسية للمرحلة         

ينتقد كاتب املقال األخطاء الذوقية والنواقص الواردة يف هذا الكتاب و  املتوسطة

يا العلمية تعامال املدريس. ويعتقد الناقد بأذ هذا املنهج املدريس تعامل مع القضا

عاطفيا خاصة يف جانب قواعد اللغة الفارسية وتغلب عىل الكتاب الرغبات 

 الذوقية ملللفيه.

ويوضح "محمد باقر السجادي" خطورة "التسامح يف عملية التأليف يف          
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نقده لكتاب بعنواذ )التاريخ السيايس واالجتماعي يف إيراذ إباذ العهد الصفوي( 

ف السيدة مريم مري األحمدي. وقد التفت الناقد يف مقاله إىل جانبني: وهو من تألي

خطأ 28األول نقد أربع صفحات من نص الكتاب، حيث يعتقد الناقد بأنه ضم 

 رصيحا وغري رصيح. 

تلك أمثلة فقط من كثري من الكتب واملراجع واملعاجم التي قد تضعف  

سالمي مما تجعله غري قادر عىل عمليتي التعليم والتعلم للمتعلم يف عاملنا اإل 

تكوين املجتمع املتعلم كما يف املجتمعات املتقدمة التي تحرص عىل تنقية مصادر 

 التعلم مما قد يووبها من شوائب فكرية أو مغالطات علمية املبحث الثالث

 إشكالية التعليم وعالقتها ببعض اإلشكاليات االجتماعية

ديد من اإلشكاليات االجتماعية التي قد يكوذ يعاني العالم اإلسالمي اليوم من الع

 لها أثر يف تفاقم حدة "إشكالية التعليم" يف العالم اإلسالمي ومنها: 

 إشكالية املسألة السكانية:

يوري "ياسني حسن بوري" يف مقالة بجريدة األيام السودانية عن "تنظيم  

عدة عامة عند تناول األسة بني األسلمة والتسييس" إىل أننا يجب أذ نوري إىل قا

"املسألة السكانية" يف الدول املتخلفة عامة وىف السوداذ خاصة، وتلك القاعدة 

هي أنه يتوجب علينا أذ ال ننظر إىل املسألة السكانية مجردة بوصفها "إشكالية" 

قائمة بذاتها وإنما يجب النظر إليها يف إطار قدرة اإلنساذ عىل االستغالل األمثل 

الية واملوارد الطبيعية والبرشية املتاحة يف دولة معينة، بمعنى آخر: لإلمكانات امل

يجب أذ تعالج مسألة السكاذ يف إطار معالجة إشكاليات التنمية الواملة يف 

 البلد املعني.

و لك ألذ الحديث عىل أذ هناك موكلة سكانية يف بلد ما انطالقا فقط من  

صوبة والزيادة السنوية يف عدد اإلحصاءات واألرقام كعدد السكاذ ومعدل الخ

السكاذ والرتكيبة السكانية وغري  لك مسألة قد تقود إىل نتائج خاطئة ومضللة 

وقد تلدى إىل وضع برامج معالجة غري سليمة قد تلدى للعديد من اإلشكاليات 

 االجتماعية العديدة. 
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عته إذ الفهم التجريدي ملسألة السكاذ يف الدول املتخلفة قد روجت له واتب

الدولية واإلقليمية املتخصصة يف مجال السكاذ التي تنطلق من قاعدة  املنظمات

السكاذ دوذ وضع اعتبار للبعد التنموي... وربما أذ تلك  إحصائية ملسألة

قد لجأت إىل  لك األسلوب اإلحصائي املجرد توخيا  املنظمات الدولية واإلقليمية

سكانية يف اإلطار التنموي الوامل املسألة ال للحياد السيايس حيث إذ معالجة

البد أذ تقود إىل التعرض لألوضاع السياسية يف الدولة املعينة وطبيعة السلطة 

الحاكمة فيها ومدى قدرتها عىل إنجاز التنمية الواملة... وهذه بالطبع منطقة 

واإلقليمية لذلك نجدها تتناول  شديدة الحساسية بالنسبة للمنظمات الدولية

واالجتماعي املعاش. فتأتي  سكانية دوذ املساس بالواقع االقتصادياملسألة ال

 يف معظم الدول املتخلفة بنتائج إيجابية محدودة األثر. نواطاتها

أما بالنسبة ملسألة السكاذ يف السوداذ أو غريه من بلداذ العالم اإلسالمي فقد 

ل كل يشء أنه يجب علينا أذ نبدأ أوال وقب -أوضح الكاتب _ يف ضوء ما سبق 

التنمية الواملة التي توفر  بتهيئة املناخ السيايس املناسب للبدء يف عملية

واالستقرار...  الصحة والتعليم والسكن واألمن لإلنساذ يف توفري أبسط حقوقه يف

 ويف هذا اإلطار التنموي الوامل يجب أذ نضع اعتبارا خاصا للمرأة من حيث

التعليم والوعي االجتماعي ونرتك لها بعد الرعاية الصحية العامة واإلنجابية و 

قرار اإلنجاب باالتفاق مع زوجها... فاملرأة كانساذ لها الحق يف   لك حرية اتخا 

أو خمسة أو ال تنجب وفق رؤيتها وقناعاتها ووضعها  أذ تنجب طفل أو طفلني

 املساس بالقيم الدينية واألخالقيات باملجتمع. الصحي والنفيس واالجتماعي دوذ

 إشكالية األمية العقائدية:

 –إذ تلك األمة اإلسالمية كانت يوما ما أرقى أمم األرض. ولكن ما تقوله أو تفعله 

لقد تمسكنا بقوور العقيدة ونسينا أو تناسينا  ليس اإلسالم املطلوب، –اليوم 

املتقدمة. ألم تسمع بتلك االسئلة الدينية  الجوهر، ففقدنا هويتنا وسط الوعوب

يف الوقت الحارض  –األتفه منها... إننا نعيش  يف القنوات العربية والردودالتافهة 

 أمية عقائدية.  -
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نفرس ما سبق بأمثلة من واقع حياتنا فمثال: يف مدارسنا يدرس التالميذ الصالة 

من العبادات من خالل الكتب الدينية، وهذا يشء مطلوب  والصيام وغريهما

الء التالميذ يف الفسحة كيف يتعاركوذ هل  ورضوري جدا، ولكن أ هب وشاهد

ليورتوا ما يريدونه، حالة ما بعدها  واحدا فوق اآلخر للوصول إىل بائع املقصف

املوكل إليهم تربيته وتثقيفه،  حالة، واملدرسوذ يتفرجوذ ببالهة عىل النشء

حتى إذ ناظر املدرسة ال يستطيع صفهم يف طابور بطريقة منظمة والسبب أذ 

 ال يعطيه. فاقد اليشء

حينما زار الويخ محمد عبده  باريس  قال: "رأيت اإلسالم يف فرنسا، ولم أَر 

 املسلمني، ويف مرص رأيت املسلمني ولم أَر اإلسالم"

وصدق الويخ الجليل _ رحمه الله _ ففي باريس رقي... حضارة... نور متألق 

األمم املتقدمة. وصدق نابع من تلك األخالق العملية العالية التي يتحىل بها أبناء 

 الواعر عندما قال:

 "إنما األمم األخالق ما بقيت *** فإذ هُم  هبت أخالقهم  هبوا". 

قد يقول قائل: دعنا من هذه األمور... فمسائل الدين واألخالق لها فقهاؤها 

 وعلماؤها وهلالء يعرفوذ أكثر مني ومنك وال تفِت يا أخي يف أمور تجهلها.

  لك القائل ردا مخزيا نظرا للواقع الراهن املللم للمجتمعات وقد يكوذ الرد عىل

اإلسالمية حيث أذ  من الطامات الكربى لألمة... أننا تركنا كل شلوننا ملدعي 

من يطلق اللحية ويلبس العمامة أمريا مفتيا  فتاوى الحالل والحرام وأصبح كل

اليوم  –نحن... أننا يروذ ال كما نراها  حتى أصبح هلالء يسريوذ حياتنا وفق ما

نرتاجع إىل الوراء واألمم األخرى ترث األرض ومن عليها ونحن ما زلنا يف  يل  -

 االمم فما السبب يا ترى؟

 انظر إىل العالم اإلسالمي.

فساد إداري بأنواعه... سوء توزيع للثروة... حروب وانقالبات... حسد وحقد.. 

ل حكام أفغانستاذ.. إرهاب غيبة ونميمة.. سكاكني الجزائر القاتلة.. جه

 خريجو السجوذ. كل هذا وال نقول ال توجد أزمة.. يمارسه
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 ثالثاملبحث ال

عالقة إشكالية التعليم ببعض اإلشكاليات املنهجية الخاصة 

 باملعرفة والفكر

 

 مقدمة:

لعل اإلحساس والوعور بحدة   "إشكالية التعليم" يف العالم اإلسالمي أدى  

نادى بتبني منهجية مناسبة ملواجهة تلك اإلشكالية ومنها إىل ظهور تيارات ت

التيار الفكري الذي ينادي برضورة  "إسالمية املعرفة" ولقد سبقه العديد من 

التيارات الفكرية التي تنادى برضورة تجديد الفكر اإلسالمي وتنقية املوروثات 

التي قام بها الفكرية ملسايرة طبيعة العرص العلمية كما يف الجهود واألعمال 

"الويخ محمد عبده" وغريه من املصلحني يف العالم اإلسالمي؛ وتلك التيارات 

الفكرية ما زالت تعاني من معوقات كثرية يف تنفيذها مما جعلها بحق تمثل 

إشكالية تلثر وتتأثر بإشكالية التعليم يف العالم اإلسالمي ومن أهم تلك 

 اإلشكاليات ما ييل: 

 بإسالمية املعرفةاشكالية املناداة 

إذ من أهم رشوط تحقيق الفاعلية والتأثري يف أي نواط إسالمي، فهم املسلم 

املخاطب ملحتوى الخطاب املوجه إليه وطبيعته فهما دقيقا: بمعنى وضوح فكرة 

الخطاب لديه بمنطلقاتها وأهدافها، وتفهمه ملدى قابليتها للتنفيذ، واستوعاره 

ملجتمع حني سياذ روح الخطاب فيه، وإدراكه املسلولية أمام الله وأمام ا

للتناقض البارز بني واقعه املوهود وأمله الحضاري املنوود، وما يمليه بلوغ  لك 

 األمل من دفع للتحديات واجتياز للعقبات.

 وإدراك الخطاب وفهمه يقتيض تحقيق أمور أساسية أهمها:
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جتمع النفسية واالجتماعية و فهم املخاِطب لطبيعة املخاَطب، وإدراكه لبنيات امل

والتاريخية، التي تكوذ املناخ الذي يعيش فيه املخاَطب، ودراسته ألبعاد شخصية 

 املخاَطب ومداخلها، وتحديده لنوع الخطاب امللثر فيها.

و خلو الخطاب من التعقيد واالنزالق يف متاهات االختزال أو التعميم، وتميزه 

ة الرتكيب، وبساطة العرض، وسهولة بيرس الفهم، وسالسة التعبري، وسالم

 التناول.

و وعي املخاطب بدوره يف العمل الذي يتضمنه ويدعو له الخطاب حياة وبناء 

وعيا كامال، ومعرفته تفاصيل  لك الدور وغاياته ووسائله ومعوقاته وتحدياته، 

 وموقعه يف برنامج العمل، ومرتبته يف سلم األولويات.

ل أي خطاب يقصد إىل حفز املخاطب لعمل ما، فإنه وإ ا كاذ  لك مطلوبا إليصا

يتأكد حينما يكوذ املقصد إيصال أبعاد الخطاب اإلسالمي ومضامينه، وحيا 

وفكرا ودعوة لعامة الناس، مع تعدد ألسنتهم وأعرافهم ومداركهم. ويزداد تأكيدا 

حني ال يقترص الخطاب عىل فرد أو جيل ، بل يومل باالهتمام األمم جميعها 

جيالها الحارضة واملقبلة، ويحتضن بالرعاية والتوجيه حارضها اآلني بأ

 ومستقبلها اآلتي.

وإصالح مناهج الفكر، والعمل عىل إسالمية املعرفة، يوكالذ القضية املحورية 

بتحّمل مسئوليتها والتبوري بها، « املعهد العاملي للفكر اإلسالمي»التي اضطلع 

ها بقوة، وملمنا بكونها من أهم قواعد معتقدا أنها قضية تطرح اليوم نفس

املرشوع الحضاري اإلسالمي املعارص املتكامل، املقرتح بديال عن املرشوع 

الحضاري الغربي؛  لك املرشوع الذي أصاب أمتنا عنت شديد يف سائر وجوه 

التعامل معه ملجافاته لعقيدة األمة، وتجاهله معادلتها النفسية واالجتماعية، 

 ها الحضارية التاريخية.وتجاوزه شخصيت

إننا نرى أذ قضية إصالح مناهج الفكر، إسالمية املعرفة، لم تحظ باالهتمام 

املطلوب، ولم تبلغ مستوى االنوغال بها يف حياة املسلمني عىل الرغم من أهميتها 

وخطورتها. كما أننا نرى أذ أسباب القصور يف حصول  لك االهتمام، لم تدرس 
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الخلل وتقويم خطوات العلم، وإذ كانت الساحة لم تخل  بعناية لتحديد مواطن

باستمرار من محاوالت جادة هنا وهناك، لكنها لم تتجاوز الجهود الفردية إىل 

الجهود امللسسية، وبقيت دوذ تحقيق البعد املطلوب عىل الرغم من مساهمتها 

 نوعا ما يف استمرار التواصل يف محاوالت اإلصالح الثقايف.

رشوع الحضاري اإلسالمي املنوود عىل الوجه املطلوب يحتاج ولصياغة امل

الخطاب اإلسالمي املعارص إىل وضع قضية إصالح مناهج الفكر وإسالمية 

املعرفة موضعها املالئم، وإبالئها األولوية  وإعطائها األسبقية، واعتبارها 

لفتنة القضية املفتاح لكثري من جوانب األزمة، واملوعل الرضوري لجالء ظالم ا

الفكرية والعلمية، التي ظل يتخبط فيها الواقع اإلسالمي منذ ما يزيد عىل قرذ 

من الزماذ، إذ الحركة اإلسالمية اإلصالحية يف القرذ املايض ويف النصف األول من 

هذا القرذ، قد بذلت جهودا كبرية وتضحيات هائلة وال شك، وحققت إنجازات 

 ال ترقى إىل مستوى تلك التضحيات. عدة، لكن هذه اإلنجازات عند التدقيق

التي عليها يتوقف تجاوز املسلمني لحالتهم لم تتحقق « النقلة النوعية»كما أّذ 

عىل الرغم من كل تلك الجهود، وهذا يفرض مراجعة دقيقة لكل تلك الجهود، 

لتزويد املحاوالت اإلصالحية الجديدة بما يجنبها النتائج الفاشلة، ولتأخذ 

 جديدي الصحيح.باملضموذ الت

إّذ السبب األهم و يف نظرنا و يف تخلف إنجازات اإلصالح عن مستوى التضحيات، 

هو أذ محاوالت اإلصالح والتجديد والتغيري التي سلكتها األمة يف أثناء الفرتة 

املوار إليها قد عالجت أمورا وفاتتها أمور أخرى، وأذ التجديد واإلصالح لم يأخذا 

ا بأسباب األزمة املختلفة، ويهيئا األمة للخروج التام مداهما الوامل ليحيط

منها. فانوغلت معظم حركات اإلصالح بمعالجة مظاهر األزمة وما تنعكس 

عليه من آثار يومية ومبارشة، أما جذورها ومنابعها فلم تأخذ حظها من البحث 

دمته والدراسة ثم املعالجة، و لك ال يعيب تلك املحاوالت وال يقلل من شأذ ما ق

، 1[1]لألمة من خدمات ومكاسب، يف مقدمتها املحافظة عىل هوية األمة وانتمائها

                                                 
، تحقيق وتقديم: الدكتور 99و 91جمال الدين األفغاني: سلسلة األعمال املجهولة، ص   1[1]
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ولكنّه يربز الحاجة واضحة إىل محاولة إصالحية معرفية منهجية، تستطيع 

رصد سائر أسباب األزمة ومنابعها، إضافة إىل آثارها وانعكاساتها، وتحاول أذ 

ئما عىل الدعائم األوىل  اتها التي عليها تقدم لألمة منهاجا سليما إلعادة البناء قا

قام بناء حضارة اإلسالم يف دورته الحضارية األوىل، أال وهي: بعض إنسانية 

اإلنساذ بوصفه إنسانا مجردا عن كل وصف الحق إلنسانيته، مدعوما لالشرتاك 

مع كل إنساذ يف بناء مجتمع ترتابط عنارصه برباط العقد االجتماعي املفتوح 

الناس كلهم، تعاقدا بريئا من العنرصيات والطبقات واإلقليميات،  ليتعاقد

ليجعلوا السبيل إىل االتفاق بينهم فيما افرتقت فيه األمم، الوعور أوال بأذ 

اإلنساذ كفء لإلنساذ، يستطيع أذ يتوصل إليها بمداركه املتعددة املتدرجة، 

شز. فاملدركات العقلية املستندة بعضها إىل بعض يف غري تنافر وال تدابر وال تنا

تلدي إىل املقدمات املفضية إىل تلّقي املدركات الغيبية اآلتية من طريق الوحي، 

وإىل التسليم بها، واإل عاذ لها، فتوجيه هذه الدعوة عىل الوكل الذي وجهت به 

إىل اإلنساذ يف مطلق إنسانيته، هو الكفيل بأذ يربز الطاقة اإلنسانية يف أتم 

 وأذ يمكن لها الترصف يف قواها بدوذ تحديد.استعداداتها، 

وأساس اإلدراك الذي شيدت عليه، أذ يذود عن كل طريق من طرق اإلدراك ما 

عىس أذ يحصل بينه وبني طريق آخر من التعاكس أو التعاضل، حتى تنبعث كلها 

طلقا إىل الغاية التي تحتمها قابليتها، ال تتعثر يف طريق الوصول إليها، وهكذا 

يف اإلنساذ نوع من األمن الداخيل واالستقرار الذاتي، يجعله يطمنئ إىل  يحدث

معالم إنسانيته و كلها و عىل نسبة واحدة: فعقله وعقيدته وحسه املادي، 

وعواطفه الغريزية كلها متجانسة متعاونة ال يخىش بعضها بعضا، وال يقطع 

ر برشي نسبي، أحدها سبيل اآلخر. وكل  لك ال يتأتى من تخطيط برشي أو فك

بل ينبثق من عقدية موحاة من الله العليم الحكيم، السميع البصري. وهكذا يوجد 

 اإلنساذ الفاعل القادر عىل القيام بمهمات االستخالف وأداء أمانة االبتالء.

                                                                                                                                            

 م.1987رياض الريس للكتب والنرش، لندذ  عيل شلش، طبع دار
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فاملسلموذ ليسوا بحاجة، لكي يستعيدوا فاعليتهم، إىل تكوين الدين من جديد أو 

 حاجة إىل الوعي املعريف واملنهجي، الذي يمكنهم من تجديد الدين  اته، لكنهم يف

توليد اإلرادة والقدرة والعزيمة والفاعلية لتجديد مناهج الفهم وفقه التدين وإىل 

قدرة عىل تقويم مسرية حياتهم العملية والسلوكية بأفكار قائمة عىل القاعدة 

 العقيدية ومصادر التدين.

ستجابة الصادقة لدواعي اإلصالح والتجديد، فاالنطالقة التجديدية الحقيقية واال 

البد من أذ تبدأ بتحقيق إنسانية اإلنساذ وبناء األمن الداخيل يف ضمري الفرد 

املسلم، لتأتلف فيها مداركه اإلنسانية كلها، ويتجاوز اإلنساذ بذلك ويالت الحرية 

عقوالت واالضطراب، وتنازع األفكار واملعتقدات والعواطف، ويسود السالم بني امل

والعقائد املنقوالت، ويتحقق االنسجام الواعي بني الروحانيات واملاديات، وتنطلق 

قوة النظر لتسري يف األرض، وتقرأ يف الكوذ بانطالق تام، فإ ا أوشكت أذ تحتار 

وتضطرب يف حقيقة املقصد، أو طبيعة الطريق جاء الوحي يسدد ويرشد، ودعي 

، فيجمع اإلنساذ  اته، آنذاك بني القراءتني: اإلنساذ إىل قراءته ليصلح ويهتدي

قراءة الوحي وقراءة الكوذ، ويكوذ الوحي املعني واملثبت لإلنساذ، والهادي 

األمني له يف قراءته يف الكوذ. وبذلك يستعيد اإلنساذ، قدرته وفاعليته ويحقق 

انطالقة، ويجد اإلنساذ نفسه قادرا عىل تحقيق رشوط اإلنجاز الحضاري دوذ 

 يستبد به الوعور بمطلقه الذاتي. أذ

إذ محاوالت التجديد التي حدثت يف أثناء الفرتة املوار إليها، انطلقت معظمها 

من مسلمات كاذ عليها أذ تراجعها بدقة، فقد ظنت بعض حركات التجديد 

واإلصالح أذ تراثنا عىل مستوى الفكر واملنهج والعقيدة والرشيعة واملعرفة 

إىل مراجعة يشء منه، ويكفيها أذ تضع أيدي األمة عىل كامل، وأنها تحتاج 

تراثها، وتنبهها إىل كنوزه وجواهره، فتجد فيه كل ما تريد، باعتبار أذ األمة كانت 

بخري يف فرتات إنتاج  لك الرتاث وتناوله، ولم تكن حالتها بالوكل الذي هي عليه 

قنيات املادية التي اآلذ، وإ ذ فكل ما يلزم األمة هو أذ تنقل الصناعات والت

تحتاجها من القرب، وتتوبث برتاثها كما هو، لتحقق النقلة الحضارية املطلوبة. 
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وبعض تلك الحركات ظنت أذ املطلوب هو القيام ببعض املراجعات الرتاثية، 

وتجديد بعض أنواع  لك الرتاث، وإعادة إنتاجه، وتعليمه بلغة العرص، وإيجاد 

بعضها قد اعترب مهمة التجديد واإلصالح ميرسة إ ا الوعي به ليتحقق املطلوب. و 

ما تم التمكن من القيام بتفسري كثري من أطروحات الرتاث أو تأويلها، بحيث 

يقارب بها الفكر املعارص أو يقارنه، فإ ا تم هذا فإذ عجلة التغيري ستدور 

 باالتجاه املنوود.

 يصلح آخر هذه األمة ال»ومع أذ الجميع يرددوذ مقولة اإلمام مالك الوهرية : 

؛ ومع ظهور هذا الذي صلح به أولها، غري أذ الرجوع إىل « إال بما صلح به أولها

منهجية القراءة وإعادة بناء املدارك اإلنسانية بقراءة الوحي والكوذ، لم يأخذ 

حظه الالئق به من حركات اإلصالح والتجديد، والذين تنبهوا إىل وجوب انطالق 

إعادة قراءة القرآذ الكريم واجهتهم جملة من املوكالت:  حركات التجديد من

مثل عالقة القرآذ املجيد ببيئة الخطاب األول والتنزيل، وعالقته بالعلوم التي 

صيغت حول النص، وعرفت بعلوم القرآذ مثل علم الناسخ واملنسوخ، واملحكم 

اريخيا واملتوابه وأسباب النزول والتفسري وغريها: فإذ هناك فهما فكريا ت

ومركبا ثقافيا قد أسقط نفسه عىل نصوص الكتاب الكريم بذلك الفهم 

التاريخي، وجعلت أي فهم مغاير لذلك الفهم موضع شبهة واتهام ، بأنه فهم 

 تأوييل أو فردي أو ال يحتج به.

وبذلك لم يعد بمقدور حركات التحديد أذ تدرك بأذ عليها منذ البدء أذ تصل إىل 

القرآذ املجيد، كما لو أنه لم ينزل إال عليها ويف عرصها،  معرفة منهج لقراءة

بحيث تتمكن من التعامل مع املتغريات النوعية والجذرية يف الفكر واملنهج 

واملعرفة والحياة تعامال ينطلق من القرآذ  اته، وإىل مرجعيته يعود.  إذ هذه 

يمكن اإلجابة عن األسئلة والتحديات التي تطرحها الحضارة العاملية الراهنة ال 

جلها باجتهاد  برشي، ال مستند له إال القياس عىل أقوال املاضني، والتخريج عىل 

مذاهبهم، بل البد لإلجابة عنها من الرجوع إىل القرآذ املجيد و  اته و فهو و وحده 

 و الكفيل بتقديم  لك النوع من األجوبة الكنية والحلول الوافية املعجزة.
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جديدة للقرآذ الكريم تعتمد عىل املقاربة أو املقارنة أو  وليس املطلوب قراءة

التأويل، بل ال بد من تالوة تستنطق القرآذ  اته إجاباته الوافية وحلوله 

لتحديات كل عرص وجيل وأسئلته، باعتباره الكتاب املنزل تبيانا لكل يشء إىل يوم 

وإطالقه أهم القيامة، وحفظه وعصمته من التبديل والتغيري وكماله وتمامه، 

 مسوقات ختم النبوة وتوقف النبوات.

إنه ال يعترب تجديدا للدين أذ تجدد تراث أسالفنا، الذي يمثل خالصة فهمهم 

وفكرهم يف الدين، كما ال يعترب تحديثا تقليد الغرب ومتابعته يف خطواته. بل 

يستمد التجديد حقيقته من إعادة توكيل العقل املسلم، ووصل ما انقطع بينه 

وبني كتاب الله، باعتباره املصدر املنوئ الوحيد مع الكوذ للفكر واملعرفة 

والعقيدة والرشيعة واملنهاج. وكذلك وصل ما انقطع بينه وبني سنة رسول الله 

_صىل الله عليه وعىل آله وسلم_ مع سائر معطيات عرص التنزيل والنبوة، 

فرس و عىل سبيل اإللزام و باعتبار السنة والسرية هي املصدر الوحيد املبني وامل

 للكتاب الكريم.

ومن هنا كانت إسالمية املعرفة قاعدة من أهم قواعد تجديد الدين، وإعادة بناء 

األمة القطب، وإنتاج املرشوع الحضاري اإلسالمي املعارص؛ أذ إسالمية املعرفة 

اريع تمثل البعد الغائب عن مواريع التجديد، أو البعد الذي لم ينل من عناية مو

التجديد واإلصالح ما يستحقه. فإ ا كرس املعهد نفسه للوقوف عىل هذه الثغرة، 

والعمل عىل استحضار هذا البعد الرضوري، فليس يف  لك افتئات عىل أي أحد 

فردا أو جماعة أو حركة، بل هو مرابطة عىل ثغرة يتوقف عىل حمايتها واملرابطة 

 عليها، سالمة سائر الثغور األخرى.

كانت الحركات وامللسسات األخرى والتيارات اإلسالمية املوازية قد شغلتها وإ ا 

همومها اليومية وتحدياتها _ وهي كثرية _ فيفرتض فيها أذ تحمد الله _تعاىل_ 

أذ قيض لهذا الفريضة من يقف عليها، فعليها أذ تعني وتعزز وتبارك وتسدد 

 ملرتقبة ولو بعد حني.وترشد لتستفيد بالجهد املبذول، وتستثمر النتائج ا
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لقد فول مرشوع الحداثة أو التحديث يف إطار التبعية للغرب، وكاد يسلم الراية 

بنفسه لفصائل الصحوة اإلسالمية كما أطلقت عليها الدوائر الغربية يف مستهل 

الثمانينات. ولكن الصحوة ظلت يف معظم األنحاء موغولة باالمتداد واالنتوار 

اكن اعتمدت عىل تراث اإلصالحيني التجديدي حتى األفقي. ويف بعض األم

استهلكته، ثم تلفتت يمنة ويرسة فإ ا بعوائق الرتاث ال تقل خطورة عن عقبات 

املعارصة، وها هي الصحوة قد بدأت مسرية الفتور يف معظم األماكن، بل لقد 

بدأت مرحلة تراجع يف أماكن أخرى، و لك عىل خالف سنة الله يف رساالت الرسل، 

التي ال ترتاجع بعد فرتة اندفاعها األول حتى تبلغ أهدافها. يف ظل الرتاجع بدأت 

عمليات تلميع ونفض غبار عن مواريع الحداثة خاصة الالدينية منها، وفجأة 

وجد الغرب نفسه حليفا من جديد أليتام املاركسية واللينينية وأمثالهم، فصار 

هم الصحوة أو املد اإلسالمي، ينفخ فيهم، ويمنحهم أسباب الحياة ليواجه ب

وبدأت الدراسات تتواىل عن مرشوع الحداثة وأسباب فوله، تمهيدا لقذف األمة 

من جديد ولو عىل سبيل إشغالها، وتدمري ما قد يكوذ بقي لها من فاعلية 

 وواقعية.

إنهم يحاولوذ أذ يقنعوا األمة املغلوبة عىل أمرها بأذ مرشوع التغريب التحديثي 

 سباب ينبغي العمل عىل استئصالها أهمها سبباذ: قد فول أل 

طبيعة العقلية املسلمة نفسها: فهذه العقلية بتكوينها وبنيتها،  السبب األول:

هي املسلول األول عن فول املرشوع الحضاري التغريبي يف العالم اإلسالمي... 

ما خاطئا فالعقلية اإلسالمية، بمكوناتها الرتاثية، لم تفهمه، أو أنها فهمته فه

فرفضته ولم تحسن استقباله، ولم تتقن تلقيه عن أهله، أو لم تتفاعل معه 

تفاعل اإلنساذ الغربي، أو غري  لك من املعا ير، وإال فهو و يف نظر هلالء و من 

حيث طبيعته مرشوع ناجح يف  اته ال مرية يف  لك، ونجاحه يف أي زماذ ومكاذ 

، يلكد  لك نجاحه يف الياباذ، وكوريا، حتمية علمية؛ ألنه مرشوع علمي وعاملي

 والهند، وسواها من بلداذ العالم!



                                                      دراسة تحليلية واإلسالمي:التعليم يف العالم العربي إشكالية 

 بد املنعم محمد حسني حساننيأ.د ع

 

 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 72

أما جريمة فوله أو إفواله فهي مسلولية العقل املسلم والثقافة اإلسالمية 

التاريخية! فالتكوين العقيل لإلنساذ املسلم، وبنيته العقلية، وتركيبه النفيس، 

هذا ساهم يف جريمة إفوال  وتراثه اإلسالمي، وتاريخية فكره، ولغويته، كل

املرشوع الحضاري التغريبي، ولذلك ينبغي أذ يوضع العقل امللم عىل طاولة 

الترشيح الغربي لكوف علله واستئصال بعض أجزائه، وليبدأ بإعادة توكيله من 

جديد. وهذا يقتيض قراءة ما يتصل به من ثقافة ومعرفة ومصادر ونظم وتراث 

اخل التي يمكن من خاللها طرح الفكر الغربي وتاريخ ولغة، وانتقاء املد

والتحضري لقبوله، و لك بإسقاط األجزاء التي حالت دوذ قبول املرشوع 

التغريبي، وأحبطت فاعليته وتأثريه، فلم يلت يف املرشق اإلسالمي ما آتاه من 

ثمار يف الغرب النرصاني، فلعل هذه املحاولة تنجح هذه املرة، ويستأنف املرشوع 

يبي دورة تغريبية ناجحة يف العالم اإلسالمي... ولذلك تفرغ كثري من التغر 

الدارسني والباحثني الغربيني، ومن يدور يف إطارهم الثقايف من املسلمني، إىل 

البحث يف املداخل التي يمكن من خاللها التسلل إىل الفكر اإلسالمي، واالستوهاد 

دب والتاريخ والعلوم اإلنسانية من الفكر اإلسالمي نفسه و بخاصة يف مجاالت األ 

 بعامة و عىل سالمة الفكر الغربي وصحته.

وهلالء يظنوذ أذ املسترشقني لم ينجحوا النجاح املطلوب فيما يحاولوذ هم 

النجاح فيه، فهم يعتربوذ أذ املسترشقني وقيادات الحمالت التغريبية األوىل لم 

ئلهم لم تكن من التقدم، بحيث يحسنوا قراءة الرتاث اإلسالمي، وأذ آلياتهم ووسا

تمكنهم من التحليل التكويني للعقل املسلم، وال التحليل البنيوي له، ولذلك 

امتألت األسواق بكتابات عن الرتاث واملعارصة، وتكوين العقل العربي، وبنية 

العقل العربي واغتيال العقل العربي، وتكوين الفكر اإلسالمي، وتاريخية الفكر 

و  لك من كتابات وبحوث يف هذا املجال. ويف اعتقادنا أذ اإلسالمي، ونح

املسترشقني نجحوا وإىل حد بعيد و يف إيجاد مناهج تفكري ومناخ ثقايف يف 

الجامعات واملعاهد واملدارس، أنتج مثل هذا االتجاه ورواده الذين يتابعوذ الرحلة 

 من داخل العالم اإلسالمي.



                                                      دراسة تحليلية واإلسالمي:التعليم يف العالم العربي إشكالية 

 بد املنعم محمد حسني حساننيأ.د ع

 

 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 73

ول و عندهم و هو عدم التفات املسترشقني إىل وقد يعترب مكمال لأل  السبب الثاني:

أهمية توظيف املصطلحات اإلسالمية والرتاثية التوظيف املناسب، وإيجاد املداخل 

املطلوبة لنقل املفاهيم التغريبية إىل املسلمني. فإ ا قدمت االشرتاكية مثال إىل 

قل املسلم، اإلنساذ املسلم عىل أنها نظريات ماركس وإنجلز وأمثالهما، تردد الع

بحكم تكوينه وبتأثري بنيته ومرياثه الثقايف، يف قبولها، ولكن يوم تقدم له 

النظرية نفسها بكل توابعها، وبسائر ما فيها عىل أنها لم تخرج عن فكر أبي  ر 

الغفاري _ريض الله عنه_ وعيل بن أبي طالب _كرم الله وجهه _ وأطروحات ابن 

اإلمام فالذ أو فالذ، فسوف يسارع املسلم  خلدوذ، أو يمكن أذ تندرج تحت فقه

 إىل قبولها وتبنيها.

ويوم تطرح له فكرة االنضمام إىل الحركة االشرتاكية العاملية مثال، عىل أنها 

نضال وجهاد ملصلحة الفقراء البائسني واملحرومني ضد املستغلني واملستعمرين 

لتاريخية بدأت يف فسوف يقبلها، بخاصة إ ا أكدوا له أذ جذور هذه الدعوة ا

اإلسالم، وأذ هناك حركات وأفكار رفعت الوعارات نفسها، وبذلك تعاد قراءة 

حركات الرفض والخروج، كحركة القرامطة والزنج من جديد، لتعطي بعدا 

مقصودا يف التاريخ اإلسالمي، ولتلقي مجاال للقبول، وكذلك عرض الديمقراطية 

 الخالفة... إىل آخر  لك.عىل أنها الوورى والجمهورية عىل أنها 

وعندما تدخل األمة يف هذا الضياع وتخرج عن نسقها الثقايف اإلسالمي، ويمارس 

عليها التضليل الثقايف، ويقدم الفكر الغربي بكل جذوره اإلغريقية الرشكية 

والصليبية، ومدارسه الداروينية والفرويدية واملاركسية والسارترية واالشرتاكية 

 أنه فكر الغزايل وابن رشد وابن سينا وابن خلدوذ، فسوف تجد والليربالية، عىل

 مثل هذه األطروحات القبول عند العقل املسلم.

لذلك، نجد اليوم فريقا من هلالء قد انرصف إىل الدراسات املتعمقة واملتخصصة 

يف التاريخ والرتاث اإلسالميني، وبدأت عمليات ربط كثري من الطروحات الفكرية 

ال يجاوز عمر بعضها قرنا واحدا من الزماذ و بمصادر إسالمية، وبدأت و التي قد 

تغزو الساحة اإلسالمية مصطلحات ملفقة مثل: يسار إسالمي، ويمني إسالمي 



                                                      دراسة تحليلية واإلسالمي:التعليم يف العالم العربي إشكالية 

 بد املنعم محمد حسني حساننيأ.د ع

 

 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 74

وبدأ فرز الصحابة والتابعني إىل ليرباليني، وديموقراطيني، واشرتاكيني... ونحو 

وحات واألفكار  لك. وبدأت عملية إسقاط مفاهيم تراثية عىل بعض األطر 

الغربية الحديثة، للحصول لها عىل املرشوعية التي يحملها املصطلح، فتقدم مثل 

هذه اآلراء عىل أنها اجتهاد!  ويعترب الخروج والرفض تجديدا! وقد يلبس التبذل 

 ثياب الفن.

وقضية املفهومات واألفكار تعترب القضية  ات الخطورة، وتستحق البحث 

 وحدها.

 رشوع االسالمي؟فما ا فعل امل

إذ املرشوع اإلسالمي و بصورته التي قدم بها و لم يعط البعد الفكري االهتمام 

الذي يستحقه، و لك من أسباب عجزه عن بلوغ الهدف واستمرار األمراض 

الفكرية الفتاكة يف الساحة، مثل، تحكم عقلية التقليد الجماعي، والغفلة عن 

أو إساءة فهمها، كاذ أذ املواجهة مع الخارج السنن، والتغافل عن عاملية اإلسالم 

اإلسالمي التي فرضت عىل القائمني عىل املرشوع اإلسالمي ، لم تدع لهم مجاال 

إلعطاء القضية الفكرية املساحة املطلوبة من االهتمام، وبعد أذ تركت تلك 

املواجهة رصيدا مهما من الفقه امليداني، وكوفت عن خطورة القضية الفكرية 

يتها، ومن خالل النظر أيضا يف أسباب فول أطروحات املرشوع التغريبي، وأهم

تظهر الرضورة اإلسالمية امللحة لهذه الفروض، والرضوريات الحضارية التي 

تستوجب طرح قضية: إصالح مناهج الفكر وإسالمية املعرفة، يف محاولة 

اب القوة الستدراك املرشوع اإلسالمي املطروح ألسباب ضعفه واستكماله ألسب

الفكرية. إذ املرشوع الفكري الثقايف، يحاول معالجة األسباب الذاتية التي أدت إىل 

إصابة املرشوعات السابقة وإفقادها قدراتها عىل بلوغ األبعاد املطلوبة، حيث أنه 

يأخذ بعني االعتبار املطلقات اإلسالمية األساسية، والنظرة الومولية وتحقيق 

ط النسب بني األبعاد املختلة... وهذه القضايا بقدر ما التوازذ والوسطية، وضب

هي ميزة للمرشوع الفكري الثقايف املطروح، فإنها مسلولية ضخمة؛ ألننا نزعم 

أذ هذا املرشوع الوسط يتوقف عليه مصري نهضة أمتنا وتقدمها يف محاولتها 
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األمة  لردم فجوة التخلف، واستئنافها دورة حضارية عاملية، ال تقف عند إنقا 

اإلسالمية نفسها وإعادة بنائها واستئناف حياتها اإلسالمية، بل تتجاوز  لك إىل 

إنقا  اإلنسانية املعذبة املهددة بالفناء، واتخا  األمة موقع الوهود الحضاري 

الذي هو جوهر رسالتها، وهذا ال يعني بحال من األحوال االستغناء أو العدول أو 

لفكرية واإلصالحية السابقة، بل ال بد من تقويمها القفز فوق رصيد املرشوعات ا

لإلفادة من الجوانب اإليجابية فيها، واإلفادة أيضا من التجارب امليدانية 

 للمرشوعات اإلسالمية النهضوية املتنوعة.

 ما الذي تستطيع إسالمية املعرفة أذ تقدمه للصحوة ولألمة وللعالم؟

م يستحق اإلجابة، إذ إسالمية إ ذ هذا التساؤل تساؤل مرشوع، وهو مه  

املعرفة تحاول أذ تقدم للصحوة ولألمة وللعالم القرآذ الكريم املجيد، باعتباره 

 الكتاب الوحيد الذي يملك إنقا  البرشية اليوم كلها، ال أمتنا و وحدهاو 

فالقرآذ العظيم و وحده و الذي يملك التصور املنهجي واملعريف البديل عىل مستوى 

أذ حملة القرآذ لم يعانوا بعد هذا املأزق املنهجي املعريف، ولم يدركوا  كوني، غري

خطورته، فالواقع االقتصادي واالجتماعي والفكري أو مجمل الواقع الحضاري 

يف الوسط من العالم ما بني املحيطني األطليس غربا والهادي رشقا، ما زال يعيش 

ملتقابلة. وتخلفه الفكري يف تراثه الفكري، وتسيطر عليه عقدة الثنائيات ا

واملعريف يحوالذ بينه وبني القلق النفيس أو الفكري أذ يخامراه، أو يجعاله 

يحسب بالحاجة إىل املنهجية أو املعرفية، والوسائط الكثرية من تراثه يف التفسري 

وعلوم القرآذ وسواها توكل مراجع ميرسة، ال تسمح له باإلحساس بالحاجة إىل 

 ية يف فهم القرآذ أو التعامل معه.املنهجية املعرف

وأما أولئك املتعاملوذ مع الفكر والثقافة املعارصة، فإذ طبيعة الفكر الغربي 

والثقافة الغربية قد علمتهم بأنها و وحدها و التي تفرز أزماتها وتصنع بدائلها ، 

 فال تسمح باالسترياد من خارج النسق الفكري والثقايف الغربيني.

نوري إىل سبب آخر من أسباب فول بعض الداعني إىل الحداثة وهنا يمكن أذ 

واملعارصة، انطالقا من اتجاهات تيار املنظور الحضاري، ولو يف إطار التجديد 
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اإلسالمي نفسه، وهو أذ بنية واقعنا اإلسالمي لم تتطور أو تتغري نوعيا، ولذلك 

، كاألفكار تماما،  فإذ مظاهر الحداثة يف عاملنا اإلسالمي بقيت أشكاال مستوردة

وليست نابعة من  ات التجربة التاريخية والحضارية لهذا البلداذ؛ فالخطاب 

الفكري واإلسالمي واالجتماعي السائد ال تعوزه صفة املعارصة، وإذ انطلق من 

الرتاث أو استدعاه، فهو معارص يف إطاره وشكله، تراثي يف مضمونه، ينبه إىل أذ 

ب ما زال يعيش حالة الرتاث ومتلبسا بها، منفصال عن الذهن الصائغ لهذا الخطا

املستوى الفكري واملعريف واملنهجي لعرصه الذي ينتمي إليه يف جسمه وأشيائه 

فحسب، وألذ صياغة هذا الخطاب لم يعانوا ما عاناه اآلخروذ يف صناعة 

ة؛ الحضارة العاملية الراهنة، فإنهم يظنوذ أذ باإلمكاذ الفصل بني الفكرة واآلل

ألنهم لم يرافقوا والدات الحضارة العسرية يف أثناء فرتات معاناة صناعها التوليد 

من اآللة البخارية إىل الثورة الصناعية إىل التكنولوجية إىل االتصالية، وكيف كانت 

عقولهم وأفكارهم تعاد صياغتها يف كل مرحلة صياغة متجددة، بحيث يسري 

تطور الحضاري، فإ ا بلغ السقف املعريف التدرج العقيل جنبا إىل جنب مع ال

للحضارة املعارصة حالة املنهجية واملعرفية، فإذ أصحاب املعاناة يف صناعة هذه 

الحضارة يستطيعوذ بسهولة ويرس أذ يدركوا معنى املنهجية واملعرفية 

 ورضورتهما، ومدى إمكاذ تأثريهما يف عمليات التجديد الفكري واملعريف.

الدعوى، نستطيع أذ ننظر يف تأريخ العلوم املعارصة طبيعية ولنتبني صدق هذه 

أو إنسانية أو اجتماعية، وفلسفتها، بخاصة فلسفة العلوم الطبيعية، لنتبني 

كيف كانت عمليات إعادة التوكيل العقيل واملعريف تسري مع التوكيل الحضاري، 

دخلته الحضارة  وكيف كاذ التأثري املتبادل يجري بينهما حتى املأزق األخري الذي

املعارصة، حتى يكاد املراقب أذ يوعر أنهما، أي الحضارة املعارصة، وسقفها 

الفكري واملعريف، دخال املأزق معا. ولذلك تتعاىل أصوات االستغاثة التي تعلن فول 

فكر الحداثة وما أدى إليه من تفكيك، وعجز فكر ما بعد الحداثة عن إحداث 

كر التفكيك كذلك، فإ ا كاذ فكر الحداثة قد فكك الرتاكيب، بل انضمامه إىل ف

الدين والكوذ والطبيعة، فإذ فكر ما بعد الحداثة قد فكك اإلنساذ  اته، وال تزال 
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عملية التفكيك مستمرة وهنا يبدو واضحا عمق األزمة وعمق اإلحساس بها، 

 والبحث عن بديل منهجي كوني ليساعد اإلنساذ عىل تركيب ما فكك.

رسة إسالمية املعرفة ندرك أذ األزمة عاملية، وندرك أنه ال مخرج منها ونحن يف مد

إال كتاب الله الخالد املطلق، الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، فهو 

و وحده و الذي يحمل يف ثنايا سوره وآياته املنهجية الكونية، القادرة عىل إعادة 

عارصة. لكننا يف الوقت  اته ندرك أذ الصياغة الفلسفية لحضارة اإلنساذ امل

القرآذ الكريم بني أيدي األمة، التي لم تواكب العالم وهو يصنع الحضارة 

املعارصة لألسف. ولذلك فإنها ال تعاني من أزمة املأزق الحضاري إال بمقدار ما 

ينعكس عليها من معاناة اآلخرين، لكنها تعاني من أزمة التخلف املزدوج؛ 

يف والحضاري كذلك، لذلك فهي ال تستطيع أذ تدرك عظمة القرآذ الفكري املعر 

املجيد عىل مستوى عرصها، كما ال تستطيع أذ تكتوف اإلمكانات الكامنة فيه، 

وال تستطيع القيام بحسن تقديمه إىل عالم اليوم ويف مستوى السقف املعريف 

 والحضاري لهذا العالم. ولذلك فهي تستعيد الوعي الرتاثي عليه.

الذين يدركوذ األزمة و من الغربيني و ويبحثوذ لها عن حل ال يستطيعوذ أذ و 

يكتوفوا ما يف القرآذ من منهجية كونية، وحني يقاربوذ القرآذ الكريم فإنهم 

يقاربونه باعتباره كتابا دينيا، وهم قد فككوا الدين منذ وقت طويل، ومنعوا أي 

ذلك فإنهم يبحثوذ عن املنهجية اتصال بينه وبني العلم واملعرفة واملنهج، ول

املعرفية الكونية البلدية، سالكني كل السبل الفلسفية املعروفة لديهم، منقبني يف 

تراث اإلنسانية و كلها و إال اإلسالم، فإنهم ال يقاربونه إال كما يقاربوذ أي خصم 

 أو عدو أو غريم قديم.

يعية، فإذ املعادذ التي إذ األمر يكاد يوبه ما انطوت عليه أراضينا من كنوز طب

طوت أراضينا عليها رمالها، لم نكتوفها بأنفسنا لتخلفنا، وبقيت كامنة حتى 

اكتوفها اآلخروذ بعد أذ تقدموا وأدركوا رضورتها لحضارتهم، وما تزال 

مقدراتنا بأيديهم لم نستطع أذ نتجاوز أزمتنا الحضارية، أو نتحول بما اكتوف 

مع اآلخرين، بل لقد زادت تبعيتنا، وتراكم تراجعنا يف أراضينا إىل رشيك حضاري 
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وتخلفنا. ومنهجية القرآذ، املعرفية الكونية كامنة فيه، ال يسمح سقفنا املعريف 

والحضاري لنا باكتوافها، وما نكتوفه منها سعاذ ما يصادره علينا تراث 

اجه تراثا هائل مرتاكم عرب القروذ من التفسري وعلوم القرآذ الرتاثية، ليعيد إنت

يحسبه الظمآذ ماء  حتى إ  جاءه لم يجده شيئا فاعال أو متألقا، بحيث يوجد 

دافعية حضارية، أو يحقق فاعلية، واآلخروذ يحول بينهم وبني القرآذ املجيد 

إرث تاريخي متنوع، موتمل عىل إسائيليات املايض والحارض، ومخزوذ الذاكرة 

سالم بصلة، كما أذ فرتات االستعمار التاريخية املعادي لكل ما يمت إىل اإل 

واالستكبار والتعايل باملركزية األوروبية أو الغربية أو البيضاء، تركت كما هائال 

من املوكالت جددت كل عوامل التدابر والتعادي والرصاع بينهم وبني أهل القرآذ، 

لتضع مزيدا من الحجب بني الغرب املأزوم والقرآذ الوايف، بل ها هو الغرب 

مثال بقاعدته يف قلب الوطن العربي: إسائيل وأجهزة النظام الدويل الجديد م

ووسائله، تنظر إىل اإلسالم واملسلمني يف كل مكاذ و والقرآذ ليس ببعيد عن هذه 

النظرة و أنهم املهددوذ للحضارة اإلنسانية املعارصة، وصار القرآذ يقرذ 

قوذ حملته يف كل مكاذ، وتطأ باإلرهاب والتطرف والتهديد، يف الوقت الذي يسح

الدبابات رقابهم، ويحرض العالم و كله و عىل استئصالهم، بل إذ تطبيع 

العالقات يف إطار الرشق أوسطية، ال يمكن أذ يتم و يف نظرهم و إال بعد استبعاد 

آيات معينة من القرآذ الكريم عن التداول، يتقن الذين ألفوا تحريف الكلم عن 

رصدها، لتفريغ ما يف القرآذ من قدرة وفاعلية، ودفع مواضعه اختيارها و 

املسلمني إىل قراءته عضني؛ أعضاء مفرقة وأجزاء بحيث ال تكتوف منهجيته، وال 

سنن نظمه وال قواعد أسلوبه، ليبقى املسلموذ يف تخلفهم، ويبقى القرآذ املجيد 

 كتابا ألمواتهم ال ألحيائهم، وألخرتهم ال لدنياهم.

ء حجم الجريمة التي يمارسونها يف حق البرشية، وهم يمارسوذ ولو أدرك هلال 

عمليات حرمانها وحجبها عن القرآذ الكريم، وتأخري البرشية عن اكتوافه، 

ومعالجة أمراضها به و لقتلوا أنفسهم و فذلك خري لهم وأجدى عىل البرشية؛ ألنه 

 قد يقلل شيئا من الحواجز بني القرآذ املجيد والبرشية املعذبة.
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إذ إسالمية املعرفة تحاول أذ تقوم بمهمة مزدوجة يف غاية الثقل والتعقيد، فهي 

تعمل عىل القضاء عىل حالة هجر املسلمني للقرآذ الكريم، وإيجاد الوعي لدى 

األمة املسلمة بخصائصه املنهجية واملعرفية، لتتعلم كيف تقرؤه عىل مستوى 

تحافظ عىل نفسها وكيانها من عرصها، وكيف تجمع بني قراءته وقراءة الكوذ ل

عمليات التذويب التي تمارسها املركزية الغربية وهي تحاول أذ تعيد تقيص 

العالم وبناءه من جديد عىل مستوى رؤيتها وقبضتها، ألذ إسالمية املعرفة تدرك 

أذ من غري املمكن املحافظة عىل أمة القرآذ بمنطق ماضوي سكوني أمام 

لدويل الغربي املهيمن، الذي يرى يف النسق املعريف محاوالت استحوا  املركز ا

اإلسالمي أو بقاياه نقيضا لنسق التطور الحضاري الوضعي القائم عىل تركيز 

فائض القيمة لدى الطبقات املهيمنة، والهيمنة عىل قوة عمل اآلخرين ومواردهم 

يبه وتسخريها لصالح املركز. ولذلك فهو يحاول بكل قواه محارصة اإلسالم وتذو 

و لو استطاع فأية محاولة لتطبيق الرشيعة تمثل و يف نظره و عدوانا عىل 

الحضارة اإلنسانية املعارصة يجب أذ تمنع بكل الوسائل بما فيها االنقالبات 

العسكرية والثورات املسلحة. وكل ملازرة للعمل اإلسالمي بأي وجه من الوجوه 

فال بد من تجفيف منابع العمل  ولذلكتعترب تعزيزا لإلرهاب وملازرة للتطرف 

اإلسالمي، وسد أي منفذ من املنافذ التي يمكن لإلسالم و بأي معنى وبأي وجه و 

 أذ يتنفس منه!

ويف ظل هذه الهجمة الظاملة لم يعد أولئك قادروذ عىل التفريق بني متطرف 

ومعتدل، مستقيم أو منحرف. فاملعركة تدور حتى عىل مستوى االسم والوكل 

ة، فكل ما يمت إىل اإلسالم بصلة يجب أذ يباد ويدمر، فهو يرضب من والصور 

يسميه باملتطرف، فإ ا انترص له، أو احتج عىل ما جرى له من وصفه بنفسه 

باملعتدل صار  لك املعتدل متطرفا، كذلك يستحق أذ يبطش به، ألذ الهدف البعيد 

 الم آية آثار.أال يبقى عىل ظهرها من املسلمني ديّار، وأذ ال تبقى لإلس

وإسالمية املعرفة إ  تخوض معركتها يف الداخل اإلسالمي لتحقيق ما أرشنا إليه، 

تحاول و يف الوقت  اته و أذ تعمل عىل صياغة خطاب اإلسالم العاملي، وتحاول أذ 
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تساعد العالم املأزوم عىل اكتواف عالجه ودوائه وشفائه بالقرآذ الكريم 

عىل فك االرتباط بني اإلنجاز العلمي الحضاري  ومنهجيته املعرفية، وأذ تعمل

البرشي وخلفياته الفلسفية الوضعية، لتتمكن البرشية من  إعادة االتصال بني 

العلوم واملعرفة والقيم، وتوظيف العلوم واملعارف، التي بلغتها البرشية يف 

ة، منهجية معرفية إسالمية تلدي إىل أسلمة اإلحاالت الفلسفية للنظريات العلمي

نافية عنها البعد الوضعي، معيدة صياغتها يف إطار بعدها الكوني الذي يوتمل 

 عىل الغائية اإللهية يف الكوذ والحياة والحركة.

هنا تبدو واضحة أهمية إسالمية املعرفة ورضورتها ال عىل املستوى اإلسالمي و 

املنهجية وحده و بل عىل املستوى العاملي كله. وهذا يوضح لم قامت هذه القضية 

 املعرفية عىل دعائمها الستة وهي:

 بناء النظام املعريف اإلسالمي املعارص.        (1

 إعادة توكيل وبناء املنهجية املعرفية القرآنية.        (2

بناء مناهج التعامل مع القرآذ الكريم بوصفه مصدرا للفكر واملعرفة          (3

 والحضارة.

ل مع السنة النبوية املطهرة بوصفها مصدرا للفكر بناء مناهج التعام        (4

 واملعرفة والحضارة.

بناء مناهج التعامل مع الرتاث اإلسالمي لتجاوز فرتات التقليد          (5

 واالنقطاع فيه.

بناء مناهج التعامل مع الرتاث اإلنساني املعارص للتواصل مع الفكر         (6

 ب قصورهما وأزماتهما.والحضارة اإلنسانيتني، وتجاوز أسبا

إذ أهمية هذه القضية، بل رضورتها تجعل األساتذة والعلماء واملفكرين وطالب 

الدراسات العليا بخاصة، أمام واجباتهم الرسالية ويف مواجهة الدور الخطري الذي 

عليهم أذ يضطلعوا به، وتجعل من البحث العلمي واملعريف رسالة، وتجعل من 

اكز البحث العلمي قواعد ومنطلقات نهضة حقيقية الجامعات واملعاهد ومر 

قرآنية، تستطيع أذ تخرج عالم اليوم بالقرآذ من الظلمات إىل النور، وتضع 
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الله الذي له ما يف السموات وما يف  البرشية من جديد عىل رصاط العزيز الحميد 

رة األرض وويل للكفرين من عذاب شديد الذين يستحبوذ الحيوة الدنيا عىل اآلخ

 (.3و 2)ابراهيم  ويصّدوذ عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك يف ضالل بعيد

ويجدر  كر ما تقوم به السعودية يف مجال "إسالمية املعرفة" من  

مجهودات حيث خصصت لجنة للبحث يف مجال "التأصيل اإلسالمي للعلوم" يف 

لتلّقي بحوث مركز البحوث بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض 

األساتذة كل يف مجال تخصصه لغرض توضيح فكرة التأصيل اإلسالمي للعلوم 

رشف املواركة  –كاتب تلك الدراسة  –يف كافة جوانبها وفروعها، وكاذ للباحث 

يف  لك الجهد العلمي حيث قام بالتأصيل اإلسالمي ملجال "طرق التدريس 

عنواذ :"فنوذ التعليم والتعلم عند وأساليبه" بدراسة بحثية قدمت لتلك اللجنة  ب

 (19بعض مفّكري الرتبية اإلسالمية")

 إشكالية العقل والنقل ودورها يف اإلحياء الديني:

يحظى "العقل" بأهمية مركزية يف مرشوع الويخ عبده اإلصالحي، فقد عّد 

النظر العقيل، األصل األول لإلسالم "فأول أساس وضع عليه اإلسالم هو النظر 

، و هب يف األصل الثاني "تقديم العقل عىل ظاهر الرشع عند 56..."العقيل

التعارض" إىل أنه "إ ا تعارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل وبقي يف 

النقل طريقاذ: طريق التسليم بصحة املنقول، مع االعرتاف بالعجز عن فهمه، 

لنقل، مع املحافظة عىل وتفويض األمر إىل الله يف علمه، والطريق الثانية: تأويل ا

 .(57قوانني اللغة حتى يتفق معناه مع ما أثبته العقل" )

وما هذا الرأي إال تكييفا واستعارة لرأي الفالسفة داخل املجالني الكالمي 

(  وابن  58والرشعي )الفقهي(، وهذا الرأي ال يخرج عن أنفاس ابن سينا  )

الرشيعة، وجعال من األخرية  رشد، وكالهما ممن منح العقل سلطة إرشافية عىل

هو(: "وعىل العلماء أذ 595و  520تابعا للعقل، تدور يف مداره. يقول ابن رشد )

يجمعوا بني الحكمة والرشيعة وأذ يعملوا من الرشيعة ما يوافق الحكمة وأذ 

يتأّولوا من الرشيعة ما ال يوافق الحكمة حتى يكوذ عملهم يف كل يشء موافقا 
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 (. 59للحكمة"

يهمنا هنا، وبدرجة أساس، تحديد ماهية العقل يف وعي الويخ عبده، وما هي ما 

 حدوده، وما هي طبيعة املوضوعات التي تمتد إليها آفاق العقل؟

تثري قراءة فكر الويخ عبده أسئلة جوهرية دقيقة حول "العقل"، وهذه األسئلة 

 تعريف ترسي عىل الفكر اإلسالمي عموما، إ  تُظهر القراءة تلك غموضا يف

العقل، حيث يتجه التعريف إىل مصاديقه الخارجية، أي التعويض عن تعريف 

العقل باملعقول، واالنتقال من السبب إىل األثر، وهذا ينسحب أيضا إىل تعريفات 

متصلة بمفاهيم كربى، مثل العلم وتعويضه باملعلوم والوجود باملوجود والعلة 

 باملعلول ... وهكذا.

تطابق تام بني مفهومي "العقل" و"العلم" يف فكر عبده، فهناك ثمة إدغام و 

وكالهما يلول إىل نفس الدور والنتيجة، فمهمة كل منهما هو "الكوف" 

، كما 60و"البياذ"، فالعلم هو الكوف عن األمر الحقيقي، ويأخذ معنى التبرص

يعّرف العقل بمقصده األعىل وهو "استكواف أسار الوجود، وإبراز ما استرت من 

، وهذا يرتد بنا اىل تراث أبرز امللهمني للويخ عبده، فمن  61عالم الوهود..."

خالل مطالعة تعريف اإلمام أبي حامد الغزايل للعقل، يظهر اندماجه وتداخله مع 

 .62مفهوم العلم وتارة املعلوم

لقد نجح هوام رشابي يف توضيح هذا اإلبهام، حيث توّصل إىل أذ ما يعرف يف 

 بوالعقل العلمي ليس اال املكافئ االصطالحي واملفهومي لو )العلم(.فكر اإلصالح 

أثار ليونارد بندر وهوام رشابي، سلاال استفهاميا ال يخلو من استنكار أحاط 

ق بندر يف الوقوف  بفكر الويخ عبده، بل وبمرشوعه اإلصالحي العقالني، وقد وفَّ

ىل مفاهيم اكتسبت عىل مفصل هام يف فكر الويخ عبده، وبخاصة ما اشتمل ع

  طابعا تحديثيا.

فقد كتب ليونارد بندر "يستعمل عبده عدة مصطلحات مثل العلم، والعقل، 

. تثري طريقة معالجة الويخ عبده لهذه 63والفلسفة، دونما تمييز واضح بينهم"

املفاهيم جدال حقيقيا، فثمة سوء فهم يحصل يف التوسل بو "العقل"، مع لفت  
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ن املرجعيات الثقافية التي ينطلق منها املستنكروذ لطريقة االنتباه إىل تباي

عة العقل يف السياق َض ور الويخ عبده يف التعاطي مع العقل، وكأنهم يتجهوذ إىل مَ 

العلماني، والذي يفيض إىل وضع الدين أمام اختبار العقل، أي: استخدام العقل 

لإلسالم، وهذا األمر، النقدي عوضا عن العقل النقيل، وتاليا إجراء عملية تفكيك 

مهما بلغت اتجاهات التحليل لفكر عبده، ليس غرضا من أغراض اإلصالحية 

اإلسالمية، لسبب بسيط أذ مفهوم الويخ عبده للعقل يخضع لقراءة خاطئة، 

فهو يُقرأ يف ضوء مرجعية ثقافية عرصية وأيضا علمانية، ولذلك يلزم تكثيف 

رشابي: كيف تُعرِّف اإلصالحية  اإلضاءة عىل األسئلة التي طرحها هوام

. يف الواقع، تحيلنا هذه األسئلة إىل 64اإلسالمية "العقل"؟ ومما يتكوذ العقالني؟

الغموض الذي صاحب مفهوم العقل يف تراث الفكر اإلسالمي، فقد بقي السلال 

حول العقل بكامل حمولته معلقا ومثريا للجدل وسط املدارس الفكرية داخل 

هناك جدل واسع حول العقل: هل العقل دليل مستقل بذاته؟ أم أذ اإلسالم، وكاذ 

العقل تابع للرشع؟ وقد انزاح هذا الجدل يف سياق الجدل الكبري التاريخي حول 

التحسني والتقبيح العقليني، وهل أذ العقل قادر عىل الكوف عن الحسن والقبح 

بّحه الرشع، ثم ما دوذ تدخل من الرشع، أو أذ العقل يحّسن ويقبّح ما حّسنه وق

هي العالقة بني العقل والرشع يف مرحلة الحقة؟ تظهر "رسالة التوحيد" 

وكتابات أخرى، أذ الويخ عبده يرّجح املوقف املعتزيل يف إعطاء العقل قدرة 

، يقول الويخ 65مستقلة يف التمييز بني الحسن والقبيح دوذ تدخل من الرشع

. ولذلك 66حسن والقبيح من األفعال..."عبده: "وقلما يختلف تمييز اإلنساذ لل

 هب أيضا إىل إفراد هامش من املناورة للعقل يتموضع فيها مستقال عن الرشع، 

يقول: "فلألعمال االختيارية حسن وقبح يف نفسها، أو باعتبار أثرها يف الخاصة 

أو يف العامة، والحس أو العقل قادر عىل تمييز ما حسن منها وما قبح )..( بدوذ 

 .67قف عىل مسمع"تو 

ولكن الويخ عبده، يستبق أية انطباعات متوقعة من هذا الزخم التحفيزي يف 

تعريف العقل والذي و بال شك و يكتيس حلة ليربالية، فما يلبث الويخ عبده يعود 
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عىل الفور إىل النطاق التقليدي، لعقد تلك املوازنة املفرتضة، وهي موازنة توفيقية 

وغها عىل هذا النحو "إذ العقل وحده ال يستقل بالوصول معتزلية و أشعرية، يص

إىل ما فيه سعادة األمم بدوذ مرشد الهي كما ال يستقل الحيواذ يف إدراك جميع 

املحسوسات بحاسة البرص وحدها بل ال بد معها من السمع إلدراك املسموعات 

مثال كذلك الدين هو حاسة عامة لكوف ما يتوبه عىل العقل من وسائل 

 . 68سعادات..."ال

ولكن ال بد من القول، يظل العقل يف فكر اإلصالحية اإلسالمية هو "صاحب 

السلطاذ يف معرفة تلك الحاسة وترصيفها فيما منحت ألجله، واإل عاذ ملا 

تكوف من معتقدات وحدود أعمال كيف ينكر عىل العقل  لك وهو الذي ينظر يف 

 ة من قبل الله".أدلتها ليصل منها إىل معرفتها، وإنها آتي

لقد درأ الويخ عبده عن العقل ما يحول دوذ إطالق صالحيته حتى داخل الدائرة 

 الدينية، فهو هنا يملك صالحية

بلورة املعتقدات والطقوس، وأيضا التحقيق يف األدلة وفق معايري عقلية وصوال 

ني إىل املعرفة الصلبة، ولذلك فإذ عملية التأليف التي ينجزها الويخ عبده ب

سة عىل تمييز   روتي الدين والعلم ما هي إال جوهر العقالنية اإلصالحية امللسَّ

واضح بني وظيفة كل منهما، واملجال الحيوي الذي يتحرك فيه كل منهما يف 

الفضاء االجتماعي، وإذ أي تعارض بينهما عائد إىل عملية طمس معالم أحدهما 

ئف الرسل ما هو من عمل يف اآلخر. كتب الويخ عبده يقول: "ليس من وظا

املدرسني ومعلمي الصناعات، فليس مما جاءوا له تعليم التاريخ وال تفصيل ما 

يحويه عالم الكواكب وال بياذ ما اختلف من حركاتها وال ما استكن من طبقات 

األرض وال مقادير الطول فيها والعرض وال ما تحتاج إليه النباتات يف نموها وال 

وانات يف بقاء أشخاصها وأنواعها وغري  لك مما وضعت له ما تفتقر إليه الحي

العلوم وتسابقت يف الوصول إىل دقائقه األ هاذ، فإذ  لك من وسائل الكسب 

 .69وتحصيل طرق الراحة هدى الله إليه البرش بما أودع فيهم من اإلدراك..."

به من ولذلك أنكر الويخ عبده، إقامة حاجز "بني األرواح وبني ما ميزها الله 
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االستعداد للعلم بحقائق الكائنات املمكنة بقدر اإلمكاذ، بل يجب أذ يكوذ الدين 

 .70باعثا لها عىل طلب العرفاذ، مطالبا لها باحرتام الربهاذ"

وهكذا يفتح الويخ عبده حقل تفكري جديد يف الفكر اإلسالمي يحاول إجهاض 

ساس التباين الوظيفي، بل سجالية الديني والدنيوي، وتقرير التآلف بينهما عىل أ

أفاد من هذا ما يعضد  اك وبالعكس، فكاذ يرى بأذ الدين حاّث عىل العلم، 

والعلم حاّث عىل الدين، فالدين ييضء لألمم مساراتها الكربى ويرشدها إىل 

خالقها، ويستحثها عىل استباق الخريات، ويحّفزها عىل الكوف عن األسار 

باع السنن اإللهية يف تقدم األمم واملجتمعات. وال العظمى املودعة يف الكوذ، وات

ننىس اإلشارة إىل أذ هذه الرؤية يصيغها الويخ عبده بوحي من الرؤية الخلدونية 

يف العصبية واالجتماع العمراني، والتي تكاد تسكن املساحة العظمى من 

اإلصالحية اإلسالمية كما يبرّش بها الويخ عبده ، ففي تصوره حول قوانني 

طور األمم وتصاعدها، يتبطن الويخ عبده مبدأ الرصاع الدائم يف/ وبني األمم ت

"إ ا سربنا أخبار األمم، نعلم يقينا أذ الهيئة االجتماعية البرشية ما وصلت إىل 

درجة من درجات التمدذ والحضارة يف وقت من األوقات دفعة، بل ال بد و كما 

اية يف املدنية، فإ ا نظرت إىل جارتها يوهد العياذ و أذ تسبق أمة من األمم إىل غ

وقد بقيت يف مركزها متأخرة عنها... فتقف تلك وقفة الحائر املتفكر، إىل أذ 

يرشدها التأمل إىل أذ هذه ما وصلت إىل ما وصلت إال بالعلم والعمل، املتوقفني 

عىل الكد واالجتهاد، فتندفع وراء الجد بحكم االضطرار، حتى تصل إىل ما وصلت 

يه أو تكاد... فال تراهم يقفوذ لدى نقطة، بل متى وصلوا إىل حد ما من حدود إل

التقدم، فال يميض زمن طويل حتى يقال أذ أمة كذا انتهزت فرصة عظيمة، 

وفتحت بابا من أبواب التقدم، عاد عليها بالنماء يف األموال واألنفس والثمرات، 

تضطرب الهيئة وبأذ مجاوريها يخووذ بأسها، ويرقبوذ حركاتها، ف

االجتماعية البرشية من هذا النازل الذي لم يكن يف الحسباذ، وال تسكن خواطر 

بقية األمم واملمالك حتى ينساقوا إىل هذه الخطوة التي خطاها غريهم عىل غفلة 

.، بالتأكيد، تمثل هذه الرؤية وبخاصة ألولئك املنتمني 71منهم وهم كارهوذ..."
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لية، فقد احتج نداف سافراذ أحد االتباع املخلصني للمذهب العلماني نقطة إشكا

لهذا املذهب، يف تحليله لنظرة الويخ عبده لقانوذ التقدم، بأنه رغم إيمانه 

بالتغيري كسنة إلهية يف التاريخ، ولكن يف نفس الوقت "يتبنى النظرة التقليدية 

القول  ، ولرفع هذا اللبس، يجب72لرسالة النبي وعرصه باعتباره  روة الكمال"

بأذ رؤية الويخ عبده حول النبوة، تسرتعي التأكيد عىل أنه ال يلسس رؤيته يف 

النبوة عىل التأمل الفلسفي أو العلماني امللنسن املتوّكل حديثا، وإنما يلتصق 

بالطريقة امليثولوجية التقليدية، بما تحمل من رؤية فاصلة، هي مورد إجماع 

رية مع الوحي واملايض لحساب العقل املسلمني قاطبة، ال إحداث قطيعة جذ

 والحداثة.

ولكن الطريقة التي يجب أذ نقرأ بها فكر الويخ عبده، وخصوصا ما يوحي 

منها باإلستبطانات العلمانية واإلشارات الليربالية، يجب أذ تحرصنا ضمن 

سياق اإلصالحية اإلسالمية، وآليات عملها، ال الرشود بعيدا إىل حيث تحميل بعض 

الويخ عبده وتصوراته ما ال تحتمل، بحيث ينتهي إىل طمس البعد  عبارات

 اإلصالحي، هذا البعد الذي يمثّل املحور وحجر الزاوية يف حركة الويخ عبده.

إذ إفراد املساحات املستقلة لكل من الدين والعلم، ليس مسعى إلقامة املجابهة 

ين، أو خطني يستحيل والخصام بينهما وال الفصل التام بينهما، كمجالني متنافر 

التقائهما، وإنما عملية اإلفراد تلك استهدفت إعادة توكيل العالقة بينهما عىل 

أسس جديدة من جهة، ومن جهة ثانية إشاعة جو من االنسجام والتناغم 

بينهما، فقد دّشن عبده حركته اإلصالحية عىل أساس التوفيق بني العلم والدين، 

ملدخل الرئييس لكل اإلصالحات العملية األخرى، وأذ نجاح هذه العملية يعترب ا

ولذلك فإذ اإلصالح ملسس عىل الحرب ضد كل محاوالت الفصل وقطع اآلرصة 

بني العلم والدين، التي تستهدف طمس املعيار الواقعي لحركته اإلصالحية 

 .73وتقويض مرشوعيتها

صه: "إذ ومما سبق، تتضح بالدقة مهمة العقل، كما رشحها هوام رشابي بما ن

العقل يف أبرز تموضع عميل له و كمصدر للرأي والحكم و لوحظ يف مزاولة 
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االحتكام العقالني، يف التفريق بني الصحيح والخطأ، والحق والباطل، وبالنظر إىل 

 .74الولوذ الدينية، فإذ الوكل األعىل للعقالنية، ما يصطلح عليه باالجتهاد"

عبده، تسرتد بنا إىل حقيقة االنفتاح الكثيف  إذ مزيدا من التمّعن يف أعمال الويخ

عىل تراث املدارس الفكرية يف اإلسالم، واالستيعاب التام والدقيق ملوضوعات 

الخالف امللتهبة، ونقاط التفجر يف الجدل الكالمي يف تراثات هذه املدارس، ولربما 

لرتاث أمكن الوقوف عىل الهاجس الكبري، الذي راود الويخ عبده يف هضمه لكل ا

الكالمي املتنوع، بكل سجاالته، والتهاباته، فقد حاول أذ يدرأ عن نفسه تهمة 

االنتماء إىل إحدى الفرق الكالمية يف التاريخ اإلسالمي، فحاول أذ يمحو انتماءه، 

بالتلبّس بهم جميعا، عن طريق الرجوع إىل منجَزات هذه الفرق واستيعابها 

لال شيخ األزهر، الويخ عليش للويخ داخل منهجه الفكري اإلصالحي. ففي س

محمد عبده و وكاذ طالبا باألزهر حينذاك و :"بلغني أنك رّجحت مذهب املعتزل 

عىل مذهب األشعرية؟ فرد الويخ محمد عبده: إ ا كنت أترك تقليد األشعري 

 .75فلما ا أقلد املعتزيل؟ إ ذ أترك تقليد الجميع وآخذ الدليل"

ّساسة التي يثريها االنتماء ملدرسة االعتزال بوصفها وكونه تنبّه لإلشكالية الح

املدرسة الكالمية العقلية، املثرية للجدل، فإنه "تفادى بحذر أذ يحسب نفسه عىل 

املعتزلة، وكّف عن ترك اإليحاءات املالزمة ألي استنتاجات منطقية مستندة 

ص، عىل حد ، بل وحتى يتفادى املواجهة مع السلال العوي76للمنهج املعتزيل..."

نداف سافراذ حول العلم اإللهي املطلق والبرشي، لم يلجأ إىل مبدأ القانوذ 

الطبيعي، كما فعل املعتزلة "وعوضا عن  لك رّجح املصطلحات العربية مثل 

الجميل والقبيح بدال عن الحسن والقبيح، التي تعرّب يف اللغة عن القيمة، وأيضا 

جمال يف الفلسفة( يف سبيل تنوئة نظرية عن أحكام جمالية )كما تعرفها علم ال

سة عىل الجماليات املورتكة" ، وهناك رأي مماثل لوزكي 77املنفعة للتعاليم امللسَّ

بدوي يقول فيه :"حاول و الويخ عبده و معالجة موكلة القانوذ األخالقي يف 

ل أعقاب املدارس اإلسالمية املبكرة... عالجها كجزء من السلال العام و الكبري حو 

القيمة، ولذلك استعمل مصطلح الجميل ليعني به الخري واستعمل القبيح ليعني 
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 .78به الرش"

وتربز  ات املالحظة و اإلشكالية، يف محاولة الويخ عبده تحايش املصطلحات 

املستعملة يف تراث الجدل الكالمي بني املعتزلة واألشاعرة حول أفعال العباد 

تخدام عبارة أذ أفعال العباد مخلوقة من قبل واإلرادة واالختيار، فعوضا عن اس

العباد، يحا ر من استخدام كلمة )خالق( ويستعمل بدال منها كلمة )مختار( 

حيث يظهر عبده يف هذه الرأي كما يرى مالكوم كري "مخلصا لبعض الصياغات 

األشعرية األصلية: ويف هذه الحالة، تنزيه الله وحده ال رشيك ، بوصفه خالق كل 

، مع االلتفات إىل أذ الويخ عبده ال يتبنّى هنا الرأي األشعري بالكامل، 79يشء"

بل يمزج بني املوقفني: األشعري واملعتزيل سعيا اىل إجهاض أي انطباع من هذا 

القبيل كالذي تركه عند كري هنا. ويف واقع األمر، يميل الويخ عبده عقليا 

الثنائية انعكست يف منهجه للمعتزلة واملاتريدية وإيمانيا لألشاعرة، وهذه 

الفكري وأدائه اإلصالحي أيضا، وحسب زكي بدوي: "يف ضوء تحليل نفيس، كاذ 

عبده قادرا عىل إعطاء دعم قوي لوجهة النظر املعتزلية، وباللحظ 

السيوسيولوجي )االجتماعي( الختالفات ال حد لها... يلول إىل املوقف 

 . 80االشعري..."

 (81ة يف الثقافة اإلسالمية )إشكالية األصالة واملعارص 

إذ املتأمل إلشكالية الرصاع أو كما يقال الصدام أو الرصاع  بني الثقافات  

( خاصة فيما بني الثقافة اإلسالمية والثقافات األخرى غري اإلسالمية 82)

يستطيع أذ يتوصل لنتيجة هامة وملكدة هي: أذ الثقافة اإلسالمية مستهدفة 

ارها أحد تلك الثقافات التي قد يحدث بينها وبني الثقافات من قبل أعدائها باعتب

( وقد يكوذ تابعا لتلك 83غري اإلسالمية صدام أو رصاع يف الوقت الحارض.)

النتيجة أذ يسعى املجتمع اإلسالمي يف الحفاظ عىل هوية ثقافته االسالمية 

األمر الذى  بالحفاظ عليها من االندثار إ ا ما دخلت يف رصاع مع الثقافات االخرى

يدعو إىل رضورة العودة إىل أصول تلك الثقافة "أي االصالة" وقد يدعو البعض إىل 

نبذ الثقافات املعارصة خوفا من تلوث أصول الثقافة اإلسالمية بمفردات تلك 
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الثقافات املعارصة غري اإلسالمية  بمعنى تجنب الثقافات املعارصة حفاظا عىل 

 ضوء  لك يتضح جليا أذ هناك إشكالية كربى يف أصالة الثقافة اإلسالمية، ويف

هي إشكالية "األصالة واملعارصة" يف  –يف الوقت الحارض  –العالم اإلسالمي 

الثقافة اإلسالمية وقد يكوذ لتلك االشكالية أثر قوي وهام عىل إشكالية التعليم 

 يف العالم اإلسالمي

 (84إشكالية "ثقافة العوملة" يف العرص الحارض:) 

 .البعد الثقايف للعوملة  (1

منذ نهاية الرصاع بني الرشق والغرب، نوهد عوملة االتصاالت واملال من جهة 

وبلقنة سياسية عرب النزاعات املتفجرة يف العالم أجمع من جهة أخرى. حتى أنه 

يمكن الكالم عن "عرقنة" للعالقات السياسية واالقتصادية الدولية. وتخرس 

من سيادتها بسبب تزايد الطابع االفرتايض لالقتصاد العاملي الدول القومية املزيد 

الذي لم يعد يتمتع بنقطة ارتكاز. تحدث كارل فريدريتش فوذ فيزاكر عن حق 

 ."عن "سياسة داخلية عاملية

وتدور هذه السياسة أكثر فأكثر حول إحدى مسائل أرخميدس: العالقة مع اآلخر 

ويات الحديثة أصبحت أكثر تفسّخا ويف والعالقة بني تصور األنا واآلخر. فاله

النهاية أكثر تبعثّرا. وتتزايد النزعات العاملية التي تنوب ألسباب ثقافية ودينية 

حيث أذ املواجهة بني الرشق والغرب لم تعد تحدد الهويات. فالعوملة الثقافية 

ة باتت تندرج يف إطار التناقض بني الدول القومية من جهة واملسارات االقتصادي

والسياسية والتكنولوجية املافوق قومية من جهة أخرى. الحقيقة أذ التناسق 

واالختالف يتقدماذ جنبا إىل جنب. لكن أي شكل يتخذه التالقي بني التقاليد 

 الثقافية والتحديث التكنولوجي؟

يمارس األطراف الفاعلوذ الكبار يف الغرب عىل صعيدي السياسة واالقتصاد 

ة عىل سائر العالم من أجل فرض التحديث كما يتصورونه. الدوليني ضغوطا كبري 

لكن املجتمعات والثقافات التي تتلقى هذه الضغوط تدخل يف نزاع مع نفسها. 

أما الثقافات املستهدفة فهي خصوصا ثقافات اإلسالم التقليدي يف القوقاز 
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آسيا.  والثقافات األفريقية القديمة أو ثقافات بعض بلداذ أمريكا الالتينية أو

ونوهد اليوم نزاعا سياسيا واقتصاديا حادا حول طبيعة النظام والهوية 

العامني. وتلدي الثورة ضد الحداثة الغربية كما يلدي االستغالل السيايس ملفهوم 

الهوية إىل نزاعات أصولية كما يف الجزائر وأفغانستاذ والسوداذ والهند 

معادية للحداثة. بيد أذ إدراك وباكستاذ. فالنزاعات األصولية هي يف جوهرها 

الفروقات الثقافية يمكن أذ يلدي إىل املطالبة بحوار ثقايف متبادل يوكل قاعدة 

 ألي نظام سيايس جديد. فكل يشء بات خارج الرقابة.

كيف يمكن للعالم أذ يتأقلم مع هذا التكاثر يف الهويات؟ حتى الساعة، وبدل 

ة إىل نمطية تقنية وتناسق دوذ وحدة الوصول إىل "توحيد ثقايف"، أّدت العومل

 .حقيقية. فالثقافة الراهنة لم تعد ثقافة مكاذ بل ثقافة اللحظة

وتدل األزمة البنيوية التي تجتازها الدول النامية مدى الصعوبة األليمة التي 

تكتنف العبور نحو الحداثة. نعيش زمن تسييس الفروقات الثقافية باعتبارها 

ات األصولية. ويتحول وعي الثقافة إىل رافعة للنزاعات الوكل األقىص للنزاع

السياسية يرافقها بحث فردي حثيث عن الهوية تنترص فيه الحركات األكثر 

تطرفا. فقدت الحضارة العاملية قطبها الكوني املتماسك فحلت محله كونيات 

 متعددة تتصارع من أجل السيطرة.

 .امليالتاريخية لالقتصاد الع-الرشوط الثقافية (2

 1997خصوصا يف العامني -لم ينتج عن األزمات االقتصادية يف السنوات األخرية

أي نقد  اتي جدي يف أوساط الالعبني العامليني  -يف آسيا والربازيل وروسيا 1998و

أسواق األسهم كما لم تجِر بالطبع أي إعادة نظر عميقة يف النظام. مع  لك  يف

ذ وهو أنه لم يعد جائزا اعتبار الليربالية يف فإذ أمرا بديهيا صار بارزا للعيا

االقتصاد العاملي عقيدة ال تخطئ وال يمكن بعد اآلذ نقلها إىل جميع األنظمة 

االقتصادية يف العالم دوذ دراسة التاريخ الثقايف والديني لكل بلد من البلداذ. 

ملية. فالقيم الثقافية اتخذت فجأة أهمية قصوى بالنسبة لحركة الرساميل العا

ويجب االستنتاج بصورة واقعية أنه يجب احتساب العنارص الحاسمة يف 
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االقتصاد والسياسة عند دراسة عوامل املجازفة وبلورة االسرتاتيجيات األمنية 

وهذه العنارص الحاسمة هي الثقافة والدين. فاملطروح اليوم بلورة نظام انذار 

دث من "فرض واجب سيايس دفع الرئيس األملاني السابق روماذ هرتزوغ للتح

 أمني".

علينا أذ نطرح إ ذ سلاال أوليا: ملا ا يكوذ هذا النمط من النمو ممكنا يف أوروبا 

أو أمريكا الومالية وغري ممكن يف كينيا والسعودية أو الربازيل؟ وتسهيال لإلجابة 

علينا أذ ندرك العوامل التي تساهم يف نمو الدولة واقتصادها بوكل ينطلق من 

خاص اىل العام. ال بد أذ تتأثر التحليالت املالية بهذا اإلدراك. ويتبني أذ ال غنى ال

عن التاريخ الثقايف الذي لم تقدره السياسة الواقعية حتى اآلذ حق قدره، من أجل 

فهم املنطق الفعيل وراء التفكري والنواط يف املجتمع واالقتصاد والحركة 

لدهوة واملثري للمخاطر يف آذ واحد رؤية الداخلية الخاصة بهما. فمن املثري ل

املضاربني العامليني ال يستخلصوذ العرب من األزمات. فبدل تغيري بنية النظام 

وأخذ العوامل الثقافية والدينية يف الحسباذ لم تتم سوى بعض الرتتيبات 

 السطحية.

ات ملا ا علينا تغيري املعايري عند انوغالنا بالسياسة واالقتصاد؟ أية توضيح

نحصل عليها من جراء أخذ البعد الثقايف واألنثروبولوجي للسياسة واالقتصاد يف 

عني االعتبار؟ من خصوصيات الحياة البرشية أنها تتجىل يف أشكال مختلفة ومن 

 املتفق عليه يف علم االناسة إطالق تسمية "ثقافة" عىل تنوع أنماط الحياة هذا.

مية الطويلة األمد اإلمساك باملعايري يفرتض إنجاح السياسة االقتصادية للتن

الثقافية السائدة واستخالص "عنارص التخطيط" العمالني منها. ويدرك 

أصحاب القرار السيايس واالقتصادي أكثر فأكثر أذ املواريع "الصائبة" تقنيا يف 

سياسات التنمية ال تحقق جميع أهدافها أو أنها تبقى دوذ فعالية تذكر. وحدها 

هادفة للبيئة الثقافية قادرة عىل ضماذ نجاح مواريع التنمية الدراسات ال

االقتصادية. فاملطلوب فهم مختلف الثقافات عرب قيمها الخاصة وعىل الخرباء 

كل واقع عىل أنه واقع ثقايف يرتجم يف األفكار واألفعال بما  االقتصاديني اعتبار
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وذ لالستنتاج أنه فيها النواطات االقتصادية. وقد اضطر االقتصاديوذ الغربي

بعد سنوات من زرع اقتصاد السوق الرأسمايل يف روسيا لم يكن هذا البلد جاهز 

بعد لتلقي عالج الصدمة هذا، خصوصا بسبب وزذ التقاليد املحلية. فهناك عالقة 

 .سبب ونتيجة  بني الثقافة ومستوى التنمية االقتصادية

ال إمكانية بالتايل لعقالنية كونية. إ ا كاذ االقتصاد نتيجة تقاليد ثقافية ودينية ف

ويصح  لك أيضا عىل قياس املخاطر الخاصة بكل بلد وعىل قرارات االستثمار. 

باملئة يف سنغافورة  50من هنا يأتي عطاء علم االناسة. ملا ا معدل االدخار يبلغ 

باملئة فقط يف مكسيكو؟ ما هو تأثري التقليد اآلسيوي الكونفوشيويس  9و

ثقافة الكاثوليكية؟ إذ منطق الفكر والعمل مرتبط بخصوصية املكاذ بالنسبة لل

والزماذ. فمن أجل توقع حقيقة املخاطر عىل االستثمارات الدولية من األفضل 

ثقايف. فمن توجه الثقافة إىل التأمل أو عىل العكس إىل -التزود بأطلس جغرايف

وظيف أو مهاراتها النواط تأتي قدرتها عىل الخلق ونزعتها إىل اإلنواء والت

التكنولوجية. أنه ألمر حاسم أذ نعرف مدى تطابق التكنولوجيا مع الثقافة 

والدين وإ ا كاذ يجب إدخال التقنيات الجديدة إىل أمريكا الالتينية املحملة بثقافة 

استعالئية بدأت بالفلسفة الكالمية الكاثوليكية يف القرذ السادس عرش 

ا، أو إدخالها إىل الهند مع إيمانها بالتقمص وأخالقيات العمل املرتبطة به

وانعكاس هذا االيماذ عىل تنظيم العمل، أو إىل الياباذ وتقاليده الونتوية ومبدأ 

التوافق يف اتخا  القرارات أو إىل الثقافة األمريكية الومالية الكالفينية مع 

رض واملكافأة مرياثها الربوتستانتي حول "املصري الجيل" أي النجاح املادي عىل األ 

 يف السماء.

 لك أذ تاريخ الفكر يعكس نظام القيم داخل الثقافة التي تمد تأثريها عىل 

خاص به. وليست  املجتمع بأكمله. فلكل نظام اقتصادي "رأسمال ثقايف"

سياسة التنمية مجرد نقل للتكنولوجيا إ  يلدي تطبيق معايري املجتمعات 

خطاء يف أغلب األحياذ. فاملطلوب أخذ العوامل الصناعية يف البلداذ الناشئة إىل أ

الثقافية الرئيسية يف الحسباذ: البنى الدينية، توخيص الله، امليتولوجيات، التعبد 
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لألقدمني يف أفريقيا )من نيجرييا اىل مدغوقر(، عالقة االنساذ بالطبيعة 

بالوقت واملاوراء واملوت، املوقف من البيئة كرشط للسلوك اإليكولوجي، العالقة 

واالرض وامللكية، االعرتاف بالسلطة والحكم، النزعة إىل الربح والنمو واإلنجازات، 

املوقف من كل ما هو جديد، معنى املستقبل، القدرة عىل توكيل النخب وأشكال 

 اتخا  القرارات.

فالثقافة ليست فولكلورا أو زينة بل تمثّل قوة حاسمة عىل صعيد التنمية. وبما 

يا ليست محايدة فيجب أذ تتأقلم منعا إللحاق الدمار بالهوية أذ التكنولوج

الثقافية وحتى بملسسات الدولة إ  يصل األمر بالتناسق التقني إىل تنميط 

 .وتوحيد كافة مجاالت الحياة مهددا تنوع الثقافات النابعة من التاريخ

لندذ، قال  بمناسبة العيد الخمسني بعد املئة للملسسة امللكية لألنثروبولوجيا يف

عالم االناسة الربيطاني أرنست غلنر عن حق: "حيث ال يتمكن علماء السياسة 

واالقتصاد من تحقيق التقدم يف تحليالتهم املطلوب من علماء االناسة توفري 

األجوبة للمواكل امللّحة. ويفرتض  لك بالطبع أذ تقوم األنثروبولوجيا بدراسة 

 نية "الثقافات االخرى".اإلنسانية يف مجملها وليس فقط إنسا

 التداخل الثقايف أداة لضماذ السالم (3

يتيح لنا املستوى الحايل للمعارف فهم الكائن البرشي عىل أنه نتيجة تطور وراثي 

وثقايف يف آذ واحد مما يظهر تعارضا جليا: فإ ا كانت الثقافة نتيجة للنواط 

تج عن الثقافة. وإ ا اإلنساني فإنه من الصحيح أيضا أذ النواط اإلنساني نا

كانت الجينات تحدد القدرات العقلية فإذ هذه القدرات توجه املكتسبات 

الثقافية. فإذ التاريخ الثقايف للكائن البرشي كما يعرب عن نفسه يف السلوك 

الرمزي كاللغة والقدرة عىل اإلبداع التقني والعالقات املتبادلة بني الجماعات، 

ألف سنة، مع ترّسخ العرص الحجري األعىل. كانت تلك  25إىل  20يرجع إىل ما بني 

مرحلة انتوار متسارع واخرتاعات سيعة وإنجازات فنية كبرية حيث أّدى 

 العامل الثقايف بدوره إىل تعزير التطور الجيني البحت.
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هناك درس يفرض نفسه عىل القرذ الحادي والعرشين: يجب أذ يسبق 

تصادي حوار بني الثقافات واالدياذ. وقد سبق التحالفات السياسية والتعاوذ االق

وتقدم بهذه التوصية الضامنة للسالم محللني بعيدي النظر من أمثال جورج 

وتلك  .  [1]سرتوس أو أيضا عاملة االقتصاد أماريتا سني-دوميزيل وكلود ليفي

مهمة تبدو أصعب من أي وقت مىض، وعىل الغرب املساهمة فيها ألنه ال يمكن 

 حرص القرار بدولة واحدة.

هكذا يصبح الحوار بني الثقافات أو داخل الثقافات املوكلة الوجودية للسياسة 

الواقعية املستقبلية. فال مفر من إعادة التفكري يف العالقات السائدة داخل عالم 

افات وال يكفي الوصول إىل توازذ مبني فقط عىل االسرتاتيجية متعدد الثق

العسكرية من أجل تأمني السالم الدائم. املطلوب أيضا نزع سالح الثقافات. 

فخالل تاريخ تطوره الطويل لم يصبح الكائن البرشي جزءا  ال يتجزأ من الدولة 

يكمن املفتاح فقط بل هو ينتمي قبل كل يشء إىل ثقافة وديانة محددتني. وهنا 

 ألي حل دائم لتواصل الثقافات املتعددة.

من الواضح أذ العوملة االقتصادية واملادية ال تقود مطلقا إىل الوحدة اإلنسانية 

السلمية كما حاول البعض إقناعنا بل إىل تجانس خطري. علينا تغيري الوجهة 

طلق بل عرب فالصفة الكونية للثقافة ال تعرب عن نفسها من خالل البحث عن امل

االنفتاح عىل العالم. فإذ ثقافتي متواجهة عىل الدوام مع ثقافة اآلخرين واآلخر 

 .هو أنا أيضا

يوكل التعبري املتزامن الذي نوهده لجميع ثقافات ودول العالم ظاهرة غري 

مسبوقة يف تاريخ البرشية ويفرتض أخذها يف الحسباذ داخل النظام العاملي. وال 

ة القرذ الحادي والعرشين العاملية طابعا دوغماتيا بل عليها يجب أذ تتخذ حضار 

أذ تنزع إىل الحوار. ال يجب أذ تكوذ مركزية بل أذ تتسم بالتداخل الثقايف يف 

 جميع ميادين الحياة.

يف نهاية املطاف تطرح مسألة العالقة بني الوحدة والتنوع داخل الحضارة 

دولة بل أيضا وبصورة  180ضم فقط الكونية املستقبلية، فاألمم املتحدة ال ت

http://www.mondiploar.com/nov01/articles/barloewen.htm#_ftn1
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خاصة اآلالف من التقاليد الثقافية والدينية. وال نجاح بعيد املدى لألممية 

االقتصادية دوذ مواجهة للتاريخ ضمن إطار هذه "اآلنية املطلقة" التي ال 

 تتمركز يف مكاذ محدد بل يف الزمن الذي يلتهمنا جميعا.

ىل مستوى هذه املهمة السياسية وإ ا كنا سوف يربهن القرذ اآلتي إ ا ما كنا ع

قادرين عىل الرتجمة باألفعال للفكرة القائلة بأذ ال تفتّح للخصوصية الثقافية 

بدوذ االلتقاء مع الثقافات األخرى. وقد نوهد بداية هذا التداخل الثقايف لضماذ 

بني  للسالم والستمرار الكائن البرشي. فالتقاء الثقافات واألدياذ كما العالقة

التكنولوجيا والثقافة ليست بالظاهرة الجديدة. لكنها تفرض نفسها يف حضارة 

القرذ الحادي والعرشين العاملية كإجراء سيايس طارئ يف كافة أرجاء الكرة 

 .األرضية  ات االهمية الجيوسرتاتيجية

مستقبيل ألذ العنارص املورتكة بني الكائنات  ينفتح تاريخ التطور عىل احتمال

  .ية تختبئ يف نهاية املطاف خلف جميع ديانات وثقافات العالمالبرش 

 إشكالية كبت العلم وغروبه يف العالم اإلسالمي

هرت الحركة العلمية مع االتجاه الفكري لتحكيم العقل ومنحه الوالية يف ظ    

يف النصف األول من القرذ  البرصة الحكم عىل األشياء، وقد ظهرت هذه الحركة يف

الثاني للهجرة )النصف األول من القرذ الثامن للميالد(، وأخذ بها يومئذ اثناذ 

الفهما أستا هما وواصل بن عطاء، وخعمرو بن عبيد من أحرار الفكر هما 

 فاعتزاله مع أصحابهما فعرفوا باملعتزلة.الحسن البرصي 

ومن  هب مذهبه من الفقهاء  الحسن البرصيوالحجة الفاصلة بني الفريقني أذ 

يروذ أذ الله _تعاىل_ هو خالق أفعال اإلنساذ، وأذ اإلنساذ مجرَب عليها وال خيار 

له فيها، فعرفوا من أجل  لك بالجربية، وأذ اآلخرين  هبوا إىل أذ اإلنساذ قادر 

عىل خلق أفعاله بقدرة أودعها الله فيه هي العقل، فهو يستطيع به أذ يميز بني 

وعرفوا  -من القدرة ال من القدر  - والرش فعرفوا من أجل  لك بالقدرية الخري

أيضا باملتكلمني )أهل الكالم( أي: اآلخذين بالجدل العقالني املتأثر بالفلسفة 

 اليونانية.

http://history.al-islam.com/Placesdef.asp?Place=121
http://history.al-islam.com/names.asp?year=144#n773
http://history.al-islam.com/names.asp?year=144#n773
http://history.al-islam.com/names.asp?year=110#n603
http://history.al-islam.com/names.asp?year=110#n603
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م وأسس منوأة علمية دعاها )بيت الحكمة( مذهبهاملأموذ وقد نرص الخليفة 

لرتجمة الكتب التي جمعت فيها من اليونانية والهندية والرسيانية إىل اللغة 

العربية، تلك الكتب التي جمعت علوم األوائل يف الطب والرياضة والفلك واألدب 

 والفلسفة.

ياضة وقد آتى بيت الحكمة ثماره يانعة فأخرج أول فوج من علماء الفلك والر 

والخوارزمي جابر بن حياذ والكيمياء وامليكانيك )الحيل( ومن طالئعهم 

والدينوري والكندي والرازي والبتاني، وتواىل من بعدهم أفواج من العلماء يف 

للهجرة أخذت الحركة العلمية تفرت  املرشق واملغرب، حتى إ ا أطل القرذ الرابع

بفقد النصري الذي كاذ يرعاها، وأخذ من كاذ يرتبص بها عىل التصدي لها 

وأعانهم عىل  لك ظروف سياسية واجتماعية، حتى غربت شمسها عن بالد 

اإلسالم لترشق يف بالد الغرب، تحمل إليه إرث اليوناذ الذي حضنته وأحيته 

 إليه من علم وأدب وفن.وعملت عىل نمائه بما أضافت 

 (85إشكالية الفكر والثقافة يف املجتمعات اإلسالمية املعارصة:)

يتميز الواقع الفكري املعارص يف عموم البالد اإلسالمية بحالة من الجمود والركود 

هم مما يجعل حركة وغياب عنارص اإلبداع والخلق والتجديد يف هذا الجانب امل

املجتمعات يف هذه البلداذ ترتاوح يف مكانها ال تتقدم بل أحيانا نالحظ تراجعا إىل 

الوراء. ويتضح هذا األمر جليا يف النواحي الثقافية والحضارية وانعكاساتهما 

عىل التطورات االجتماعية والرتكيبات السياسية والفعالية االقتصادية 

الهوة تكرب وال تصغر مع الدول املتقدمة التي تسري  واإلنتاجات العلمية ويجعل

حثيثا نحو األمام. فهناك تفاوت واضح مع املجتمعات املتطورة يف درجة اإلبداع 

واالبتكار والتي تمكنها من اإلنتاج الفكري املتواصل والرضوري لفعالياتها 

را وال املختلفة ويف عالم سيع الحركة ومتجدد الفكر. مجتمعاتنا ال تنتج فك

تعيش حالة يف الواقع الحال التجديد املتوقعة واملتناغمة مع متغريات الوقت 

ومتطلبات العرص، ومعظم انتاجاتها الفكرية الزاخرة واملتنوعة تحققت يف فرتة 

معينة. وال نجد اليوم تغريا كبريا أو انعطافا جديا يف الجانب الفكري ألحداث 

http://history.al-islam.com/names.asp?year=218#n1097
http://history.al-islam.com/names.asp?year=218#n1097
http://history.al-islam.com/names.asp?year=200#n1005
http://history.al-islam.com/names.asp?year=200#n1005
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مسه هو ترقيعات أو تحسينات تمس القرشة النقلة النوعية املطلوبة. والذي نل

الخارجية إ ا صح التعبري وال تتوغل إىل العمق يف تحقيق التغيري الجوهري يف قلب 

عملية التفكري وهو العقل وانعكاساته عىل األبعاد الواسعة للذهنية. العقل هو 

 العمق الداخيل لإلنساذ ومحور الذهنية وقّوة الدفع األساسية لعملية التفكري

وإنتاج األفكار بالطريقة البناءة واملرجوة والتفاعل إيجابيا مع محيطه 

الخارجي. السبات العقيل والذي يميز حال شعوبنا اليوم يغلق الذهنية ويقوقع 

 التصورات واآلفاق وال يسخر عملية التفكري بطبيعتها اليقظة والنافعة.

ي اإلنساذ عن باقي التفكري وعمليته املعقدة هو الصفة األساسية التي ترق

الحيوانات واملخلوقات، كما أنها عملية غري مرئية أو مسموعة وإنما تتجىل من 

 خالل انعكاساتها عىل األنوطة البرشية.

عملية التفكري معقدة وغامضة وحتى اآلذ لم يفهم ميكانيكيتها أو آلياتها يف 

. أعطى العمل وهناك كثري من النظريات والتفاسري لرشح ما يسمى بالعقل

ه من اإلدراك والسعة يف فهم نمور ومكّ القابلية عىل تمييز األ العقل اإلنساذ 

القضايا وممارسة التعليل واملنطق واألسباب وأنضجه كثريا يف جوانب املعرفة 

والعلم والذي أدى إىل ارتفاعه عاليا ويف خط تصاعدي منذ بداية مسريته جاعال 

أذ التفكري وإفراز األفكار عملية  هنية  منه السيد عىل هذه األرض. هذا معناه

تتطور عند الجهد واملمارسة الصحيحة وتعطي ثمار كبرية يف إنتاج أفكار عالية 

تغري الواقع وتتحدى الخيال. وقد تكوذ أحد األسباب التي ميزت العظماء 

والفالسفة عن باقي الناس خالل التاريخ هو االهتمام بعملية التفكري وإدراكهم 

فكار الكبرية ال تأتي إال من املعاناة والجهد وعن طريق كثرة األسئلة بأذ األ 

واعتبار وتقييم األجوبة التي تمّكن هذه العملية يف نهاية املطاف من فرز 

 اإليجابيات عن السلبيات.

كما أذ عملية التفكري وإفراز األفكار هي تأكيد لذات اإلنساذ ويف حالة وقوفها أو 

وجود اإلنساذ. وهذا هو الذي جعل ديكارت الفيلسوف  غيابها معناها إلغاء

أنا أفكر »والريايض الفرنيس يف القرذ السابع عرش يف استنتاج مقولته املوهورة 



                                                      دراسة تحليلية واإلسالمي:التعليم يف العالم العربي إشكالية 

 بد املنعم محمد حسني حساننيأ.د ع

 

 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 98

أي أكد له الوك وجوده. والفكر حاجة رضورية لإلنساذ «. أنا إ ذ موجود

ومجتمعه وعند إشباع هذه الحاجة فإنها تمثل تحدي لنوأة الواقع أو كما 

ثم إذ «. الفكر استجابة وتحدي»ها توينبي الفيلسوف واملفكر الربيطاني يضع

األفكار وانعكاساتها أنتجت الحضارات الكربى وأفرزت مواقع جديدة وتطور 

إذ الفكر »هائل وخربة عميقة للحضارة اإلنسانيّة. يقول الكاتب نورماذ كزنس 

واملدنيات باألفكار هو الطاقة األساسية لتاريخ اإلنساذ وتم بناء الحضارات 

 «.وليس باملكائن واآلالت

يركز كتاب الله القرآذ الحكيم عىل أهمية الفكر والتفكري وهبة الله _عز وجل_ 

العقل لإلنساذ، وبهذا نرى أذ آياته تكثر من  كر )أفال تتفكروذ(. )أفال تعقلوذ( 

واألهم من  لك يذكرها بصفة الجمع )هل يستوي الذي يعلموذ والذين ال 

يعلموذ(. ألذ األفكار ال تنمو وال تنضج إال من خالل التالقح والتفاعل مع 

بعضها البعض. وهذا يعني أذ الفكر مسلولية املجتمع بكامله وأذ حاله ال 

 يتجدد إال إ ا كاذ العقل يقظا واملجتمع يف حركة متواصلة ومستمرة.

 :حركة املجتمع

لهذا اإلنساذ فإنه سينعكس عىل  اإلنساذ نواة املجتمع وإ ا اصاب خلل أو نجاح

مجتمعه )إذ الله ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم( وأول آثار الخلل أو 

النجاح تكوذ ملموسة عىل عملية التفكري وطبيعتها. تراجع أو تقدم اإلنساذ يف 

عملية التفكري وطبيعته تلثر عىل وضعه الخارجي أي بيئته أو محيطه الصغري 

يه. هذ البيئات الصغرية أو الوبكات االجتماعية هي الوحدات الذي يعيش ف

الصغرية املللفة لنسيج املجتمع العام، والرتابط والتفاعل بني هذه الوحدات هي 

التي تخلق الحركة املطلوبة يف املجتمع للتجاوب مع متطلبات الواقع ومتغريات 

فكر. كما أذ الوقت وتخلق املحفزات الرضورية للوعور بالحاجة املاسة لل

املمارسة والتجديد تمثل قّوة الود والربط بني وحدات النسيج االجتماعي وعامل 

 ديناميكي لحركة املجتمع وتطوره.
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أحدث املسلموذ يف بناء رصحهم الحضاري هذه الحركة املطلوبة يف املجتمع 

والتي مكنتهم من فرز فكر متميز نابع من ديناميكية  اتية قابلة لإلبداع 

ديد واالستمرارية لفرتة من الوقت. كما أدت هذه الحركة إىل إفراز حضارة والتج

ثقافية وعلمية كربى وترجمة كثرية من املصادر اإلغريقية وتداخل وتوابك 

املوارد املعرفية الذاتية مع الخارجية يف تحقيق أصالة جديدة ومرحلة كبرية يف 

 الحضارة اإلنسانيّة.

ابية املستخدمة اليوم يف الغرب ثم اكتوفوا الصفر طّور املسلموذ األرقام الحس 

( اليوم Computorهذا العمل الريايض الجبار وال يمكن تخيّل عمل حاسووب )

(. Software( أو برمجوته )Hadwareبودوذ صفور يف ميكانيكيته )

( يعود Algorithmوالنظام املعقد واملتقدم املستخدم اليوم يف علم الحاسبات )

اعده إىل العالم املسلم الخوارزمي. كما تم توخيص اعراض الجدري يف أصله وقو 

والحصبة من قبل العالم  والطبيب ابن سينا واكتواف الدورة الدموية يف الجسم 

اإلنساني من قبل العالم ابن الخليل بالرغم من ادعاء الغرب لعكس  لك عدا القلة 

ية تستخدم اليوم يف من باحثيه املنصفني. ثم أدخل املسلموذ مصطلحات تجار 

(. وبدايات علم Magazine( واملخازذ )Tariffاللغة التجارية كالتعريفة )

االجتماع وظهوره علما متخصصا بحد  اته ظهر عند العرب واملسلمني وأبرز 

علمائه املوهورين ابن خلدوذ. وهذه أمثلة قليلة جدا من وفر غزير يوضح 

مني أثناء مراحل التجديد الفكري املعرفة والحضارة التي كانت تميز املسل

 والحضاري.

خزائن هذه املعرفة وجدت طريقه إىل أوروبا الغربية وهيأت الظروف املوضوعية 

 لعرص النهضة هناك وأثّرت أي تأثري يف الحضارة الغربية الحديثة.

أدى هذا التالحم الحضاري والقرب الجغرايف إىل إفادة األوربيني من هذه املعرفة 

حركة ترجمة كبرية لكل املصادر العربية إىل الالتينية. وحتى عند  كما خلقت

النظر إىل املصادر اإلغريقية يف أوروبا كاذ يرجع أوال إىل نصها أو ترجمتها 

العربية. هذه الحركة ساعدت إىل إحداث النقلة الحقيقية لالنفجار املعريف يف 
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عقل وطبيعة التفكري عرص النهضة. كما ساعدت هذه النهضة عىل تقدير قيمة ال

الديناميكي الذي كاذ موجودا عند املسلمني لتحدي الواقع الفكري الجامد وإفراز 

إنتاج فكري جديد. الواقع املتحرك للفكر نّمى املالحظة املوضوعية وأثار عملية 

االنتباه والتي كانت العنرص االسايس يف خلق الثورة الصناعية األوىل )عرص 

لثامن عرش ثم تطورها يف هذا القرذ ألحداث الثورة الصناعية املاكنة( يف القرذ ا

الثانية واملتمثلة بتكنولوجيا املعلومات )أو ثورة الذهن(. كاذ هناك احتجاج 

ومعارضة عامة من قبل املجتمع األوروبي عىل حالة الحركة والتغري املستمر 

تربت عملية الذي شهدها خاصة يف بدايات هذا القرذ )عرص الكهرباء( والتي اع

سلبية يلدي إىل االنحدار الرتاثي وزحزحة لألحالم الداخلية. والحقيقة أذ اإلبداع 

الفكري والثقايف والتكنولوجي ساعد عىل حياكة وحدات نسيج املجتمع وخلقت 

الذهنية املتفتحة واألساسية لطبيعة التفكري الحيوي. هذا األمر هو الذي طّور 

 واالستقرار السيايس واألنظمة الديمقراطية. التقنية والتنمية االقتصادية

الياباذ )وبعدها دول جنوب رشقي آسيا( وبفرتة زمنية تعترب قياسية هي 

األخرى استطاعت أذ تتفاعل مع الجانب الفكري بوكل إيجابي لتحدي واقع 

الهزيمة بعد الحرب العاملية الثانية. إضافة إىل طبيعة املجتمع الياباني يف العمل 

ي )ومعظم شعوب الجنس األصفر( يف إيجاد املحفزات الرضورية لحركة الجماع

املجتمع واالنفتاح عىل أعمال اآلخرين )الغرب خصوصا( يف إحداث حركة تقنية 

كبرية أثمرت يف أساليب تنظيمية وإدارية معقدة ومتقدمة حتى عن الغرب. وهذا 

 يف عالم اليوم.معكوس عىل الجوانب االقتصادية واملالية وموقعها املرموق 

أحدثت الهند ثورة )خرضاء( زراعية أشبعت عدد نفوسها الهائل بعد أذ كانت 

تعيش املجاعات ثم بدأت بتصدير الفائض يف هذه املنتوجات والحصول عىل 

العملة الصعبة لتوظيفها يف الجوانب العلمية والتقنية. ومتوقع للهند أذ تكوذ 

يف ارتياد الفضاء يف السنني القليلة القادمة مع  الدولة الثانية يف العالم بعد أمريكا

تقنيات متطورة يف مجاالت الذرة والحاسبات. استطاعت الهند إحداث كل هذا يف 

العقدين أو الثالث املاضية من خالل استخدام وسائل العمل وطرق التنظيم 
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ي واألساليب املتطورة )واملأخو ة من الرشق والغرب( واملتسقة مع الواقع الهند 

وتطوير الفكر النظري ونزوله لواقع التجربة واملمارسة. الصني كذلك متطورة يف 

 جوانب كثرية ومتوقع لها مع الهند أذ تكوذ من القوى الفاعلة يف القرذ القادم.

 سئلة عن واقعنا املأساوي:وهنا يمكن إثارة األ 

 كيف وصلنا إىل هذا الحال؟

 ملا ا تخلفنا وتقدم اآلخرين؟

 ي صعوبة بالغة يف تحريك مجتمعاتنا وتطوير واقعنا وعرصنة أمورنا؟ملا ا نالق

 أين تكمن املوكلة الحقيقية يف هذا التأخر واالنحطاط؟

قبل اإلجابة عىل هذه األسئلة علينا أوال دراسة العامل التاريخي. فقسم من 

بت املحللني واملفكرين من يرى أسباب التخلف واالنحدار تعود إىل الفرتة التي أعق

م عىل أيدي املغول وتحطيم املكتبات ودور العلم 1258سقوط بغداد عام 

واملعرفة. والقسم اآلخر من يعزوه إىل الفرتة املظلمة التي عاشتها املجتمعات 

ربعة املاضية واالنعزال عثمانية يف القروذ الثالثة أو األ اإلسالمية أثناء الخالفة ال

تلك الفرتة بعد أذ عاشت التالحم واالحتدام التام عن التغريات الخارجية يف معظم 

اإليجابي مع الخارج يف فرتة الرصاع الحضاري الزاخر. وتعقدت هذه الحالة 

الجامدة يف املجتمع نتيجة االنفتاح عىل الغرب والذي تركز يف هذا القرذ. مثّلت 

فرتة الظالم انهيار حضاري واضح ومعكوس عىل أهم جانب ملكونات أو مركبات 

ارة وهو الجانب الفكري واملعريف. فبعد أذ كاذ اإلنساذ يف زمن الحضارة الحض

 اإلسالمية

والعربية يتحرك ويبدع وينتج ويمثّل هو ومعلوماته )معرفة( حلقة وصل بني 

فرتات التطور والرقي. أي شهد اإلنساذ حركة ونهضة عقلية قصرية نسبيا  كاذ 

حث يف حقائق الحياة ومحاولة انعكاسها ملموس عىل املجتمع ومكنتّه من الب

فهم أسار الكوذ والطبيعة. أصبح اإلنساذ يف الفرتة املظلمة يميل إىل الركود 

والراحة ويأبى املعاناة والجهد يف التغيري والتجديد. أي أذ الخلل أصاب اإلنساذ 

نواة املجتمع وانتوار آثاره عىل الوبكات أو الوحدات االجتماعية وبالتايل بروزها 
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هرة اجتماعية. صار الفكر يمثل البحث فقط يف الجانب الرتاثي وإهمال كظا

كبري وملموس للجوانب االخرى. واألهم أذ نظم البحث كانت تتم بنفس الطرق 

واألساليب واألدوات لتلك املستخدمة يف القروذ السابقة والطويلة والنظر ألمور 

ه القروذ. إذ البحث يف البحث من  ات الزاوية وبمعيار ثابت لم يتغري طوال هذ

أمور الرتاث والعقيدة رضوري وأسايس لكن يجب أاّل يطغى عىل الجوانب االخرى 

التي تهم اإلنساذ وحاجاته وحياته املتغرية مع الزمن. أي يكوذ هناك توازذ كما 

اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل آلخرتك »يف قول االمام عيل _عليه السالم_: 

واليشء اآلخر أذ التجديد والعمق الفكري يعرّب عن يقظة العقل  «.كأنك تموت غدا

وجعله يف حركة وفعالية مستمرة ومعطياته يف مفاهيم ورؤى جديدة ألمور 

العقيدة تكوذ أكثر معرفة وتطورا من السابق. وهذا بدوره يلدي إىل سمو 

ذ اإلنساذ وعلو اإليماذ عند تعامله مع الجانب العقيدي. وبنفس الوقت تكو 

العقيدة يف تفاعل وتبادل معريف مع جوانب البحث يف الكوذ والطبيعة ليسرياذ 

 )العقيدة والعلم( سوية يف خط تصاعدي واحد.

الذي حدث هو اهتمام بالطقوس الذ يطلق عليه البعض "اإلسالم الطقويس" 

الذي يربط املسلمني ببعض الطقوس وبعض العادات وبعض التقاليد التي 

هذا الواقع أثّر عىل عملية التفكري «. متجمد أمام هذه املوروثات حولتهم إىل وضع

وطبيعته ونوعيته وقدرته عىل إفراز أفكار جديدة وتحسني األساليب واألدوات 

ملالئمة الواقع املعاش. أي أصبح جمود يف الواقع أو نظرة للوراء فقط دوذ 

ستقبل. هذا الركود التفاعل مع املرحلة اآلنية إلمكانية الدفع لألمام ورسم امل

الفكري نفى الحاجة إىل وجود التجربة والتي هي عنرص أسايس لحركة الفكر 

وتطوره. أي أذ األفكار النظرية لم تتحول إىل تجربة تطبيقية والتي هي أمر يف 

غاية األهمية؛ ألذ التجارب ترشد الوعي وتنضج املعرفة وترهف الحس 

االخرى للمجتمع. كما أذ اإلبداع واالبتكار االجتماعي وانعكاساته عىل الفعاليات 

ال يزدهر ويتطور إال يف ظل تراكم الخربات التي تتواصل وتتوابك بني شبكات 

املجتمع وتحدث املناخ الصحي لرتاكم النواط الفكري أو حالة التجديد والتواصل 
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الحضاري واستمرار الصلة العضوية بني املايض والحارض. كما أذ عدم وجود 

فكرية تنفي الحاجة إىل عوامل املحفزات والتوجيع والتي تدفع أبناء حركة 

املجتمع وشبكاته إىل العمل والفعالية. ثم االنفتاح عىل الغرب خاصة يف هذا 

القرذ خلق حالة من االرتباك والتذبذب يف املجتمع. فتجد هناك من يريد أخذ 

هذه التجربة  التجربة بكاملها، وقسم آخر من يرفضها بالكامل، ومعطيات

حركة ناقصة بل متعثرة ومووهة وواقعة تحت تأثري الضغط الخارجي )غزو( 

من جانب واالنهيار الداخيل من جانب آخر. وهذا الوضع املتأرجح خلق حساسية 

شديدة من موضوع العرصنة والتحديث ومواكبة التغريات ومحاولة املجتمع 

زماذ وبفرتة قصرية نسبيا. ثم استيعاب إنتاجات وإفرازات الغرب لقرنني من ال

خلق صعوبة يف التميز بني الجيد واليسء يف عملية االنفتاح، وكيفية التفاعل؟ 

وكمية وماهية الهضم؟ كما أذ تقليد التجربة العلمية والتقنية زاد يف الطني بلة؛ 

يناسب الواقع  ألنها تمت بدوذ وضع األسس الصحيحة الستيعاب التجربة بما

منطقته وتراثه وحتى طقسه )كما حدث يف الياباذ أو الهند  ةافييف بيئته وجغر 

مثال؟( وبالرغم من صيحات ما يسمى بالنهضة القومية والسياسية خاصة يف 

فرتات بعد التحرر من االستعمار فإذ الحالة ازدادت تذبذبا وتأرجحا مما جعل 

من جانب  هذه املجتمعات تعيش حالة من الرصاع بني الفخر واالعتزاز بماضيهم

والحساسية الوديدة لتخلفهم املعارص مع الوعوب األخرى من جانب آخر. 

اعتزاز بماٍض عظيم لعب دورا كبريا يف ارتقاء الحضارة اإلنسانيّة وحساسية 

شديدة للوضع الحايل الذي يتبع وال يُتبع واالنبهار التام بالحضارة الغربية. حيث 

يمي والسيكولوجي )النفيس( نتيجة تعيش هذه الوعوب حالة من االرتباك الق

تخلف العالم اإلسالمي لعدم امتالكه لتكنولوجيته املتولدة يف بيئته وظروفه وفرز 

مفاهيم وقيم متجددة للمجتمع وإفراز حضارة تحدد هويته. أي أذ هناك تعريب 

للمصطلحات اللغوية وال يوجد إنتاج ملصطلحاتها الخاصة وهناك استرياد للقيم 

ق القيم املستوردة مع بيئة املجتمع وحضارته وطبيعة تاريخه. وهذا وعدم تواف

خلق تناقضا كبريا بني املوجود واملستورد الكبري يف العادات واملفاهيم والقيم من 



                                                      دراسة تحليلية واإلسالمي:التعليم يف العالم العربي إشكالية 

 بد املنعم محمد حسني حساننيأ.د ع

 

 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 104

الغرب بوكل رئييس ويف الوقت الحارض أو املستقبل القريب سنجد رصاعا 

والياباذ لتطور وتناقضا مع قيم وعادات سكاذ آسيا أو دول جنوب رشق آسيا 

التكنولوجية يف هذه البلداذ والتي قد تكوذ بديلة للغرب ومعها تأتي القيم 

والعادات اآلسيوية لتخلق رصاعا وتناقضا مع الحضارة والثقافة العربية 

واإلسالمية. أنتجت هذه التناقضات اجتماعية حقيقية وأثرت بوكل سلبي عىل 

اإلسالمي وخلقت موكلة الهوية، أي: عدم تكامل البنى االجتماعية يف العالم 

هوية املجتمع. والتي هي اليوم موكلة كبرية وال يكتمل معاملها إال برفض اآلخر 

)غزو، غرب... إلخ(، أي: النظر لألمور بمعيار األسود واألبيض فقط وغياب البعد 

. الثالث )املنطقة الرمادية( الذي كثري ما تكوذ سمة األمور يف عالم اليوم املعقد

تعمقت هذه املوكلة اليوم وتعقدت األزمة بسبب تكنولوجيا املعلومات وعرص 

األقمار الصناعية مما يجعل العالم العربي مهددا ليس فقط يف سياسته 

واقتصاده، وإنما بحضارته وثقافته وقيمه، واآلثار السلبية البالغة التي قد تفرز 

من رضبات لعامل الرتابط  عن الهيمنة التكنولوجية. باإلضافة إىل ما يواجهه

والتكامل االسايس بني األقطار العربية وهو اللغة والثقافة والحضارة، وأذ هناك 

عاملني مرتابطني للتبعية الثقافية العربية واندماجها يف إطار النظام العاملي 

( 2( أموال البرتول والرتكيز عىل املواد االستهالكية)1للقيم الغربية وهما:)

 «.هاجرة من جنوب رشق آسياالعمالة امل

هذا التخلف الوديد والواقع املللف زاد من مرض املجتمع وعلته وأصبح ال 

يستطيع توخيص الداء وهو أمر طبيعي؛ ألذ املجتمع لو كاذ يتمتع بعافيته وما 

تزال أسباب الحركة موجودة فسيعمل عىل محارصة التخلف والرتاجع وينفض 

 اما مرة ثانية.غبار التأخر ويستعد للحركة أم

يلثر الواقع الفكري الجامد عىل الجانب األعم واألكرب، الثقايف، ويخلق أزمة 

مثقفني وانعكاساتها عىل الرؤية الجماعية واملصلحة العامة مما يخلق فاصلة 

ثقافية بني وعي القلة وتخلف الكثرة. وتتوسع هذه الفجوة عند غياب دور 

القواعد األساسية إلثراء الحياة االجتماعية املثقف باملبادرة واإلبداع وإرساء 
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وإحداث الحال الثقافية العامة يف املجتمع. ونظرة سيعة إىل الكتب واملنوورات 

املوجودة يف الوطن العربي تعطي صورة واضحة عن الواقع الثقايف الحايل وتمثل 

ة مرآة ألداء اإلنساذ االجتماعية. كما أذ قلة من هذه الكتب واألبحاث وخاص

العملية التي تعني بالواقع وتحدياته الكبرية. ثم غياب أو شبه غياب للندوات 

الثقافية وما لها من فائدة جمة يف ترشيد الحالة العامة للمجتمع. وندرة 

امللسسات املتخصصة  ات اآلثار البالغة يف املجاميع املثقفة وبالتايل ترك 

 بصماتها عىل املجتمع.

والثقايف حيوي وجوهري عىل الفعاليات واملجاالت انعكاسات الواقع الفكري 

اإلنسانيّة األخرى والتي عموما تكوذ متداخلة ومرتابطة ومتفاعلة الواحدة 

باألخرى، ولكن ألجل الفائدة ولتوضيح آثار العامل الفكري يف جوانب الحياة 

 املختلفة يمكن بيانها كما ييل:

 :أوال: الجانب السيايس

بل أخطر انعكاس للواقع الفكري وعالقة األخري بحركة يمثل هذا الجانب أهم 

 املجتمع يف إفراز قادة أكرفاء وبمستوى الحكم واألحداث.

لم يفرز املجتمع العربي الحديث قيادات كفلة وحيوية أو متسمة بالعقلية 

املتطورة وبعد نظر آلفاق املستقبل والسبب بسيط ألذ هذه القيادات نابعة من 

رة ومتأثرة بالبيئات املتخلفة وفكرها كثري ما يجسد ثقافة املجتمعات املتأخ

املجتمع العربي الجاهل ويعكس بحقيقة الحال هزيمة العقل العربي. لهذا لم 

ينته املجتمع العربي من إنتاج نخب حاكمة تتبنى نظام األقلية )حزب واحد، 

تسع  رجل واحد... الخ( وتكوذ غري منتخبة أو ممثلة من قبل الوعب. كما لم

هذه القيادات إىل تجديد االطر أو الهياكل السياسية منذ فرتة التحرر من 

االستعمار كما حاصل يف معظم البلداذ املتقدمة نتيجة تغري الوقت واملتطلبات 

والظروف. وخلقت جّوا تكاد تنعدم فيه الحرية ويكوذ التعبري عن الرأي ظاهرة 

لق االجتماعي وجعل غاية املواطن نادرة. ثم أفرزت هذه القيادات حالة من الق

هو تأمني طعامه وأمن عائلته. كما أذ اإلرهاب وجو املراقبة قتلت روح املبادرة 
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واإلبداع وطغياذ أفكار من نمط واحد وانعكاساتها عىل حال التماثل وفقداذ 

 الروح النقدية يف الكتب واملنوورات.

العميقة هو واقع اللغة  كما أدى االرهاب والعنف إىل عنف مضاد وهذه األزمة

السياسية املستخدمة بني األنظمة الحاكمة )السبب الرئييس لهذه املوكلة( 

ومعارضيها من الوعوب واملتميزة بالصدام املسلح وليس لغة الحوار والنقاش 

كما هو موجود يف الوعوب املتقدمة أو كما يقول القرآذ )ادُع إىل سبيل ربك 

ادلهم بالتي هي أحسن(. ثم تيارات املعارضة بالحكمة واملوعظة الحسنة وج

والتي تمتلك أحيانا حركات سياسية متنورة تراها تستعمل األساليب واألدوات 

املستخدمة لسنني طويلة أو تطرح مفاهيم أو شعارات ال توازي متطلبات العرص 

أو تناغم التحوالت الكربى يف العالم. هذا التخلف السيايس الذي يصيب الطالئع 

واعية يف املجتمع )القيادات واملعارضة( ورشائحه املتقدمة هو أشد حدة يف ال

الوعوب نفسها. حيث تعيش الوعوب اإلسالمية حالة من التعميم التجريدي  ي 

الصفة االطالعية وتنظر للقضايا من زاوية واحدة وعدم شموليتها مما يجعلها 

لإليماذ بنظرية امللامرة تجزم باألمور. وهذا التخلف السيايس يوفر أرضا خصبة 

حيث تعتقد أذ كل املواكل واألمور السياسية يف العالم اإلسالمي من ترتيب 

القوى الخارجية واالستعمار وهو أمر غري واقعي أو حقيقي أحيانا. صحيح أذ 

هناك تآمر أو تأثريات خارجية لكن ليس يف كل صغرية أو كبرية، واألهم توخيص 

 ا وصل الحال إىل هذا املنحدر أو نجح التآمر.جانب الضعف الذي لواله مل

 :ثانيا: الجانب الحضاري

يعترب الفكر العنرص األسايس ألي حضارة. ويساعد التجديد الفكري عىل النمو 

الحضاري للمجتمع واستمرارية العمق التاريخي، أي: العراقة الحضارية، والتي 

رشدا. التفاعل مع توكل مع النمو حالة حضارية تكوذ أكثر نضجا وحكمة و 

الحضارات األخرى أو االحتدام اإليجابي هو نبض الحياة؛ ألنه تعّلم وعيش مع 

اآلخرين. العيش مع االخرين هو الوالدة والوالدة مرة أخرى يف عالم بال نهاية من 

ناحية التجديد والعرصنة والحركة. كما أذ التعلم من اآلخرين هو الذي ينضج 
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ة ويمكنه من تميز الجيد عن اليسء ومعرفة ما يالئم املجتمع وهويته الحضاري

الواقع والرتاث والتقاليد والوعور بالثقة العالية بالذات الحضارية. أي: أنه 

انفتاح وتعّلم من اآلخرين مع املحافظة عىل الوجود والتمييز ويستدرك بأذ 

الحياة  التنوع الحضاري ظاهرة حياتية كتنوع األلواذ والغذاء. وهي سنة الله يف

كما يذكر القرآذ )لكل جعلنا منكم رشعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة 

 واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخريات(.

اعمل كل ما تريد عمله »يقول غويا الواعر األسباني يف القرذ السادس عرش 

 «.لكن ال تهمل اآلخر ألنه ال يوجد تحدي أكرب من اآلخر

ننتج ونجدد فكر بنينا رصحا حضاريا شامخا متميزا ومستندا إىل عندما كنا 

أرض صلدة وملثرة يف اآلخرين، أي تأثري وبنفس الوقت متفاعل ومنفتح إيجابيا 

 عىل اآلخر.

جمود الفكر وعدم فعالية املجتمع يلدي إىل االنعزال ثم االحتضار بل املوت 

تخلفنا وتأخرنا الوديد  الحضاري وأحيانا االنقراض كما حدث ألقوام آخرين.

اليوم ال يمكن حله أو معالجته من خالل االنعزال والتقوقع؛ ألننا نعيش يف عرص 

االتصاالت اإللكرتونية والتداخل العاملي أكرب من أي فرتة مضت. وإذ التحديث 

 والعرصنة ال تعني الغربية وتجربة الياباذ والهند خري دليل.

 :ثالثا: الجانب االقتصادي

الجانب االقتصادي بحركة الفكر إىل درجة كبرية ويبدو أذ االثنني متداخالذ  يتأثر

وإفرازاتهما يف مجال الفكر التطبيقي. هذا الفكر الذي يطّور التكنولوجيا 

والصناعة وطرق التنظيم ويحسن أساليب وأدوات النواط االقتصادي وبالتايل 

الحديث ليس بني رأس املال اإلنتاج وخلق الثروة. كما أذ التقسيم يف االقتصاد 

والعمل كما كاذ الحال لقروذ طويلة وإنما بني دائرة العاملني والفاعلني يف 

تكنولوجيا املعلومات وأولئك الواقعني خارجها. عالقة تقنية املعلومات بالثورة 

الذهنية واضحة وانعكاس االخرية عىل االقتصاد الحديث يف إنتاج مواد صغرية 

ل وزهيدة السعر. كما أذ جانب التجارة والربح ليس هو كما الحجم، سهلة النق
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كاذ متعارف عليه من تبادل أو مقايضة البضائع بني الحكومات أو االطراف. 

( هناك Softwareوإنما له أشكال أخرى، فمثال يف خدمات جانب الربمجة )

 .كثري من الوبكات واالفراد الذين ينتفعوذ من هذه الفعالية يف عمل األرباح

يعّطل املجتمع الذي ال ينتج أو يجدد الفكر القدرة اإلنتاجية ويجّمد النواط 

والفعالية االقتصادية. وهذا هو حال املجتمعات العربية والتي يتسم واقعها 

االقتصادي يف أغلب األحياذ بالصفة الريعية. أي أذ االقتصاد الريعي هو العيش 

.. إلخ(، وإيرادات العمل الصعبة من بيع مواد أولية )نفط، كبرييت، فوسفات.

نادرة ما تكوذ خارج الجانب الريعي. وإ ا تم تصدير مواد غري أولية فإنها تكوذ 

غري منافسة يف األسواق العاملية لنوعيتها أو كفاءتها اإلنتاجية لغياب الفكر 

 التطبيقي يف البحث والتطوير.

 :رابعا: الجانب التعليمي

بوكل حيوي عىل الجانب التعليمي وتوظيف تنعكس حركة التجديد الفكري 

عنارص اإلبداع والخلق يف هذا املجال املهم. أحد األسباب التي مكنت الياباذ يف ردم 

الفجوة مع الغرب بل وتتقدم عليها هو االهتمام بالقاعدة الواسعة للعلوم 

 والرياضيات يف املراحل االبتدائية والثانوية ومصاحبتها باالختبارات املعقدة

والواملة. كما أذ املرحلة الجامعية تتميز بجانب املعرفة والتجربة العلمية 

واالستنتاجية وتفاعل )الفكر النظري الجامعي( مع ملسسات البحث 

 والرشكات )الفكر التطبيقي(.

 Studentوبدأ حديثا يف الجامعات الغربية اسلوب تعليم الطالب لنفسه )

Centred Learningألكاديمية )العلمية بضمنها( ( يف بعض الحقول ا

ومحاولة الطالب للبحث عن املعرفة بنفسه وتدريبه عىل إيجاد األجوبة ووضع 

 الحلول وعدم حوو الدماغ بمعلومات كثرية للغاية.

أساليب وطرق التعليم يف العالم اإلسالمي ما هي اال مرآة لواقعه املتأخر 

غياب الطريقة التطبيقية واملتخلف. فالطريقة الوائعة هو حفظ املعلومات و 

والتجريبية يف الدراسة واملعرفة. كما يعتمد هذا األسلوب عىل األخذ دوذ العطاء 
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أي استسالم املعلومات بكاملها من قبل الطالب وعدم قابلية هلالء يف تقديم 

التحاليل أو االستنتاجات. وهذا األمر ينطبق كذلك عىل طريقة االمتحانات والتي 

ومعالجة األسئلة فيها بنفس أسلوب التعليم. وترتكز هذه تكوذ بطبيعتها 

الوضعية يف املرحلة الجامعية والتي يتوقع لهذه الفرتة املهمة والحرجة يف تدريب 

وتخريج الكوادر العلمية واملهنية وتوظيفها يف املعامل واملصانع وملسسات 

هذه الكوادر مع البحث )غالبا ما تكوذ غائبة( ودفع دفة البلد لألمام. وتتعامل 

نفس األسلوب أو الطريقة التي املواكل الحادثة يف عملها بعد املرحلة الجامعية ب

يف املدرسة أو الجامعة. أي توّقع الحلول الجاهزة وعدم املعاناة أو حتى  هتلمتع

املحاولة الكتواف الخطأ أو العطب لعدم اكتساب هذه الكوادر الثقة يف تقديم 

بة واالستنتاج وغياب البحث املنهجي والطريقة النظامية الحلول عن طريق التجر 

 لعزل األسباب والوصول إىل علة االمر.

 

 االستنتاج:

يجعل تفكري  تعيش املجتمعات اإلسالمية حالة من السبات االجتماعي والذي

اإلنساذ محصورا يف قوالب معينة يصعب الخروج منها أو تغري املقاييس الثابتة 

ة وديناميكية يتناغم فيها مع أخالقه وتراثه ومعتقداته للنظر للمايض بحرك

ويتفاعل مع حارضه ألحداث حالة التطور والحركة لألمام. املوجود بيئة 

اجتماعية منغلقة وحالة من الركود وترتيبات جامدة تكوذ مرتعا لألوهام 

 وأسبابا للتقليد واملحاكاة والرتسبات وبالتايل الوقوف إ ا لم نقل الرتاجع يف

وضعنا أو واقعنا. هذه البيئة هي التي توجه نمط وطبيعة تفكري الناس وتحدد 

الثقافة السائدة وتمنع التواصل الحضاري وحاجزا أمام تراكم الخربات والصلة 

 العضوية بني املايض والحارض.

املنطقة اإلسالمية والعربية بالخصوص جرس طبيعي للقارات الثالث آسيا 

يوفر االحتكاك والصلة مع الوعوب املختلفة )كما فعلت يف وأفريقيا وأوروبا مما 

املايض(، باإلضافة للعوامل األخرى كالعقول املسلمة وتطور البنى التحتية 
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واملوارد املالية كل هذا يمكنّها اذ تحدث حالة النهضة إ ا تم إصالح األ هاذ أوال 

النقلة النوعية  قبل تعمري البالد والسماح ألفكار كبرية تتحدى الواقع وتحدث

 املطلوبة.

وعلينا من أجل تغيري هذا الواقع، السماح لعقولنا بتقييم الحقائق وتقدير 

الظروف وتعليل األحداث والنظر لألمور من زوايا مختلفة. املقارنة العملية والتي 

تلدي إىل استنتاجات جديدة وأعمال جديدة واملبارشة باألعمال الناشئة من هذه 

اث الحركة املطلوبة. هذه الحركة تعّمق نضوج املجتمع وتزيد من التغريات ألحد

تناسق وحداته وشبكاته وتجاوبه مع املتغريات الحاصلة وزحزحة حالة الرتابة 

والركود. هذه الحركة هي التي تحدث التطور والتقدم والدفع لألمام. وصدق الله 

ورسوله  حيث يقول يف كتابه العزيز: )وقل اعملوا فسريى الله عملكم

 وامللمنوذ(.

 (86إشكاليات وقضايا يف الفقه السيايس )توفيق السيف( )

من بني الرتاث املغفل الذي خلفه العالمة النائيني، رسالته )تنبيه األمة وتنزيه 

( التي كتبها يف الدفاع عن الحركة الدستورية التي ظهرت يف إيراذ يف 87امللة( )

نجحت يف تحجيم االستبداد القاجاري لفرتة الربع االول من القرذ الرابع عرش و 

من الزمن، حيث أقامت ألول مرة نظاما دستوريا انتخابيا، وفتحت أبواب الحرية 

لعامة الناس، كما أطاحت بنظام الرتاتب الطبقي الذي ساد البالد قرونا طويلة، 

ووضعت أساسا مكينا للمساواة العامة بني أفراد الوعب، بغض النظر عن 

 الجتماعية. أصولهم ا

وقد عوقب النائيني عىل اآلراء املثرية التي عرضها يف رسالته هذه، كما عوقب عىل 

مواقفه الوديدة الجرأة، فحرم من املرجعية الدينية، التي نالها زمالؤه وتالميذه، 

كما أغفلت رسالته وآراؤه الواردة فيها، فلم يرش إليها أي فقيه ممن جاء بعده، 

 خالفا ملا جرت به العادة يف األبحاث الفقهية.  بمن فيهم تالميذه،

مة( بحثا فقهيا يف الدولة والسلطة، وقد حوت وتصنف رسالة )تنبيه األ 

منظورات جديدة، كما اتبعت منهجية يف البحث واالستدالل، مختلفة عما هو 
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سائد يف الحوزة العلمية يف النجف األرشف يومئذ. حيث يتجىل فيها االعتماد 

 األدلة العقلية، رغم أنها لم تغفل االستدالل بالنص، ويرجع هذا إىل املكثف عىل

موقف العالمة من مسألة الحسن والقبح العقليني، التي ال زالت موضع جدل بني 

األصوليني، سيما يف اعتبار التحسني والتقبيح العقيل أساسا لتقرير املصالح 

 ح. املعتد بها عند الرشع، حيث تدور االحكام مع املصال

( و أذ األفعال تحتوي بذاتها 88ويقرر النائيني و كما يف تقريرات تلميذه الخوئي)

عىل مفاسد أو مصالح، وأذ العقل قادر عىل اكتواف هذه املصالح واملفاسد يف 

األفعال  خالفا لرأي كثري من األصوليني الذين ترددوا يف تقرير  اتية الحسن 

رير الحدود التي يمكن أذ يذهب إليها العقل يف والقبح يف االفعال، ثم ترددوا يف تق

تحديد ما هو حسن وما هو قبيح، كما أذ هذا مخالف و بطبيعة الحال و لرأي 

األخباريني الذين  هبوا اىل إذ املصالح واملفاسد ال توجد يف األفعال إال إ ا وصفها 

  الوارع، فال يسوغ للعقل وصف فعل بالقبح أو الحسن قبل وصفه يف النص.

 

 :إشكالية املناهج التعليمية 

لعل ما سبق يوضح _ إىل حد ما _ ما قد تكوذ عليه املناهج التعليمية  

بمراحل التعليم العام بل والتعليم العايل خاصة يف ضوء فصل العلوم الدينية عن 

العلوم الدنيوية وىف ضوء االختالف الواضح بني الفقهاء يف كثري من املسائل 

ة ، وكذلك يف ضوء معوقات توجيه العلوم إسالميا وىف ضوء قصور الخالفية الديني

للعالم اإلسالمي كما أوضحتها كثري  الثقافيةاملناهج التعليمية يف إبراز الذاتية 

: الذاتية ثال دراسة : رشدي أحمد طعيمة عنمن الدراسات ومنها عىل سبيل امل

تائج تلك الدراسة أذ حيث أوضحت ن ،الثقافية يف مناهج اللغة العربية وكتبها

التوجه العام هو الغالب عىل كتب جميع املراحل التعليمية يليه التوجه املرصي 

فاإلسالمي ثم العربي فالعاملي مع وجود تقارب بني نسب التوجه املرصي 

 (92)-(91)-(90واإلسالمي :)
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هذا عن واقع املناهج يف العالم اإلسالمي أما عن املناهج التعليمية التي  

رس بالغرب فإنها تركز جل اهتمامها عىل إضعاف الثقافة والحضارة تد

اإلسالمية وتوكك فيها وتتعمد توويه صورة اإلسالم واملسلمني كما اتضح من 

 نتائج كثري من الدراسات خاصة دراسة فال تورى. 

لعل  لك الواقع الراهن للمناهج التعليمية سواء يف العالم اإلسالمي أم يف  

جتمعات غري اإلسالمية يوضح بجالء كيف أذ املناهج التعليمية غريه من امل

نفسها تعترب من معوقات تقدم العالم اإلسالمي ومن العوامل التي قد تسهم يف 

التوكيك يف الثقافة والحضارة اإلسالمية مما قد يسهم يف ضعف املسلمني 

 مقارنة بغريهم غري املسلمني. 

 (93يف ضعف الحوار الثقايف:) إشكالية ضعف املسلمني واآلخر وأثره

وضع العالم اإلسالمي يوكل بحد  اته عالمة استفهام ممتدة القامة بامتداد 

 القارتني اآلسيوية واألفريقية حيث أغلبية الدول اإلسالمية. مساحات

مجتمعاتنا املسلمة... ليست يف جزئية معينة بل  الضعف الذي تعانيه إشكالية

االجتماعية االقتصادية العسكرية، وإذ  األنظمةهي عامة... حيث تومل جميع 

الحاكمة يف تحديث دولتها  كانت هناك دولة إسالمية تميزت بجدية ملسساتها

بجدية من الدول  وإدخالها قائمة الدول املتقدمة أو الدول النامية للخروج

أحد العوامل التي أيضا شكلت  إشكالية املوقع الجغرايف كانت املختلفة إال أذ

 ا صعب التجاوز عىل بعض تلك الدول...ضغط

هذا الضعف أذ تلك املجتمعات تعمقت لديها فكرة امللامرة... وبالتايل  الخطورة يف

 الضعف ليس إال نتيجة مخططات خارجية غريبة تحديدا. االعتقاد أذ

 لك فإذ االعتقاد يوكل خطرا بحد  اته ففيه تغييب  ويف حالة االتفاق معهم عىل

اإلرادة التي شكلت األساس الفعيل للمجتمع املتحرض  اذ املسلم وهيإلرادة اإلنس

 لإلسالم... املمتد يف العصور األوىل

تنبع من داخلها وتحديدا من بعض  إشكالية املجتمعات اإلسالمية الحقيقة أذ

املواطن من عمليات  ملسسات صناعة القرار والتي تسعى لتفريغ عقلية
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الووارع العنة  ىل مجرد أفراد تنادي وترصخ يفالتفكري االيجابية وتحويلها إ

الوعوب ال  اإلمربيالية... ومهددة رأس الويطاذ... باملوت والوبال... فيما هذه

درجات الحياة  بل ال تجد أدنى تجد الطعام... ال تجد الدواء... ال تجد التعليم...

 أسالطبيعية املتمثل يف سكن له سقف... ومع  لك فهي ال تتعب من لعن ر 

الويطاذ أمريكا... واملوكلة أذ أمريكا تبني نفسها وملسساتها وتخطط 

حتى وإذ استدعى  لك أذ تلكد أنها فعال رأس الويطاذ... من  لحماية أجيالها

 يف قرب رأس التنني الصيني... خالل بنائها قاعدة عسكرية

املواقف السنني وتعدد وتباين  واآلذ هذا املواطن هذا اإلنساذ املسلم مع تراكم

يأتي عىل رأس صاروخ أو  التي صنعتها حكوماته ألم يدرك أذ إصالح الخلل لن

من الداخل... داخل  ظهر طائرة وألم يصل إدراكه إىل أذ اإلصالح البد أذ يأتي

 اإلنساذ وداخل املجتمع.

املسلمة هو يف االستسالم واالعتماد عىل أذ  ألم تثبت األيام أذ خلل املجتمعات

هو املسئول عن إغالق جامعة وافتتاح  ملسئول عن تخلفنا. وأذ اآلخراآلخر هو ا

رجالنا وظلم نسائنا هذا  سجن وأذ اآلخر هو املسئول عن شلل أطفالنا وإعاقة

اإلسالمية تحتاج لزمن  اآلخر من هو؟ الهروب الجماعي الذي تقوم به املجتمعات

املسلم أذ يستوعب  ذطويل ملعالجته ولكن  لك لن يكوذ إال إ ا استطاع اإلنسا

التقدم العلمي  حقيقة اإلسالم تلك الحقيقة التي ال تعادي اإلنسانية وال تعادي

 وال تعادي ملجرد املعاداة...

أذ يعيد صياغة لغته بحيث يتحول إىل طرح  لعل هذا يدفع اإلعالم العربي واملسلم

لسسة الوطنية اآلخر... ونحو امل إيجابي أكثر نحو املواطن... نحو املواطنة نحو

االستمرارية يف معالجة  واملواطن عىل وجه الخصوص ألذ عملية البناء تتطلب

األسهل لوم اآلخرين  األخطاء الداخلية ال إلقاء املسئولية عىل الخارج. ألنه من

الكثري  عىل مواجهة النفس وتقويمها... فهذا يتطلب جرأة وشفافية ال تملكها

 االستمرارية يف لوم اآلخر هي بمثابة تكبيلمن املجتمعات اإلسالمية ثم إذ 

وتحييد للقدرات اإليجابية والصالحة عند املسلمني والعرب بل وتعطيلها؛ ألذ 
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  لك اآلخر يريد

 نعم أمريكا دولة تمارس العدل بكفة واحدة وميزانها و أعور و نعم هي ال تريد

يا ألذ نعيش يف الخري لإلسالم، وبالتايل املسلمني ولكن هذا لم يكن سببا كاف

العالم وأذ تكوذ قوتنا النفسية بهذا االنحدار ومواعرنا بهذه السلبية  ملخرة

ألذ االنهزامية التي يعيوها أغلبية املسلمني اليوم هي أخطر من  تجاه اآلخرين؛

 نقصف به هنا وهناك تحت مظلة القضاء عىل اإلرهاب... السالح األمريكي الذي

سالم حقيقة، واستيعاب ترشيعاته وأحكامه كما اإل  نحن أحوج ما نكوذ لفهم

أهواؤنا املعادية تارة واملنهزمة تارة أخرى؛ ألذ  يجب، ال كما نريد وال كما توجهنا

بداية دخولنا للعالم املتقدم وإعادة توكيل  هذا الفهم الواعي متى تحقق فإنه

اإلنساذ الصحيحة وأولها قيمة إنسانية  عمق الحضارة اإلنسانية وإعادة القيم

الجغرايف ولعل ضعف املسلمني اليوم  مهما كاذ جنسه أو دينه أو لونه أو موقعه

ال يحقق لهم أسباب التقدم والتمكن يف األرض ويجعلهم أمة تابعة ال قائدة؛ ألذ 

الحوار الثقايف بني املجتمعات يحتاج لقوة وتمكن لتلك الثقافة لكى تتحاور مع 

ىل الثقافات األخرى؛ وما أحوجنا _ اليوم _ الثقافات األخرى وتفرض نفسها ع

قا لقول الحق الستعادة قوتنا لكى نتمكن من إداء رسالتنا اإلسالمية مصدا

  " صدق الله العظيم ._سبحانه وتعاىل_: "كنتم خري أمة أخرجت للناس

واألمل سوف يتحقق لتحقيق  لك الوعد اإللهي لألمة اإلسالمية ولكى تصبح 

هي الثقافة السائدة يف العالم أجمع ألذ الدين اإلسالمي دين  الثقافة اإلسالمية

" وسقوط مفهوم "عوملة الثقافة اإلسالمية للبرشية جميعا ويتحقق بالتايل

املفهوم السائد اليوم حول عوملة الثقافة والذي يعنى هيمنة الثقافة الغربية عىل 

 العالم.

قتها بإشكاليات املجتمع ضوء عال  يفالنتائج العامة لواقع إشكالية التعليم 

 األخرى

ذ إسالمي ليس واقعا مرغوبا فيه حيث ذ الواقع الراهن للتعليم يف العالم اإل إ( 1

التعليم يعاني _ يف الوقت الراهن _ من ضعف وقصور يف تحقيق أهدافه خاصة أذ 
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املناهج التعليمية سواء مناهج التعليم باملجتمعات اإلسالمية أم يف غريها من 

غري إسالمية التي تمثل أداة التعليم يف تحقيق أهدافه تسهم بوكل  مجتمعات

متعمد أم غري متعمد يف توويه الذاتية الثقافية للعالم اإلسالمي كما قد تسهم يف 

 توويه صورة اإلسالم واملسلمني.

ذ طبيعة العرص الحارض العلمية تفرض ثقافة العلم عىل العالم باعتباره إ( 2

جتمعات؛ والعالم اإلسالمي اليوم يف رصاعه الدائم بني العلم قوة رئيسة لتقدم امل

والدين وىف ضوء ما يروج له الغرب من فصل العلم عن الدين حتى أضحى  لك 

الفصل يمثل جفوة بني العلم والدين وبازدياد تلك الجفوة تزداد الفجوة وتتسع 

يا يف تخلف بني العلم والدين بالعالم اإلسالمي مما قد يكوذ  لك سببا رئيس

املجتمعات اإلسالمية عن غريهم من املجتمعات األخرى يف مجال العلم 

والتكنولوجيا وهى أسباب التمكن يف األرض؛ و لك لظهور اتجاه كبت العلم يف 

 بعض املجتمعات اإلسالمية.

إشكالية التعليم" بالعالم اإلسالمي سوف تزداد حدة وخطورة يف ضوء ما ذ "إ( 3

 إلسالمي من تحديات يف املستقبل.يواجهه العالم ا

ذ  لك الواقع الراهن للتعليم بالعالم اإلسالمي قد يكوذ ناشئا من عوامل إ( 4

عديدة متباينة ومتوابكة بل ومتفاعلة معا نظرا لطبيعة العالقة بني إشكالية 

التعليم وكافة إشكاليات املجتمع األخرى والتي يمكن تحديدها بعالقة السبب 

مكن تصنيف تلك العوامل يف أبعاد: سياسية، اقتصادية، اجتماعية، والنتيجة. وي

علمية، تكنولوجيه، تربوية...إلخ، والوكل التايل يوضح عالقة السبب والنتيجة 

بني إشكالية التعليم وإشكاليات املجتمع املتنوعة. )ولعل  لك الوكل يمثل 

عالفتها بعضها  ملخصا للباب االول بالدراسة وتحليال إلشكاليات التعليم يف

 ببعض وىف عالقتها باإلشكاليات املجتمع األخرى(
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( عالقة السبب والنتيجة بني إشكالية التعليم وإشكاليات املجتمع 3جدول )

 األخرى

ة 
لي
كا
ش
 إ
اد
بع
أ

يم
عل
لت
ا

 

إشكاليات كسبب 

 إلشكالية التعليم

 (Inputsاملدخالت )

إشكاليات املجتمع كنتيجة 

 إلشكالية التعليم

 (Outputsت )املخرجا

تنفيذ عملية التعليم يف 

 ضوء إشكالية التعليم

 (Processالعملية )

يس
يا
س
 ال
عد
لب
ا

 

 ( إشكالية السلطة1

 (إشكالية التعددية2

 (الرشعية الدستورية3

( إشكالية االنقسام 4

 حول الرؤية الوطنية 

 ( األمية السياسية1

( ضعف النخب واألحزاب 2

 السياسية 

تتأثر عملية التعليم 

والتعلم سواء داخل 

املدرسة أو خارجها 

باملدخالت التي تمثل 

أسباب إلشكاليات 

التعلم يف أبعادها 

املختلفة مما يجعلها 

قارصة عن تحقيق 

أهدافها املرغوبة وتلدي 

بالتبعية إىل مخرجات 

تزيد من حدة إشكاليات 

 التعلم

املعلم أثناء تنفيذ  

العملية التعليمية 

عندما يحدد مكونات 

 لية التعليمية وهي:العم

ي
اد
ص
قت
ال
د ا
بع
ال

 

صاد ( ضعف االقت1

 القومي

( إشكالية تمويل 2

 التعليم

 ( التبعية االقتصادية 3

 ( انفصال الفكر عن العمل1

( عدم احرتام العمل 2

 اليدوي

( إشكالية التوكك يف 3

 بعض القيم الدينية 

ي
ع
ما
جت
ال
د ا
بع
ال

 
( التفاوت يف توزيع 1

 الثروة

 ( إشكالية الفقر2

 ( إشكالية البطالة3

 ( املسألة السكانية4

 جتماعية الرتبية( ا5

 ( ازدياد العزلة الحضارية1

 ( تحريف اللغة2

( غياب القيم االجتماعية 3

الحاكمة وظهور عادات 

 اجتماعية غري مرغوب فيها 
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ي
الم
إلع
د ا
بع
ال

 

 ( الغزو الفكري1

 ( تكنولوجيا االتصاالت2

( توويه صورة اإلسالم 3

 واملسلمني

( ضعف النخب 4

 اإلعالمية

ار ( فقداذ آداب الحو 5

 مع اآلخر

 

( تزايد تقديس املوروث 1

الديني كرد فعل للغزو 

 الفكري

( االتجاه لتوجيه العلوم 2

 إسالميا

( تزايد الفجوة بني العلم 3

 والدين

 ( رفض الحوار مع اآلخر4

 

 األهداف 

 املحتوى التعليمي

 طرائق واساليب التعليم

 الوسائل التعليمية 

أوجه النواط الصفية 

 وغري الصفية 

وسائل واساليب تقويم 

 املعلم واملتعلم 

ولعل تلك املكونات تتأثر 

يف ضوء إشكاليات 

 التعلم بما ييل:

البنية التعليمية 

 املتوافرة

 ة اإلمكانات الفيزيقي

 التكنولوجيا التعليمية

ضوابط ومعايري جودة 

 التعليم ونوعيته

يف
قا
لث
د ا
بع
ال

 

 ( رصاع الثقافات1

 ( ثقافة العوملة2

 ( ثقافة املعلومات3

( إشكالية نرش الثقافة 4

 الوطن العربي  العلمية يف

 ( إشكالية األنا واآلخر5

 

( إشكالية األصالة 1

 والتجديد

( منهجية تجديد الفكر 2

 اإلسالمي

 ( األمية العقائدية3

( تزايد الخالف الفقهي 4

 بني املسلمني وغري املسلمني 
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ي
ج
لو
نو
تك
 ال
ي
لم
لع
د ا
بع
ال

 

( إشكالية التخلف 1

 العلمي التكنولوجي

( إشكالية البحث 2

 والرتبوي العلمي

( إشكالية تطويع 3

 التكنولوجيا

( إشكالية الفجوة بني 4

 العلم والدين

( إشكالية تجديد الفكر 5

 اإلسالمي يف عرص العلم

( إشكالية البحث 6

العلمي والتكنولوجيا 

 (94بالوطن العربي )

( االتجاه لكبت العلم 1

 الطبيعي

( ازدياد التخلف العلمي 2

 والتكنولوجي

شكالية ( ازدياد حدة إ3

 تطويع التكنولوجيا املنقولة 

( تزايد االخرتاق الثقايف من 4

 الدول املتقدمة 

 إدارة التعليم والتعلم 

 اإلدارة املدرسية

 البحوث الرتبوية 

التكاليف وتمويل 

 التعليم

 املتابعة والتوجيه

الفلسفة الرتبوية 

 املوجهة لكل ما سبق.

ولعل تأثر التعليم بعديد 

من إشكاليات التعليم 

لعديد يلدى إىل إفراز ا

من اإلشكاليات كنتيجة 

إلشكاليات التعليم 
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ي
بو
رت
 ال
عد
لب
ا

 

( إشكالية إعداد 1

وتطوير املناهج 

 التعليمية

( جمود نظم التعليم 2

 الحالية

 ( تربوية املجتمع3

( غياب الفلسفة 4

 الرتبوية اإلسالمية 

( إشكالية النظم 5

  اإلدارية واإلرشاقية

( إشكالية السلطة يف 6

 الرتبية العربية 

( إشكالية السياسات 7

 (95الرتبوية )

( إشكالية التطوير 8

 الرتبوي

( إشكالية اإلنفاق عىل 9

 التعليم وتمويله

( إشكالية جودة 10

 التعليم ونوعيته

( إشكالية نظم 11

 االمتحانات

( إشكالية ازدواجية 12

 التعليم

( إشكالية تعريب 13

 لعايلالتعليم ا

( إشكالية التواصل يف 14

 مجال الرتبية والتعليم

( إشكالية النمو ج يف 15

 (96التعلم عن بعد )

( ازدياد جمود النظم 1

 التعليمية وجمود املناهج

( ازدياد بطالة املتعلمني 2

يم باسواق لعدم ربط التعل

 (107العمل)

( التخلف ىف اإلدارة 3

 املدرسية والتعليمية 

( ازدياد النظرة اإلحادية 4

للتخطيط التعليمى وغياب 

 النظرة الومولية للتخطيط.

املسببة لقصور التعليم 

وبرتاكم تلك اإلشكاليات 

املسببات والنواتج يلدى 

ملزيد من التدهور 

التعليمى عىل مر األيام 

باإلضافة ملا يواجههة 

التعليم بالوطن العربى 

واإلسالمى من تحديات 

 باملستقبل.
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ي 
ين
لد
د ا
بع
ال

 

( إشكالية الفلسفات 1

الوضعية والنهج 

 (105الرباني)

( إشكالية اإلرهاب 2

)كوليد للنص القرآني أم 

 (106ي )الحكم الطغيان

( إشكالية ترجمة 3

 القرآذ

يني ( ازدياد التعصب الد1

واإلرهاب الفكري لكل 

حر ينادي  يصاحب رأ

 باإلصالح للتعليم 

( ازدياد الفجوة بني العلم 2

 والدين 
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 الباب الثاين

 الدراسة التحليلية الثانية

إشكالية التعليم يف العالم اإلسالمي 

 وتحديات المستقبل

 

لخامس: التحديات التي يفرضهاالتعليم الفصل ا

اإللكرتوني باستخدام خدمات اإلنرتنت بفاعلية يف 

 التعليم التقليدي

 

 مقدمة:

مع التقدم التكنولوجي املعلوماتي وتطوير استخدام خدمات اإلنرتنت  

أوضحت نتائجها فاعلية  التيالتعليم ظهرت  العديد من الدراسات  يفبفاعلية 

التعليم وفاعلية استخدام خدمات اإلنرتنت  يفر بصفة عامة استخدام الكومبيوت

بنية العملية التعليمية  يفالتعليم مما قد يحدث ثورة  يفبصفة خاصة بفاعلية 

املستقبل القريب أو البعيد بحيث يصبح استخدام خدمات اإلنرتنت شائع  يفكلها 



                                                      دراسة تحليلية واإلسالمي:التعليم يف العالم العربي إشكالية 

 بد املنعم محمد حسني حساننيأ.د ع

 

 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 122

م املكتبة الكربى التعليم الرسمي وغري الرسمي عىل السواء باستخدا يفاالستخدام 

 يفكثري من مواقع اإلنرتنت  يفاإللكرتونية وكذا الكتب  اإللكرتونية املتوافرة بكثرة 

املستقبل مما  يفكل مجاالت املعرفة  يفسوف تزداد وبكثرة  والتيالوقت الحارض 

يجعل استخدام خدمات اإلنرتنت ليس سهال فقط بل وميرسا للجميع مما يحقق 

يع" دوذ حاجة للمدارس بوكلها التقليدي بل سوف تصبح مبدأ "التعليم للجم

أجهزة الكومبيوتر بحيث قد  النتواراملنازل مصدرا من مصادر التعلم و لك 

 لك مثل املذياع أو التلفزيوذ أو  يفكل منزل مثلها  يفاملستقبل متوافرة  يفتصبح 

ح لزاما علينا غنى لكل منزل منها، وقد يصب ال التيغري  لك من األجهزة املنزلية 

املستقبل إعادة تصميم منازلنا لتصبح بالفعل مصدرا من مصادر التعلم ألنه  يف

لكل فرد أذ  باإلمكاذقد تختفى أو يتقلص دور املدرسة بوكلها التقليدي ويكوذ 

يحصل عىل درجاته العلمية من خالل "التعلم عن بعد" باستخدام خدمات 

 (108التعليم والتعلم.) يفلدراسات فاعليتها أثبتت نتائج كثري من ا التياإلنرتنت 

 :التعليم  يفتطور استخدام خدمات اإلنرتنت 

تعاقبت األحداث خالل الخمسني سنة املاضية بصورة مذهلة يف مجال الحاسب 

اآليل وتطبيقاته، حيث ظهر الحاسب اآليل يف البداية ثم دعمت إمكانياته. وما إذ 

حتى كاذ الحاسب الوخيص يحتل مكاذ  حلت الثمانينات من القرذ العرشين

الصدارة يف الصناعات العسكرية واملدنية وشهدت األعوام التالية تطورات بدأت 

مع زيادة قدرات األجهزة وربطها مع بعضها البعض ِلتكّوذ شبكة تستطيع 

فيها األجهزة أذ تتبادل امللفات والتقارير والربامج والتطبيقات والبيانات 

دت وسائل االتصاالت عىل زيادة رقعة الوبكة الصغرية بني واملعلومات وساع

مجموعة من األجهزة ليصبح االتصال بني عدة شبكات واقعا  ملموسا  يف شبكة 

 (.nternetواسعة تسمى اإلنرتنت )

ويف بداية التسعينات بدأ استخدام هذه الوبكات كعنرص أويل وأسايس لألعمال 

لحصول عىل املعلومات بوقت قيايس، التجارية، وأصبحت مصدرا من مصادر ا

مليوذ مستخدم لهذه  300وازداد عدد مستخدمي هذه الخدمة إىل أكثر من 
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مليوذ مستخدم للربيد اإللكرتوني فقط.  75الوبكة عىل وجه العموم، وأكثر من 

مستخدم للربيد اإللكرتوني فقط وبهذا  160وتجدر اإلشارة إىل أذ هناك أكثر من 

م. ويف عام 2000مليوذ مستخدم يف عام  460مني حوايل يكوذ عدد املستخد

 يُتوقع أذ يبلغ عدد املستخدمني أ كثر من مليار مستخدم. 2005

َحقا إذ العالم يَُمر بحقبة جديدة يف تطور سبل إيصال املعلومات. فتقنيات 

االتصاالت تتفجر يوما بعد يوم وال يمكن التنبل لعالم االتصاالت يف املستقبل 

("ليس من السهل التنبل بمستقبل استخدام Saettlerول سيتلر )حيث يق

التقنية يف مجاالت الحياة، ولكن التنبل السهل الذي ينبغي أذ يُبنى عليه املستقبل 

 هو أذ األشياء التي تحصل عادة تكوذ أكرب مما تم توقعه".

 ولم يقترص األمر عند هذا الحد، بل أصبح تداول املعلومات عن طريق الحاسب

اآليل باستخدام اإلنرتنت أمرا يدعوا للحرية والقلق بنفس الوقت. وعندما تحدث 

Will Hively ( عن عرص )قرذ( املعلومات قال: "إذ األلياف البرصية سوف)

يكوذ لديها القدرة عىل إرسال مئات املحطات التلفزيونية وسوف تتيح الفرصة 

دى هذه األلياف القدرة عىل لكل بيت للدخول إىل مكتبات العالم بل سوف تكوذ ل

 ماليني رسالة يف الثانية" 10حمل أكثر من 

(( بقولهما: Jordon and Jeannetteثم علق عىل هذا جوردوذ وجينيتي 

"نحن بحاجة إىل إعادة تصميم منازلنا من حيث أنها سوف تكوذ مصدرا  من 

التقنية بجميع  مصادر التعلم يف القرذ القادم"، ثم إذ تعلم الفرد عىل التعامل مع

مفاهيمها يعترب من املطالب واملقومات األساسية لبناء املجتمعات يف العرص 

 القادم.

ونظرا للتغريات الكبرية التي يوهدها املجتمع العاملي مع دخول عرص املعلومات 

وثورة االتصاالت، فإذ برامج امللسسات التعليمية بحاجة إىل إعادة النظر 

تغريات يف مجال الحاسب اآليل من أجل العيش يف هذا والتطوير لتواكب هذه ال

الكوكب األريض. ولقد ملس الرتبويوذ يف اآلونة األخرية هذه األهمية، ولذا فقد 

تعالت الصيحات من هنا وهناك إلعادة النظر يف محتوى العملية الرتبوية 
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علق وأهدافها ووسائلها بما يُتيح للطالب اكتساب املعرفة املتصلة بالحاسب. ي

وقد اقتنعت العديد من الدول برضورة إعادة النظر يف "… عىل هذا فخرو بقوله: 

النظام التعليمي برمته، وتكييفه ليتوافق مع عرص املعلومات و لك عىل ضوء 

اعتبارين اثنني: األول هو رضورة أذ يستغل النظام التعليمي مكتسبات علوم 

الرتياق الواقي الذي يتعني عىل نظام وتكنولوجيا املعلومات. واالعتبار الثاني هو 

 التعليم تقديمه ضد األثر السلبي لتكنولوجيا املعلوماتية يف الكائن البرشي".

ونتيجة لهذه األهمية قامت بعض الدول الصناعية بوضع خطط لبناء املجتمع 

بدأ معهد تطوير استخدامات  1971ففي سنة  -إذ صح التعبري -املعلوماتي 

( Computer Usage Development Instituteاذ)الحاسبات بالياب

وقد أوضحت الدراسة أنه  2000بعمل دراسة لطبيعة املجتمع الياباني بعد عام 

سيعتمد االقتصاد عىل املنتجات املعلوماتية وليس عىل  2000بحلول عام 

الصناعات التقليدية، أما بريطانيا فقد نرشت خطتها الوطنية للمعلوماتية يف 

ضمن وثيقة بعنواذ "منهج لتقنية معلوماتية متقدمة: تقرير عام  1982عام 

ألفني" وقد أوضح التقرير أذ بريطانيا قد بدأت تفقد موقع أقدامها يف هذه 

 األسواق وأنها سوف تضطر إىل استرياد املنتجات املعلوماتية. 

إذ هدف إيجاد "املجتمع املعلوماتي" ال يمكن تحقيقه إال بتكوين "الفكر 

لوماتي" بني أفراد املجتمع بمختلف املستويات ومن أهم امللسسات التي املع

يمكن االستفادة منها يف تكوين هذا املجتمع هي املدارس والجامعات. واملتتبع 

لواقع استخدام الحاسب اآليل يف مجال التعليم يف العالم يجد أذ نسبة االستخدام 

ق واملواكل والصعوبات ما تزداد برسعة منقطعة النظري متخطية بذلك العوائ

 استطاعت إىل  لك سبيال.

 يفوىف محارضة ألقاها عبد الله املوىس عن استخدام خدمات االنرتنت بفاعلية 

التعليم بإدارة التعليم بالرياض )اململكة العربية السعودية، أوضح املحارض فيها 

 (109التعليم كما ييل: ) يفبعض استخدامات اإلنرتنت 

 ات اإلنرتنت يف التعليم:أوال: استخدام
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إذ املتتبع للتغري املستمر يف تقنيات تحديث قوة وسعة الحاسب اآليل يستطيع أذ 

يدرك أذ ما كاذ باألمس القريب األفضل تقنية  واألكثر شيوعا أصبح أداؤه 

(. وقياسا عىل هذا التسارع Obsoleteمحدودا، أو ربما أصبح غري  ي جدوى )

( أذ "التأثري الحقيقي لثورة املعلومات 1998ا، يلكد )ثرو الكبري، واملخيف أحيان

 واالتصاالت يوجد أمامنا وليس خلفنا". 

وتعترب اإلنرتنت إحدى التقنيات التي يمكن استخدامها يف التعليم العام بصفة 

( بقوله: "... اإلنرتنت هي شبكة ضخمة من 1417عامة وقد عرفها كاتب )

(. 27ببعضها البعض واملنترشة حول العالم" )ص أجهزة الحاسب اآليل املرتبطة 

( حيث قال: "إنه من املفرح جدا Ellsworth,1994وقد أكد عىل هذه األهمية )

للرتبويني أذ يستخدموا شبكة اإلنرتنت التي توفر العديد من الفرص للمعلمني 

( فقال: "تعترب Watson, 1994وللطالب عىل حد سواء بطريقة ممتعة" أما )

 التصاالت الحديثة من أهم األدوات التي استخدمتها يف التدريس".وسائل ا

هذا ويوري بعض الباحثني إىل أذ اإلنرتنت سوف يلعب دورا كبريا يف تغيري 

الطريقة التعليمية املتعارف عليها يف الوقت الحارض، وبخاصة يف مراحل التعليم 

 Interactiveالجامعي والعايل. فعن طريق الفيديو التفاعيل )

Multimedia لن يحتاج األستا  الجامعي مستقبال أذ يقف أمام الطالب )

إللقاء محارضته، وال يحتاج الطالب أذ يذهب إىل الجامعة، بل ستحل طريقة 

( بواسطة مدرس إلكرتوني وبالتايل Distance Learningالتعليم عن بعد )

ال حيا لدور توفر عىل الطالب عناء الحضور إىل الجامعة. ويرضب املللف مثا

خدمات اإلنرتنت يف عملية التعليم، وبالتحديد يف معهد ماساتووستس 

( الذي قدم _وألول مرة_ برنامجا لنيل درجة املاجستري يف MITللتكنولوجيا )

"إدارة وتصميم األنظمة" دوذ الحاجة لحضور الطالب إىل الجامعة. وتعترب 

 Georgia State Academic andأكاديمية جورجيا الطبية )

Medical System من أكرب الوبكات العاملية يف العالم حيث يوجد فيها )

فصل درايس يف مختلف أنحاء العالم مرتبط بهذه األكاديمية خالل  200أكثر من 
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، ومن خالل هذه الوبكة يستطيع الطلبة أخذ عدد من املواد واالختبار 1995عام

 بها. 

(أذ هذه الطريقة 1998) ثرو،  ويرى بعض الباحثني يف هذا املجال أمثال

اإللكرتونية يف التعليم مقترصة فقط عىل املناهج الدراسية التي يغلب عىل 

محتواها أساليب العروض التوضيحية و ات الطابع التخييل، لكن الحقيقية أذ 

هذه الطريقة يمكن تكييفها لكل األقسام العلمية، ثم إذ هذه التقنية التعليمية 

مناسبة لبعض الدول النامية التي تفتقر إىل عاميل الكم  املستقبلية ستكوذ

 والكيف يف كوادر املعلمني.

( مدير عام رشكة 1998وقد علق عىل تطبيقات اإلنرتنت يف التعليم بيل جيتس )

فإذ طريق املعلومات الرسيع سوف يساعد عىل "…مايكروسوفت العاملية بقوله: 

 -الطريق -يال القادمة، وسوف يتيح رفع املقاييس التعليمية لكل فرد يف األج

وسوف يمثل … ظهور طرائق جديدة للتدريس ومجاال أوسع بكثري لالختيار

… التعلم باستخدام الحاسوب نقطة االنطالق نحو التعلم املستمر من الحاسوب

وسوف يقوم مدرسو املستقبل الجيدوذ بما هو أكثر من تعريف الطالب بكيفية 

 طريق املعلومات الرسيع، فسيظل مطلوبا منهم أذ العثور عىل املعلومات عرب

 يدركوا متى يختربوذ، ومتى يعلقوذ، أو ينبهوذ، أو يثريوذ االهتمام" 

( أذ املدرسني لديهم القناعة التامة أذ Jacobson, 1993هذا وقد أكد )

استخدام التقنية يساعد يف تعليم الطالب وتحصيلهم، ثم خلُص إىل أذ استخدام 

لكرتوني يف البحث واالتصال يساعد عىل توفري الوقت لدى الطالب، وأذ الربيد اإل

معظم أساتذة الجامعات ال يرغبوذ تخصيص الوقت الكايف الستخدام التقنية 

 داخل الفصل الدرايس.

( فقد  كر أذ هناك أربعة أسباٍب رئيسية تجعلنا Williams, 1995أما )

 نستخدم اإلنرتنت يف التعليم وهي:

مثال واقعي للقدرة عىل الحصول عىل املعلومات من مختلف أنحاء  اإلنرتنت

 العالم. 
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تُساعد اإلنرتنت عىل التعلم التعاوني الجماعي، نظرا لكثرة املعلومات املتوفرة عرب 

اإلنرتنت فإنه يصعب عىل الطالب البحث يف كل القوائم لذا يمكن استخدام طريقة 

ل طالب بالبحث يف قائمة معينة ثم العمل الجماعي بني الطالب، حيث يقوم ك

 يجتمع الطالب ملناقوة ما تم التوصل إليه. 

 تساعد اإلنرتنت عىل االتصال بالعالم بأسع وقت وبأقل تكلفة. 

تساعد اإلنرتنت عىل توفري أكثر من طريقة يف التدريس  لك أذ اإلنرتنت هي 

ة أو صعبة. كما بمثابة مكتبة كبرية تتوفر فيها جميع الكتب سواء  كانت سهل

 أنه يوجد يف اإلنرتنت بعض الربامج التعليمية باختالف املستويات. 

وهنا تجدر اإلشارة إىل أذ التأثري املستقبيل لإلنرتنت واإلنرتانيت عىل التعليم سوف 

يتضمن بعدا إيجابيا ينعكس مبارشة  عىل مجاالت التعليم للمرأة املسلمة والذي 

خل وخارج مجتمعها، ويف نفس الوقت سوف يوفر سوف يجنبها عناء التنقل دا

 لها تنوعا أوسع يف مجاالت العلم املختلفة.

واستخدام اإلنرتنت كأداة أساسية يف التعليم حقق الكثري من اإليجابيات. وقد 

( Wulf, 1996& ؛ Bates, 1995 Eastmond, 1995 كر كل من )

 اإليجابيات التالية:

 املرونة يف الوقت واملكاذ. 

 كانية الوصول إىل عدد أكرب من الجمهور واملتابعني يف مختلف العالم. إم

عدم النظر إىل رضورة تطابق أجهزة الحاسوب وأنظمة التوغيل املستخدمة من 

 قبل املواهدين مع األجهزة املستخدمة يف اإلرسال. 

-CDسعة تطوير الربامج مقارنة بأنظمة الفيديو واألقراص املدمجة )

Rom .) 

 تطوير محتوى املناهج املوجودة عرب اإلنرتنت.  سهولة

قلة التكلفة املادية مقارنة باستخدام األقمار الصناعية ومحطات التلفزيوذ 

 والراديو. 
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تغيري نظم وطرق التدريس التقليدية يساعد عىل إيجاد فصل ميلء بالحيوية 

 والنواط. 

  إعطاء التعليم صبغة العاملية والخروج من اإلطار املحيل.

سعة التعليم وبمعنى آخر فإذ الوقت املخصص للبحث عن موضوع معني 

 باستخدام اإلنرتنت يكوذ قليال مقارنة بالطرق التقليدية. 

الحصول عىل آراء العلماء واملفكرين والباحثني املتخصصني يف مختلف املجاالت  

 يف أي قضية علمية. 

 سعة الحصول عىل املعلومات. 

لفصل الدرايس تصبح بمثابة املوجة واملرشد وليس امللقي وظيفة األستا  يف ا

 وامللقن. 

 مساعدة الطالب عىل تكوين عالقات عاملية إذ صح التعبري. 

 (. Classroom without Wallsإيجاد فصل بدوذ حائط )

 تطوير مهارات الطالب عىل استخدام الحاسوب. 

لعلمية عرب اإلنرتنت عدم التقيد بالساعات الدراسية حيث يمكن وضع املادة ا

 ويستطيع الطالب الحصول عليها يف أي مكاذ ويف أي وقت. 

ونظرا لتوّعب الخدمات التي يمكن توظيف هذه التقنية فيها لذا سوف يقترص  

الحديث عن استخدامات خدمات االتصال يف اإلنرتنت بفاعلية يف التعليم ومن أهم 

 (110الخدمات ما يىل :)

 :( يف التعليمElectronic Mailيد اإللكرتوني )ثانيا: استخدامات الرب 

( هو تبادل الرسائل والوثائق باستخدام Electronic Mailالربيد اإللكرتوني )

( أذ الربيد اإللكرتوني 1417الحاسوب ويعتقد كثري من الباحثني أمثال كاتب )

من أكثر خدمات اإلنرتنت استخداما و لك راجع إىل سهولة استخدامه. ويعزو 

(Eager, 1994 نمو اإلنرتنت بهذا الرسعة إىل الربيد اإللكرتوني ويقول: "لو لم )

 يوجد الربيد اإللكرتوني ملا وجدت اإلنرتنت"
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يعد السبب  -الربيد اإللكرتوني -بل ويذهب البعض أبعد من  لك ويقول من أنه

ديل األول الشرتاك كثري من الناس يف اإلنرتنت. ويعد الربيد اإللكرتوني أفضل ب

عرصي للرسائل الربيدية الورقية وألجهزة الفاكس. وإلرسال الربيد اإللكرتوني 

يجب أذ تعرف عنواذ املرسل إليه، وهذا العنواذ يرتكب من هوية املستخدم 

 الذاتية، متبوعة بإشارة @ متبوعة بموقع حاسوب املرسل إليه. 

الخطوة األوىل يف  ويعترب تعليم طالب التعليم عىل استخدام الربيد اإللكرتوني

استخدام اإلنرتنت يف التعليم وقد  كر بعض الباحثني أذ استخدام اإلنرتنت تساعد 

( Listserveاألستا  يف التعليم عىل استخدام ما يسمى بالقوائم الربيدية )

للفصل الدرايس الواحد حيث يتيح للطلبة الحوار وتبادل الرسائل واملعلومات فيما 

 بينهم. 

( حول الوقت الذي يحتاجه الوخص Leu  &Lue, 1997ءل )هذا وقد تسا

لتعلم الربيد اإللكرتوني وعن عالقة الوقت الذي أمضاه املتعلم بالفوائد التي سوف 

يجنيها فقال: "...حقا كثري من الناس يستكثروذ الوقت الذي يمضونه يف التعلم 

 ال" لكنه استثمار حقيقي يف الوقت والجهد وامل ]الربيد اإللكرتوني[

 أما أهم تطبيقات الربيد اإللكرتوني يف التعليم فهي:

( كوسيط بني املعلم والطالب Electronic Mailاستخدام الربيد اإللكرتوني )

إلرسال الرسائل لجميع الطالب، إرسال جميع األوراق املطلوبة يف املواد، إرسال 

الواجبات املنزلية، الرد عىل االستفسارات، وكوسيط للتغذية 

 (.  Feedbackلراجعة)ا

استخدام الربيد اإللكرتوني كوسيط لتسليم الواجب املنزيل حيث يقوم األستا  

بتصحيح اإلجابة ثم إرسالها مرة أخرى للطالب، ويف هذا العمل توفري للورق 

والوقت والجهد، حيث يمكن تسليم الواجب املنزيل يف الليل أو يف النهار دوذ 

 الحاجة ملقابلة األستا . 

استخدام الربيد اإللكرتوني كوسيلة لالتصال باملتخصصني من مختلف دول 

 العالم واالستفادة من خرباتهم وأبحاثهم يف شتى املجاالت. 
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استخدام الربيد اإللكرتوني كوسيط لالتصال بني أعضاء هيئة التدريس واملدرسة 

 أو الوئوذ اإلدارية. 

باملتخصصني يف أي مكاذ بأقل  يساعد الربيد اإللكرتوني الطالب عىل االتصال

تكلفة وتوفري للوقت والجهد لالستفادة منهم سواء  يف تحرير الرسائل أو يف 

 الدراسات الخاصة أو يف االستوارات. 

استخدام الربيد اإللكرتوني كوسيط لالتصال بني الجامعات السعودية يف 

لبالد الغربية فقد املستقبل يكوذ عرب الربيد اإللكرتوني كما تفعل الجامعات يف ا

( أذ الجامعات يف الياباذ وأمريكا والصني وأوربا اعتمدت Scott, 1997 كر )

 الربيد اإللكرتوني كوسيلة اتصال معتمدة. 

استخدام الربيد اإللكرتوني كوسيلة اتصال بني الولوذ اإلدارية بالوزارة والطالب 

 ب. و لك بإرسال التعاميم واألوراق املهمة واإلعالنات للطال 

كما يمكن أيضا استخدام الربيد اإللكرتوني كوسيلة إلرسال اللوائح والتعاميم 

 وما يستجد من أنظمة ألعضاء هيئة التدريس وغريهم. 

وبالجملة فإذ هذه بعض التطبيقات يف الوقت الحارض لخدمة الربيد اإللكرتوني 

وف يولد يف التعليم يف اململكة العربية السعودية، والشك أذ االستخدام س

 استخدامات أخرى أكثر وأكثر مما  كر. 

( يعترب Electronic Mailأخريا وكما سبقت اإلشارة إىل أذ الربيد اإللكرتوني )

 من أكثر خدمات اإلنرتنت شعبية واستخداما و لك راجع إىل األمور التالية: 

سعة وصول الرسالة، حيث يمكن إرسال رسالة إىل أي مكاذ يف العالم خالل   

 لحظات. 

عادة ما تتم يف وقت قد هيأ نفسه للقراءة  -من املستخدم -أذ قراءة الرسالة   

 والرد عليها أيضا. 

 ال يوجد وسيط بني املرسل واملستقبل )إلغاء جميع الحواجز اإلدارية(.   

 كلفة منخفضة لإلرسال.   

 يتم اإلرسال واستالم الرد خالل مدة وجيزة من الزمن .   
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 ملفات إضافية بالربيد اإللكرتوني.  يمكن ربط  

 يستطيع املستفيد أذ يحصل عىل الرسالة يف الوقت الذي يناسبه.   

 يستطيع املستفيد إرسال عدة رسائل إىل جهات مختلفة يف الوقت نفسه.   

 :( يف التعليمMailing Listثالثا: استخدامات القوائم الربيدية )

( وهي تتكوذ من عناوين listم القائمة )القوائم الربيدية تعرف اختصارا باس

بريدية تحتوي يف العادة عىل عنواذ بريدي واحد يقوم بتحويل جميع الرسائل 

املرسلة إليه إىل كل عنواذ يف القائمة. وبمعنى آخر فإذ اللوائح الربيدية املسماة 

)مجموعة املناقوة إلكرتونيا( هي الئحة من عناوين الربيد اإللكرتوني ويمكن 

الشرتاك )أو االنضمام( بالئحة بريدية ما من خالل الطلب من املسلول عنها ا

املسمى بمدير الالئحة. ورغم أذ هناك بعض اللوائح تعمل كمجموعات مناقوة 

فإذ بعضها اآلخر يستعمل يف املقام األول كوسيلة لتوزيع املعلومات. مثال قد 

الوهرية. كما أذ هناك  تستعمل ملسسة متطوعة الئحة بريدية ما لنرش مجلتها

 (.Steele, 1997قوائم بريدية عامة وأخرى خاصة)

وتجدر اإلشارة إىل أذ هناك نوعني من اللوائح أو القوائم ، فهناك قوائم معدلة 

(Moderated mailing List وهذا يعنى أذ أي مقال يرسل يعرض عىل )

أذ ( يقوم باالطالع عىل املقال للتأكد من Moderatorشخص يسمى )

موضوعه مناسب لطبيعة القائمة ثم يقوم بنسخ وتعميم تلك املقاالت املناسبة ، 

( فإذ الرسالة املرسلة ترسل إىل Unmoderatedأما القوائم غري املعدلة )

 (. Eager,1994جميع املستخدمني دوذ النظر إىل محتواها )

تجد من والقوائم العامة تناقش عددا من املواضيع فمهما كاذ اهتمامك سوف 

يواركك هذا االهتمام عىل مستوى العالم، وال يستطيع أحد حرص جميع القوائم 

الربيدية يف العالم؛ ألذ بعضها غري معلن أصال لكن يقدر أذ هناك أكثر من 

 قائمة تناقش عددا من املوضوعات.  25000

( إحدى خدمات االتصال املهمة Mailing Listوتعترب خدمة القوائم الربيدية )

يف  -( Milam,1998عىل حد تعبري ) -اإلنرتنت، ولكن كثري من الناس أخفقوا  يف



                                                      دراسة تحليلية واإلسالمي:التعليم يف العالم العربي إشكالية 

 بد املنعم محمد حسني حساننيأ.د ع

 

 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 132

معرفة توظيف هذه الخدمة يف جميع املجاالت يف الحياة العامة. ومن هنا يمكن 

القول إذ توظيف هذه الخدمة يف التعليم يساعد عىل دعم العملية الرتبوية، ومن 

 أهم مجاالت التطبيق ما ييل:

سماء الطالب يف الفصل الواحد )الوعبة( كوسيط للحوار بينهم تأسيس قائمة بأ 

ومن خالل استخدام هذه الخدمة يمكن جمع جميع الطلبة والطالبات املسجلني 

 يف مادة ما تحت هذه املجموعة لتبادل اآلراء ووجهات النظر. 

بالنسبة لألستا  الجامعي يمكن أذ يقوم بوضع قائمة خاصة به توتمل عىل  

طالب والطالبات وعناوينهم بحيث يمكن إرسال الواجبات املنزلية أسماء ال

ومتطلبات املادة عرب تلك القائمة، وهذا سوف يساعد عىل إزالة بعض عقبات 

 االتصال بني املعلم وطالبه وخاصة الطالبات. 

توجيه الطالب واملعلمني للتسجيل يف القوائم العاملية العلمية )حسب التخصص(  

املتخصصني ومعرفة الجديد، وكذلك االستفادة من خرباتهم لالستفادة من 

 والسلال عن ما أشكل عليهم. 

يمكن تأسيس قوائم خاصة بجميع طالب مدارس و جامعات وكليات اململكة  

 املسجلني بمادة معينة لكي يتم التحاور فيما بينهم لتبادل الخربات العلمية. 

سب االهتمام )علوم رشعية، علوم تأسيس قوائم خاصة باملعلمني يف اململكة ح 

إلخ( و لك لتبادل وجهات النظر فيما يخدم العملية …عربية، رياضيات

 التعليمية. 

كذلك األقسام العلمية يمكن أذ تقوم بتأسيس قائمة بأسماء أعضاء هيئة  

 التدريس املنتمني للقسم لالتصال بهم بأقل تكلفة تذكر. 

ث يمكن للطالب أو األساتذة االتصال االتصال باملهتمني بنفس التخصص حي 

بزمالء لهم من مختلف أنحاء العالم ممن يواركونهم االهتمام يف موضوعات 

معينة لبحث الجديد فيها وتبادل الخربات وهذا بالطبع يتم باستخدام نظام 

 (. Mailing Listالقوائم )
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يات تكوين قوائم بريدية للطلبة والطالبات يف جميع مدارس وجامعات وكل 

اململكة العربية السعودية املهتمني بوئوذ معينة، فمثال يمكن أذ تكوذ هناك 

جمعية مهتمة يف الرتبية، وجمعية أخرى مهتمة يف العلوم الهندسية وثالثة 

وهكذا، وهذه الخدمة تتيح …مهتمة يف الطب ورابعة يف التفصيل والخياطة

تمني بنفس املجال يف الفرصة للطالب لتبادل وجهات النظر مع أقرانهم امله

 اململكة بغض النظر عن املوقع. 

ربط )مد راء، وكالء، عمداء، رؤساء األقسام( يف مدارس وزراة املعارف مثال وهو  

معمول به حاليا يف بعض اإلدارات يف قوائم متخصصة لتبادل وجهات النظر يف 

 عمداء وهكذا. تطوير العملية الرتبوية، أعني بذلك قائمة خاصة للمدراء ومثلها لل

هذه بعض تطبيقات نظام القوائم الربيدية العامة وما  كر فهو عىل سبيل العد 

ال الحرص وإال فهناك تطبيقات أخرى خاصة ببعض األقسام، ثم إذ هناك 

 تطبيقات أخرى سرتى النور يف املستقبل القريب.

 ,News groups, Usenetرابعا: استخدامات نظام مجموعات األخبار )

Net newsيف التعليم ): 

تعد شبكة اإلخباريات أحد أكثر استخدامات اإلنرتنت شعبية، وقبل الحديث عن 

هذه املجموعات تنبغي اإلشارة أذ هذا النوع من الخدمة يأخذ مسميات عدة 

(، أما شبكة Usenet, Net news, Network, News groupsمنها)

Compuserve  فتطلق عليها اسم منتدياتforums يها شبكة وتسم

. Bulletin Board Systemمايكروسوفت نظم لوحات اإلعالذ 

 Uesnet(. لكن البعض يفرق بني هذه األسماء ويرى أذ 1996)هونيكوت، 

( قال: "بالنسبة ملصطلح 1417، لكن كاتب )News groupsتختلف عن 

Netnwes  أوNetwork News  فإنها تحمل نفس معنىUsenet  وتوري

بوكل عام". كما تجدر اإلشارة بأذ هذه  News system إىل نظام األخبار

 الوبكة مثلها مثل اإلنرتنت ليس لها إدارة مركزية أو هيكل تنظيمي.
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ومهما يكن من أمر فإنه يمكن تعريف هذه الخدمة بأنها كل األماكن التي 

 يجتمع فيها الناس لتبادل اآلراء واألفكار أو تعليق اإلعالنات العامة أو البحث عىل

(. وتجدر اإلشارة إىل أذ هناك اآلالف من مجموعات Eager, 1994املساعدة )

األخبار، كل واحدة تركز عىل موضوع معني. ويقدر عدد هذه املجموعات بأكثر 

مجموعة. ومما يميز هذه املجموعات هو أنها مرتبة هرميا  لتسهيل  16000من 

 فروع ثانوية فمثال:إىل  -إذ صح التعبري-العثور عليها وتنقسم كل هرمية 

Comp وهكذا البقية.… تعني كمبيوتر. وتحت هذه الهرمية فروع أخرى 

Sci .تعني علوم 

Rec .تعني اسرتاحة وترفيه 

Soc  .تعني مسائل اجتماعية 

News وهكذا… تعني مواضيع تتعلق باألخبار… 

هناك  -مثل القوائم الربيدية-كما أذ مجموعات األخبار تنقسم إىل قسمني 

( وأخرى غري معدله Moderatedوعة أخبار معدلة )مجم

(Unmoderated ففي حالة استخدام املجموعات املعدلة تمر الرسالة قبل ،)

( يقوم باالطالع عىل الرسالة قبل Moderatorإرسالها إىل شخص يسمى )

 ((.Proctor  &Allen, 1994تعميمها

الكيفية التي  و مستخدمي مجموعات األخبار يختلفوذ يف أنواعها من حيث

يتعاملوذ بها مع مواضيع النقاش الدائرة واملستخدمني اآلخرين، ويمكن 

 تقسيمهم إىل أربع فئات وهم:

( وهم األشخاص الذين لديهم خربة واطالع واسع Wizardsاملتخصصوذ ) 

بموضوع معني يتم مناقوته عىل إحدى مجموعات األخبار ويقوموذ بالرد 

 ا املوضوع املطروح للنقاش. واملواركة اإليجابية يف هذ

( وهم األشخاص الذين يقوموذ بمساعدة Volunteersاملتطوعوذ ) 

املستخدمني عن طريق اإلجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم، وهذه الفئة تعترب 
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مصدرا من مصادر مجموعات األخبار السيما إ ا كاذ هلالء من املتخصصني يف 

 املوضوع املطروح للنقاش. 

( وهم األشخاص الذين ال يواركوذ يف الرد والحوار Lurkers) املتوارين 

ويستفيدوذ من الحديث والحوار الدائر بني تلك املجموعة. وعادة ما يستخدم هذا 

 النوع املورتكني املبتدئني. 

( وهم األشخاص الذين يقوموذ بالرد عىل املقاالت Flamersاملطهروذ ) 

  لك عبارات الوتيمة والتجريح.  واألسئلة التي ال تعجبهم مستخدمني يف

أما عيوب مجموعات األخبار فهي أنها ليست آنية أو مبارشة كما أنها بعيدة عن 

الخصوصية، كما أنها ال تعتمد عىل الصور. وعند الحديث عن مجموعات األخبار 

قد يتبادر إىل الذهن أنها هي نفس القوائم الربيدية لكن هذا ليس صحيح وقد 

 ,Eager؛ Ellsworth, 1994؛ Steel,1997ثني أمثال ) كر بعض الباح

 ( وغريهم الفروق التالية:1996؛ هونيكوت، 1417، كاتب ،1994

 ( اسمه قارئ األخبار. softwareأذ مجموعات األخبار تحتاج برنامج ) 

عند الرغبة يف قراءة مجموعات األخبار البد أذ تذهب إىل نفس املجموعة أما يف  

 ة فالرسالة تأتي إىل بريدك اإللكرتوني تلقائيا. القوائم الربيدي

( يف مجموعات األخبار أما يف Chat Roomيمكن استخدام الحوار املبارش )

 القوائم الربيدية فهذا أمر متعذر. 

عند استخدام مجموعات األخبار ال تعرف كم عدد الذين سوف يقرؤوذ الرسالة 

 سيقرأ الرسالة تقريبا.  أما يف نظام القوائم الربيدية فإنك تعرف من

 يمكن ضبط نظام املجموعات أكثر من نظام القوائم الربيدية عىل حد تعبري 

أما عن تطبيقات مجموعات األخبار فهي موابهة لتطبيقات نظام القوائم 

 الربيدية، وإضافة إىل ما سبق يمكن استخدامها يف التعليم بما ييل:

خبار العاملية املتخصصة لالستفادة من تسجيل املعلمني والطالب يف مجموعات األ 

 املتخصصني كل حسب تخصصه. 
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وضع منتديات عامة لطالب التعليم لتبادل وجهات النظر وطرح سبل التعاوذ 

 واالستفادة بينهم بما يحقق تطورهم. 

( فإنه يمكن Chat Roomsبما أذ مجموعات األخبار تستخدم غرف الحوار )

ع مجموعة متخصصة عىل املستوى العاملي إجراء اتصال بني طالب فصل ما م

 لالستفادة منهم يف نفس الوقت. 

كما يمكن إجراء حوار باستخدام نظام املجموعات بني طالب ثانوية امللك 

عبدالعزيز وثانوية محمود الغزنوي مثال حول موضوع معني السيما إ ا كاذ 

 املقرر متوابه. 

ات ممتازة فهي تقدم املساعدة وبالجملة فتعد مجموعات األخبار مصادر معلوم

يف املجاالت العلمية كالكيمياء وتقنية املعلومات والطرياذ والتاريخ، كما تقدم 

املساعدة يف مجاالت أخرى، ويمكن أذ تكوذ منبعا  للحوارات الحية وفرصة 

 الجتماع أشخاص مختلفني لديهم اهتمامات مورتكة.

 ( يف التعليم.Internet Relay Chatخامسا: استخدامات برامج املحادثة )

( هو نظام يُمّكن مستخدمه من الحديث مع IRCاملحادثة عىل اإلنرتنت )

(. وبتعريف آخر هو برنامج Real timeاملستخدمني اآلخرين يف وقت حقيقي)

يوكل محطة خيالية يف اإلنرتنت تجمع املستخدمني من أنحاء العالم للتحدث 

ب يف جامعة امللك سعود وجامعة امللك فهد كتابة وصوتا، فمثال باستطاعة الطال 

إجراء اجتماع مع طالب جامعة هارفارد يف أمريكا مثال للنقاش يف مسألة علمية. 

كما أنه باإلمكاذ أذ ترى الصورة عن طريق استخدام َكامريا فيديو. كما أذ 

استخدام هذه الخدمة تحتاج استخدام برنامج معني مثل برنامج 

(CUSeeMeأو غرية م ) .ن الربامج املماثلة 

كما تجدر اإلشارة إىل أنه يمكن ألي شخص أذ يورتك يف أي قناة ضمن عدة 

مئات من القنوات املفتوحة التي يمكن تحويلها إىل قناة خاصة بحيث يمكن 

 استخدامها لعدد معني من األشخاص. 
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كثرة ويعترب كثري من الباحثني أذ هذه الخدمة تأتي يف املرحلة الثانية من حيث 

 االستخدام بعد الربيد اإللكرتوني و لك راجع إىل املميزات التالية:

( توفر إمكانية الوصول إىل جميع األشخاص يف جميع أنحاء العالم IRCخدمة )

 يف وقت آني كما أنه يمكن استخدامها كنظام ملتمرات زهيدة التكلفة. 

الب والطالبات إمكانية تكوين قناة وجعلها خاصة لعدد محدود ومعني من الط

 واألساتذة. 

 أنها مصدر من مصادر املعلومات من شتى أنحاء العالم. 

أما أهمية استخدام هذه الخدمة يف التعليم فهي كثرية جدا، منها أذ كثريا من 

( بديال من إجراء مكاملات خارجية، ألنك IRCطالب الجامعات يستخدموذ )

نا. وبالجملة فإذ من أهم ( مجاIRCعندما تكوذ متصال باإلنرتنت، يصبح )

 ( يف التعليم يف اململكة العربية السعودية ما ييل:IRCتطبيقات )

استخدام نظام املحادثة كوسيلة لعقد االجتماعات باستخدام الصوت والصورة 

بني أفراد املادة الواحدة مهما تباعدت املسافات بينهم يف العالم و لك باستخدام 

 Internet Relay( أو )Multi-user Object Orientedنظام )

Chat .) 

بث املحارضات من مقر الجامعة أو الوزارة مثال إىل أي مكاذ يف العالم أو يف أنحاء 

الخ( أي يمكن نقل وقائع …اململكة )جامعات أخرى، الفروع ، قسم الطالبات 

 محارضة عىل الهواء مبارشة بدوذ تكلفة تذكر. 

يل الوزراء ومدراء الجامعات للعالم أو عىل نقل املحارضات املهمة ألصحاب املعا

 الصعيد املحيل بدوذ تكلفة تُذكر. 

( وحيث Distance Learningاستخدام هذه الخدمة يف التعليم عن بعد )

يواجه التعليم يف الوقت الحارض أزمة القبول فإذ استخدام هذه الخدمة بنقل 

للطالب االستماع إىل املحارضات من القاعات الدراسية لجميع الطالب، ويمكن 

 املحارضة وهو يف بيته وبتكلفة زهيدة. 
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يمكن استخدام هذه الخدمة الستضافة عالم أو أستا  من أي مكاذ يف العالم 

 إللقاء محارضة عىل طالب الجامعة بنفس الوقت وبتكلفة زهيدة. 

استخدام هذه الخدمة كحل ملوكلة نقص األساتذة فمثال إ ا كاذ لدى قسم 

بالقصيم التابع لجامعة امللك سعود نقص يمكن تسجيل الطالب  الفيزياء

واستقبال نفس املقرر من مقر الجامعة األساسية بالرياض ويتم ترتيب الجدول 

 بني القسمني. 

عىل مستوى …( استخدام هذه الخدمة لعقد االجتماعات بني )املدراء، مرشفني

ية الرتبوية، وبالطبع دوذ اململكة لتبادل وجهات النظر فيما يحقق تطوير العمل

 االضطرار للسفر إىل مكاذ االجتماع. 

عقد الدورات العلمية عرب اإلنرتنت، وبمعنى آخر يمكن للطالب أو معلم التعليم 

العام أو أي فرد متابعة هذه الدورة وهو يف منزله ثم يمكن أذ يحصل عىل شهادة 

 يف نهاية الدورة. 

ث يستطيع الطالب عقد اجتماعات مع عقد اجتماعات باستخدام الفيديو حي

زمالئهم من مختلف أنحاء العالم ملناقوة مواضيع معينة أو ملناقوة كتاب أو 

فكرة جديدة يف امليداذ، أو مناقوة نتائج بحث ما وتبادل وجهات النظر فيما 

(. كما بمكن استخدام هذه الخدمة لعرض بعض Harris, 1994بينهم )

يات الطبية وكذلك التجارب العلمية وخاصة إ ا كانت التجارب العلمية مثل العمل

التجربة مكلفة، إ  أذ هذا األمر يصل إىل أكرب عدد ممكن من املستفيدين من هذه 

 التجربة. 
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 الفصل السادس: 

التحديات التي تفرضها طبيعة ونوعية املناهج 

التعليمية غري التقليدية )املنهج اإلنرتنتي( عىل 

  ة التقليدية السائدةاملناهج التعليمي

 

 : مقدمة

اتجهت أنظار كثري من املجتمعات ىف الوقت الحارض إىل استخدام شبكات  

اإلنرتنت ىف التعليم وإلغاء البنية التعليمية التقليدية من مدارس ومعلمني وغري 

 لك وأصبح املتعلم يتعلم من خالل منهج إنرتنت وقتما يواء دوذ التقيد 

حضور حصص دراسية أو تقوية أو دروس خصوصية؛ بالذهاب للمدرسة أو 

ولعل  لك النمط سوف يزداد يف املستقبل بحيث يتم إلغاء املدارس تدريجيا ويحل 

اإلنرتنت واملنهج اإلنرتنت بديال عنها؛ وفيما ييل عرض ملرشوع مقرتح لوضع 

مناهج التعليم العام باململكة العربية السعودية عىل اإلنرتنت )كدراسة حالة 

 لبعض البلداذ العربية(:

خطة مقرتحة لوضع مناهج التعليم العام يف اململكة عرب اإلنرتنت: )دراسة  

 تجربة اململكة العربية السعودية كمثال(

إذ إدخال اإلنرتنت يف الفصل الدرايس يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية 

األصعدة واملستويات فقد بدأت أمر مهم جدا ينبغي أذ يتم التفكري فيه عىل كافة 

تضمن إدخال  -خالل السنوات القادمة -معظم الدول بوضع خطة رسمية 

 Clintonاإلنرتنت لكل فصل درايس وقد دعا الرئيس األمريكي كلينتوذ ))

املكتبات  1994( يف يناير States Unionعندما ألقى خطابا التحاد الواليات )

كية إىل رضورة االرتباط يف اإلنرتنت ووَضع عام يف جميع الواليات املتحدة األمري
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كحد أقىص لهذه املكتبات. لكن الحقيقة التي يجب عدم إغفالها هي أذ  2000

املجتمع السعودي بحاجة إىل تهيئة لهذا األمر فال زلنا نعاني من محو أمية 

الحاسب اآليل ولم نبدأ بعد باإلنرتنت، ثمة عوامل أخرى تقف أمام التطبيق ومن 

أهمها اللغة التي تعترب مهمة لكي تتم االستفادة الكاملة من اإلنرتنت وكذلك 

عدم وجود خطة حكومية مورتكة بني وزارة املعارف والرئاسة العامة لتعليم 

البنات للعمل سويا، وإذ كانت وزارة املعارف قد بدأت بوضع األسس األولية 

 التعليم" إال أنني يف هذه لربنامج "املرشوع الوطني الستخدام الحاسب اآليل يف

العجالة سوف أطرح فكرة إنواء "املنهج اإلنرتنت" كمرحلة أوىل لهذا املرشوع 

 لكي تتاح فرصة االستفادة منه ملن هو مرتبط يف اإلنرتنت أصال.

 فكرة املرشوع:-1

تقوم فكرة املنهج اإلنرتنتي يف شكلها النهائي عىل إيجاد موقع إلكرتوني موحد 

جميع مناهج التعليم العام )املرحلة االبتدائية، املتوسطة، الثانوية( يوتمل عىل 

ويتم تحميل هذا املوقع عىل شبكة اإلنرتنت حيث تتاح لجميع الطالب للدخول 

لذلك املوقع بدوذ مقابل، إضافة إىل  لك البد أذ يكوذ هذا املنهج وفق الرشوط 

في ونفيس وتكنولوجي، العلمية والتي من أهمها أذ يكوذ مبني عىل أساس فلس

 ولعيل أتناول هذه األساس التكنولوجي بنوع من التفصيل. 

 أهداف املنهج اإلنرتنتي: -2

تصميم املناهج الدراسية )املكتوبة( بطريقة الوحدات الدراسية ووضعها يف 

 موقع عىل اإلنرتنت. 

فس إتاحة الفرصة للطالب والطالبات الداخلني للموقع السرتجاع ما درسوه يف ن

 اليوم أو عىل األقل دراسته مرة أخرى بطريقة معينة. 

 حل موكلة الغياب واملرض لدى بعض الطالب بمتابعة املناهج من منازلهم. 

وضع أنوطة مصاحبة للمناهج وكذلك أسئلة ومواقف معينة تساعد عىل الفهم 

 واالستذكار. 
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مادة العلوم ( للمواضيع املرتبطة ببعضها البعض مثل يف Linkوضع توصيالت )

ربط املادة ببعض املواقع التي تساعد عىل الفهم ومثل  لك املكتبات والكتب التي 

 تناولت املوضوع بنوع من التفصيل يف حالة رغبة الطالب بالرجوع للموقع. 

 حل مواكل الدروس الخصوصية. 

سوف يتعلم بطريقة حل مواكل طرق التدريس التقليدية،  لك أذ الطالب 

 . هدرسمغايرة ملا 

 ربط الطالب بالتعلم حتى وهو خارج املدرسة. 

 نرش ثقافة املعلوماتية لدى الطالب. 

إىل غري  لك من األهداف التي سوف تتحقق بطريقة مبارشة أم غري مبارشة بعد 

 استخدام الطالب لهذا النوع من التعليم.

 دواعي املرشوع:-3

 ية ومن أهمها:ال شك أذ فكرة املرشوع منطلقة من عدة مربرات أساس

 املربرات الداخلية: هناك دواٍع داخلية للتطوير واملتمثلة بما ييل:

 التغري االجتماعي. 

 كثرة امللتحقني يف التعليم. 

 زيادة الطلب عىل التعليم. 

 تلبية متطلبات سوق العمل. 

 االنفتاح العاملي. 

املربرات العاملية: ال شك أننا جزٌء من هذا العالم الذي ترابطت أطرافه وأصبح 

 بمثابة القرية الواحدة وتتمثل هذه املربرات بما ييل: 

 ثورة االتصاالت. 

 االنفجار املعريف. 

 العوملة وآثارها. 

 تقنية واملعلومات ومعلوماتها 
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ث التي تمت يف مجال تقنية املربرات العلمية والبحثية: توري الدراسات والبحو 

 املعلومات ومن أهم هذه املربرات ما ييل: 

 توصيات املنظمات الرتبوية العاملية. 

 نتائج البحوث والدراسات. 

 التجارب العاملية يف تطوير املناهج عرب اإلنرتنت. 

وبالجملة فإذ من أهم دواعي التطوير هو رضورة إعداد طالبنا ملواجهة تحديات 

دي والعرشين )عرص املعلوماتية(. ثم إذ استخدام هذه التقنية يف القرذ الحا

 املدارس سيكوذ رضورة ولذا البد من اإلعداد لهذا األمر.

 محتويات املنهج اإلنرتنتي: -4

ال شك أذ املوقع ينبغي أذ يحتوي عىل كم هائل من املحتويات الرئيسية 

 التي يجب تكوذ يف املوقع واملساعدة يف عملية التعليم والتعلم ومن أهم العنارص

 هي: 

محتويات املواد بكاملها )لغة عربية، علوم، علوم رشعية، علوم 

 إلخ(. …اجتماعية

 األنوطة املصاحبة لهذه املحتويات. 

 الكتب واملراجع التي يحتاجها الطالب عند الرغبة باالستزادة عن موضوع معني. 

( Linkوع ووضع توصيلة )املكتبات العلمية املتخصصة والتي تتناول املوض

 للوصول لتلك املكتبات. 

أسماء املعلمني املتخصصني يف بعض املواد وعناوينهم وإمكانية االستفادة منهم 

 خارج الدوام الدرايس. 

 اللوائح وأنظمة االختبارات املتعلقة بهذه املواد. 

 متطلبات املرشوع: -5

وضع يف الحسباذ ومن ال شك أذ لكل مرشوع جيد مقومات أساسية ينبغي أذ ت

أهم املقومات هي املقومات املادية والبرشية ولعيل أتحدث عن كل عنرص بنوع 

 من اإليجاز.
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 املقومات املادية: -أ

املادة هي أساس كل عمل وبدوذ مادة ال يمكن العمل ولذا فإذ املرشوع يحتاج 

 إىل تمويل مادي مكثف يف البداية لكي يغطي النفقات التالية:

 جهزة األساسية والربامج للوزارة وإلدارات التعليم وللمدارس. رشاء األ 

 تصميم الربامج الرتبوية. 

 الدعم الفني والصيانة. 

 تدريب املعلمني واإلداريني عىل االستفادة من املوقع. 

 التوعية اإلعالمية لهذا األمر. 

 املقومات البرشية:  -ب

املقومات املادية، والعالم  ويف الحقيقية فإذ املقومات البرشية هي أشد من

العربي يعاني من قلة املتخصصني يف مجال املعلوماتية، والذي أميل إليه هو 

رضورة تدريب معلمني عىل بعض الربامج التي يمكن بواسطتها إنتاج املنهج 

( وغريها من الربامج التعليمية. ثم بعد Autherwereاإلنرتنت مثل برنامج )

 يئا. لك يتم التطوير شيئا فو

 خطة املرشوع:-6

ال شك أذ وضع خطة رئيسية للمرشوع يعترب أمرا  رضوريا للغاية ولكي ينجح 

 املرشوع البد من تقسيمه إىل مراحل وهي كالتايل:

 املرحلة األوىل: 1

توكيل لجنة متخصصة يف مجال املعلوماتية لدراسة الواقع الرتبوي وتجارب 

سية والتكنولوجية للمنهج اإلنرتنتي الدول األخرى ووضع األسس الفلسفية النف

 وسوف أتحدث عن هذا بنوع من التفصيل يف نهاية هذه الورقة.

 املرحلة الثانية:  2

تفريغ عرشة معلمني من وزارة املعارف وعرش معلمات من الرئاسة العامة 

( ويفضل من يعرف اللغة Authorwereلتعليم البنات وتدريبهم عىل برنامج )

ه خلفية يف الحاسب اآليل. عىل أذ يكوذ هناك تنوع من املعلمني اإلنجليزية ولدي
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)التخصصات مثال علوم عربية وآخر علوم وثالث علوم رشعية وهكذا(. وبعد 

 لك يتم تصميم منهج معني ثم يتم اختباره من قبل الطلبة والطالبات 

واالستفادة من املالحظات ثم بعد  لك يبدأ العمل بعد وضع خطة مدروسة 

 يع املناهج. لجم

كما تجدر اإلشارة إىل أنه يمكن البدء يف هذا املرشوع ولو لم يتم توفري األجهزة يف 

جميع املدارس ألذ اإلنرتنت موجودة يف معظم البيوت عىل أنه ينبغي عدم الربط 

 بني دخول اإلنرتنت للمدارس وهذا املرشوع. 

 عوائق املرشوع:-7

 عقبات والتي من أهمها ما ييل:ال شك أذ هذا املرشوع يكتنفه بعض ال

 أذ البنية التحتية تحتاج إىل رأس مال ضخم يف املرحلة األوىل. 

بدراسة لواقع تقنية املعلومات يف اململكة نجد أذ البنية التحتية البرشية والتقنية 

قليلة جدا سواء  عىل مستوى الوزارة أو عىل مستوى إدارات التعليم أو عىل 

 مستوى املدارس. 

تأهيل املعلمني قبل الخدمة باملهارات الالزمة الستخدام الحاسب اآليل  ضعف

 واإلنرتنت. 

عدم وجود فنيي مختربات ملعامل الحاسب اآليل أسوة بمختربات العلوم  ( 10

 الفيزياء. 

 عدم توفر برامج تدريبية للمعلمني ومتخصيص املختربات.  (11

 مجال اإلنرتنت فعمر قلة املتخصصني حتى عىل مستوى الجامعات يف (12

اإلنرتنت ال يتجاوز عرش سنوات ولذا فإذ املتخصصني يف تقنيات التعليم يف 

 الجامعات السعودية هم قلة قلية فأكثرهم تخرج قبل هذا التاريخ. 

قلة الربامج الرتبوية املكتوبة يف اللغة العربية لكي يمكن االستفادة منها يف  (13

وضع خطة زمنية مدروسة قد تساهم يف تذليل  هذا املجال. ويف الحقيقة فإذ

بعض هذه الصعوبات والعقبات، األمر الذي يجعلنا نلكد عىل رضورة البداية يف 

 املرشوع ولو بخطة بعيدة املدى. 
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 .مام استخدام اإلنرتنت يف التعليمسابعا: العوائق التي تقف أ

ل الحديثة لها بعض إذ املتتبع لهذه التقنية يجد أذ اإلنرتنت كغريها من الوسائ

العوائق، وهذه العوائق إما أذ تكوذ مادية أو برشية. ثم إذ املتتبع للعقبات التي 

تواجه الدول األخرى يجد أذ هناك توافق مع الواقع الحايل للتعليم العايل يف 

 اململكة العربية السعودية. وأهم العوائق هي:

 أوال: التكلفة املادية:

ة لتوفري هذه الخدمة يف مرحلة التأسيس أحد األسباب التكلفة املادية املحتاج

الرئيسية من عدم استخدام اإلنرتنت يف التعليم يف اململكة العربية السعودية.  لك 

أذ تأسيس هذه الوبكة يحتاج لخطوط هاتف بمواصفات معينة، وحواسيب 

ات. معينة. ونظرا لتطور الربامج واألجهزة فإذ هذا يُضيف عبئا آخر عىل الجامع

وال شك أذ بعض الجامعات ال تستطيع أذ توفر هذا خالل سنوات قليلة ثم إذ 

مالحقة التطور مطلب أسايس من مطالب القرذ ولهذا البد من النظر إىل هذا 

 بعني االعتبار عند التأسيس.

 ثانيا: املواكل الفنية:

 االنقطاع أثناء البحث والتصفح وإرسال الرسائل لسبب فني أو غريه موكلة

تواجهها الجامعات يف الوقت الحارض، مما يضطر املستخدم إىل الرجوع مرة 

أخرى إىل الوبكة وقد يفقد البيانات التي كتبها. ويف معظم األحياذ يكوذ من 

 الصعوبة الدخول للوبكة أو الرجوع إىل مواقع البحث التي كاذ يتصفح فيها.

 ثالثا: اتجاهات املعلمني نحو استخدام التقنية:

ت العوائق املالية أو الفنية هي السبب الرئييس من استخدام التقنية، بل إذ ليس

( يف دراسته Michels,1996العنرص البرشي له دور كبري يف  لك، وقد  كر )

لنيل درجة الدكتوراه التي تقدم بها لجامعة مينسوتا والتي كانت بعنواذ 

إلنرتنت من قبل أعضاء )استخدام الكليات املتوسطة لإلنرتنت: دراسة استخدام ا

هيئة التدريس( أنه بالرغم من تطبيقات اإلنرتنت يف املصانع والغرف التجارية 

واألعمال اإلدارية إال أذ تطبيقات)استخدام( هذه الوبكة يف التعليم أقل من 
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عىل McNeilاملتوقع ويسري ببطء شديد عند املقارنة بما ينبغي أذ يكوذ. وشدد 

أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام هذه التقنية "إذ البحث يف اتجاهات 

وأهميتها يف التعليم، أهم من معرفة تطبيقات هذه الوبكة يف التعليم" 

(McNeil, 1990 ،P.2 .) 

أما عن أسباب هذا العزوف من بعض أعضاء هيئة التدريس فهو راجع إىل عدم 

نيا، وعدم الوعي بأهمية هذه التقنية أوال، وعدم القدرة عىل االستخدام ثا

استخدام الحاسوب ثالثا. والحل هو رضورة وضع برامج تدريبية للمعلمني 

خاصة بكيفية استخدام الحاسب اآليل عىل وجه العموم أوال وباستخدام اإلنرتنت 

 عىل وجهة الخصوص ثانيا، وعن كيفية استخدام هذه التقنية يف التعليم ثالثا. 

 رابعا: اللغة:

كتوبة يف اإلنرتنت باللغة اإلنجليزية؛ لذا فإذ االستفادة نظرا ألذ معظم البحوث امل

الكاملة من هذه الوبكة ستكوذ من نصيب من يتقن اللغة وهم قلة قليلة يف 

 الجامعات السعودية. ومن هنا يمكن القول البد من إعادة النظر يف ما ييل:

 إعادة تأهيل أساتذة الجامعات يف مجال اللغة. 

نات باللغة العربية لكي يتسنى للباحثني االستفادة من رضورة بناء قواعد بيا

 تلك الوبكة. 

 خامسا: الدخول إىل األماكن املمنوعة:

إذ األمن الفكري واألخالقي واالجتماعي والسيايس من أهم املبادئ التي تلكد 

عليها امللسسات التعليمية بجميع مراحلها التعليمية، بل أذ من أهداف املدارس 

حماية السابقة الذكر. ونظرا ألذ االشرتاك يف شبكة اإلنرتنت ليس توفري هذه ال

محصورا عىل فئة معينة مثقفة وواعية لالستخدام، لذا فمن أهم العوائق التي 

تقف أمام استخدام هذه الوبكة هي الدخول إىل بعض املواقع التي تدعو إما إىل 

لتمرد والعصياذ عىل والة أمر الر يلة ونبذ القيم والدين واألخالق أو أنها تدعو إىل ا

املسلمني وعلمائهم وموايخهم، وكل هذا تحت اسم التحرر والتطور ونبذ الدين 

وحرية الرأي إىل غري  لك من الوعارات الزائفة. وللحد من هذا قامت بعض 
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امللسسات التعليمية بوضع برامج خاصة أو ما يسميه البعض بحاجز الحماية 

(Firewallتمنع الدخول ل ) تلك املواقع. لكن الحقيقة كما قال مادوكس

Maddux  من الصعوبة حرص هذه املواقع لكن التوعية بأرضار هذه املواقع هو

 النتيجة الفعالة.

 :( Search Enginesسادسا: كثرة أدوات )مراكز( البحث )

من املوكالت أو العوائق التي تقف أمام مستخدمي شبكة اإلنرتنت هي كثرة 

 ,Yahooو كما يسميها البعض بمراكز البحث والتي من أهمها أدوات البحث أ

Lycos, Alta-Vista, Excite, Infoseek ،..…WebCrawler 

واإلنرتنت عبارة عن محيط عظيم االتساع واالنتوار وبالتايل فإذ عملية البحث 

عن معلومة معينة أو موقع معني أو شخص معني سوف تكوذ يف غاية الصعوبة 

((. Search Enginesألدوات املساعدة عىل عملية البحث ما لم تتوفر ا

 ,Gopherوهناك العديد من مراكز البحوث )أدوات البحث( يف اإلنرتنت وهي )

Wais, FTP, Telnet .وقد أرشت إليها عند الحديث عن البحث يف اإلنرتنت )

 هذا إذ السلال الحقيقي هو ما الطريقة املثىل للبحث يف اإلنرتنت؟ اذ اإلجابة عىل

السلال ليست صعبة وليست سهلة يف نفس الوقت عىل حد تعبري مالو. إذ البحث 

يف اإلنرتنت هو بمثابة البحث يف مكتبة كبرية، بل إذ البعض يسمي اإلنرتنت 

( Maloyيرى الباحث مالو ) -اتساع اإلنرتنت -"باملكتبة الكربى". ولهذا السبب 

 The Internet Researchنت)يف كتابة املعروف دليل الباحث يف اإلنرت 

Guide:أنه عند البحث يف اإلنرتنت البد من اتباع ما ييل ) 

 رضورة تحديد الكلمة )الكلمات( األساسية يف البحث. 

 لخ( الذي سوف تبحث فيه. إ…حدد الفن ) علوم، اجتماع

 ( الذي سوف تبحث فيه. Search Engineحدد املركز أو املوقع)

أذ بعض أدوات البحث بدأت تتخصص شيئا فويئا،  ومما تجدر اإلشارة إليه

اهتمت يف املعلومات الجغرافية  Infoseekأعني بذلك أذ بعض املواقع مثل 

فقد ركز عىل األمور  Yahooواألطالس وغريها أو عىل األقل ركزت عليها أما 
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الرتبوية وهكذا. ويتوقع بعض الباحثني يف هذه الوبكة نمو التخصص يف 

لقريب العاجل. كما تجدر اإلشارة إىل أذ هناك برامج حديثة تقوم اإلنرتنت يف ا

أداة فقط لكل  20-10بالبحث يف أكثر من أداة يف آذ واحد، وغالبا ما تجمع ما بني 

 مرة. 

 سابعا: الدقة والرصاحة:

( إىل أذ نتائج البحوث أشارت إىل أذ الباحثني عندما Gilsterأشار قليسرت ) 

من اإلنرتنت يعتقدوذ بصوابها وصحتها وهذا خطأ يف يحصلوذ عىل املعلومة 

البحث العلمي  لك أذ هناك مواقع غري معروفة أو عىل األقل موبوهة. ولهذا فقد 

( الباحثني واملستخدمني للوبكة بأذ يتحروا الدقة Scottنَصح سكوت )

 والرصاحة والحكم عىل املوجود قبل اعتماده يف البحث.
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 الفصل السابع

تواجه العالم اإلسالمي يف ضوء  يالتحديات العامة الت

 ثقافة املعلومات وعوملة الثقافة

 

 مقدمة

لعل تحديد طبيعة تحديات املستقبل التي قد تواجه التعليم يف العالم اإلسالمي لها 

أهميتها _ إىل حد ما _ يف تصور طبيعة مدرسة املستقبل ويمكن _ تصنيف تلك 

 ما ييل:التحديات املستقبلية في

تواجه ثوابت األمة اإلسالمية )الدين _ اللغة _ الهوية الثقافية  التي( التحديات 1

 الذاتية...إلخ(

 تواجه القيم واألخالقيات اإلسالمية. التي( التحديات 2

( تحديات تواجه األمة اإلسالمية ناشئة من التخلف العلمي التكنولوجي بالعالم 3

التفكري السائد ومنهج البحث العلمي بالعالم  اإلسالمي كدالة للتخلف يف نمط

 اإلسالمي.

( تحديات تتعلق بالتنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية بالعالم 4

 اإلسالمي. 

 ( تحديات تتعلق باملسألة السكانية والبيئية.5

 ( تحديات تتعلق بالبنية التعليمية بالعالم اإلسالمي.6

الرتويج ملفهوم ثقافة العوملة )سبق التحدث  ( تحديات تواجه التعليم يف ضوء7

 عنها يف إشكاليات تتعلق بطبيعة الثقافة(. 

تلك التحديات املستقبلية وغريها الكثري هي باألصل تحديات نابعة من طبيعة 

إشكالية الثقافة يف عرص العوملة فما املقصود بتلك اإلشكالية وعالقتها بإشكالية 

 ؟ارض واملستقبلحليم يف الالتع
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 إشكالية الثقافة )عوملة الثقافة( يف عرص العوملة يف الحارض واملستقبل

 مفهوم الثقافة بوجه عام ومفهوم عوملة الثقافة بوجه خاص

سابقة واتضح أذ هناك  فصولتمت اإلشارة ملفهوم الثقافة بوجه عام يف 

نا ولذا فقد انتقي تعريفات متعددة للثقافة كلها قارصة عن بياذ معنى الثقافة.

أحد التعاريف الوائعة، العتقادنا بأنه يوتمل عىل كافة املجاالت التي يرتكز 

عليها بحثنا يف هذا املجال، وهو تعريف للدكتور محمد عيل حوات، يصف فيه 

الثقافة بأنها منظومة متكاملة، تضم النتاج الرتاكمي ملجمل موجات اإلبداع 

وتومل بذلك كل مجاالت اإلبداع يف  واالبتكار التي تتناقلها أجيال الوعب الواحد،

الفنوذ واآلداب والعقائد واالقتصاد والعالقات اإلنسانية، وترسم الهوية املادية 

والروحية لألمة لتحديد خصائصها وقيمها وصورتها الحضارية، وتطلعاتها 

 [111املستقبلية ومكانتها بني بقية األمم.]

املميز لكل أمة، فهي غري قابلة وبهذا فإذ الثقافة إرث تاريخي يحمل الطابع 

للعوملة، إ  أذ محاولة عوملة أي ثقافة تعني يف الحقيقة السعي إىل بسط هيمنتها 

عىل الثقافات األخرى، إما بطمسها أو تحييدها يف عدد من املجاالت، وهذا ما 

 سيتضح لنا خالل متابعتنا للسطور القادمة.

 العوملة وثقافة الرشكات متعدية الجنسيات *

لقد أصبحت الرشكات متعدية الجنسيات اليوم جوهر النظام الرأسمايل الحديث، 

فهي الالعب الرئييس يف صنع القرارات املتعلقة بنوعية اإلنتاج وحجمه وكيفيته، 

وطرق توزيعه وقنوات نقله، وكل ما يتعلق باإلنتاج والتوزيع من حيث الزماذ 

خلفية، بل إذ هذه الرشكات باتت هي واملكاذ والتحركات والرتابطات األمامية وال

املسلولة عن تحديد حاجات املستهلك نفسه، فلم تعد يف حاجة لتقصيها ثم 

العمل عىل إشباعها، خاصة وأذ املستوى الحضاري الذي وصل إليه هذا املستهلك 

يضمن له إشباعا كليا أو شبه كيل لكافة حاجاته األساسية والكمالية، وعليه 

باتت معنية اليوم بإقناعه بحاجته إىل منتجات جديدة قد ال فإذ هذه الرشكات 

ا لها عىل اإلطالق، عرب وسائل الدعاية الرخيصة، ثم تقديمها له  يكوذ محتاج 
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بصورة استهالكية غري نهائية، بمعنى أنها ال تصمم إلشباع الحاجات املطلوبة 

لتي تكوذ بوكل كامل، بل يتم ترك هامش واسع لخطط التطوير املستقبلية، وا

يف الكثري من األحياذ قد أعدت قبل سنوات عدة، و لك إلحداث حاجات جديدة 

فيما بعد، تتم إثارتها، ثم الدعوة إليها من جديد، بوسائل إبهار جديدة، ومظاهر 

 جذب وتسويق أكثر جدة.

إذ هذا "النظام املتعدي للجنسيات" يستند يف طبيعة وجوده وامتداد عالقاته عىل 

شديدة التعقيد، تبدأ من امللسسات الدولية  ات الطابع االقتصادي  شبكة أخرى

مثل منظمة التجارة العاملية، البنك وصندوق النقد الدوليني، ومنظمة التنمية 

ا بمنظمات ثقافية دولية أخرى مثل اليونسكو، ووصوال  والتعاوذ الدولية، مرور 

األطليس واالتحاد  إىل املنظمات واألحالف السياسية والعسكرية، مثل: حلف

 األوربي.

كما تلعب الجامعات ومراكز البحث والتدريب أيضا دورا ال يقل أهمية، بينما 

ترتبط كل من وكاالت األنباء الدولية ورشكات اإلعالذ وشبكات التلفزة األرضية 

والفضائية ومواقع شبكة اإلنرتنت غالبا مع الرشكات متعدية الجنسيات بصالت 

حمل عىل عاتقها مهمة نرش السلوكيات واألفكار التي تضمن أكثر وضوحا، إ  ت

صهر أكرب عدد ممكن من ثقافات العالم يف بوتقة الثقافة املعوملة،  ات الطابع 

 [112االستهالكي الغربي املوحد.]

والخطر األكرب يف هذه السياسة ال يقترص عىل نرش الثقافة االستهالكية التي 

ة الجنسيات فحسب، بل تتم أيضا محاولة تسعى لبسط نفو  الرشكات متعدي

عوملة السلوك املهني والوظيفي يف العالم كله، وحتى توحيد املفاهيم العلمية، 

والسياسية، وكل ما يتعلق بالنواط اإلنساني، ثم اعتماد هذه املفاهيم الغربية 

فعىل  املعوملة باعتبارها الحل العاملي األفضل، والوحيد لكافة مواكل البرشية.

( أذ مفهوم العوملة ال يخرج كثريا عن تعبري 1992سبيل املثال، يرى فريجوسوذ )

( يف اعتبارهما أذ 1999أديولوجية الرأسمالية، و كذلك كل من بورديو َو واكانت )

للعوملة مهمة تتمثل يف إغراق أعراض اإلمربيالية ضمن دعاوى العاملية الثقافية و 
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حي لوعوب العالم الثالث و عىل وجه [، مما يو 113الحتمية االقتصادية ]

الخصوص و بأذ هذا التوسع الطاغي ألدوات العوملة يبدو وكأنه  و طبيعة 

حديدية غري قابلة للكرس أو االلتواء، األمر الذي يصفه االقتصادي الدكتور جالل 

أمني، بأنه أشبه بالتعاليم الدينية املقدسة التي كاذ رجال الدين األوربيوذ 

وعوبهم، يف القروذ الوسطى، ثم يطالبونهم بالطاعة وهم عمياذ! يقدمونها ل

ومع تصاعد وترية الليربالية والدعوة إىل الحرية، لم يعد من السهل إيقاف هذا 

الضخ املسعور للقيم واألفكار الغربية عرب قنواتها اإلعالمية عىل جميع شعوب 

 وجه هذا التيار الوقوف يف -إذ لم يكن مستحيال–العالم، حتى بات من الصعب 

الهائل، وإال تعرضت شعوب العالم الثالث لحملة أكثر وحوية لالنتقاد والقذف 

 بكل صفات االنغالق والتخلف والرجعية.

من جهة أخرى، نرشت مجلة "ريدرز دايجست" الوهرية، يف عددها الصادر يف  

موضوعا تحت عنواذ )هوليود واألكا يب الثالث  1995شهر أكتوبر لعام 

أيا كاذ -كربى(، أشارت من خاللها إىل السياسة الهوليودية يف عرض األفالم ال

عرب اعتمادها عىل مربرات ثالث كربى:  -مضمونها ومستواها الثقايف واألخالقي

أولها أذ هذه األفالم تهدف إىل التسلية فقط دوذ التأثري عىل أحد، والثانية أنها 

ه فإذ الناس هم املالموذ عىل أي خطأ تعكس الحقيقة التي يمثلها املجتمع، وعلي

أو نقد يمكن أذ يوجه إىل هذا الفيلم أو  اك، وأما الثالثة، والتي تبدو أكثرها براءة 

وعفوية، فهي االدعاء بأذ هوليود تعتمد عىل أ واق املواهدين يف انتقاء 

لست مضطرا  -كما تضيف املجلة-عروضها، وبالتايل فإنك عزيزي املواهد 

ألفالم التي ال ترغب فيها، وبإمكانك أذ تغري وجهتك نحو القناة ملواهدة ا

 [... إنها حقا قمة الديمقراطية!114التلفزيونية التي تحب بكبسة زر]

لعلك أخي القارئ تتفق معنا عند هذه النقطة برضورة التساؤل حول صحة 

، وبكل لفتح فضائنا اإلعالمي والثقايف -أو لنقل األكا يب-اعتماد هذه املربرات 

هذه البساطة، لكل ما يرد إلينا من الخارج بقضه وقضيضه. وحتى نصل إىل 

نفاجأ كل يوم بكم هائل من الربامج   سنظل -كما يبدو -إجابة شافية فإننا 
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واألفالم التي باتت تقدم عىل أنها لكافة أفراد األسة، يف حني أنها يف 

حتوي بوكل أو بآخر عىل ليست كذلك عىل اإلطالق، فهي غالبا ما ت  الحقيقة

أو مواهد العنف  -إذ لم نقل اإلباحية-جرعة ال بأس بها من املواهد العاطفية 

الدموية. بل إذ برامج األطفال بحد  اتها باتت مألى بهذا الغثاء الذي قلما ينتبه 

وقد امتد هذا الرسطاذ الخبيث بوكل سيع ومفاجئ، خالل  إليه أولياء األمور.

ة املاضية، إىل ألعاب الفيديو و املجالت املصورة ومواقع اإلنرتنت السنوات القليل

اللذاذ -املتاحة للجميع وبأسهل الطرق حول العالم، حتى لم يعد الجنس والعنف 

شيئا غريبا عىل األطفال واملراهقني يف  -يقدماذ ولألسف الوديد بأبوع الصور

لناشئ يف مأمن من  لك. إذ الدول الغربية، كما ال يبدو، يف املقابل، أذ جيلنا ا

االعتماد عىل أ واق املواهدين يف تربير املواد التي تقدم إىل عامة الناس، ويرغموذ 

عىل دخولها إىل عقر ديارهم، أتاحت ملحطات التلفزة األمريكية أذ تعرض يف 

 -من الجرائم الوحوية  406فيلما بوليسيا، توتمل عىل  115مطلع التسعينات 

مما جعل الجرائم املقدمة عىل الواشة تزيد  -ى الدراساتكما أحصتها إحد 

بعرشين ضعفا عىل الجرائم التي تحدث عىل أرض الواقع، فيما يلكد البعض أذ 

 [115كال الرقمني ملهلني لالزدياد.]

عىل -وهكذا بات الفن الذي كاذ ترجمان ا لعالم "املعنى"، مرآة لعالم "الصورة" 

وتحولت السينما التي سميت يف بداياتها  -ادلحد تعبري د. غالم عيل حداد ع

بالفن السابع، إىل مرآة لالبتذال يف أحط أنواعه، فيما قام املنتجوذ باستغالل 

الجنس الذي اكتوف بأنه السلعة األكثر رواجا، وكأذ عدساتهم ليس 

باستطاعتها التعبري إال بلغة األجساد املأجورة، لتقوم محطات التلفزة فيما بعد 

نقل ما كاذ حكرا عىل دور العرض إىل املنازل كل ليلة، وتصبح مراقبة  بمهمة

 [116الفرد لصالحية ما يعرض عليه وعىل أفراد أسته شبه مستحيلة.]

وعرب هذا التحالف القائم بني الرشكات العاملية ووسائل اإلعالم، ومع تحول هذه 

ح املادي، والتوّسع األخرية إىل رشكات تجارية بحد  اتها، تقوم أساسا عىل الرب

القاري القتسام األسواق العاملية واحتكارها بأيدي القلة، فإنه من الطبيعي جدا، 
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والحال هذه، أذ تنحط الثقافة العاملية إىل أدنى املستويات، وأذ يتم تصنيف أفراد 

هذا العالم ،الذي يسعى البعض لتحويله إىل قرية صغرية، حسب "املاركات" 

ل مورتياتهم شعاراتها، أو حسب مصادر معلوماتهم التي التجارية التي تحم

تمطرهم بها مئات الصحف واألقنية الفضائية ومواقع الوبكة العنكبوتية. 

ولكي نتبني مدى تأثري هذه األدوات اإلعالمية الطاغية عىل عقول الجمهور 

 املتلقي، وتحديد أفكاره وترصفاته اليومية، نذكر التجربة التي قام بها "فانس

عرب مراقبة االنطباع الذي يرتكه عرض ومضات سيعة لعلب من   باكارد"

املثلجات خالل مواهد متفرقة ألحد األفالم السينمائية، وبوكل هاميش دوذ أذ 

يوعر املواهدوذ بأنهم قد انتبهوا لألمر، وكانت النتيجة أذ مبيعات دار السينما 

لالستنتاج بأذ "الدعاية أثناء العرض قد ازدادت بوكل ملحوظ، مما دفع به 

الباطنية" توكل أسلوبا فعاال لإلقناع الذي ال يوعر به املتلقي حتى يفكر يف 

وبما أذ هذه الدراسة قد وردت يف كتابه "املقنعوذ املستوروذ" يف عام   مقاومته.

[، فإذ هذا األثر سيبدو مضاعفا اليوم مع التقدم الهائل يف وسائل 117]1957

ة عىل جانب الالوعي لدى املتلقي. إ  يعتمد الكثري من منتجي اإلبهار، والسيطر 

األفالم والربامج األمريكية عىل هذا املبدأ لرتويج قيمهم االستهالكية، حيث تقدم 

رموز الحياة األمريكية البسيطة اليوم كالجينز والتيوريت وأسطوانات الروك 

رقمية، مع قليل من والبوب املدمجة، إىل جانب كرة السلة وألعاب الفيديو ال

الهامبورغر والكوكاكوال، وكأنها جزء ال يتجزأ من حياة الرفاهية األمريكية، 

والتي يسعى للحاق بها معظم شباب العالم، وخاصة يف الدول النامية التي يوكل 

 سكانها األغلبية الساحقة من سكاذ املعمورة.

يال الوباب وللحفاظ عىل رسوخ هذه القيم واستمرارية تناسخها بني أج

املتعاقبة، يتم منحها املزيد من املصداقية للتأكيد عىل أنها الخيار األفضل لنمط 

املعيوة من بني كافة الخيارات األخرى املتاحة، و لك عرب التكرار املستمر لهذا 

الطرح عرب كافة وسائل اإلعالم، مع رضورة تقديمه ضمن أطر دائمة التجدد 

 اُقتُبستلقد  جا بيتها، بعيدا عن الرتابة والتقليد. والتغيري لضماذ اإلبقاء عىل
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هذه األساليب من النظرية التي تفوتّوقت عنها العبقرية الهتلرية، والقائمة عىل 

-يف وسائل اإلعالم -صياغة فكر موحد للوعب اآلري، عرب التكرار الالنهائي 

بات الذات للفكر النازي  و النزعة الومولية، والقائم عىل إحياء غرائز إث  

والرغبة يف االنتقام من العدو، حتى تصبح القوى العقلية الفاعلة منهكة 

ومنهارة أمام تدفق تيار هائل من الدعاية املتماسكة، مما يلدي يف النهاية إىل 

 [118تكوين قبول أويل ال شعوري، يستبعد مع الزمن أي نزعة داخلية للتوكيك.]

" يف السبعينات من  Cultivation Theoryويليد  لك ظهور "نظرية الغرس

القرذ املايض، والتي يلكد أصحابها أذ وسائل اإلعالم تقوم بغرس عالم وهمي يف 

 هن املتلقي، والذي يقوم بدوره بتقبل هذه الصورة عىل أنها تعبري حقيقي 

للواقع، لكونه غري واع بعملية صنع هذا الواقع، بل إذ وعيه ال يتعدى الوعور 

[. ولبياذ 119ك بقضاء الساعات الطويلة أمام شاشة التلفاز]بالتسلية، و ل

تفاصيل  لك النمو ج الذي تقوم الربامج الرتفيهية األمريكية بغرسه يف عقول 

الناس، قام الباحث البريويف "جوركي تابيا" بدراسة شاملة لهذه الربامج، ليخرج 

 [:120بنتيجة مفصلة عىل الوكل التايل]

 الكي تريف خال من التناقضات.البيئة: مجتمع استه -

 القيم األساسية: الفردية واألنانية واملنافسة العنيفة. -

 معنى النجاح: التفوق املادي عىل اآلخرين، والتلذ  بمباهج الحياة. -

 املجتمع يميل عموما إىل مكافأة أولئك الناجحني، ومعاقبة الخاسين. -

بدال من التمرد أو محاولة يجب عىل الخاسين الرىض بقدرهم، والتسليم  -

 التغيري.

ومن خالل هذه النتائج، يمكن للقارئ الكريم أذ يتلمس بسهولة سيطرة النظرة 

املادية الرباجماتية عىل هذه املواد، والتي تقدم عىل أنها ليست إال للرتفيه 

والتسلية، يف حني يلكد الباحث األمريكي "هربرت شيلر" عىل "أذ الربامج 

يف الواقع أشكال تربوية... وأشكال توعية أيديولوجية"، ويليده  الرتفيهية هي

"ميلفني ديفلري" يف قوله: "يمكن رؤية االعتماد القوي لوسائل اإلعالم عىل 



                                                      دراسة تحليلية واإلسالمي:التعليم يف العالم العربي إشكالية 

 بد املنعم محمد حسني حساننيأ.د ع

 

 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 156

[. يقول 121النظام الرتفيهي بسهولة أكثر يف تعديل القيم والقواعد السلوكية"]

مثلة يف رشكاتها املفكر األمريكي ناعوم توومسكي: "إذ الواليات املتحدة م

الكربى متعددة الجنسيات تسيطر عىل العالم وتسريه كيفما تواء، وتخطط 

[. ويستغل األمريكيوذ هذه 122مستقبله وفقا ألهوائها دوذ اعرتاض يذكر".]

القدرة الهائلة لوسائل اإلعالم يف خدمة مصالحهم، خصوصا إ ا علمنا أذ الواليات 

 %27املعلومات يف العالم، بينما تعود نسبة من بنوك  %56املتحدة تمتلك اليوم 

فقط لدول  %1إىل الياباذ، فيما تبقى نسبة  %12منها إىل دول االتحاد األوربي، و

[. ويتمثل هذا التأثري يف وصف وزير الخارجية 123العالم النامي مجتمعة.]

األمريكي األسبق "جورج شولتز" لتقنية البث املبارش "بأنها أنجع من أسلحة 

وية عديدة لغزو الكتلة الرشقية، وإذ شعوب أوربا الرشقية ثارت عىل نو 

 [.124الويوعية ألنها تمكنت من التقاط برامج التلفزيوذ الغربي واألمريكي".]

 االنحطاط الثقايف يف عرص العوملة: 

يقول روجيه غارودي: "إذ القوة االقتصادية األمريكية تحسد القوة الثقافية 

ة منها لالنفراد بالرفض والقطيعة، وباستخدام االبتزاز األوربية يف محاول

واإلرهاب الفكري يقوم األمريكيوذ بإقحام ثقافتهم الرخيصة ضمن ما يسمى 

بالحداثة، يف الوقت الذي يقوموذ فيه بقذف رموز الثقافة األوربية بالعبث 

ىل [. لقد أدرك املستثمروذ األمريكيوذ مدى اإلقبال العاملي ع125والتخلف".]

الثقافة الرخيصة، وأذ الناس عموما يميلوذ إىل العرض اإلعالمي الذي يضمن 

لهم إشباع قدر كاف من غرائزهم، وإمضاء املزيد من الوقت يف سبيل التسلية، 

فبينما تنفق الحكومات األوربية األموال الطائلة لدعم مبدعيها من الفنانني 

أوكلت الواليات املتحدة مهمة والوعراء واملخرجني املرسحيني والسينمائيني، 

 اختيار ونرش ثقافتها إىل عمالقة السينما يف هوليود ورشكات اإلعالذ يف مانهاتن.

ويف ظل الليربالية املطلقة التي ال تعرف إال الربح، والرباجماتية التي تلمن بأذ 

الغاية تربر الوسيلة، يقوم هلالء بدراسة أ واق الرشيحة األوسع من املستهلكني، 

يف العالم كله، ثم تحديد املنتجات األكثر رواجا وربحية، وهكذا يصبح كل من فاذ 



                                                      دراسة تحليلية واإلسالمي:التعليم يف العالم العربي إشكالية 

 بد املنعم محمد حسني حساننيأ.د ع

 

 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 157

دام ورامبو وشاكريا ومايكل جاكسوذ نجوما يحملوذ شعلة الثقافة األمريكية 

[. يقول "ستيفن 126إىل العالم، ويمتصوذ من خالل منتجاتهم أرباحا طائلة.]

د جامعات كاليفورنيا: "لو هاينرماذ" املحارض يف دراسات االتصاالت يف أح

تصورنا أذ هناك شخصني، أحدهما مسافر واآلخر من أهل املكاذ، قد جلسا 

ليكتب قائمة بأكثر األبطال شعبية، فلن يكوذ مثريا للدهوة أذ كلتا القائمتني 

بهما األسماء نفسها من أبطال األفالم ونجوم املوسيقا وعمالقة الرياضة 

[ وهذا أمر طبيعي جدا يف عرص العوملة، 127ة"]وشخصيات الربامج التلفزيوني

حيث يتحول عدد من أبناء الطبقات الوسطى أو املسحوقة إىل نما ج مثالية 

للجنس البرشي، بعد أذ يتم تصنيعها بدقة خلف الكواليس، عرب محرتفني يف 

 انتقاء النجوم وتحويلهم إىل كائنات أسطورية.

وسائل اإلبهار والتزييف، يصبح هلالء  وعرب الحمالت اإلعالنية الضخمة، وكافة

النجوم املثل األعىل لألجيال الوابة حول العالم، ويتم تقديم نمط معيوتهم بأدق 

اإلجابة  -وعرب شبكة االنرتنت–التفاصيل لجماهري املعجبني، إ  بات من املمكن 

عن أسئلة كثرية حول أوضاعهم االجتماعية، ومواعيد نومهم و استيقاظهم، 

هم املفضلة، فضال عن تفاصيل نعّف عن خدش حياء القارئ الكريم وأطباق

 بالتعرض لها!

ولعل املوكلة الكربى يف هذا السياق، هي أذ هلالء النجوم ليسوا يف الحقيقة أهال 

العتالء هذه القمم التي صعدوا إليها عىل أكتاف ماليني املعجبني املسحورين، 

ذ يف دهاليزها مألى فكثريا ما تكوذ هذه األوساط التي يعملو 

ومواطن العار، إ  تفاجأ املاليني من معجبي نجم الروك آند رول   بالفضائح

األمريكي "إلفيس بريسيل" بأنه كاذ مدمنا عىل املخدرات قبل أذ يلقى حتفه يف 

 مقتبل العمر.

وإذ كاذ  لك قد حصل يف الستينات من القرذ املايض، فإذ الوعب األمريكي  

فضائح النجوم بوكل أكثر تحررا، ويرفعوذ من شأنهم  اليوم بات يتقبل

ليرتبعوا يف أعىل املراكز االجتماعية، وبذلك ال يوكل فوز نجم أفالم الحركة 
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والتي يعترب اقتصادها  -"أرنولد شوارزنيغر" بمنصب حاكم والية كاليفورنيا 

رغم من أي مفاجأة، بال -كوالية مستقلة يف املرتبة السادسة أو الخامسة عامليا

 لك الكم الهائل من الفضائح األخالقية التي نرشها منافسوه عرب حمالتهم 

الدعائية، إ  يكفي مزج نجوميته الساحقة بثروته الطائلة، ليحصد أكثر من 

نصف أصوات الناخبني، ويصبح حاكم أغنى الواليات األمريكية وأكثرها 

 [.128سكانا]

ىل مجمل املجاالت الثقافية والفنية يف لقد أثرت هذه النظرة القارصة للثقافة ع 

العالم، وال تقترص أسباب  لك عىل املنظور األمريكي التجاري للثقافة، بل إذ هذا 

املنظور ما كاذ ليجد طريقه إىل عقول الناس ما لم تكن البيئة االجتماعية مالئمة 

ت وتداعيات لذلك، ويمكننا القول بأذ الحرب العاملية األوىل، وما تالها من انهيارا

لألسس التي قامت عليها الحضارة الغربية، قد أثرت بوضوح عىل عقول الكثري 

من األوروبيني واألمريكيني، والذين لم يجد الكثريوذ منهم سبيال للتعبري عن 

سخطهم وانعدام ثقتهم بمجتمعاتهم إال بنقل أفكارهم الهاربة من جحيم 

 -المعنى، فعندما أقامت فرنسا     الواقع املرعب إىل خيال واسع من العبث وال

الفنانوذ السورياليوذ عىل   أول نصب للجندي املجهول، احتج -عىل سبيل املثال

ما اعتربوه نفاقا، وافتتحوا "مبولة" وسط باريس كرمز النهيار الحضارة، يف 

الوقت الذي قام فيه "ماليفيتش" بعرض لوحته: "مربع أبيض فوق خلفية 

 [129بيضاء"!]

 لك عدد من الظواهر "الفنية" األكثر طرافة، حتى أصبح الفن يف أوروبا باب ا وتال 

واسعا للعبث، حيث لم يعد مقترصا عىل أصحاب املواهب الفذة، فهاهو 

"جاكسوذ بولوك" يرّصح بأنه يرتك الدور األكرب للصدفة، إ  كاذ عمله "الفني" 

ض ثم امليش عليها بعد يقترص عىل صب األلواذ عىل اللوحات املفروشة عىل األر 

 -[، يف الوقت الذي أرسل فيه "مارسيل دوشام" 130]  انتعاله ألحذية مثقوبة!

"نافورة" إىل معرض الفنانني املستقلني يف نيويورك، والتي لم تكن يف  -1917عام 

"، وعندما  R.MUTTالواقع إال )مبولة(، بعد أذ وقع عليها باسم مستعار "
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الرجل موقفه بأنه ليس بالرضورة   الفنية" ، بّرر رفض املعرض هذه "التحفة

للفناذ أذ ينجز عمله بيده، بل يكفي أذ يختار أي عنرص جمايل من عنارص 

الحياة اليومية ثم إبرازه بوكل جديد، بعد االستغناء عن وظيفته األصلية. وقد 

مهد  لك لظهور مدرسة جديدة للفن أسماها أصحابها "دادا" وهي كلمة تعني 

   [131!]صاذ الخوبي الصغريالح

وهكذا يعرتف الفناذ الفرنيس بوفيه بأذ "الجهل يف الرسم قد أرسيت قواعده، 

فيما يلخص أحد تجار اللوحات   وكلما كاذ الفناذ جاهال اعتربوه رائدا"،

املعارصين هذه القضية بقوله: "يجب أذ نعّلم مقتني وجامعي اللوحات إلقاء 

امة حني تصبح قديمة، مثلها مثل السيارة أو الثالجة، اللوحة يف صندوق القم

[، مما ال يدع مجاال للوك 132عندما تأتي لوحات أخرى جديدة لتحل محلها"]

بأذ الفن قد تم تحويله، وبوكل كبري، إىل مجرد سلعة، يتحدد سعرها وفقا  

 .للعرض والطلب، واألمر  اته ينطبق عىل كافة مجاالت الفنوذ والثقافة األخرى

ويذكر أذ الواليات املتحدة كانت قد انسحبت من منظمة اليونسكو قبل عرشين 

عاما، يف عهد الرئيس ريغاذ، احتجاجا عىل مواقف أمينها العام "مختار أمبو" 

والذي شن حملة واسعة عىل ما أسماه بالخلل يف املنظومة اإلعالمية الدولية، 

ربيني منددين بالغزو الثقايف تزامنا مع صعود أصوات الكثري من املفكرين الغ

وقد   الذي تمارسه الواليات املتحدة عىل دول العالم وخاصة تلك النامية منها.

قرينة   عادت الواليات املتحدة ملخرا إىل املنظمة الدولية بإعالنها و وعىل لساذ

الرئيس األمريكي "لورا بوش" و أذ هذه املنظمة قادرة من خالل إرساء قيم 

اربة الجهل عىل القضاء عىل اإلرهاب يف العالم! لتعطي بذلك دليال التسامح ومح

واضحا عىل أذ املفهوم األمريكي للثقافة يقوم عىل تحقيق املصالح الذاتية دوذ 

 أي يشء آخر.

 الثقافات:رصاع 

مع انتهاء حقبة الحرب الباردة يف مطلع التسعينات، وانهيار الكتلة االشرتاكية 

 -وعىل رأسها الواليات املتحدة -ول الرأسمالية الغربية الرشقية، استأثرت الد
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بقيادة العالم، واختارت له نظاما شموليا أسمته بو "النظام العاملي الجديد"، 

يف وجوده واستمراره عىل تقسيم جائر لخريات ومقدرات العالم، تكوذ   يرتكز

األخرى  حصة األسد فيه لخمس سكاذ املعمورة، بينما تقتات األخماس األربعة

عىل الفتات، فقط لكونها قد خلقت يف عالم "الجنوب" حيث تسود مظاهر 

والفساد والحروب والنعرات األهلية والطائفية، وغريها، وكأنها قدر   الجوع

 محتوم.

"فرانسيس  -الياباني األصل -وألجل تعليل هذا "القدر"، قام الباحث األمريكي 

أسماه بنهاية التاريخ، معتربا أذ  فوكوياما" بوضع نظريته الوهرية حول ما

جدلية التاريخ تفرض عىل العالم الوصول إىل هذه النهاية املحتومة، حيث تنترص 

الديمقراطية الغربية القائمة عىل الليربالية املطلقة، وتنهار جميع األيديولوجيات 

األخرى لعدم مواءمتها ملتطلبات التطور اإلنساني الذي وصلت إليه البرشية، 

أذ البلس الذي يرزح فيه ثالثة أرباع سكاذ العالم ليس إال نتيجة لعدم وك

 قدرتهم، أو عدم قابليتهم باألحرى، النتهاج النهج الحضاري الغربي الليربايل.

وبعد ثبات فول هذه النظرية عىل أرض الواقع خالل فرتة قصرية من ظهورها، 

ضارات"، لسد تقدم "صاموئيل هنتنجتوذ" بنظريته الوهرية "رصاع الح

الثغرات التي غفل عنها زميله، واعترب أنه من الرضوري للحضارة الغربية، لكي 

تحافظ عىل سيادة العالم، أذ تقوم أوال بتصفية جميع خصومها، وعىل رأسهم 

 [. 133بالطبع "الحضارة اإلسالمية"]

ولكن هذه النظرية أيضا سعاذ ما ثبت تهافتها الفكري وعدم واقعيتها، فهي 

يست إال نتيجة لتعصب قومي سيايس ، نظر له باحث اسرتاتيجي أبعد ما يكوذ ل

كما يقر  -عن اإلملام بالحقائق العلمية املعروفة بالبداهة. فالحضارة اإلنسانية 

ليست إال كال واحدا ال يتجزأ يف جوهره، وهي  -املفكر السعودي تركي الحمد

ية املتعاقبة، والتي تساعد كل عبارة عن تراكم علمي وثقايف للحضارات اإلنسان

منها يف نقل التجارب واملعارف التي اقتبستها عن أسالفها من الحضارات األخرى 

وقامت بتوطينها واإلضافة إليها، ثم توريثها للحضارات التي تعقبها الستمرار 
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 املسار التصاعدي للحضارة البرشية.

الجماعات البرشية منذ  وعليه فإذ الرصاع الذي كاذ وال يزال قائما بني معظم

فجر التاريخ الحضاري لإلنساذ وحتى اليوم، ليس إال رصاعا بني الثقافات، وهو 

مبني عىل التباين والتضاد بني القيم واملعتقدات التي تقوم عليها، والتي تمثل 

بمجموعها الوعي الجماعي الذي يعرب عن هوية هذا املجتمع أو  اك، وهي كما 

ة عالية لدى الفرد واملجتمع، ومستمدة من الغريزة نعلم خصوصية  ات قيم

 [ 134اإلنسانية يف التعبري عنها والدفاع عن وجودها واستمراريتها.]

ا فقط عىل ما هو قائم بني  والغريب يف األمر أذ الرصاع الثقايف لم يعد مقترص 

دول الدول النامية وتلك املتقدمة، بل بات الكثري من املثوقفني والسياسيني يف ال

املتقدمة نفسها قلقوذ حيال الغزو الذي ينال من ثقافاتهم املحلية، فدولة غنية 

وحسب تعبري أحد كبار  -ومتقدمة مثل كندا، عىل سبيل املثال، ال تعدو أذ تكوذ 

سوى نملة صغرية أمام الفيل األمريكي الضخم، بينما يوري أحد  -مسلوليها

ي، وتحت تأثري املسلسالت واألفالم الباحثني الكنديني إىل أذ املواطن الكند 

البوليسية األمريكية، لم يعد قادرا عىل التمييز بني قوى الجندرمة الكندية 

والرشطة الفدرالية األمريكية، بل إذ مبادئ القضاء الكندي نفسه لم تعد واضحة 

أمام طغياذ النظام القضائي األمريكي، الذي بات حارضا بوكل شبه يومي عىل 

كندية، مما يهدد بفقداذ الهوية الكندية لدى املواطنني، وخاصة لدى الواشات ال

 [135فئات الوباب واملراهقني.]

وكذلك تعاني النمسا من عدم قدرتها عىل وضع سياسة اتصالية تعزز 

خصوصيتها الثقافية أمام الكم الهائل من املعلومات التي تقذف بها وسائل 

تكرر لدى دول أوربية أخرى مثل بلجيكا، اإلعالم األجنبية، ويكاد األمر  اته ي

 هولندا، سويرسا، أسبانيا والربتغال.

بينما أبدت الحكومة الربيطانية تخوفها من تحول املواهد الربيطاني إىل الربامج 

( قناة أوربية مختلفة من بروكسل )عاصمة االتحاد 16األوربية التي تطلقها )

 [ 136املواطن اإلنكلوسكسونية.] األوربي( عرب قمر "اسرتا" مما يهدد ثقافة
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وأما يف فرنسا، فالقلق الوعبي والرسمي عىل الثقافة الوطنية بات من أولويات 

، 1976هموم املواطن العادي، فبعد أذ عرب الرئيس الفرنيس "ديستاذ"، يف عام 

عن قلقه إزاء تراجع اإلنتاج التلفزيوني املحيل أمام املنافسة األمريكية، بدأت 

ات الرسمية واإلعالمية بالتنديد بهذه الظاهرة، فكاذ أذ حذّر مجلس الترصيح

                      .1979من أخطارها يف تقرير صدر له عام   الويوخ

بعرض سلسلة من  -منذ مطلع الثمانينات -ثم بدأت بعض الصحف الفرنسية 

ر املقاالت حول الغزو الثقايف وأخطاره، كاذ من أهمها مقال رئيس تحري

تحت عنواذ "حيث تنترص  4/7/1980"اللوموند" يف العدد الصادر بتاريخ 

كما باتت ترصيحات وزير الثقافة األسبق "جاك النغ" مزعجة لدى   أمريكا".

األمريكيني لجرأتها البالغة، والتي مهدت لصدور العديد من  ولنيل املسبعض 

ام العاملي الجديد الكتب التي تبحث يف مستقبل الثقافة الفرنسية يف ظل النظ

تحت قيادتها، وكاذ  -يف مطلع التسعينات -الذي أعلنت الواليات املتحدة قيامه 

لو"هنري جوبار"، و"فرنسا   من أشهر هذه الكتب: كتاب "الحرب الثقافية"

 [137لو"جاك تيبو".]  املستعمرة"

ولعل من أكثر الترصيحات وضوحا،  لك الذي أطلقه وزير الخارجية الفرنيس 

ألسبق "كلوشيسوذ" مخاطبا نظراءه من العرب يف ملتمر أقيم يف آ ار عام ا

قال فيه: "إننا نحن، العرب والفرنسيني، نواجه مأزقا متوابها بفعل  1993

األمريكيني، وما علينا إال أذ نوحد جهودنا إليجاد حالة توازذ وتعاوذ وانفتاح 

وإنما يجب أخذ املبادرة قبل  متزذ، بدال من التقوّقع أو االستمرار فقط بالتذمر،

 [ 138فوات األواذ".]

والتي توكل جزءا ال  -ونتساءل هنا: إذ كانت هذه الدول األوربية سالفة الذكر 

يتجزأ من الحضارة الغربية التي ال تجد ضري ا يف فرض ثقافتها عىل بقية شعوب 

منها  وبكل ما تملكه من مقدرات ثقافية وحضارية وبرشية، تبدي كل  -العالم

تخوفها عىل ثقافتها املحلية، أمام غزو ثقافات الدول الصديقة التي تواركها يف 

نهجها الحضاري، فكيف يكوذ إ ذ حال دول العالم النامي؟ وكيف يمكن لهذه 
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الدول أذ تدافع عن ثقافاتها الوطنية، مع انوغالها بهمومها التنموية، وديونها 

 الخارجية، ورصاعاتها من أجل البقاء؟

لم   -أو ما يسمى بدول العالم الثالث –نستطيع اليوم أذ نجزم بأذ الدول النامية 

تعر ثقافاتها املحلية الكثري من االهتمام خالل العقود املاضية ، لثوقل مهامها 

التنموية التي بدأت تنوء بحملها منذ االستقالل، فضال عن الرصاعات الدموية 

 ضية أمنها الوطني يف رأس أولوياتها.التي عصفت بكثري منها، مما جعل من ق

، قد جعلت من تحقيق 1961وكانت حركة دول عدم االنحياز، التي تأسست عام 

توازذ اقتصادي وسيايس يضمن لدول العالم الثالث حقوقها املرشوعة، يف عالم 

يحكمه الرصاع بني الكتلتني العامليتني )الرأسمالية والويوعية(، هدفا أساسيا 

اية عىل كافة املجاالت األخرى، فلم يرد عىل سبيل املثال أي  كر طغى يف البد

للتعاوذ الثقايف والعلمي بني هذه الدول، أو أي اتفاق دويل لحماية ثقافاتها 

 الوطنية، يف امللتمر األول للحركة يف بلغراد. 

ولكن التطور العاملي املذهل يف مجاالت العلم والتقنيات، وتزايد اعتماد االقتصاد 

لعاملي عىل منتجات التكنولوجيا الراقية، واالنتوار الرسيع للثقافة الغربية يف ا

أنحاء العالم، مدفوعة بتفوقها الكبري يف قطاع املعلومات واالتصاالت وسيطرتها 

عىل األقمار الصناعية التي تحيط بالعالم من كل جوانبه، جعل كل  لك من 

ا بالغ األهمية، مما دفعها لعقد قضية العلم والثقافة يف الدول النامية أمر 

االجتماع األول لخرباء الرتبية والثقافة واإلعالم لدول عدم االنحياز يف مكسيكو 

و لك بهدف  -1983قبل انعقاد قمة دلهي لدول الحركة يف عام  - 1982عام 

بحث سبل التعاوذ الثقايف فيما بينها، وحمايتها مما سمي بهواجس "استالب 

الذي  -رتدد حينها وزير الثقافة الفرنيس األسبق "جاك النغ" الوخصية"، ولم ي

  [.139يف التنديد بما أسماه باإلمربيالية الثقافية األمريكية] -دعي إىل االجتماع 

ومع تزايد مخاوف الدول النامية من الغزو الثقايف الذي تطبقه الدول املتقدمة يف 

 -مني العام لألمم املتحدة عالم شديد التباين بني شماله وجنوبه، أعلن األ 

( العقد 97-1988"خافيري برييز ديكويالر" الفرتة الواقعة بني عامي ) -األسبق
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العاملي للتنمية الثقافية باالشرتاك مع ملسسة العمل الثقايف الدويل املورتك 

)اليونسكو(، وقال يف خطابه آنذاك: "إذ مجهودات التنمية أخفقت ألذ أهمية 

لك املزيج املعقد من العالقات واملعتقدات و القيم والدوافع العنرص البرشي،  

الذي يكمن يف قلب الثقافة، لم يقدر حق قدره يف كثري من مرشوعات 

[، وكأنه بهذا يوري إىل  لك التناقض الواقع بني تبني كل من 140التنمية"]

 مقولتي التنمية الواملة وحوار الثقافات، وبوكل مضمر.

مع الكوف عن تلك  -وبعيدا عن التناقضات الفلسفية -اقضويتضح لنا هذا التن

العالقة التي ال يمكن تجاهلها بني التنمية الواملة من جهة وقوانني العرض و 

الطلب وآليات السوق من جهة أخرى والتي باتت دستورا مقدسا يحكم عالقات 

دولية البرش فيما بينهم سواء داخل املجتمع الواحد أو يف منظومة العالقات ال

بأوسع أشكالها. وهو ما يتناقض بالرضورة مع الدعوات العاملية املتزايدة نحو 

كبديل عن حوار القوى   -أو لنقل كما هو شائع -إحالل حوار الثقافات 

 املتصارعة عىل املصالح.

وكاذ تقرير اللجنة العاملية للثقافة و التنمية التي ترأسها ديكويالر بنفسه عقب 

هدا كبريا عىل هذا التناقض، ودليال عىل فول عالم القرذ انتهاء مهمته شا

العرشين املوغل يف التحرض، يف تجاوز تلك العقبات العنرصية و املذهبية التي 

طاملا وقفت عائقا يف وجه أي حوار أو تعاوذ بني األمم منذ سّطور اإلنساذ 

 تاريخه املتخم بالرصاع والحروب.

ضحا يف تصديره للرتجمة العربية لهذا وقد عرب د. جابر عصفور عن  لك وا

التقرير، والتي صدرت عن املجلس األعىل للثقافة يف مرص بقوله: "ما من أمل يف 

سالم البرشية ما ظلت حضارة من الحضارات أو ثقافة من الثقافات أو أمة من 

األمم بدعوى أذ الطبيعة والتاريخ ميزاها عىل غريها بما ال يمتلكه 

 [.141سواها"]

هذه الكلمات تلخص طبيعة  لك "الحوار" الذي تفرضه العالقات الدولية  إذ 
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 اليوم يف ظل العوملة وباختصار شديد، ويبدو أنها ال تحتاج إىل املزيد من التعليق.

 الثقافة العربية اإلسالمية وتحديات املرحلة

بالرغم من كل ما سبق  كره من مظاهر الغزو الثقايف، الذي تتعرض لوه معظم 

اإلسالمية عىل وجه الخصوص، فإنه ال  -وب العالم، والفقرية منها والعربيةشع

يزال هناك الكثري من املثقفني العرب يرفضوذ هذا الطرح جملة وتفصيال، 

إنما يتم وفق آليات السوق  -األمريكي-معتقدين أذ هذا التوسع الثقايف الغربي 

ليس إال نتيجة  الحرة التي تسمح للجميع باملنافسة، وأذ هذا الوعور

"نظرية امللامرة" وسيطرتها عىل فكر املواطن العربي، الذي اعتاد عىل   لويوع

إلقاء اللوم عىل اآلخرين، للتملص من عبء املسلولية. كما يعتقد هلالء بأذ ما 

أسميناه بالغزو الثقايف ليس موجها بطبيعة الحال إىل أمتنا العربية و اإلسالمية 

ا تجاريا يعرض يف كافة األسواق العاملية، دوذ غريها، بل ال يعد و أذ يكوذ نتاج 

كما أذ األثر السلبي لهذا الناتج عىل املجتمعات الغربية نفسها، يعد يف رأيهم 

دليال كافيا إلثبات عدم وجود أي نية مسبقة لديهم يف تقصد اإلساءة إىل 

   مجتمعاتنا أو ثقافتنا املحلية.

مهما كاذ  -ج موضوع البحث، فإنه ال يسعنا وبما أذ مناقوة هذا الرأي خار

إال أذ نقّر بوجود تفاوت ثقايف كبري )فجوة( بني عاملنا العربي اإلسالمي  -موقفنا

من جهة وبني العالم الغربي، وعىل رأسه الواليات املتحدة من جهة أخرى، وأذ 

 الغرب قد أحسن استغالل هذه الفجوة لصالحه، خالل السنوات األربع األخرية

 بالذات، أمام ضعف وتخا ل عربي وإسالمي مذهل.

وعىل هذا، فإذ مناقوة حقيقة وجود هذا الغزو الثقايف املتعمد وطبيعته، لم تعد 

 ات أهمية تذكر، أمام الوعور الطاغي بأذ غبن ا كبري ا قد لحق بأمتنا، وخصوصا 

من بعد أذ اتضح لنا الكثري مما كاذ مسكوت ا عنه قبل أحداث الحادي عرش 

سبتمرب، حتى باتت دعوات مواجهة هذا الغزو شائعة اليوم بني كافة فئات 

املجتمع، من املثقفني وصناع القرار إىل عامة الناس وأقلهم ثقافة، وأصبح من 

تتعرض وسائل اإلعالم العربية عىل اختالفها لهذا املوضوع،   الطبيعي أذ
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م يرّص عىل أذ الوقت قد مستعرضة آراء املثقفني والسياسيني الذين بات معظمه

إال أذ املواطن العادي  -أو سّمه ما شئت -حاذ بالفعل للترصف حيال هذا الغزو 

 من حقه أيضا، والحال هذه، أذ يقول: سمعنا جعجعة ولم نر طحنا.

لقد بات من الواضح تماما أذ هذا املواطن، املنتمي غالبا  إىل أفراد الطبقة 

رار الذي ما زال مثقفونا بصدد البحث فيه، إ  أذ الوسطى، لم يعد معنيا بذلك الق

هذه األوساط املثقفة ما زالت تعاني من عزلتها املزمنة، وتوتكي من فقدها 

لقنوات االتصال ووسائل الحوار املالئمة لعامة الناس، بل إذ املثقف العربي ال 

سافة يزال مرصا  عىل االلتزام باغرتابه الثقايف، ليضمن لنفسه اإلبقاء عىل م

كافية تفصله عن العامة، وتحفظ له املكانة االجتماعية املرموقة عىل قمة برجه 

 العاجي.

أما وسائل إعالمنا العربية، والتي تتمثل أساسا بالقنوات الفضائية لغياب أو 

ضعف الوسائل األخرى، فلم تربح بعد مكانها الذي وجدت فيه، بل ال تزال يف 

اد اإلعالمية الكافية لوغل مدة البث التي تمأل حرية من أمرها حيال توفري املو 

ساعات اليوم والليلة كاملة، وهي غالبا ما تتم تعبئتها بهز األرداف واألكتاف، أو 

بإغراق املواهد باإلعالنات، أو بالربامج واألفالم املستوردة أو املقلدة، والتي 

الثقايف، فضال عن فرغنا للتو من محاولة إيضاح العالقة بينها وبني أرباب الغزو 

برامج التسلية واملسابقات واستهالك الوقت، والتي ال هم لها سوى استدراج 

املواهد للمزيد من االستهالك عرب اإلعالنات التجارية أو تسطيح مستواه 

األخالقي والفكري، لتكوذ بذلك رشيكة يف هذا الغزو بوكل أو بآخر، وربما دوذ 

 أذ تيسء النية.

 -اليوم و برصف النظر عن املستوى الثقايف الذي وصل إليه إذ الوباب العربي

ونتيجة لتدهور األوضاع االقتصادية والتنموية يف الكثري من الدول العربية، أو 

عىل األقل لعدم إحرازها للتقدم املطلوب ملواكبة تحديات العرص، وتفاقم البطالة، 

والتي غالبا ما -ةبات يعاني من مواعر اإلحباط واليأس من الحمالت األجنبي

والتي تتزامن مع الجمود االجتماعي، والرتاجع يف   -تجد لها أصداء داخلية
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الحضور السيايس والثقايف عىل الساحة الدولية، األمر الذي أدى بطبيعة الحال إىل 

عىل عموم   ضياع الهوية الثقافية لهذه الفئات الوابة، وتصاعد مواعر السخط

السائدة. ومما يزيد األمر سوءا ارتفاع وترية   اعيةاألوضاع املعيوية واالجتم

التوتر بني الداعني إىل رضورة اإلصالح والتطوير من جهة وبني املناهضني لهذه 

 الحركة بدعوى الحفاظ عىل األصالة وقدسية الرتاث.

وال شك يف أذ هذه العوامل مجتمعة قد توكل لدى الكثري من الوباب دافعا قويا 

يربطهم برتاثهم وعقيدتهم ووطنيتهم، عىل اعتبار أذ هذه  للنفور من كل ما

املفاهيم "التقليدية" تناقض توجههم التجديدي، وتدفعهم لتحميل مجتمعاتهم 

وظروف معيوتهم املسلولية كاملة تجاه موكالتهم، ويدعمهم يف  لك كما هو 

عتادوا واضح، التوجه العاملي املحموم لتعميم أنماط معيوية مخالفة تماما ملا ا

 عليه.

وعىل الرغم من  لك، توكل األسباب السالفة نفسها دوافع التخا  مواقف 

مضادة تماما لتلك التي  هب إليها سابقوهم، إ  يصبح  لك الغزو الخارجي عىل 

سببا مبارشا للتمسك بها، بل ويقوي  -رموز ثقافتهم و الغالية عىل قلوبهم

ال يتم إال بالثورة عىل واقعهم  إيمانهم بأذ الخالص من مواكلهم املستعصية

ومما يزيد األمر سوءا أذ يسود لدى هلالء الوباب  امللسف، لتغيريه نحو األفضل. 

اعتقاد بأذ جميع من حولهم متورط بوكل أو بآخر يف عملية "امللامرة" وأذ 

اإلصالح والتغيري ال يتم إال بوكل راديكايل وعنيف، إ  يعني االنتظار لديهم املزيد 

 االستسالم والتخا ل.من 

ووفقا لهذه اآللية يربز لدينا اتجاهاذ متناقضاذ، أحدهما موغل يف انسياقه نحو 

الغرب، واآلخر غارق يف التطرف، وهنا تأتي وسائل اإلعالم لتلتقط أصوات كل من 

وتحاول إخراجه إىل السطح مع كل  -االتجاهني و كل حسب تعاطفه مع اآلخر

جماهريي الرضورية، يف الوقت الذي يخرس فيه وسائل اإلبهار والجذب ال

عىل الرغم من كونهم األغلبية  –املعتدلوذ )الوسط( املزيد من نقاط قوتهم 

إ  ال يستبعد مع مرور الوقت أذ يترسب الكثري منهم إىل هذا االتجاه  -الساحقة
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أو  اك، حسب تصاعد صوته وخفوت اآلخر، فيما ال يزال الغزو الخارجي، وعىل 

 م من كل  لك، مستمرا. الرغ

أمام هذا االستقصاء لواقعنا العربي واإلسالمي، فإذ محاولة إيجاد حل سليم 

وناجح ال يتم إال بوضع اليد أوال عىل موكالتنا الداخلية، ثم محاولة إبراز التوجه 

 املعتدل كحل وسط لكافة املواكل الداخلية والخارجية عىل السواء.

ا عىل جهود الحكومات أو املنظمات فقط، وإنما وهذا ال يتم بالطبع اعتماد

باإليماذ الوعبي الواسع والقناعة التامة بأهمية االعتدال والوسطية كمنهج 

علمي وعميل سليم إلخراج املجتمع من أزمته الخانقة، كخطوة أوىل عىل طريق 

 املواجهة.

يوة، إ  حينها تعود مسألة التصدي لهذا الغزو أمرا طبيعيا تفرضه الظروف املع

أذ الفرد الذي يجد يف هويته الثقافية والدينية واالجتماعية، ما يعزز أصالته 

سيكوذ ملهال  -ويحفظ له كرامته و عىل الصعيدين الفردي واالجتماعي

بالتأكيد ملواجهة هذا الغزو، معتمدا عىل  اته ومدافعا عن قناعاته، دوذ أذ 

وف إىل جانبه، ودوذ أذ يسارع ينتظر من اآلخرين االقتناع بصحة موقفه والوق

 أيضا إىل دفعهم للتعاطف معه بأي وسيلة كانت.

وأخريا فإذ العوملة واقع ال يجدي معه أسلوب الرفض، بل هي تيار بدأ باالقتصاد 

وامتد إىل السياسة والثقافة، وأصبح حقيقة نعيوها كل يوم، فال يسعنا والحال 

الوصل بني ثقافتنا وأي ثقافة  هذه أذ نعتقد بأذ تضييق الخناق عىل قنوات

أخرى وافدة سيكوذ حال ناجعا، فلم يعد هناك مجال بعد اليوم لالنعزال 

والتقوقع، كما ال يصح يف املقابل إطالق العناذ لكل ما هو وارد بُعجره وبُجره 

فالوباب العربي اليوم يتوقع منا تقديم البديل املالئم   بدعوى االنفتاح والتحرر.

الثقافة األجنبية التي يحرم منها، وال نعتقد أذ عقول الوباب لكافة رموز 

عاجزة عن إبداع هذا البديل يف حال توفر البيئة املالئمة، و لك ضمن حدود 

 الرشيعة اإلسالمية، وأعراف املجتمع الرشقي وأخالقياته.

 ومن الرضوري مواجهة تلك التحديات من خالل العديد من األساليب منها  
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أكيد عىل أهمية تزويد الطالب باملعرفة والوعي الالزمني لتمثل عطاء األول: الت

ثقافتهم القومية وتراثهم املورتك، وإدراك جوهر تلك الثقافة وقيمها الروحية 

 ومدلولها الحضاري ومعانى وثمرات التواصل بينها وبني ثقافات العالم.

 الرتبوية.املنظومة  مناحيالثاني: العمل عىل مسايرة املعلوماتية يف 

املرذ يف أبنيته ومراحله وأنواعه وسنوات الدراسة  الرتبويالثالث: بناء النظام 

 فيه وأعمار املنتسبني إليه ومناهجه وتقنياته وسائر مقوماته.

 الرابع: تجديد الرتبية تجديدا دائما عن طريق الرتبية املستمرة.

ساتنا والرتكيز عىل كيفية يف ملس الذاتيالخامس: العناية برتبية اإلبداع والتعلم 

 التفكري.

 ا .وتدريبا  العناية باملعلم إعداد السابع :
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 الباب الثالث

 الدراسة التحليلية الثالثة

قراءة لمرشوعات مستقبلية إلصالح 

 التعليم
 

الفصل الثامن: أهمية الدراسات املستقبلية يف صنع 

 املستقبل

 

 (يصنعه لك اآلخروذ اصنع مستقبلك قبل أذ)مقدمة: 

إذ األمم القوية هي األمم املدركة ملا يحيط بها من تغريات، والواعيوة بموا  

يزخر به العالم من تناقضات ورصاعات، وهي بالتايل األمم التوي تسوعى لصونع 

مستقبلها، أو عىل األقل تسعى للمواركة بفعالية ىف صنعه. أما األمم الضوعيفة 

حولهوا، والتوي تورتك مسوتقبلها للمصوادفات أو  فهي األمم الغافلة عما يجري

ألطماع اآلخرين. فعندما ال تبادر األمة إىل صونع مسوتقبلها، ينووأ فوراغ. ومون 

طبيعة األشياء أذ يسارع أصحاب املصلحة إىل ملء هذا الفراغ. ومون ثوم فوإنهم 

سيصنعوذ لتلوك األموة مسوتقبلها، ولكون عوىل هوواهم وحسوبما تقيضو بوه 

 مصالحهم.
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ردنوا أذ نووارك بفاعليووة يف صونع مسووتقبلنا، علينوا إ ذ أذ نمتلووك إ ا أ 

الخريطة الواضحة لهذا العالم الجديد، وأذ نمتلك البوصولة التوي نهتودى بهوا يف 

وهو ما يفورتض ضومنا تحديود  -التعرف عىل الطريق إىل املستقبل الذي نريده   

ال: وما الطريق إىل مالمح هذا املستقبل املرغوب فيه من جانبنا. وهنا يصبح السل 

امتالك تلك الخريطة وتلك البوصلة، وما السبيل إىل اختيار الطريق الذي يفيض إىل 

املستقبل الذي نطمح إليه، وكيف يمكن اكتواف مالمح هذا املسوتقبل املنووود. 

عبارة واحودة: الدراسوات املسوتقبلية، أو  يفوالجواب عن كل هذه األسئلة يكمن 

 ل.بحوث استرشاف املستقب

 الدراسات املستقبلية حتمية 

وقبل أذ نتناول بالتفصيل أهداف الدراسات املسوتقبلية، مون املهوم إدراك  

أمرين أساسيني فيما يتعلق بهذه النوعية من الدراسوات: أولهموا، أذ الدراسوات 

املستقبلية باتت من الحتميوات، أي أنهوا صوارت دراسوات رضوريوة ال يمكون 

جرى )كما كاذ يظن يف فرتة سابقة( من باب الرفاهية االستغناء عنها. وهى ال ت

 الووووووودول الغنيوووووووة  يفالثقافيوووووووة أو التسووووووولية الذهنيوووووووة 

وحدها. بل إنها رضورية للدول كافة عىل اختالف حظوظها من الغنى أو الفقور، 

ومن التقدم أو التخلف، و لك ملا سبق إيضواحه مون اعتبوارات متصولة بالعوالم 

 سيع واضطراب شديد وال يقني متزايد، فضال عن الجديد وما يحفل به من تغري

 أهميتها لرتشيد عملية صناعة القرارات.

الدول املتقدمة التي تصنع  يفإذ الدراسات املستقبلية توهد نموا متسارعا  

والقووة  االقتصواديالعلم وتنتج التكنولوجيا، فضال عن امتالكها أسباب التقدم 

 هوذا النووع مون الدراسوات ليسوت مون دول العسكرية. كما أذ الدول الرائدة يف

التخطيط املركزي، بل هي دول رأسمالية تسري عىل نظام اقتصواد السووق موع 

درجات متفاوتة من التدخل والتوجيه الحكومي. ويندر أذ تجد دولوة رأسومالية 

صنع قراراتهوا االقتصوادية  يفمتقدمة ال تستند إىل دراسات السترشاف املستقبل 

و العسكرية. كما يندر أذ تجد رشكة كوربى، وبخاصوة إ ا كانوت أو السياسية أ

تنتمي إىل فصيلة الرشكات متعوددة أو متعديوة الجنسويات، ال يووتمل بنيانهوا 

التنظيمي عىل مركز أو قسم للدراسات املستقبلية والتخطيط اإلسورتاتيجي. وإ ا 

ى، فإذ الودول كاذ األمر كذلك عند األقوياء واملتقدمني من الدول والرشكات الكرب 
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النامية التي لم تزل تسعى إىل بناء نفسها وتنمية اقتصادها والعثور عىل موقوع 

أفضل لها عىل خريطة تقسيم العمل الدويل يف حاجة أشود إىل القيوام بالدراسوات 

املستقبلية، السيما إ ا كانت من الدول  ات املوقع االسرتاتيجي املتميز أو املكانوة 

تي تجعلها مستهدفة من جانوب القووى الكوربى يف العوالم، السياسية البارزة ال

 .فيحاولوذ التأثري عىل قراراتها وتوجهاتها ومستقبلها

 الدراسات املستقبلية حقل من حقول املعرفة الجادة والعلم النافع

شأذ الدراسات املسوتقبلية، فهوو أذ  يفأما األمر الثاني الذي يتعني إدراكه  

تتطلب بالرضورة قدرا من الخيال والقدرة الذاتية عىل هذه الدراسات، وإذ كانت 

التصور املسبق ملا هو غري موجود أو غري معوروف اآلذ، إال أذ أنووطتها تختلوف 

حقل الخيال العلمي أو يف ميداذ التنجيم والورجم  يفنوعيا عن األنوطة التي تقع 

يف  -عىل العموم  -بالغيب. فما يطلق عليه اليوم الدراسات املستقبلية إنما يتمثل 

دراسات جادة تقوم عىل منواهج بحوث وأدوات درس وفحوص مقننوة أو شوبه 

مقننة، وتحظى بقدر عاٍل من االحرتام يف األوساط العلمية، وتنهض بها معاهود 

(. بل إذ هوذه الدراسوات 142ومراكز بحثية وجمعيات علمية  ات سمعة راقية)

جديد هو  اجتماعين بروز علم قد بلغت من النمو والرقي حدا يسمح بالحديث ع

علم املستقبليات. فاألمر جدٌّ ال هزل فيه، وعىل من يريد الخوض فيه أذ يتخذ لوه 

 ما يلزم من عدة وعتاد.

واآلذ نعود إىل أهداف الدراسات املستقبلية أو استرشاف املسوتقبل. وهنوا  

ط أو وضع أسارع إىل القول بأذ الهدف املبارش للدراسات املستقبلية ليس التخطي

االسرتاتيجيات، وإذ كانت هذه الدراسات تفيد دوذ شك يف إعوداد العودة لوضوع 

 الخطووووووووووووووووووووووووووووط أو رسووووووووووووووووووووووووووووم 

االسرتاتيجيات. إ  أنها توفر ألهل التخطيط واالسورتاتيجيات جانبوا مهموا مون 

تلزم لصياغة االسرتاتيجيات ورسوم الخطوط. فكول عمول  التيالقاعدة املعرفية 

سبوقا بنوع ما وبقدر ما من العمول االسترشوايف تخطيطي جاد غالبا ما يكوذ م

)طرح بدائل أولية غالبا ملعدالت مختلفة للنمو والورتاكم(. ولكون شوتاذ بوني أذ 

 يوووووأتي العمووووول االسترشوووووايف كمقدموووووة سيعوووووة للعمووووول 

التخطيطي، وبني أذ تتاح الفرصة لكي ينمو كعمل قائم بذاته، يأخذ وقته الالزم 

عليها، وتستوىف مقوماته التي سنعرض لها فيموا  ويستعمل املنهجيات املتعارف
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 بعد.

كذلك ليس الهدف من الدراسات املستقبلية هو اإلنباء باملستقبل، بمعنوى  

 تقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووديم 

نبوءات، أي تنبلات غري رشطية وغري احتمالية باألحوداث املسوتقبلية. فكول موا 

رشطية  تقدمه الدراسات املستقبلية من مقوالت حول املستقبل إنما هي مقوالت

واحتمالية. ولذا تتعودد املقووالت أو الورؤى أو السويناريوهات املسوتقبلية التوي 

يقدمها االسترشاف، نظرا لتعدد الرشوط واالحتمواالت التوي تحويط بالحودث أو 

األحداث املستقبلية موضع االهتمام. وهذا الوضوع ناشوئ بطبيعوة الحوال مموا 

وال شوك أذ موا يتوصول إليوه  تتسم به األحوداث املسوتقبلية مون "ال يقينيوة".

االسترشاف من سيناريوهات بديلة هو جزء مهم مون أجوزاء القاعودة املعرفيوة 

الالزمة للمخطط، السيما إ ا كاذ بصدد وضع خطط للمدى املتوسط أو الطويول، 

وإذ كانت هذه السيناريوهات البديلوة ال تووكل يف حود  اتهوا خططوا  بواملعنى 

 طيط وصنع القرارات.املتعارف عليه يف دوائر التخ

 أغراض الدراسات املستقبلية

ما الهدف الرئييس للدراسات املستقبلية إ ذ؟ يمكن أذ نقول بصفة عامة  

أذ غاية الدراسة املستقبلية هو توفري إطار زمني طويل املدى ملا قد نتخوذه مون 

لفم" قرارات اليوم. ومن ثم العمل، ال عىل هدى املايض، وال بأسلوب "من اليد إىل ا

وتدبري أمور املعاش يوما بيوم، وال بأسلوب إطفاء الحرائق بعد ما تقع، بل العمل 

 وفق نظرة طويلة املدى وبأفق زمني طويل نسبيا. فهذا أمر تمليه سعة التغوري

" يف كل ما يحيط بنا، و لك فضال عن اعتبوارات يوتزايد التعقد وتنامى "الاليقين

 لف سنوضحها الحقا.متصلة بالتنمية والخروج من التخ

املسوتقبلية مون إضوفاء طوابع من جهة أخرى، فإذ ما تتيحه الدراسات  

طويل املدى عىل تفكرينا، إنما هو عالمة مهموة مون عالموات النضوج  مستقبيل

اتخا  القرارات.  لك أذ ما نتخذه من قرارات اليوم، وما نقوم  يفوالرشادة  العقيل

صوورة أو بوأخرى عوىل مسوتقبلنا الحوارض سووف يولثر ب يفبه من ترصوفات 

ومستقبل أبنائنا من بعدنا. وإ ا أردنا لهذا املستقبل أذ يكوذ مقبوال من وجهوة 

االعتبوار النتوائج والتوداعيات  يفنظرنا، فعلينا أذ نتخذ قراراتنوا اليووم آخوذين 

املحتملة لهذه القرارات عىل مدى زمني طويل، وليس فقط عىل املدى القصوري أو 
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هنووا تسوواعدنا الدراسووات املسووتقبلية يف اسووتطالع هووذه النتووائج املتوسووط. و 

 يفوالتداعيات عىل املسارات املستقبلية. فإ ا كانوت النتوائج والتوداعيات تسوهم 

توكيل املستقبل املرغوب فيه، فبها ونعمت. وإ ا لم تكن تسوهم يف  لوك، فإننوا 

فقة مع املستقبل نسعى لتعديل هذه القرارات حتى تأتي نتائجها وتداعياتها متوا

الذي نريده. وإ ا توم  لوك، فإننوا نكووذ قود شواركنا بووكل إيجوابي يف صونع 

املستقبيل، بدال من أذ ننتظر يف سلبية مسوتقبال توأتي بوه املقوادير، أيوا كانوت 

صورته، أو بدال من أذ نقنع بالتواؤم أو التكيف موع موا قود يقوع مون أحوداث 

لوه  يفنا عوىل الوتحكم مستقبلية. فالدراسات املستقبلية تساعد املسوتقبل، وجعر

وقووع هوذا املسوتقبل وأهملنوا  بانتظوارأفضل بدرجة ما مما لو كنا قد قعودنا 

 التفكري يف مساراته البديلة املحتملة الوقوع. 

وبوكل أكثر تحديدا، يمكن القول أذ الدراسات االسترشوافية للمسوتقبل  

نه مون منوافع متعوددة، تساعدنا عىل صنع مستقبل أفضل، و لك بفضل ما تلم

 من أهمها ما ييل:

اكتواف املوكالت قبل وقوعها، ومون ثوم التهيول ملواجهتهوا أو حتوى  (1)

لقطع الطريق عليها والحيلولة دوذ وقوعها. وبوذلك تولدي الدراسوات 

املستقبلية وظائف اإلنذار املبكر، واالستعداد املبكر للمستقبل، والتأهول 

 كة يفللووووووتحكم فيووووووه، أو عووووووىل األقوووووول للموووووووار 

  صنعه. 

إعادة اكتواف أنفسنا ومواردنا وطاقاتنا، وبخاصة ما هو كامن منها،  (2)

والذي يمكن أذ يتحول بفضل العلم إىل مووارد وطاقوات فعليوة. وهوذا 

بدوره يساعد عىل اكتواف مسارات جديودة يمكون أذ تحقوق لنوا موا 

نصبوا إليه من تنمية شاملة سيعة ومتواصلة. ومون خوالل عمليوات 

وافات وإعادة االكتواف هذه، تسرتد األمة الساعية للتنمية الثقة االكت

 بنفسها، وتستجمع قواها وتعبئ طاقاتها ملواجهة تحديات املستقبل.

بلورة االختيارات املمكنة واملتاحة وترشيد عملية املفاضلة بينها. و لوك  (3)

بإخضاع كل اختيار منها للدرس والفحص، بقصد استطالع موا يمكون 

ليه من تداعيات، وما يمكن أذ يسفر عنه من نتائج. ويرتتوب أذ يلدي إ

 عىل  لك املساعدة يف توفري قاعودة معرفيوة يمكون للنواس أذ يحوددوا
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اختياراتهم السياسية واالجتماعية واالقتصادية يف ضوئها، و لوك بودال 

باملجوادالت األيديولوجيوة  -كموا هوو حاصول حاليوا  -من االكتفواء   

ة التي تختلط فيها األسباب بالنتائج، ويصعب فيها واملنازعات السياسي

 . اتيتمييز ما هو موضوعي مما هو 

وإ ا سار األمر عىل هذا النحو، فإذ الدراسوات املسوتقبلية تسوهم يف ترشويد      

عمليات التخطيط واتخا  القرارات من بابني: الباب األول هو باب تووفري قاعودة 

قرار، أي توفري معلومات حوول البودائل معلومات مستقبلية للمخطط وصانع ال

املمكنة وتداعيات كل منها عرب الزمن، ونتائج كل منها عند نقطة زمنية محوددة 

يف املستقبل. والباب الثاني هو بواب ترشويد موا يجوب أذ يسوبق عمليوة اتخوا  

القرارات بوأذ الخطط والسياسات من حوار وطني عىل مستوى النخوب وعوىل 

د بلورة القضايا وبياذ االختيارات املمكنة، وموا ينطووي مستوى الجماهري بقص

عليه كل اختيار من مزايا أو منافع ومن أعباء أو تضوحيات. إ  تولمن التنبولات 

املرشوطة التي تقدمها الدراسات املستقبلية فرصا أوسع لالتفواق أو لالخوتالف 

ف من عىل أسس واضحة. كما أنها تمكن من املساعدة ىف حسم بعض أوجه الخال 

خالل إعادة صياغة "الرشوط االبتدائية" لبعض أو كول البودائل محول النقواش، 

وإعادة التحليل والحسابات يف ضوء الرشوط املعدلة، ومن ثوم الودخول يف دورات 

 نقاش متتابعة لتقريب وجهات النظر والرتايض عىل اختيار محدد. 

اسعة يمثل نقلة نوعية ومثل هذا األسلوب يف اتخا  القرارات بمواركة شعبية و    

كربى يف طبيعة الحوارات الوطنية التي كثريا موا تفتقور إىل "الحووار" حقيقوة، 

وغالبا ما تكوذ مقصورة عىل تسجيل املواقف أو تبادل االتهاموات. ولوو سومح 

للدراسات املستقبلية بأذ تلدي مثل هذا الدور يف "تنوير" و"تفعيول" املناقووات 

إذ الحوار الوطني سوف يكتسوب حينئوذ الكثوري مون حول القرارات الوطنية، ف

السمات الحميدة للنقاش العلمي الذي عوادة موا تكووذ مصوادر الخوالف فيوه 

واضحة، والذي يمكن فيه التوصل إىل حلوول عمليوة مون خوالل دورات متعوددة 

 iterations orللتصحيح املتتوابع أو االقورتاب التودريجي مون الحول الصوحيح  

successive approximations 
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 مهام الدراسات املستقبلية

تحقق الدراسات املستقبلية ما أرشنا إليه من أغراض من خالل إنجاز عدد من     

املهام املحددة. وقد يكوذ من املناسب أذ نبدأ بالتعريف الوذي قدموه أحود أعوالم 

ينووغل بهوا حقول الدراسوات  التويالدراسات املستقبلية "ويندل بيل" للمهوام 

بلية، وهي: "اكتواف أو ابتكوار، وفحوص وتقيويم، واقورتاح مسوتقبالت املستق

ممكنة أو محتملة أو مفضلة ". وبوكل أكثر تحديدا، يذكر "بيول" تسوع مهوام 

 (143محددة للدراسات املستقبلية، وهي:)

 possibleإعمال الفكر والخيال ىف دراسوة مسوتقبالت ممكنوة  (1)

futures ال وقوعها كبوريا  أو ، أي بغض النظر عما إ ا كاذ احتم

  صغريا؛ وهو ما يلدي إىل توسيع نطاق الخيارات البرشية.

، أي الرتكيز عوىل  probable futuresدراسة مستقبالت محتملة  (2)

فحص وتقييم املستقبالت األكرب احتمواال للحودوث خوالل أفوق 

 زمنوووووووي معلووووووووم، وفوووووووق رشوط محوووووووددة 

 -االجتماعي )مثال بافرتاض استمرار التوجهات الحالية للنظام 

السيايس، أو بافرتاض تغيريه عىل نحو أو آخر(. وغالبا ما تسفر 

 هذه الدراسة عن سيناريوهات متعددة.

، أي البحوث يف  images of the futureدراسوة صوور املسوتقبل  (3)

طبيعة األوضاع املستقبلية املتخيلة وتحليل محتواهوا، ودراسوة 

رات النواس حوول أسبابها وتقييم نتائجها. و لك باعتبار تصوو 

املستقبل تلثر فيما يتخذونه من قرارات يف الوقت الحارض، سواء 

من أجل التكيف مع تلك التصوورات عنودما تقوع، أو مون أجول 

 تحويل هذه التصورات إىل واقع.

دراسة األسس املعرفية للدراسات املستقبلية، أي تقوديم أسواس  (4)

واالجتهاد يف فلسفي للمعرفة التي تنتجها الدراسات املستقبلية، 

 املستقبل. يفتطوير مناهج وأدوات البحث 

دراسة األسس األخالقية للدراسات املستقبلية. وهذا أمر متصول  (5)

بالجانب االستهدايف للدراسوات املسوتقبلية، أال وهوو اسوتطالع 

املستقبل أو املسوتقبالت املرغووب فيهوا. إ  إذ تحديود موا هوو 
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نواس عون "معنوى مرغوب فيه يسوتند بالرضوورة إىل أفكوار ال

الحياة" وعن "املجتمع الجيد"، وعون "العودل" وغوري  لوك مون 

 املفاهيم األخالقية والقيم اإلنسانية.

تفسري املايض وتوجيه الحارض. فاملايض له تأثري عوىل الحوارض  (6)

وعىل املستقبل، والكثري من األموور تتوقوف عوىل كيفيوة قوراءة 

من داريس املستقبل وإعادة قراءة املايض. كما أذ النسبة الكربى 

يعتربوذ أذ أحد أغراضهم األساسية هو تغيري الحارض وما يتخذ 

 فيه من قرارات وترصفات لها تأثريها عىل توكيل املستقبل.

إحداث التكامل بني املعارف املتنوعة والقيم املختلفوة مون أجول  (7)

حسن تصميم الفعل االجتماعي.  لوك أذ معظوم املعوارف التوي 

ستقبل من أجل التوصية بقورار أو ترصوف يستخدمها دارسو امل

ما هي معارف تنتموي إىل علووم ومجواالت بحوث متعوددة لهوا 

خرباؤهوا واملتخصصوووذ فيهووا. ولووذلك يطلووق عووىل الدارسووات 

أو الدراسوات  integrativeاملستقبلية وصف الدراسات التكاملية 

. وملوا كانوت التوصوية transdisciplinaryالعابرة للتخصصات 

اعي ما ال تقوم عىل املعارف العلمية وحودها، بورغم بفعل اجتم

أهميتها، بل يلزم أذ تستدعي قيما أو معوايري أخالقيوة معنيوة، 

 فإذ عىل الدراسوة املسوتقبلية أذ توزاوج بوني املعرفوة العلميوة

 والقيم.

زيادة املواركة الديمقراطيوة يف تصوور وتصوميم املسوتقبل، أو  (8)

 ات التوجهووات  مقرطووة التفكووري املسووتقبيل والترصووفات

املستقبلية، وإفساح املجال لعمووم النواس لالشورتاك يف اقورتاح 

وتقييم الصور البديلة للمستقبل الذي سيلثر يف حياتهم وحيواة 

 خلفهم.

تبني صورة مستقبلية مفضلة والرتويج لها، و لك باعتبار  لوك  (9)

خطوة رضورية نحو تحويل هذه الصورة املسوتقبلية إىل واقوع. 

تبني أفعال اجتماعية معينة من أجل قطع الطريق ويتصل بذلك 

عوىل الصوور املسووتقبلية غوري املرغوووب فيهوا، والحيلولووة دوذ 
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 وقوعها.

 وينبغي االنتباه إىل أمرين بوأذ املهام التسع السابقة:

(I  أنها مهام لحقل الدراسات املستقبلية أو علم املستقبليات يف مجموعة. ومن )

ي دراسة مسوتقبلية أذ تونهض بهوذه املهوام التسوع ثم فليس من املتعني عىل أ

 جميعا. فلهوا أذ تختوار منهوا موا يناسوبها يف ضووء تصوور القوائمني عليهوا 

 ملهامها. 

( 8فالدراسة املستقبلية التي تجري لرشكة ما قد ال تتطلب النهوض باملهموة )    

ا أذ املتعلقة بزيادة املوواركة الديمقراطيوة يف تصوور وتصوميم املسوتقبل. كمو

( املتعلقتوني بدراسوة األسوس املعرفيوة واألخالقيوة 5( و)4املهمتني باملهمتني: )

للدراسات املستقبلية قد يختص بهما فريوق أو أكثور مون داريس املسوتقبليات، 

وليس حتما أذ ينوغل بهما كل من يكلف بإجراء دراسوة مسوتقبلية لرشوكة أو 

ض كفاية"، ال "فرض عني"، يكفي إقليم أو بلد ما. فالقيام بمثل هذه املهام "فر 

أذ ينهض به املعنيوذ بفلسفة علم املستقبليات ومناهجه، وال يلزم أذ يقوم بوه 

 كل موتغل بالدراسات املستقبلية.

(II)  .أذ هذه املهام ليست جميعا محل اتفاق بني داريس املستقبل

وموون أكثوور األمووور موودعاة للجوودل الرسووالة االسووتهدافية 

normative سوتقبلية املتضومنة يف البحوث عون للدراسات امل

مستقبالت "مفضلة"، وىف تبنى صوور مسوتقبلية "مرغووب 

 فيها" والرتويج لها. 

فمن الباحثني يف املستقبل من يقنع باسوتطالع مسوارات التطوور املسوتقبيل      

البديلة التي يرتبط كل منها بمجموعة من الرشوط االبتدائية، ويكتفوي بتحليول 

التي ينتهي إليها كل مسار، مبينا ما تنطوي عليوه مون مزايوا  الصور املستقبلية

ومثالب، تاركا مهمة التفضيل واالختيوار ملتخوذ القورار ولعمووم النواس الوذين 

يعنيهم األمر. ومون البواحثني مون يورى رضورة اسوتكمال البحوث املسوتقبيل 

منهوا، باملفاضلة بني السيناريوهات أو الصور املستقبلية البديلة وترجيح صورة 

كنوع من التوصية ملتخذ القرار والتوجيه للرأي العام. ومنهم من يرى السري أبعد 

من  لك بالرتويج بسبل مختلفة للصورة املسوتقبلية املرغووب فيهوا، والودفع يف 

قد يورى بعوض  -وليس آخرا  -اتجاه فعل اجتماعي يعمل عىل تحقيقها. وأخريا 
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قبلية مرغووب فيهوا، واسوتطالع أفضول الباحثني الرتكيز ابتداء  عىل صورة مست

السبل أو املسارات التي تلدي إليها انطالقا من الوضع الوراهن .إ ذ ثموة مجوال 

رحب لتحديد وتكييف مهام أية دراسة مستقبلية باالختيوار مون قائموة املهوام 

التسع املذكورة أعاله، والرتكيز عىل مهمة أو أخورى بدرجوة أكورب حتوى ضومن 

 ن املهام املختارة.املجموعة الصغرى م

 منهجيات وأدوات الدراسات املستقبلية

الدراسوات  يفثموة مجموعوة مون الخصوائص املنهجيوة املرغووب يف توافرهوا   

 االسترشافية الجيدة. ومن أبرز هذه الخصائص ما ييل:

لألمور . فليس من السوهل الحوديث  holistic( الومول والنظرة الكلية 1

د املرصي مثال يف غياب رؤيوة مسوتقبلية عن دراسة مستقبلية لالقتصا

لألوضاع السياسوية، ولحالوة العلوم والتكنولوجيوا، وألوضواع السوكاذ 

واملوارد والبيئة، وللتغريات يف املحيط اإلقليمي واإلطار العاملي. ومن املهم 

أذ تدرس العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية... إلخ يف توابكها 

لوبعض، حتوى تتووافر رؤيوة شواملة ومتكاملوة وتفاعلها مع بعضها ا

 ملستقبل هذا االقتصاد.

التبسيط والتجريود  يفأي تفادى اإلفراط   complexity( مراعاة التعقد 2

للظواهر املدروسة، والتعمق يف فهم ما يزخور بوه الواقوع مون عالقوات 

وتوابكات، وال يقني، ودينامية. وهوو موا يتطلوب النظور إىل الظواهرة 

 transdisciplinaryمجملها من خالل منهج عابر للتخصصات  يفاملركبة 

، حيث ال يجدي "التفكيك" وفهم كيفية عمل كل جزء من أجزاء الظاهرة 

الخروج بصورة صحيحة عن سلوك مثل هذه الظاهرة، حتى  يفعىل حدة 

 لو تضمن  لك اللجوء إىل حقول معرفية متعددة. 

لعامة السوائدة، وكوذلك التعورف ( القراءة الجيدة للمايض باتجاهاته ا3

عىل االتجاهات األخرى الراهنة، السيما االتجاهات البازغة واالتجاهوات 

املضادة لالتجاه العام السائد، حيث كثريا ما توكل األخرية مفاتيح جيدة 

لفهم االتجاهات املحتملة يف املستقبل. ومن جهة أخرى توتمل القوراءة 

دة لتجووارب اآلخوورين وخوورباتهم، الجيوودة للمووايض عووىل القووراءة الجيوو

واستخالص دروس منها قد تفيد )بمنطق املحاكاة( يف فهم آليات التطور 
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وتتابع املراحل، وكذلك يف التعرف عوىل القيوود عوىل الحركوة وإمكانوات 

 تجاوزها.

( املزج بني األساليب الكيفية واألساليب الكميوة ىف العمول املسوتقبيل، 4

الكيفية وحدها أو األساليب الكمية وحودها حيث يندر أذ تفي األساليب 

بمتطلبات إنتاج دراسة مستقبلية جيدة. ومن جهة أخرى، ثبت أذ تعودد 

األساليب املستخدمة يف دراسة ظاهرة ما واملزج بني نتائجها، كثوريا موا 

يلدي إىل نتيجة أفضل مما لو جرى االعتماد عىل أسلوب واحود. وعموموا 

تجواوز قصوور  -كيفيوة وكميوة  -دة يتيح املوزج بوني أسواليب متعود

النظريات والنما ج التي تبنى عليها عن طريق اللجوء إىل أساليب كيفيوة 

ملحاكاة الواقع بتفاصيله وتعقيداته الكثرية، وللتعرف عوىل ردود الفعول 

 النسق محل الدراسة. يفاملحتملة لبعض الترصفات من جانب الفاعلني 

ستقبل يدرس من خالل بودائل متنوعوة، ( الحيادية والعلمية ملا كاذ امل5

يمثل كل منها سيناريو أو مسارا مستقبليا يتوافوق موثال موع رؤيوة أو 

السياسية أو تلك يف املجتمع، فوإذ عوىل  -مصالح هذه القوة االجتماعية 

 -دارس املستقبالت البديلة أذ يتحىل بدرجة عالية من الحيادية والعلمية 

،  وعدم استبعاد بدائل معينوة ملجورد رفوض التعرف عىل البدائل يف -أوال 

يف تحليول هوذه االدعواءات،  -ثانيا  -الدارس ملنطلقاتها أو ادعاءاتها ، و

واستكواف تداعياتها، وتقييم ما لها وما عليها وفق مجموعوة معوايري 

 متفق عليها سلفا.

( عمول الفريوق واإلبووداع الجمواعي وهوو مووا يعنوي إنجواز الدراسووة 6

طريق فريق عمل متفاهم ومتعاوذ ومتكامل. فذلك أمور املستقبلية عن 

تفرضه طبيعة الدراسات املستقبلية التي تعتمد عوىل معوارف مسوتمدة 

من علوم متعددة، والتي تستوجب دمج هوذه املعوارف وفوق منظوور أو 

إطار عابر للتخصصات. كما أذ الجماعية مفيدة للوصوول إىل تصوورات 

و لوك مون خوالل موا تتيحوه مون وتنظريات وحلول جديدة للموكالت، 

 مواجهات بني املناهج والرؤى املختلفة ألعضاء فريق العمل.

( التعلم الذاتي والتصوحيح املتتوابع للتحلويالت والنتوائج . فالدراسوة 7

. بل إنهوا عمليوة  (one-shot exercise)املستقبلية ال تنجز دفعة واحدة 
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ق الفهوم وتودقيق متعددة املراحل يتم فيهوا إنضواج التحلويالت وتعميو

النتائج من خالل دورات متتابعة للتعلم الوذاتي والنقود الوذاتي، وتلّقوي 

تصورات أطراف وقوى مختلفوة وانتقواداتهم واقرتاحواتهم، والتفاعول 

 يفمعها من خالل اللقاءات املبارشة واألدوات غري املبارشة إلرشاك الناس 

اعول والنقود تصور وتصميم املستقبالت. وكلموا تكوررت عمليوات التف

التحليالت والنتائج، زادت  يفوالتقييم واالستجابة لها بالتعديل والتطوير 

فرص الخروج بدراسة مستقبلية راقية، السويما مون زاويوة ارتباطهوا 

الفعوول  يفبووالواقع االجتموواعي، وزادت معهووا فوورص تووأثري الدراسووة 

 االجتماعي.

 املستقبل يفتعدد طرق البحث 

ذه الخصائص املنهجية املثالية ال يمكن أذ تتوأتى باتبواع وبطبيعة الحال فإذ ه  

أعواله(  4منهج بذاته أو أسلوب بعينه. بل إذ إحدى هذه الخصائص )الخاصوية 

يفرتض الجمع بني أساليب متعددة. وهذا التعودد ىف األسواليب حقيقوة واقعوة، 

توضحها الكتابات حول طرق الدراسات املستقبلية، كموا يوضوحها اسوتعراض 

الدراسات املستقبلية املتاحة عامليا وإقليميا وقطريا. وهو تعّدد يثري مجوال  أهم

البحث يف استرشاف املستقبل، ويتيح فرصا واسعة لالختيار املنهجي بما يتوواءم 

 مع احتياجات كل بحث مستقبيل وأهدافه املحددة.

 أصل الطرق، ووظائفها والعالقة فيما بينها

األساليب التي يستخدمها دارسوو املسوتقبالت  وكما سيتضح حاال فإذ معظم   

هي أساليب مقرتضة من مجاالت وحقول معرفية أخرى، كاإلحصاء واالقتصواد 

والسياسة والعسكرية واالجتماع والهندسة وغريها، والقليل منها هو الذي صمم 

أساسا للدراسات املستقبلية أو توصل إليه باحثوذ يف املستقبليات مثول أسولوب 

 ethnographic)االثنوجرايف  املستقبيلوأسلوب البحث  (Delphi Method)دلفى 

futures research)  الحظ أذ بعض ما يصنف عادة عىل أنه من طرق الدراسوات.

املستقبلية قد ال يلدي بذاته إىل تنبلات مرشوطة أو رسم صور مستقبلية، بل إنه 

عمليوة استرشواف  إنجاز بعض املراحل الوسيطة التوي تخودم يفقد يكوذ مفيدا 

،  content analysisاملستقبل. ومن أمثلة هوذه الطورق طورق تحليول املضوموذ 

 brain، وطريقة االستثارة الفكرية  monitoringوطرق املتابعة أو تتبع الظواهر 
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storming  ،الحظ أيضا  أذ بعض الطرق املذكورة فيما بعد قد تتكامل فيما بينها.

ت أو صور مستقبلية بديلة. فكتابة السويناريوهات وال تتنافس عىل تقديم تنبلا

مثال قد تتم باستخدام الطرق التواركية مثل ورشات العمل املستقبيل باملواركة  

participatory futures workshops  وطريقة تحليل اآلثار املقطعية أو التبادلية ،

cross impact analysis  ونما ج املحاكاة ،simulation models . ،  إ  يولدي كول

منها غرضا قائما بذاته مثل الحصول عىل توقعات أو تنبلات لبعض املتغريات، أو 

اختصار عدد السيناريوهات املمكنة، أو حساب تداعيات ترصوفات معينوة عورب 

 الزمن.

 معايري تقسيم طرق البحث يف املستقبل

هوذه ويمكن تقسيم طرق البحث املستقبيل وفق معايري متنوعة. فقد تصونف    

الطرق حسب درجة اعتمادهوا عوىل قياسوات كميوة رصيحوة إىل طورق كميوة 

quantitative  وطرق كيفيةqualitative  ولكن يعيب هذا التقسيم أذ التمايزات .

ليست قاطعة بني ما هو كمي وما هو كيفي من طرق البحث املستقبيل. وكثوريا 

 لك أذ غالبية الطورق التوي ال يف النوع .  -ما يكوذ الفرق بينهما فرقا يف الدرجة 

"التكمية"، مهما كواذ محودودا.  يستخدمها دارسو املستقبل تستخدم شيئا من

كما يندر أذ تعتمد الدراسات املستقبلية الجيدة عىل القياسوات الكميوة وحودها 

مرحلة التحليل والتفسوري والتوصول  يفدوذ اللجوء إىل الطرق الكيفية، عىل األقل 

قد تصنف طورق البحوث املسوتقبيل إىل طورق اسوتطالعية  إىل استنتاجات. كذلك

exploratory  تقدم صورا مستقبلية احتماليوة، وطورق اسوتهدافيةnormative 

تقدم صورا  ملستقبالت مرغوب فيها. ولكن هذا التقسيم ليس حادا كما يبودو. إ  

 وسائل البحث املستقبيل، بمعنى أذ الصور يفقد يورتك هذاذ النوعاذ من الطرق 

املستقبلية التي يلدي إليها كل نوع منهما قد تنتج باسوتخدام وسوائل كميوة أو 

وسائل كيفية، أو بمزيج من االثنني. كذلك فإذ الدراسة املستقبلية قد تتوصل إىل 

عدد من الصور املستقبلية االحتمالية، ثم تختار من بينهوا صوورة أو أكثور مون 

عية والصوفة االسوتهدافية قود الصور املرغووب فيهوا. أي أذ الصوفة االسوتطال 

 دراسة مستقبلية واحدة. يفتجتمعاذ 

 مون objectiveأو موضووعية  formalوأخريا، قد يميوز بوني طورق نظاميوة     

من جهة أخرى. والعربة  subjectiveأو  اتية  informalجهة، وطرق غري نظامية 
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تمد عىل أساليب هنا هي بما إ ا كانت الطريقة املستخدمة يف البحث املستقبيل تع

واضحة املعالم، أو عىل نما ج رصيحة للظاهرة محول الدراسوة  codifiedمقننة 

)فحينئذ تعترب من الطرق النظامية أو املوضوعية(، أو أنها تعتمود عوىل الحودس 

والخيال والخربة والتقدير الذاتي، دوذ تبنّي نموا ج رصيحوة للظواهرة موضوع 

الذاتية(. ولكن هذا املعيوار قود  النظامية أوالبحث )فحينئذ تعترب من الطرق غري 

يصعب تطبيقه عىل الكثري من طرق البحوث املسوتقبيل. فموا يبودو ألول وهلوة 

موضوعيا )كالنما ج( كثوريا موا يعتمود عوىل اختيوارات  اتيوة )للمتغوريات أو 

لتعريفها وغري  لك كثري( وال يستغنى عن قدر من الحدس والخوربة. وموا يبودو 

تيا، كثريا ما يمكن استنتاج خطوات أو إجوراءات محوددة لتطبيقوه ألول وهلة  ا

 )مثل طريقة دلفى(.

ولذلك آثرنا عدم تصنيف الطرق الخمس والعرشين التي سنقدمها حاال حسوب    

أي من هذه املعايري، واكتفينوا بتقوديمها يف عرشو مجموعوات تغلوب عوىل كول 

ذه الورقوة ال تسومح مجموعة منها سمة منهجية معينة. وملا كانت طبيعوة هو

بتقديم عرض مفصل ألي مون الطورق املوذكورة، فحسوبنا رصود هوذه الطورق 

 ( و لك عىل النحو التايل:144والتعريف املوجز ببعضها ال أكثر )

وهي من الطرق التي ال تقووم  time series methods( طرق السالسل الزمنية، 1

أو املتغريات موضع االهتمام ، تعرب عن سلوك املتغري causal عىل نما ج "سببية" 

وفق "نظرية" ما. وهي تومل طرقا ونما ج تتفاوت مون حيوث التعقيود وكوم 

 random walkاملعلومات املسبقة املطلوب. منهوا نموو ج الخطووة العوووائية 

model  الذي يفرتض قيمة املتغري يف فرتة ما هي قيمتوه التوي تحققوت يف فورتة

 سوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووابقة 

 trendدم التغري(. ومنها طرق إسقاط االتجواه العوام )ولذا يطلق عليه نمو ج ع

extrapolation  باملتوسطات املتحركة وتحليل االنحدار. ومنهوا أسواليب تفكيوك

السالسل الزمنية للتنبل بالتغريات املوسمية. ومنها طرق التمهيد األيّس للسالسل 

مثول نموا ج  الزمنية، والطرق املعتمدة عىل النما ج االحصائية للسالسل الزمنية

 حينكنز". -"بوكس 

( طرق االسوقاطات السوكانية، ومون أشوهرها موا يعورف بطريقوة األفوواج 2

، حيووث يووتم حسوواب النمووو ىف عوودد  cohort-component methodواملكونووات 
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السكاذ من مكونات محددة كاملواليد والوفيات والهجرة إىل الدولة والهجورة مون 

جنسية  -كاذ ىف كل فوج أو رشيحة عمرية الدولة، وحيث يمكن التنبل بعدد الس

استنادا إىل معدالت الخصوبة ومعدالت البقواء عوىل قيود الحيواة حسوب العمور 

 والجنس.

. وهنا يتم التنبل بقيم متغري ما أو مجموعة  causal models( النما ج السببية 3

موا.  متغريات باستعمال نمو ج يحدد سلوك املتغريات املختلفة استنادا إىل نظرية

،  econometric modelsومن أشوهر هوذه النموا ج نموا ج االقتصواد القيوايس 

، ونمووا ج الربمجووة  input-output modelsونمووا ج املوودخالت واملخرجووات 

programming models  أو األمثليةoptimization  ونما ج املحاكاة ،simulation 

models  ونما ج ديناميوات األنسواق ،systems dynamics (تعود دراسوة  التوي

"حدود النمو" لنادي روما من أشهر تطبيقاتها(. وإىل جانب هذه النما ج الكمية 

الرصيحة، قد تتخذ النما ج أشكاال أقل رصامة من الناحية املنهجية. فقود يعورب 

عنها لفظيا بجمل منطقية، وقد يعرب عنها باألشكال البيانية وخرائط التودفقات 

flow charts لحاالت تجري املحاكاة ملوا قود يحودث ىف الواقوع لويس . ويف بعض ا

 actualاعتمادا عىل نما ج من هوذا النووع أو  اك، بول عوىل محاكيوات فعليوة 

analogs .كنما ج الطائرات مثال 

، وهي طريقة تعتمد عىل املحاكاة ليس فقط من  gaming( األلعاب أو املباريات 4

وكذلك بإرشاك النواس فيهوا كالعبوني خالل الباحث ىف الدراسات املستقبلية، بل 

يتخذوذ فيها قورارات أو ترصوفات، ويسوتجيبوذ  role playingيقوموذ بأدوار 

لقرارات وترصفات غريهم، ويبدوذ رد فعلهم إزاء أحداث معينة. ويتم اسوتخراج 

الصور املستقبلية البديلة باستعمال نما ج لفظية أو رياضوية أو كمبيوتريوة أو 

 محاكيات فعلية.

وهو أسلوب لفهم ديناميكيوة  cross impact analysis( تحليل اآلثار املقطعية 5

نسق ما، والكوف عن القوى الرئيسية املحركة له. كما أنه أسلوب لفرز التنبلات 

الكثرية والخروج منها بعدد محدود من التنبلات، و لك بمراعاة أذ احتمال وقوع 

ث أخورى. أي أنهوا طريقوة ألخوذ بعض األحداث يتوقف عىل احتمال وقوع أحدا

الرتابطات وعالقات االعتماد املتبوادل بوني الظوواهر أو املتغوريات أو التنبولات يف 

 الحسباذ.
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. ويقصوود بهووا طوورق البحووث  participatory methods( الطوورق التووواركية 6

املستقبيل التي تتيح املجال ملواركة القوى الفاعلة أو األطراف املتأثرة بحدث موا 

ملية تصميم البحوث وجموع املعلوموات الالزموة لوه وتحليلهوا واسوتخراج يف ع

توصيات بفعل اجتماعي معني بناء عىل نتائجها. وهذه الطرق أكثر استعماال من 

النوطاء يف مجال املسوتقبليات، أي مون يقومووذ بالدراسوات املسوتقبلية  ات 

يوة للورتويج التوجه االستهدايف والتي يرتبط فيهوا االسوتهداف بممارسوات عمل

والتعبئة والتحريض عىل اتخوا  فعول اجتمواعي يسواعد عوىل تحقيوق صوورة 

مستقبلية مرغوب فيها أو عىل منوع حودوث صوورة أو صوور مسوتقبلية غوري 

البحوث املسوتقبيل طريقوة  يفمرغوب فيها. ومن أمثلة هذه الطورق التوواركية 

، وطريقة البحث  participatory future praxis  املمارسة املستقبلية باملواركة  

، وطريقوة  participatory action researchالتواركي املوجه للفعل االجتماعي 

، وطرق إجراء التجارب االجتماعية  futures workshopsورش عمل املستقبليات 

social experiments  والبحوووث املسووتقبلية االثنوجرافيووة ،ethnographic 

futures research االجتماعيوة  - استطالع املسوتقبالت الثقافيوة التي تركز عىل

من خالل مقابالت مطولة ومفصلة ومتكررة مع مجموعة من األفراد املووتغلني 

 بظاهرة ما    )كالبحث والتطوير التكنولوجي( أو الذين يحتمل تأثرهم بحدث ما.

 ( طرق التنبل من خالل التناظر واإلسقاط بالقرينة. وتقوم أساليب التنواظر أو7

عىل استخراج بعض جوانوب الصوور املسوتقبلية  method of analogyاملوابهة 

استنادا إىل أحداث أو سوابق تاريخية معينة والقياس عىل ما فعلتوه دول معينوة 

موثال.  االقتصواديمرحلة أو أخرى من مراحل تطورها إلنجاز معدل ما للنمو  يف

ض أذ ثمة ارتباط زمني بوني أما أساليب اإلسقاط بالقرينة، فهي تقوم عىل افرتا

حدثني، حيث يقع أحدهما قبل اآلخر عادة، بحيث يمكن التنبل بالحودث الالحوق 

الطائرات الحربية مون  يفاستنادا إىل الحدث السابق. فمثال يمكن أذ يلخذ التقدم 

حيث الرسعة قرينة عىل التقدم يف سعة الطوائرات املدنيوة. ومون أشوهر هوذه 

التي كثريا ما استخدمت  leading seriesالزمنية القائدة الطرق طريقة السالسل 

التنبل بالدورات االقتصادية، حيث يلخذ بوطء النموو يف متغوريات اقتصوادية  يف

معينة )كاملخزوذ أو التعاقودات الجديودة( قرينوة عوىل إبطواء حركوة النوواط 

 االقتصادي يف مجموعه.

ة تتبوع الظوواهر ( طرق تتبوع الظوواهر وتحليول املضوموذ. يقصود بطريقو8
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monitoring  استخدام طائفة متنوعة مون مصوادر املعلوموات يف التعورف عوىل

االتجاهات العامة ملتغريات معينة، مع افرتاض أذ االتجاهات العاموة التوي يوتم 

ستسود يف املستقبل. وقد استخدم هذه الطريقوة الباحوث  التيالكوف عنها هي 

إىل موا أطلوق عليوه االتجاهوات العاموة  يف التوصل Naisbittاملستقبيل املوهور 

فهي تركوز  content analysis. أما طريقة تحليل املضموذ  megatrendsالكربى 

التي تحملها الصحف واملجالت والبحوث  messagesعىل تحليل مضموذ الرسائل 

اإل اعة والتليفزيوذ وغريها، وتسجيل مدى تكرر عبوارات أو  يفوالكتب وما يذاع 

قيما أو توجهات معينة، وبناء استنتاجات مستقبلية عوىل تحليول  كلمات تحمل

 هذه التكرارات. 

 surveys( تحليل آراء  وي الوأذ والخربة. ومن هذه األساليب طريقة املسووح 9

التي يتم فيها استطالع رأي أو توقعات عينة من األفراد سواء من خالل اسوتبياذ 

التليفووني.  االتصالقابلة الوخصية أو يرسل بالربيد أو يتم تعبئته عن طريق امل

وطريقوة االسوتثارة الفكريوة أو  panel discussionومنها طريقة ندوة الخرباء 

التي يتم فيهوا  Delphi method، وطريقة دلفى  brain stormingالقدح الذهني 

نودوة الخورباء واالسوتثارة  يفاستطالع اآلراء والتحاور بوأنها، مرة واحدة كموا 

 أو عدة مرات كما يف طريقة دلفى. الفكرية

. السيناريو وصوف لوضوع مسوتقبيل ممكون أو  Scenarios( السيناريوهات 10

محتمل أو مرغوب فيه، مع توضيح ملالمح املسوار أو املسوارات التوي يمكون أذ 

تلدي إىل هذا الوضع املستقبيل، و لك انطالقا من الوضوع الوراهن أو مون وضوع 

ذ تنتهي كل الدراسات املستقبلية إىل سيناريوهات، أي مفرتض. واألصل أ ابتدائي

لكول طورق البحوث  النهائيإىل مسارات وصور مستقبلية بديلة. فهذا هو املنتج 

املستقبيل.   ولهذا فإذ بعض املستقبليني يعتربوذ السيناريو األداة التوي تعطوى 

، و لوك  methodological unityللدراسات املستقبلية نوعا من الوحدة املنهجيوة 

بالرغم من أذ الطرق التي قد تسوتخدم يف إنتواج السويناريوهات تتنووع تنوعوا 

شديدا. فالسيناريوهات يمكون أذ تبنوى بوأي مون الطورق السوابق  كرهوا أو 

بمجموعات معينة منها. كما أنها يمكن أذ تبنى بطرق أخرى لوم تتعورض لهوا 

لعلمي أو اإلبوداع األدبوي أو كالسيناريوهات التي نعتمد اعتمادا كليا عىل الخيال ا

ال  -والتي قد ينفورد بكتابتهوا شوخص واحود  foresight الحدس أو االستبصار 

 فريق من الباحثني العلميني. 
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وعموما، فإذ السيناريوهات تصف إمكانوات بديلوة للمسوتقبل، وتقودم 

عرضا لالختيارات املتاحة أمام الفعول اإلنسواني، موع بيواذ نتائجهوا املتوقعوة 

ها ومرها. وقد ينطوي تحليول السويناريوهات عوىل توصويات ضومنية أو بحلو 

عىل التوجوه  -كما سبق بيانه  -عمله. ولكن  لك يتوقف  ينبغيرصيحة حول ما 

الذى يأخذ به واضعو السيناريوهات، أي ما إ ا كاذ توّجها استطالعيا أم توّجهوا 

 استهدافيا.

 االسترشاف والعوملة

لنسبة لالسترشاف؟ إنهوا تعنوى املزيود مون الصوعوبات. ما ا تعنى العوملة با    

فاالسترشاف املستقبيل ألوضاع مجتمع مفتوح أشد صعوبة منه ملجتمع منغلق. 

وال شك أذ العوملة بما تعنيه من زيوادة وتكثيوف يف العالقوات بوني مجتموع موا 

تجعل مثل هذا املجتمع أكثر تعرضوا للمولثرات الخارجيوة، أو  الخارجيوالعالم 

عملية استرشاف املستقبل. كموا  يفثر انكوافا. ومن ثم تزداد عنارص الاليقني أك

أذ العوملة بما تعنيه من تزايد التداخل عرب الحدود الوطنية يف املسائل االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية والسياسية والبيئية، وبما تعنيه مون تحوول يف سولطات 

اق القطوري إىل النطواق اإلقليموي أو اتخا  القرارات يف بعض األموور مون النطو

العوواملي، تفوورض عووىل دارس املسووتقبل رضورة أكوورب لووتفهم املحوويط العوواملي، 

واإلحاطة جيدا بالقوى الفاعلة فيه، والتعرف عىل طبيعة االلتزاموات املفروضوة 

 عووووووووووووىل الوووووووووووودول بمقتىضوووووووووووو اتفاقووووووووووووات 

تخوذ القورار دولية؛ حيث توكل األخرية نوعا من القيود عوىل الحركوة املتاحوة مل

القطري. وإجماال، فإذ العوملة تقوي من أسباب األخذ بمنهجيات أكثر تعقيودا يف 

 استرشاف املستقبل.

ولكن هل تعني العوملة وما تنطوي عليه من ازدياد  دور العوامل الخارجيوة يف     

توووكيل مسووارات املسووتقبل لدولووة ناميووة مثوول مرصوو أو سوووريا أذ تتحووول 

ة ملستقبلها إىل مجرد ردود فعل وطنيوة لترصوفات القووى السيناريوهات البديل

 الخارجية املهيمنة عىل نظوام تقسويم العمول الودويل أو عوىل النظوام الودويل يف 

وفوق أهوداف  - ابتوداء -مجموعه؟ بعبارة أخرى، هل تتووكل السويناريوهات 

 -وسياسات القوى االجتماعية والسياسوية الوطنيوة وحودها، أم أنهوا تتووكل 

بامللثرات الخارجية وما تجره وراءها من ردود فعل وطنية؟ لقود طورح  - ءابتدا



                                                      دراسة تحليلية واإلسالمي:التعليم يف العالم العربي إشكالية 

 بد املنعم محمد حسني حساننيأ.د ع

 

 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 188

(. وكانوت 145) 2020أقامها "مرشوع مرصو التيهذا السلال يف إحدى الندوات 

وجهة نظرنا أنه مع التسليم بالدور األكرب للعوامل الخارجية، ومع التسليم بوأذ 

القرار املرصي )وإذ كاذ والوضع الدويل يمثالذ معطيات لصانع  اإلقليميالوضع 

(، إال أنوه ال يمكون تهمويش دور اإلقليمويثمة مجال أكرب للتحرك عىل املستوى 

توكيل مسار التطور االجتماعي والسيايس املرصي.  يفالعوامل والقوى الداخلية 

فمن جهة أوىل، ال تفعل امللثرات الخارجية فعلها املتوقع من القوى الخارجية إال 

خيل مالئم لتلقي هذه امللثرات، واالستجابة لها عىل هوى القوى إ ا وجد سياق دا

الخارجية. فالسياق االقتصادي واالجتمواعي والسويايس الووطني محودد مهوم 

لطبيعة األثر الذي تنتجه العوامل الخارجية. ومن جهة ثانية، فإذ البدء بافرتاض 

 توووكيل مسووتقبل املجتمووع املرصووي هووو العاموول يفأذ العاموول الحوواكم 

الخارجي، يقيد كثريا نطاق البحث املستقبيل، ويصادر عوىل احتمواالت الحركوة 

حوني أذ القضوية املحوريوة يف الدراسوة  يفاملستقبلية الذاتية إىل حد بعيود. هوذا 

املستقبلية لبلد مثل مرص هي استكواف تصورات أو سويناريوهات مسوتقبلية 

طني، وتوسع مون فورص توسع من الهامش املتاح للحركة أمام صانع القرار الو 

صووناعة مصووريها ومسووتقبلها. والشووك أذ  يفمووواركة مرصوو بوودور أكوورب 

سياسية متباينة سووف  -السيناريوهات البديلة املعربة عن رؤى قوى اجتماعية 

تتفاعل مع املعطيات الخارجية بأشوكال مختلفوة. وقود يتويح هوذا التبواين يف 

سوتفادة مرصو مون العوملوة التفاعالت مجاال أرحب الستكواف إمكانات أكرب ال 

 توكيل مستقبل أفضل. يفواملعطيات الدولية عموما 

 حاجة الدول النامية إىل استرشاف املستقبل                   

ختام هذا العرض أذ أؤكد عىل أمر سبق أذ أملحت إليه  يفوقد يكوذ من املناسب    

ذي أريد تأكيده وإبورازه فيما تقدم، وأذ أفصل ما أجملت القول فيه. فأما األمر ال

فهو أذ الدراسات املستقبلية ليست مجورد رصعوة ظهورت يف الودول املتقدموة، 

وتحاول الدول النامية محاكاتها، مثلما يحدث يف أمور أخرى كثرية. فوالواقع أذ 

احتياج الدول النامية إىل الدراسات املستقبلية ال يقل عن احتياج الدول املتقدموة 

بل وقد يزيد عليها. وبطبيعة الحال، فلويس كول موا يظهور يف  إىل هذه الدراسات،

من جانب الدول النامية، تماموا مثلموا أنوه  اجتنابه وينبغي ءيسالدول املتقدمة 

ليس كل ما يأتي من الغرب يرس القلب. وفيما يخص الدراسات املستقبلية، فوإذ 

 ظهورهوووووووا يف الووووووودول املتقدموووووووة لوووووووم يوووووووأت مووووووون 
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 ة لحاجات عملية وموضوعية قوية سبق إيضاحها. كمافراغ، بل إنه كاذ استجاب

أثبتت هذه الدراسات عىل مدى زمني معقول ما أرشنا إليه حاال من فوائد ومزايا  

مهمة لتلك الدول. ومن ثم فليس عىل الدول النامية حرج يف اإلقبال عىل الدراسات 

 املستقبلية واإلفادة من مزاياها.

 فيما سبق ويحسن تفصيله اآلذ، فهو أذ حاجوة وأما القول الذي جاء مجمال     

الدول النامية إىل الدراسات املستقبلية ربما تكوذ أشد من حاجوة غريهوا إليهوا. 

 أسباب رئيسية:ويمكن إرجاع  لك األمر إىل ثالثة 

( السبب األول هوو طبيعوة عمليوة التنميوة وطبيعوة نوواط التخطويط 1

 ات بعد زمني طويل بالرضوورة.  للتنمية. ونقصد بذلك كوذ عملية التنمية

فالتنمية ال تحدث بني عوية وضحاها، بول هوي تتضومن إجوراء تغوريات 

ملسسية وهيكلية عميقة، يستغرق إنجازها وقتا ليس بالقصري. ومن ثوم 

فالتنمية هي عملية  ات بعد مستقبيل بالرضورة، ويستوجب التخطيط لها 

زمنيوة )مسوتقبلية( طويلوة بالتايل االمتداد بوالتفكري والنظور عورب فورتة 

 والتطلووووووووووووووووع إىل أفووووووووووووووووق زمنووووووووووووووووي 

)مستقبيل( بعيد.  وكثريا ما عانت الدول النامية املوكالت واملصواعب مون 

جراء إهمال املدى الطويل عند التخطيط للتنمية، وكثريا ما جرت املصوادرة 

عىل إمكانات جيدة للتنمية من جراء الرتكيز عىل املدى األقرصو واسوتعجال 

أموور التخطويط طويول  يفائج. وكما سبق بيانه، فإذ الخووض ظهور النت

املدى يستلزم أول ما يسوتلزم تكووين قاعودة معرفيوة جيودة مون خوالل 

 الدراسات املستقبلية.

II والسبب الثاني يتصل بحقيقة عدم التكوافل يف القووى يف هيكول القووى ) 

النفوو  بوني العاملية، وبخاصة التفاوت الصارخ يف الثروة ومستوى املعيوة و 

يف  -ولوم تقول حّدتوه  -الدول النامية والدول املتقدمة. وهو أمر قود تفواقم 

ظروف العوملة الحديثة. ويف مثل هذه الظروف تتاح فرص واسعة أمام القوى 

مقادير الودول الناميوة ومسواراتها املسوتقبلية، وتصوبح  يفالكربى للتحكم 

لدول املتقدمة. وخطر  لك كبوري الرتبة ممهدة الستمرار تبعية الدول النامية ل

)كما أسلفنا( بالنسبة للدول  ات املوقع االسورتاتيجي أو املكانوة السياسوية 

املتميزة، أو ما تطلق عليه الواليات املتحدة اآلذ الدول املحوريوة )مون وجهوة 
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إ  تتطلع القووى الكوربى إىل االحتفواظ بهوذه الودول يف ( 147) نظرها طبعا

"توفيق أوضاعها" بما يتالءم مع مصوالحها. بعبوارة حظريتها، وتسعى إىل 

 أخرى، تسعى القوى الكربى إىل أذ تصنع ملثل هذه الدول النامية مستقبلها.

وما املرشوعات املطروحة من القوى الكربى كمرشووع الرشواكة موع أوروبوا          

ومرشوع الرشق أوسطية وغريهوا سووى مرشووعات لتغيوري خريطوة املنطقوة 

التي نعيش فيها، ومحاوالت لصنع مستقبل جديد عىل هوى قوى أجنبية العربية 

لها مآربها الخاصة يف الرشق األوسط وشمال أفريقيا. ومن هنا تظهر أهميوة أذ 

باتخا  قرارات اآلذ للتأثري يف صوورة مسوتقبلنا وتوجيهوه  -نحن العرب  -نبادر 

كيل مسوتقبلنا عوىل الوجهة التي نريدها، قبل أذ يتمكن اآلخروذ من إعادة توو

 هواهم. وهو ما يستوجب التسلح بدراسات مستقبلية جادة.

III أما السبب الثالث يف رضورة الدراسات املستقبلية للدول النامية، فهو يتصل )

بما تحتاج إليه التنمية من تعبئة  هنية ونفسية وشحذ للهمم وإعادة اكتسواب 

سيما التبعية الثقافية التي بددت للثقة بالنفس بعد سنوات طويلة من التبعية، ال 

الكثري من ثقة الناس بأنفسهم وشككتهم يف الكثري من قدراتهم الوطنية. والحق 

أذ الدراسات املستقبلية يمكن أذ تسهم يف هذا املجال إسهاما مرموقا، و لك بموا 

تنطوي عليه من إعادة بحث للمايض والحارض، وتفهم للقوى الدافعوة للتنميوة، 

للعوامول املحركوة للنظوام االجتمواعي والسويايس، وتحديود لنقواط واستيعاب 

االختناق والقيود عىل الحركة، وبياذ ملدى الخيوارات املتاحوة للتنميوة، وملنوافع 

وتكاليف كل خيار منها فتلك أمور مهمة إلعادة اكتواف الوذات وإعوادة تقيويم 

لوة اإلحبواط القدرات الوطنية عىل أسس أكثر واقعية، وانتوال أنفسونا مون حا

واليأس من الخروج من التخلف وفقداذ األمل يف التقدم بقوانوا الذاتيوة. بعبوارة 

 يفأخرى، فإذ الدراسات املستقبلية وسيلة مهمة لتعبئة طاقات األمة وزرع األمل 

 إمكانية الخالص من التخلف.
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 لفصل التاسع: ا

 قراءة لبعض مرشوعات اإلصالح املستقبلية

 

املستقبالت  دراسة 2020قراءة نقدية ملرشوع مرص   املبحث األول:

 (2020مرشوع مرص ) املرصية البديلة

 

 املبوادرة

" انطالقا من أمرين: األمور 2020ظهرت املبادرة الخاصة بمرشوع "مرص  

األول هو اإلدراك القوى واملتزايد ملا يمكن أذ تسهم به الدراسات املسوتقبلية مون 

 الووطنيأمام الناس، ومون تصوويب ملسوارات الحووار بلورة لالختيارات املتاحة 

حولها، ومن ترشيد لعمليات التخطيط واتخا  القرارات، ومون تعبئوة للطاقوات 

الوطنية وإحياء اآلمال يف النفوس. وهي جميعا مسواهمات قيموة مون املنظوور 

التنموي، حيث إنها تساعد عىل إخوراج النواس مون حالوة اإلحبواط والسولبية، 

دوذ ثقتهم بأنفسهم وبقدراتهم وقدرات وطونهم عوىل النهووض وتجعلهم يسرت 

واالنطالق عىل طريوق التنميوة الوواملة واملطوردة. واألمور الثواني هوو افتقواد 

الدراسات املستقبلية يف مرص لفرتة تناهز عرشوين عاموا شوهد العوالم خاللهوا 

 تغريات ومستجدات كثرية وخطرية يف شتى مجاالت الحياة، كما شواعت خاللهوا

 ألواذ مختلفة من الثقافة املاضوية والتفكري السلفي يف املجتمع املرصي.

مكتوب الرشوق األوسوط  -وقد انطلقت املبادرة من منتدى العالم الثالوث  

بالقاهرة من خالل دعوة وجهها صاحب املبادرة العالم الكبري واملفكر املبودع د . 

ين املرصويني متنووعير إسماعيل صربي عبد الله إىل مجموعة صغرية من املفكور 

حوول مائودة  1995التخصصات والتوجهات السياسية لاللتقاء يف شهر سبتمرب 

مستديرة للتداول يف مدى حاجة مرص إىل دراسة مستقبلية تستطلع آفاق التنمية 

( وقد أسفر النقاش يف هذه املائدة املستديرة 148) 2020الواملة فيها حتى عام 

ة وألهمية صياغة مرشوع متكامل حول مسوتقبل عن تأييد كامل لفكرة الدراس

. كما أبرزت املداوالت عددا من التوجهوات العاموة والقضوايا 2020مرص يف عام 
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 الرئيسية املرغوب يف مراعاتها عند تصميم املرشوع.

صياغة وثيقوة ملرشووع الدراسوة تبلوور أهودافها  يفوبعد  لك، بدأ العمل  

اإلجوراءات التنظيميوة وتقودير امليزانيوة ومهامها ومنهجيتها فضال عن اقرتاح 

الالزمة لتنفيذ املرشوع. وتولت هذه املهمة لجنة ثالثية، كانت تعرض ما تتوصول 

(. وقد 149إطار لجنة سداسية) يفإليه من أفكار ومقرتحات وتناقوها أوال بأول 

 1995استغرقت هذه املرحلة من إعداد وثيقة املرشوع سبعة شهور من أكتووبر 

مختلف القضوايا واملوضووعات  يف، كتبت خاللها أوراق متعددة 1996ريل حتى إب

املرشوع، جرت مناقوتها وإعادة كتابتها عدة  يفاملراد طرحها عىل بساط البحث 

مرات. ويف ضوء ما أعد من أوراق وما دار من مناقوات خصبة وحوارات ثريوة يف 

ف كاتب هوذه السوطور اجتماعات كل من اللجنة الثالثية واللجنة السداسية، كل

بتحرير وثيقة للمرشوع، عرضت للنقواش يف اجتمواع موسوع يف أواخور يونيوو 

. شارك فيه نحو أربعني من صفوة علمواء االقتصواد والسياسوية واإلدارة 1996

والتعليم واالجتماع والبيئة والهندسة والطاقة والقوانوذ والتكنولوجيوا والعلووم 

صناعة والبنوك، ومن كتاب ومثقفي مرص العسكرية، فضال عن عدد من رجال ال

 البارزين.

ويف ضوء ما شهده هذا االجتماع من مناقوات، نُّقحت وثيقوة املرشووع،  

كما أضيفت فصول جديدة تتناول نظام إدارة املرشوع، وتحويل قضايا البحث إىل 

تكليفات بحثية محددة تعود عنهوا أوراق أو تقوارير بحثيوة، والجودول الزمنوي 

وميزانيته. كما أضيف إىل الوثيقة ملحق يتضمن بيانا أوليوا بأسوماء للمرشوع، 

 يفوتخصصات ومجاالت اهتمام الباحثني واملفكرين وامللسسات التي قد تسوهم 

تمثل نواة للوبكة العلمية املستهدف إقامتها لتنفيذه. وقود  والتيأعمال املرشوع 

مرشووع البحثوي حوول ظهرت هذه الوثيقة التي أطلق عليها "الوثيقة الفنيوة لل

، أي بعد سونة مون أول لقواء 1996" يف سبتمرب 2020مستقبل مرص حتى عام 

للتداول يف فكرة املرشوع. وصارت هذه الوثيقة بعد  لك دسوتور عمول املرشووع 

 ومرجعيته األساسية.

وانقىض عام ثاٍذ يف عمليات تحضريية أخرى شملت إعداد وثيقة من نوع  

                                                                                                                                                                          مختلوووووووووووووووووووووووووووووف قلووووووووووووووووووووووووووووويال،           

تصلح للعرض عىل الجهات الوطنية والدولية التي يمكن أذ تهتم برعاية املرشوع 
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عدت هذه الوثيقة أوال باللغة العربية، ثوم أنتجوت عوىل أساسوها وتمويله. وقد أ

(. كما اشتملت تلك املرحلة عوىل اختيوار 150صياغة للوثيقة باللغة اإلنجليزية )

هيئات البحث والتوجيه واملوورة يف املرشووع وهوي الفريوق املركوزي واللجنوة 

الحوال، كواذ  التوجيهية وهيئة كبار االستواريني العلميني للمرشوع. وبطبيعوة

من أوىل املهام يف تلك املرحلة التحضريية استطالع إمكانوات التمويول، واالتصوال 

بعدد من الجهات املحلية واألجنبية لتبني مدى اسوتعدادها للمسواهمة يف تودبري 

التمويل الالزم للمرشوع. وبرغم أذ البداية الرسومية للمرشووع قود تحوددت يف 

، إال أذ العمل الفعيل قد بدأ يف أول سوبتمرب 1998وثيقة املرشوع باألول من يناير 

، و لك بالرغم من عدم توافر التمويل. وقد قّدرت مدة تنفيذ املرشوع بثالث 1997

 سنوات.

وهكذا خرج هذا املرشوع إىل حيز الوجود بمبوادرة أهليوة خالصوة. وقود  

لسابق د. حظيت هذه املبادرة بمباركة الحكومة املرصية ممثلة يف رئيس الوزراء ا

كمال الجنزوري، ووزير الخارجية السيد عمرو مووىس، ووزيور الدولوة األسوبق 

للتخطيط السيد / ظافر البرشى، ووزير الدولة لقطاع األعمال العوام د. عواطف 

. كما قدمت الحكوموة للمرشووع 1999عبيد الذي أصبح رئيسا للوزراء يف أكتوبر

 بنووك االسووتثمار قوودرا محوودودا موون الوودعم املووايل و لووك موون خووالل 

القومي، وساندت جهوده يف جلب تمويل خارجي من عدد من امللسسات العربية 

والدولية. وحتى اآلذ انحرصت املصادر الخارجية لتمويول املرشووع يف الربنوامج 

اإلنمائي لألمم املتحدة، والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، وسمو 

لم يتيرس بعد الوفاء بامليزانيوة املقودرة للمرشووع، األمري طالل بن عبد العزيز. و 

و لك بالرغم من الجهود املضنية التي بذلت يف هذا الصدد. وينبغي التأكيد عىل أذ 

املساعدات التي يتلقاها املرشوع هي مسواعدات غوري مرشووطة، وال تولثر مون 

 قريب أو بعيود يف اسوتقاللية املرشووع يف رسوم أهدافوه ويف اختيوار منهجيتوه

وموضوعاته البحثية من خالل الفريق املركزي واللجنة التوجيهية وهيئوة كبوار 

 االستواريني العلميني.

 رصيد الدراسات السابقة

إذ رصيد الدراسات املستقبلية السابقة عن مرص رصيد ثموني، وإذ كواذ  

صغريا نسبيا بالقياس إىل رصيد الدراسات املتوافر يف كثري مون مجواالت البحوث 
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عي األخرى. وبالرغم من أنه يمكن العثور عىل عنارص جنينيوة لدراسوات االجتما

مستقبلية مرصية يف أواخر الخمسينات ويف الستينات، اتصاال بأنوطة التخطيط 

 طويوووول املوووودى عووووىل املسووووتوى القطوووواعي وعووووىل املسووووتوى 

 يفالقومي، إال أذ الدراسات املستقبلية األكثر شموال واألوسع نطاقا لم تظهور إال 

نتصف السبعينات. وقد جاءت هذه الدراسوات عوىل سوبيل مواكبوة االهتموام م

العاملي بالدراسات املستقبلية التي شهدت زخما كبريا منذ صدور "حدود النموو" 

 .1972سنة  يفمن نادي روما 

 ويمكن اإلشارة هنا إىل ثالث دراسات مستقبلية مهمة عن مرص: 

يف إطار مرشوع بحثي أكرب ملنظموة  1977 - 1975الدراسة األوىل أجريت يف الفرتة  أ(

( بقصود اسووتطالع النتوائج السووكانية والديموجرافيووة FAOاألغذيوة والزراعووة )

(. وقوود اسووتخدمت هووذه الدراسووة نمو جووا 151السوورتاتيجيات بديلووة للتنميووة)

اقتصاديا كليا متعدد القطاعات، وإذ كاذ قود أعطوى اهتماموا كبوريا للعالقوات 

زراعي. كما عنيت عناية خاصة بتحليول ونمذجوة التووابكات الحاكمة للقطاع ال

اسوتطالع  يفبني السكاذ والتنميوة. وأخوذت هوذه الدراسوة بمنهجيوة املحاكواة 

 إىل 1975املسووارات والصووور املسووتقبلية البديلووة ملرصوو خووالل الفوورتة موون 

. وكاذ أساس اختيار السويناريوهات يف هوذه الدراسوة تقليوديا باملفواهيم 1985

ية، وإذ كاذ يعرب عن هموم شغلت الفكر االقتصادي بوكل أسوايس يف تلوك الحال

الفرتة. إ  تنوعت السيناريوهات ارتباطا بما إ ا كانت اسورتاتيجية التنميوة تركوز 

 عىل الزراعة أم عىل الصناعة، باإلضافة إىل سيناريو اتجاهي كاملعتاد.

ب)

) 

وع بحثي أكرب رعته منظموة ، يف إطار مرش 1977الدراسة الثانية أنجزت يف خريف 

(. وقد Interfutures( )152(، وعرف باسم )OECDوالتنمية ) االقتصاديالتعاوذ 

أخذت هذه الدراسة بأسلوب الكتابة الكيفية أساسا، ووظفوت منهجيوة القيواس 

عىل السوابق التاريخية يف بلداذ نامية أخرى يف اشتقاق بعض السيناريوهات. فقد 

ة سوويناريوهات، هووي: السوويناريو الرتكووي، والسوويناريو تناولووت الدراسووة ثالثوو

املكسيكي، وسيناريو استمرار الثورة أو التنمية املعتمودة عوىل الوذات واملتوجهوة 

إلشباع الحاجات األساسية. ويمكن اعتبار السيناريو األخري السيناريو املفضل من 

 وجهة نظر تلك الدراسة.

. وقد ركزت عوىل قضوايا السوكاذ 1982 - 1980الدراسة الثالثة أجريت يف الفرتة  )ج(

والتنمية والتوابكات فيما بينها، وسوعت إىل إبوراز النتوائج اإليجابيوة والسولبية 
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 السوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورتاتيجيات

( وهذه األهداف تعكس اهتماموات الجهوة 153مختلفة للتنمية من هذه الزاوية )

م الجهوة الراعية للمرشوع يف مرص )جهاز تنظيم األسة والسكاذ( وكذلك اهتموا

 املمولووووووووووووووووووووووووووووة للمرشوووووووووووووووووووووووووووووع 

)صندوق األمم املتحدة لألنوطة السكانية(. وقد طوورت هوذه الدراسوة نمو جوا 

للمحاكاة وتقييم السيناريوهات البديلة، ولكن حالت صعوبات مالية غري متوقعة 

دوذ استعمال هذا النمو ج. ولذا أنتجت السيناريوهات بمونهج الكتابوة الكيفيوة 

عض التقديرات الكمية املستمدة مون تحلويالت جزئيوة أو أساسا، مع تدعيمها بب

هذه الدراسة واسعا، فغطى االتجاهوات  يفاجتهادات  اتية. وقد كاذ نطاق البحث 

العامووة يف شووتى املجوواالت، والتطووورات العامليووة واإلقليميووة، وقضووايا التعلوويم، 

سوية واإلسكاذ، والتكنولوجيا، والقويم االجتماعيوة، فضوال عون القضوايا السيا

واالقتصادية والسكانية وقضايا سوق العمل. وقد عوربت السويناريوهات يف هوذه 

مجال السياسات التنموية، وهي السياسوات التوي  يفالدراسة عن اختيارات كربى 

كانت قائمة آنذاك أي سياسة االنفتاح االقتصادي، وسياسة ترشويد االنفتواح، أو 

 مدة عىل الذات.اإلصالح، وسياسة التنمية املستقلة أو املعت

وإىل جانب هذه الدراسات الثالث، تنبغي اإلشارة أيضا إىل عدد من األنوطة  

القواهرة والتوي ارتبطوت  يفالعلمية التي دارت يف رحاب معهد التخطيط القومي 

بالراحل العظيم د. إبراهيم حلمي عبد الرحمن، تحت املظلة التي عرفوت باسوم: 

ه املجموعوة نووطة للغايوة يف أواخور ". وقد كانوت هوذ2000"مجموعة مرص 

(، وضمت يف عضوويتها نخبوة مون أعوالم البواحثني 1979و 1978السبعينات )

واملثقفني املهمومني بمستقبل مرص. وقد اشتمل نواط تلك املجموعة عىل إعوداد 

أوراق خلفية وعروض لدراسات وكتب حول مستقبل مرصو ومسوتقبل العوالم، 

ل هوذه املوواد، وحوول العوامول الحاكموة وعىل مناقوات وحوارات خصبة حوو 

 للتطووووووووووووووووووووووووووور املسووووووووووووووووووووووووووتقبيل يف 

مرص. كما سعت إىل صياغة بعض صور املستقبل املرصي اعتموادا عوىل مونهج 

حديس مدعم بتقديرات كمية جزئية أو اجتهاديوة لوبعض املتغوريات األساسوية 

(154) 

وأخريا، ثمة معالجات أخرى ملستقبل مرص تستحق الذكر هنا، اسوتكماال 

حرص الرصيد املعريف السابق يف مجال الدراسات املستقبلية عن مرص. فقود توم ل
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العقد املمتد من  يفتناول مستقبل مرص يف عدد من الدراسات اإلقليمية التي جرت 

 أوائل السبعينات حتى منتصف الثمانينات. ومن أبرز هذه الدراسات:

التوي قادهوا د. إبوراهيم  دراسات مجموعة التخطيط طويل املدى للدول العربية ) أ (

 حلمي عبد الرحمن يف معهد التخطيط القومي يف أوائل السبعينات.

 (.155) 2000دراسة د. أنطواذ زحالذ عن العالم العربي سنة  )ب(

مكتوب  -دراسة املستقبالت العربية البديلة التي أجراها منتودى العوالم الثالوث  )ج(

، بالتعاوذ مع جامعة األمم 1985 - 1980الرشق األوسط بالقاهرة خالل الفرتة 

 (.156املتحدة )

دراسة استرشاف مستقبل الوطن العربي التي أجراهوا مركوز دراسوات الوحودة  د(

 (.156)1988 – 1985بريوت خالل الفرتة  يفالعربية 

الدراسة التي أجريت يف إطار مرشووع "االعتمواد املتبوادل" الوذي رعتوه رشكوة  ()ه

( يف OAPEC( ومنظمة الدول العربية املصدرة للبورتول )EINI)البرتول اإليطالية 

 (.157أوائل الثمانينات )

وبالرغم من تراجع موجة الدراسات املستقبلية عىل الصوعيدين: املرصوي 

والعربي منذ أواسط الثمانينات، إال أذ االهتموام بقضوايا املسوتقبل لوم يختوف 

والبواحثني واملثقفوني تماما. فقود ظول عودد محودود مون أسواتذة الجامعوات 

والصحفيني يثريوذ هذه القضايا، ويكتبوذ عنهوا، ويوديروذ بعوض الحووارات 

حولها، وينبهوذ الرأي العام إىل التغريات الكربى يف العالم والتحديات املسوتقبلية 

التي يتعني عىل مرص والعالم العربي مواجهتها. ولكن مثل هذه األنوطة ال ترقى 

رشوعات البحثيوة الكوربى حوول املسوتقبل، وال يمكون أذ بالطبع إىل مستوى امل

 2020تكوذ بديال لها. ومن هنا كاذ إحساس من طرحوا مبادرة مرشوع مرصو 

بالقصور الوديد يف هذا املجال، وبأذ الوقت قد حاذ إلجوراء دراسوة مسوتقبلية 

 كربى ملرص.

 أهداف املرشوع

ته، وال وضوع رسم مستقبل بذا 2020ليس من أهداف هذا مرشوع مرص   

اسرتاتيجية أو خطة بعينها للمجتمع املرصي. وإنما يهودف املرشووع إىل تقوديم 

قاعدة معرفية تساعد الناس وتساعد متخذير القورارات عوىل اختيوار املسوتقبل 
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األفضل ملرص، و لك يف ضوء موازنتهم بني منوافع وتكواليف الصوور املسوتقبلية 

رص عىل امتداد العقودين األول والثواني املتعددة التي يمكن أذ يأخذها مستقبل م

إىل  2020من القرذ الواحد والعرشين. وبوكل أكثر تحديدا يسعى مرشوع مرص 

 تحقيق ثالثة أهداف رئيسية:

صياغة عدد من السيناريوهات، أي التصورات املسوتقبلية البديلوة  (1)

لحركة املجتمع املرصي يف مختلف املجاالت، وبياذ حالوة اإلنسواذ 

، مع تحديد ما ينطوي عليوه كول 2020املرصي يف عام   واملجتمع 

مسار مستقبيل من مزايا وأعبواء، وكوذلك استقصواء قودرة كول 

سيناريو عىل الوفاء بأهداف معينة يمكن أذ تكوذ موضوع اتفواق 

عريض بني سائر املهتمني بمستقبل مرصو، أو يمكون أذ تولدي يف 

تكووذ محول  مجموعها إىل تحقيق التقدم طبقا ملعوايري يمكون أذ

 قبول عام.

بلورة منهج جديد يف إدارة شئوذ املجتمع والدولوة، و لوك بتووفري  (2)

أدوات علمية ملتخذ القرار تمكنه من تأسيس عمليات اتخا  القورار 

عىل ركائز متينة من املعرفة بالواقع واسترشاف املسوتقبل. ومون 

املووأمول فيووه أذ يسوواعد توووافر هووذه األدوات العلميووة يف تمكووني 

احثني وصوناع القورارات مون الوربط بوني املتغوريات املختلفوة الب

والتخلص من االنقياد إىل االستجابات الجزئية لكل منها عىل حودة، 

ومن ثم التسلح بنظرة شاملة توظف االرتباطات فيما بني مختلف 

املتغوريات يف اإلدارة الرشويدة لووئوذ املجتموع ويف إعوادة ترتيووب 

تنمية الوواملة واملطوردة عوىل املودى األولويات القومية لصالح ال

 البعيد.

تنمية رأي عام مهتم باملستقبل، شغوف بالتعرف عىل ما قد تحمله  (3)

املستقبالت البديلة من فرص ومخاطر، ومتحفز ملواجهة التحديات 

املستقبلية مواجهوة مسوتنرية. ويعنوي  لوك اسوتثارة االهتموام 

لوعي بالقضوايا املجتمعي الجاد بقضايا املستقبل، ورفع مستوى ا

والتحديات التي يحملها املستقبل يف طياتوه، والنهووض بمسوتوى 

الحوار الوطني حولها، وشحذ الهمم ملواجهة املوكالت املسوتقبلية 
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واالستعداد للمستقبل من جانب كل القوى االجتماعيوة واألحوزاب 

وغريها من امللسسات األهلية وأهل الرأي والفكر والعلم وصوناعة 

فضال عن عموم الناس. فقد أصبحت كل هذه األمور من القرارات، 

الرضوريات لتأمني مستقبل أفضل، بعد أذ كاد االنووغال بهمووم 

الحارض وموكالت الحياة اليومية يطغى عىل كل اهتمام آخر لودى 

 معظم الناس، عامتهم وخاصتهم.

 ويتطلب تحقيق هذه األهداف إنجاز عدد آخر من األهداف املهمة، وهي:    

قامة شبكة بحثية مون األفوراد وامللسسوات املووتغلني بالبحوث إ (1)

 العلموووووووي، يوووووووتم مووووووون خاللهوووووووا تنفيوووووووذ

دراسات املرشوع ونواطاته العلميوة املختلفوة عوىل النحوو الوذي 

يكفل للعمل الومول والتفاعل بوني مختلوف حقوول املعرفوة مون 

جهة، والذي يكفل التعبئة البحثية للجماعة العلمية املرصوية مون 

 رى.جهة أخ

تقديم إسهامات علمية، ال سيما يف مجال تطوير الفكور التنمووي،  (2)

ويف مجووال صووياغة أدوات تحليوول ومنهجيووات مالئمووة لدراسووة 

  املستقبالت البديلة.

تنمية املهارات العلمية يف التعامل مع املوكالت املعقدة، وبخاصوة  (3)

مهارات الربط بوني العوامول املتعوددة يف إطوار شوامل ومتكامول، 

ات التفكري اإلبداعي والتصور املستقبيل. وينطبق  لوك عوىل ومهار 

املوتغلني يف املرشوع، وكذلك عىل من يتصلوذ بنواطاته من خالل 

الندوات وورشات العمل وما يصدره مون مطبوعوات، وأيضوا عون 

 طريق تنظيم برامج تدريبية إ ا تيرست الوسائل لذلك.

ائل التقليديوة نرش أعمال املرشوع عىل أوسع نطاق ممكن بالوسو (4)

والوسائل اإللكرتونية والتداول حولها كلما أمكن يف ورشوات عمول 

وندوات وملتمرات ومن خالل "اإلنرتنت"، وكوذلك إتاحتهوا ألكورب 

عدد ممكن من املوتغلني يف مجال اإلعالم لتوفري معلومات ونقواط 

 انطالق فكرية يخاطبوذ الجمهور من خاللها يف قضايا املستقبل. 

أنوه مرشووع يتسوم  2020العرض املتقدم ألهداف مرشووع مرصو  ويتضح من
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بالطموح املعريف الالمحدود، واالنفتاح العقيل دوذ تحيز مسبق لتوجوه عقائودي 

بعينه. كما يسعى املرشوع إىل االرتباط بالفعل االجتماعي من خالل االنفتاح عىل 

آرائهوم فيموا  املجتمع للتعرف عىل رؤى الناس للواقع واملستقبل، وللتعرف عوىل

يتوصل إليه املرشوع مون نتوائج وسويطة ونهائيوة، وترشويد حوواراتهم حوول 

الخيارات املستقبلية التي يكوف عنها النقواب، واالرتفواع باملسوتوى واملحتووى 

 العلمي لعمليات التخطيط واتخا  القرارات.

تحديد وتعكس هذه السمات املميزة للمرشوع اقتناع القائمني عىل إدارته بأذ      

ال يمكن أذ يكوذ مجرد عمل أكواديمي  2020املستقبالت البديلة ملرص حتى عام 

ينفرد به قلة من الباحثني املرصيني مهما عظمت قدراتهم وكفاءاتهم، بل يجوب 

أذ يكوذ عمال علميا واجتماعيا يف آذ معا، وأذ يكوذ محصولة جهوود موورتكة 

ناعة القرارات وأهل الرأي والفكور للباحثني العلميني واملمارسني املواركني يف ص

 السياسية املختلفة. -والقوى االجتماعية 

 نطاق البحث

أو بواألحرى  -بقوراءة  2020تبدأ دراسة املستقبالت املرصية البديلة حتى عام     

للتطورات يف شتى املجاالت عورب ربوع قورذ مىضو، و لوك بقصود  -إعادة قراءة 

دة، وكوذلك االتجاهوات العاموة الجديودة التعرف عىل االتجاهات العاموة السوائ

واملضادة. ثم ييل  لك استطالع للتطورات املرتقبة عىل مدى العقدين األول والثاني 

 يف إطار عدد من السيناريوهات البديلة. 

 وتغّطي الدراسة اثني عرش مجاال بحثيا، بيانها كالتايل:

 البيئة والسكاذ (1)

 الغذاء والزراعة (2)

 التصنيع واملصنوعات (3)

 سكاذ واملستوطنات البرشيةاإل  (4)

 النقل واالتصال (5)

 التعليم والبحث العلمي والتكنولوجي (6)

 القطاع املايل (7)

 املعامالت الخارجية (8)

الحكم أو إدارة شوئوذ املجتموع والدولوة  (9)
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(governance) 

 الثقافة واإلعالم (10)

 املجتمع (11)

 التكامل اإلقليمي واألوضاع العاملية  (12)

بحثية الكوربى، عكوف الفريوق املركوزي وانطالقا من هذا التحديد للمجاالت ال    

عليه كل مجال مون هوذه  ينطويللمرشوع يف املرحلة األوىل لعمله عىل تحديد ما 

املجاالت من قضايا جديرة بالبحث والدرس. كما قام بتوزيع التكليفات بووأنها 

عىل فرق بحثية يتم التعاقد معها عىل إجراء بحوث معينة، وعىل الفريق املركزي، 

دة الحساب العلمي والنمذجة التي أنووأها املرشووع كوذراع فنوي لوه. وعىل وح

(، تووتمل عوىل 158وصدرت كراسة تحتوي عىل خطة الدراسات بناء عىل  لك )

بياذ لثالث وثمانني دراسة، منها خمس وستوذ دراسة يعهد بها إىل فرق بحثية، 

قوم بها وحودة وأربع عرشة دراسة يتوالها الفريق املركزي  اته، وأربع دراسات ت

 الحساب العلمي والنمذجة باملرشوع.

وكانت إدارة املرشوع تدرك أذ تحديد الدراسات عىل هذا النحو الواسع إذ هوو     

إال تحديد أويل يلخذ فيه باألحوط، و لك بعدم إسقاط أية دراسات حتى لوو كواذ 

مون  هناك احتمال لعدم القيام بها، وكذلك بتكرار بحث بعض القضوايا يف أكثور

دراسة عىل أمل أذ يلدي اختالف املنظور يف الدراسات املختلفة إىل إثراء املعلومات 

والتحليل يف هذه القضايا. ولذا فقد روعي عدم التكليف بكول الدراسوات يف وقوت 

واحد، وإرجاء النظر يف التكليف ببعض الدراسات لحني انتهاء عدد من الدراسات 

ام بدراسة جديدة، أو قد تسواعد عوىل تحديود  ات الصلة والتي قد تغني عن القي

مجال البحث يف الدراسة الجديدة عىل نحو أدق أو أكثور تركيوزا. كموا كواذ مون 

املتوقع إعادة النظر يف الدراسات بالحذف أو اإلضوافة أو الودمج، وكوذلك إعوادة 

النظر فيمن يكلف بإعداد بعض الدراسات، و لك كله يف ضوء تطور العمل الفعيل 

 رشوع.يف امل

وهذا ما حدث بالفعل . فبعد مرور سنة من بدء العمل قورر الفريوق املركوزي      

، موع 86إىل  83للمرشوع زيادة العدد الكيل للدراسوات واألنووطة العلميوة مون 

دراسوة، وزيوادة  52إىل  65تخفيض عدد الدراسات التي تتوالها فرق بحثية مون 

، وكوذلك 22إىل  14يق املركزي  اته من عدد الدراسات واألنوطة التي يتوالها الفر 
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زيادة عدد الدراسات واألنوطة التي تنفذها وحدة الحساب العلمي والنمذجة من 

. وكاذ الدافع لهذا التغيري هو الوعور املتزايد بأنه من األفضول يف بعوض 12إىل  4

املهام البحثية  ات الدور املحوري يف املرشوع أذ تنجز يف إطوار مجموعوة العمول 

الداخلية للمرشوع )أي الفريق املركزي ووحدة الحساب العلمي والنمذجة( التوي 

تملك التصور األشمل للمرشوع ولديها الصورة الكاملة عن توابكات املوضوعات 

 املختلفة.

ويف مراحل الحقة للعمل خفض عدد الدراسوات التوي يعهود بهوا إىل بواحثني      

دراسة تجوري بواسوطة  37الدراسات دراسة. ومن هذه  43إىل  51خارجيني من 

فرق بحثية. كما أذ منها ست دراسات تقرر أذ تعد فيها أوراق بحثيوة بواسوطة 

باحث أسايس لكل ورقة، عىل أذ يعاونه يف إعدادها مساعد باحث أو أكثر. وكواذ 

 لك استثناء  من املبدأ العام الذي أخذ به املرشوع، وهو إعداد الدراسات بواسوطة 

وقد اضطر املرشوع إىل  لك اضطرارا بعد ما تعذر تكوين فرق بحثية  فرق بحثية.

لبعض املوضوعات، وبعد ما ظهر أذ عمل الفرق يستغرق وقتا أطول كثوريا مموا 

كاذ مقدرا وقبلته الفرق وقت التعاقد. بل أذ أربعا من هذه الدراسات السوت قود 

باءت بالفول محواوالت  آلت إىل أعضاء يف إدارة املرشوع. وفريقه املركزي، بعد ما

العثور عىل باحثني خارجيني للقيام بها. وقد ترتبت عىل هذه التعديالت تعوديالت 

أخرى بالدمج والحذف واإلضافة يف دراسات الفريوق املركوزي ووحودة الحسواب 

العلمي والنمذجة. كما عوملت بعض الدراسات كأنوطة يتم إنجازها من خوالل 

داخلية والتحواور حولهوا دوذ أذ تسوفر يف كول قراءات وإعداد أوراق ومذكرات 

 األحوال عن عمل منوور. 

وفيما ييل بياذ موجز عن الدراسات واألنوطة التي تقوم بها هيئات البحث يف     

 املرشوع:

 أوال: دراسات الفرق البحثية

دراسات املحيط العاملي واملحيط اإلقليمي، وهوي تووتمل عوىل   - 1

 سووووووووووووووووووووووبع دراسووووووووووووووووووووووات يف

، وبنية النظام العواملي والقووى الدوليوة *الكوكبة  موضوعات:    

 الفاعلووووووووووووووووووووووة، ودائوووووووووووووووووووووورة

                                                 
 وضع عالمة * يوري إىل دراسة تقرر تحويلها بصفة استثنائية إىل ورقة بحثية فردية.   *
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الجنوووب، والوودائرة األفريقيووة، والوودائرة املتوسووطية، والوودائرة     

 الرشوووووووووووووووووووووق أوسوووووووووووووووووووووطية، 

 ودائرة الوطن العربي.

دراسات التعليم، وهي تضم أربع دراسات يف موضوعات: التنووئة  -2

 والتعلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويم 

، والتعلويم العوايل، والتعلويم املسوتمر األسايس، والتعليم الثانوي    

 ومحو األمية.

دراسات القدرات العلمية والتكنولوجية، وهي تضم ثالث دراسوات  -3

 يف

موضوووعات: الوضووع الووراهن ملنظومووة العلووم والتكنولوجيووا،     

 والعوووووووووووووووووووووورض والطلووووووووووووووووووووووب 

عىل منتجوات البحوث والتطووير، وآفواق وإمكانوات التطووير     

 التكنولوجي.

 وقوة العمل دراسة السكاذ -4

دراسات البيئة واملوارد الطبيعية واستعماالت الحيز املكاني، وهوى  -5

 تضووووووووووووووووووووووووم خمووووووووووووووووووووووووس 

دراسات يف موضوعات: البيئة والوعي البيئي، والثوروة املعدنيوة،     

 والطاقة، واملياه واألرض، واستعماالت الحيز املكاني.

دراسات الثقافة واإلعالمي. وهي تضم دراستني: واحودة للثقافوة،  -6

 األخوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورى و 

 لإلعالم.    

دراسات البنية االجتماعية وقوى التغيري االجتماعي. وهي تووتمل  -7

 عوووووووووووووووووووووووووىل أربوووووووووووووووووووووووووع 

دراسات يف موضوعات: البنية الطبقية، والفقوراء واملهموووذ،     

 .*وأجيال املستقبل )الطفولة والوباب(، واملرأة 

دراسات قطاعية وإجمالية. وهوي تضوم عرشو دراسوات تتنواول  -8

ات هي: الزراعة والغذاء، والصناعة، والصحة، والنقل، ثمانية قطاع
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، والقطاع االقتصادي الخارجي، وقطواع *والسياحة، والقطاع املايل

 املعلومووووووووووات واالتصوووووووووواالت، وموضوووووووووووعني 

 .*إجماليني هما: العمراذ، واالقتصاد الكىل     

دراسات الحكم / إدارة شئوذ املجتمع والدولة. وهي تضوم سوبع  -9

 دراسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووات يف

وعات: امللسسات والتيارات والقوى السياسوية، وملسسوات موض

 املجتمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع 

املدني، والقانوذ واملجتمع والدولة، واإلدارة العامة والبريوقراطيوة 
، والتصورات والورؤى *،   واإلدارة يف قطاع األعمال العام والخاص *

 االجتماعية، واألمن والتنمية. -املستقبلية للقوى السياسية 

 املركزيت وأنوطة الفريق ثانيا: دراسا

 مجال مفهوم التنمية وملرشاتها. يفدراسات وأنوطة  - 1

 يفمجووال منهجيووات االسترشوواف وأدوات البحووث  يفدراسووات وأنوووطة  - 2

 الدراسات املستقبلية.

دراسات وأنوطة يف مجال اختيار السيناريوهات وكتابتهوا عوىل مراحول  - 3

 متعددة.

( يف مجوواالت التعلوويم، والبنيووة 159صووية)دراسووات تركيبيووة استخال  - 4

، والبحووث العلمووي والتطوووير االجتموواعياالجتماعيووة وقوووى التغيووري 

التكنولوجي، والبيئة واملوارد الطبيعية والحيز املكواني، واملحويط العواملي 

 واملحيط اإلقليمي، واالقتصاد املرصي.

 إعداد التقرير العام أو الوثيقة النهائية للمرشوع. - 5

 ثالثا: دراسات وأنوطة وحدة الحساب العلمي والنمذجة 

 دراسة وأنوطة يف مجال بناء قاعدة معلومات املرشوع. - 1

 دراسة وأنوطة يف مجال النمذجة واملحاكاة. - 2

 دراسة وأنوطة يف مجال بناء السيناريوهات. - 3

 دراسة وأنوطة فيما يستلزمه كل ما سبق من برمجيات ونظم توغيل. - 4
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 بناء موقع للمرشوع عىل اإلنرتنت ومتابعته بالتطوير والتحديث. - 5

الحظ أذ أنوطة املرشوع غري مقصورة عوىل الدراسوات، ولكنهوا   

 سويأتيتومل أيضا الندوات االستهاللية، وندوات ختام البحث )عوىل موا 

 كره(، وورشات العمل، واللقاءات العلميوة موع أهول العلوم واملمارسوني 

االجتماعيوة.  -قرارات، واملقابالت مع ممثيل القووى السياسوية وصناع ال

 كما تتضمن أنوطة املرشوع نرش أعماله عىل أوسع نطاق ممكن.

وتجدر اإلشارة إىل أذ عدد املوتغلني بدراسوات وأنووطة املرشووع   

باحث ومساعد باحث من أجيال وتخصصات مختلفة، مونهم  300يناهز 

حثية املختلفوة، والبواقي يف اإلدارة العلميوة يعملوذ يف الفرق الب 280نحو 

للمرشوع والفريق املركزي ووحدة الحساب العلمي والنمذجة. كما شارك 

من الباحثني  320يف اللقاءات العلمية للمرشوع )ندوات وورش عمل( نحو 

 واملفكرين واملمارسني واإلعالميني.

 منهجية املرشوع

بعدد من السومات املنهجيوة  روعي يف تصميم منهجية املرشوع أذ تتصف 

 (:160املرغوب يف توافرها يف الدراسات املستقبلية الجيدة، وهي )

الومول والنظرة الكلية لألمور: ومن هنا تعدد مجاالت البحوث وكثورة  -1

عدد الدراسات والقضايا املبحوثة. وكذلك تعدد تخصصوات القوائمني 

ة الحوال، فلويس عىل إدارة املرشوع وأعضاء فريقه املركزي. وبطبيعو

ينهل منها املرشووع وتبنوى عليهوا  التياملهم هو تعدد حقول املعرفة 

السيناريوهات فحسب، بل من املهم أيضا دراسة العوامول واملتغوريات 

 توابكها وتفاعلها. يفاملختلفة املتصلة بهذه املعارف 

التبسويط والتجريود  يفمراعاة التعقد: ويقصود بوه تفوادي اإلفوراط  -2

املدروسة، والتعمق يف تحليل وفهم ما يزخر بوه الواقوع مون  للظواهر

عالقات وتوابكات بني مختلوف الظوواهر، واإلحاطوة الدقيقوة بموا 

يتصف به هذا الواقع من ديناميوة وال يقوني. ويتصول بوذلك إدراك أذ 

القانوذ املحرك للكل ليس مجرد حاصل جمع عوددي للقووانني التوي 

نها هذا الكل. وهو ما يلكود مجوددا تفرس عمل األجزاء التي يتكوذ م

عىل أهمية التفاعلية والقدرة عىل عبور التخصصات يف بناء منهجيوة 
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 البحث املستقبيل.

القراءة الجيدة للمايض، وإعادة قراءة األحداث السابقة مون منظوور  -3

مستقبيل أي يف ضوء التحديات، و لك للكوف عن االتجاهات السائدة 

جاهات املضادة لها، واإلرهاصات التوي توومئ يف الوقت الحارض، واالت

إىل ميالد اتجاهات جديدة قد يكوذ لها شأذ كبري يف توكيل مسوارات 

املستقبل. واملقصود باملايض هنا هو مايض املجتمع املدروس، وكوذلك 

بموا فويهم األقول  -خربات الدول األخرى. فالتعلم من خربات اآلخرين 

نا عن التعلم مون الخوربات الذاتيوة. ال يقل شأ -تقدما واألكثر تقدما 

كما أنه يوفر مصدرا للمعلومات حول الفرص املتاحوة والقيوود عوىل 

الحركة املسوتقبلية، والتوي يمكون أذ تفيود يف بنواء السويناريوهات 

 وتوغيلها.

محاكاة الواقع. فذلك أمر رضوري بالنظر إىل قصوور النظريوات عون  -4

ه من تنوع ودينامية. كما بوات اإلحاطة بتعقيدات الواقع وما يحفل ب

ملحاكاة الواقع باستعمال النما ج وبرمجيات  السعيمن املسّلم به أذ 

للكمبيوتر ال يساعد فقط يف رسم صورة أكثر دقوة لسولوك الفواعول 

واملتغريات املختلفة، بل أنه قد يكوذ مصدرا مهموا لتطووير التنظوري 

 حول سلوك الظواهر املدروسة.

ب الكمية واألساليب الكيفيوة. إ  يعجوز أي مون املزج بني األسالي -5

هذين النوعني من أساليب البحث عن الوصول إىل نتائج مرضية يف 

الدراسات املستقبلية. بينما يلدي الجمع بينهما إىل نتائج أفضول. 

وهوووذه هوووي الطريقوووة التوووي تبناهوووا املرشووووع يف بنووواء 

سوميت بوو  التوي(. وتتمثول هوذه الطريقوة 161سيناريوهاته)

 الطريقة التفاعلية" يف الخطوات التالية:"

 خطوووة أوىل: يووتم فيهووا إعووداد صووياغة أوليووة ملالمووح كوول سوويناريو     

 كوول عووام يف)أي الرشوووط االبتدائيووة واملسووار والصووورة املسووتقبلية 

( من خوالل الحودس والكتابوة الكيفيوة بواسوطة الفريوق املركوزي 2020 

ة مرات إىل أذ يتم الورتايض عوىل للمرشوع. ويمكن أذ تتكرر هذه الخطوة عد

 صياغة مقبولة. 
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خطوة ثانية: توضع الصياغة األولية املقبولة ملالمح كول سويناريو تحوت     

نظر وحدة الحساب العلمي والنمذجة لالسرتشاد بها يف تووغيل النموو ج أو 

النما ج ومحاكاة املسار املستقبيل لكول سويناريو خوالل فورتة االسترشواف 

هنا يتم السحب عىل رصيد املعلومات املتوافر من الدراسات التوي املستقبيل. و 

تقوم بها الفرق البحثية والفريوق املركوزي، وكوذلك مون قاعودة معلوموات 

املرشوعات التي تبنيها الوحدة، يف التنبل بنتائج كل سيناريو ورسوم مالموح 

ظهور كميا وكيفيا. وهنوا ت 2020الصورة املستقبلية التي يلدي إليها يف عام 

 صورة مطورة، أكثر عمقا وتفصيال، للسيناريوهات.

خطوة ثالثة: يناقش الفريق املركزي الصورة املطورة للسيناريوهات، موع     

وحدة الحساب العلمي والنمذجوة وموع مستووارين علميوني، وكوذلك موع 

مفكرين وممثلني للقوى االجتماعية والسياسية املختلفة. والقصد مون  لوك 

ردود أفعوال هوذه الفئوات املختلفوة تجواه السويناريوهات، هو التعرف عىل 

واستدعاء مقرتحاتهم للتعديل والتطوير فيهوا بنواء عوىل الخوربة والحودس 

 وتفاعل املعارف املختلفة بوكل ال نظامي.

خطوة رابعة: يقوم الفريق املركزي بالتعاوذ مع وحدة الحسواب العلموي     

ير، واختيوار مجموعوة متناسوقة والنمذجة بفرز مقرتحات التعديل والتطو 

نسبيا من هذه املقرتحات، وإحالتها إىل وحودة الحسواب العلموي والنمذجوة 

إلدماجها يف عمليات النمذجة واملحاكواة، واسوتخراج صوورة مطوورة لكول 

 سيناريو، وربما إضافة سيناريوهات جديدة.

ألكورب عودد  ويمكن أذ تتكرر املهام املذكورة يف الخطوتني الثالثة والرابعوة    

 ممكوووون موووون املوووورات، يف حوووودود الوقووووت واملوووووارد املتاحووووة 

 بالطبع، حتى يتم الرتايض عىل صياغة مقبولة لكل سيناريو.

الحيادية والعلمية: وتتطلب الحيادية االنفتاح عىل املودارس الفكريوة   - 6

املختلفة والتفاعل معهوا، وتنووع األطور النظريوة للسويناريوهات، 

لقوى االجتماعية والسياسية املختلفة للتعبري عون وإتاحة الفرصة ل

اختياراتها كما تراها هي بنفسها، كلما كاذ  لوك ممكنوا بوالطبع. 

كما تنطوي العلمية عىل مراعاة املبادئ العامة املعروفوة يف منواهج 

البحث العلمي، مع فهم "املوضوعية" عىل أنها ال تعنى االمتناع عون 
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ي إفساح املجال ملا هو  اتوي، رشيطوة تناول كل ما هو  اتي، بل تعن

 اإلعالذ عنه والترصيح عن افرتاضات وميول الباحث بوأنه.

نوداذ اإلبداع والعمل الجماعي. فالدراسات املستقبلية تفقد الكثوري  - 7

من قدرتها عىل إثارة الفكر والتحريض عوىل الفعول إ ا لوم تتضومن 

أو "غوري عمليوة" أفكارا إبداعية جريئة، مهما بدت "غوري واقعيوة" 

ألول وهلة. وملا كاذ جزءا كبريا من اإلبداع ينبع من رؤية ما يحدث يف 

املساحات الواقعة بني جزئيات العمل، ويف مناطق التداخل وخطووط 

التماس بني التخصصات والحقول املعرفيوة املختلفوة، فوإذ العمول 

الجماعي من خالل فريق متعاوذ ومتفاهم يصوبح أمورا يف منتهوى 

مية، عالوة عىل أهميته ىف تحقيوق السومات السوابقة، السويما األه

 الحيادية والتعقد والومول.

التعلم الذاتي والتصحيح املتتابع للتحلويالت والنتوائج. ولعول هوذه  - 8

السمة قد ظهرت بجالء يف رشحنا ملنهجيوة بنواء السويناريوهات يف 

 إطار عرض السمة الخامسة ملنهجية املرشوع.

 يفنقدم مثاال آخورا عوىل عمليوات التصوحيح والتودقيق املتتوابع  ويمكن أذ     

، باإلشارة إىل األسلوب الذي يتبع يف تحديود قضوايا البحوث 2020مرشوع مرص 

وتنفيذ البحوث. إذ أي موضوع مرشح للدراسة يتعرض يف البداية ملناقوة أولية 

لكتابوة  -حسب التخصص  -يف الفريق املركزي، ثم يكلف عضوا أو عضواذ منه 

ورقة نقاشية تحدد عنارص البحث واملنهجية املالئمة لبحثه. وعادة  تناقش هوذه 

الورقة يف الفريق املركزي ألكثر من مرة، ويتم تعديلها يف ضووء املناقووة. وبعود 

 لك تعرض الورقة املعدلة يف ندوة استهاللية تضم أصحاب االختصاص واملهتمني 

غلني بصوناعة القورارات  ات الصولة بموضوع البحث، وكوذلك عودد مون املووت

املطروحة للبحث. ويف ضوء ما يطرح من اقرتاحات بالتعديل والحذف أو اإلضافة 

تعدل الورقة النقاشية، وتتحدد بصفة أولية أصلح العنارص التي يمكن تكليفهوا 

بالبحث. وبعد إقرار الورقوة املعدلوة مون الفريوق املركوزي، فإنهوا تسوتخدم يف 

رشح لقيادة فريق البحث، والذي يطلب منوه أذ يضوع يف ضووء التفاوض مع امل

هذه الورقة خطة عمل محددة إلنجاز البحث. وبعد التعاقد عىل إجوراء الدراسوة، 

متابعة، ثم مسودة أوىل، ثم تقريور نهوائي  تقريريفإنها تتابع من خالل تقديم 
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ش وتقوديم للدراسة. وتعرض هذه التقارير واملسودات عىل الفريق املركزي للنقا

اقرتاحات وتعديالت للقائمني بالبحث. وبعد الوصول إىل الصيغة األخرية للبحوث، 

يجري عرضها ملزيد من النقاش فيما يعرف بو "ندوة ختام البحوث". وقود يوتم 

إدخال املزيد من التعديالت عىل البحث يف ضوء مناقوات هوذه النودوة، كموا قود 

سوة  اتهوا، إ ا موا تقورر نرشوها. وال يضاف تقرير عن هذه املناقوات إىل الدرا

يخفى أذ الغرض من كل هذه الخطوات هو مراقبوة جوودة البحووث واالرتفواع 

 بمستواها إىل أقىص حد ممكن.

وعموما فإذ حظ الدراسة املسوتقبلية التوي تنجوز دفعوة واحودة  

(one-shot exercise من النجاح ضئيل للغاية. وكلما زاد عودد الفورص )

ها املراحل املختلفة للعمل االسترشايف والنتوائج التوي يوتم التي تتعرض في

التحصل عليها منه للنقد والتعوديل والتطووير، زادت احتمواالت الخوروج 

بدراسة مستقبلية تحقق الغايات األساسية لهوذا النووع مون الدراسوات، 

 السيما مردودها عىل الفعل االجتماعي وصناعة القرارات.

 السيناريوهوات

ر السويناريوهات للتطوور أثنواء العمول يف املرشووع، خضع اختيا 

استجابة لرتاكم املعارف والتفاعل املتزايد بوني أعضواء الفريوق املركوزي. 

فعند صياغة وثيقة املرشوع، تم تحديد أربعة سويناريوهات عوىل النحوو 

 التايل:

السيناريو املرجعي. وهو يمثل االمتداد املنطقي للتطورات الراهنة،  -  1

فيما لو استمر النمط الحال لوردود فعول السولطة الحاكموة و لك 

والفواعل االجتماعية األخرى تجواه التغوريات املحليوة واإلقليميوة 

 والعاملية.

السيناريو الوعبي. وهو يمثل التصور املتولود عون اسوتطالع رؤى  -  2

القوى االجتماعيوة والتووكيالت السياسوية القائموة للمسوتقبل 

بهم، و لك بغض النظور عون مودى تكامول أو املرغوب فيه من جان

 تناسق هذا التصور.

السيناريو الوسيط. ويمثل هذا السيناريو مسار املجتمع حتى عام  -  3
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فيما لو طرأت تعديالت إصالحية غري جذرية عوىل مجموعوة  2020

السياسات املطبقة حاليا، وفيما لو حدثت بعوض التعوديالت غوري 

املجتمع ويمكن أذ يعترب هذا  يففاعلة الجوهرية يف تركيبة القوى ال

السيناريو صورة منقحة من السيناريو الوعبي، حيوث يوتم إزالوة 

أوجه عدم التناسق املرتبطوة بواختالف رؤى الفئوات االجتماعيوة 

املختلفة والتفاوت يف أفقها املستقبيل وغري  لك مون مصوادر عودم 

 التناسق.

ناريو املسار الذي يمكون أذ السيناريو االبتكاري. ويصور هذا السي -  4

، و لك فيموا لوو أطلقوت طاقوات 2020يسلكه املجتمع حتى عام 

اإلبداع واالبتكار الكامنة يف املجتمع مون خوالل تغيوري جووهري يف 

الرتكيبة الطبقية، ويف توزيع السلطة والثروة يف املجتمع، ويف نسوق 

بالدنوا،  القيم السائدة حاليا، ويف مستويات العلم والتكنولوجيوا يف

وموون ثووم تغيووري جوووهري يف السياسووات التنمويووة والرتتيبووات 

 امللسسية، ونمط العالقات اإلقليمية والدولية ملرص. 

وبعد مرور سنة كاملة من العمول يف الصوياغة املدققوة لدراسوات  

املرشوع، والتحاور حول منهجيته ومحاوره املختلفة يف اجتماعات الفريق 

دوات االسووتهاللية ورش العموول ويف أعقوواب املركووزي، والنقوواش يف النوو

مناقوات مكثفة للسيناريوهات استغرقت بضوعة شوهور، رؤى تعوديل 

وإذ بقيوت بدائيوة  -قائمة السيناريوهات، ووضعت مالمح أكثر تفصيال 

و، السيما رشوطه االبتدائيوة التوي يلكل سينار  -وقابلة للتعديل والتطوير 

اسوتخراج مسوار كول سويناريو يمكن عىل أساسها اسوتكمال العمول يف 

 والصور املستقبلية للمجتمع التي سينتهي إليها.

واسووتقر الوورأي عووىل أذ تكوووذ نقطووة االنطووالق يف تحديوود  

السيناريوهات هي القراءة الجيدة لخريطة القوى االجتماعية والسياسية 

يف مرص، وتحديد القوى الرئيسية التي تملك رؤية أو مرشووعات واضوحة 

ري االجتماعي، بما يف  لك القووى التوي يمثلهوا نظوام الحكوم نسبيا للتغي

. 2017الحايل والخطط واملرشوعات الحكومية التي تمتد حاليا حتى عوام 

وبناء  عىل  لك، وقع االختيار عىل خمسة سويناريوهات، نوذكرها بإيجواز 
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 (:162فيما ييل )

االتجواهي،  السيناريو األول:  هو ما أسميناه "السيناريو املرجعي" أو - 1

الذي يعرب عما قد تلول إليه األوضواع عوىل امتوداد العرشوين سونة 

القادمة، إ ا ما استمر املنطق الحايل يف التعامل مع موكالت مرصو، 

ولوويس بالرضووورة اسووتمرار نفووس الحكووام أو نفووس السياسووات 

 التفصيلية.

ى السيناريو الثاني يطرح رؤية القوى املجتمعية والسياسية التي تور   - 2

أذ املستقبل األفضل ملرص إنما يبدأ بقيام نظام حكم إسالمي، يرتجم 

أحكام الكتاب والسنة إىل سياسوات للتنميوة والتعامول موع اآلخور، 

تحفظ ملرص هويتهوا اإلسوالمية املتميوزة. وقود أطلقنوا عوىل هوذا 

 السيناريو سيناريو "الدولة اإلسالمية".

 ات التوجوه الرأسومايل  السيناريو الثالث يطورح رؤيوة الجماعوات - 3

الليربايل، التي ترى أذ مستقبل مرص والسبيل لبقائها عوىل خريطوة 

العالم بفعالية يف العالم الجديد القائم عوىل التنافسوية والداروينيوة 

اتباع نظام رأسمايل أكثر رشدا وعقالنية وانتفاعوا  يفاالجتماعية هو 

 رأيهم(. وقد أطلقنا بالعلم من الرأسمالية املووهة القائمة حاليا )يف

 عىل هذا السيناريو سيناريو "الرأسمالية الجديدة".

السيناريو الرابع يطرح رؤية الجماعات  ات التوجه االشرتاكي، التي  -  4

تعتقد أذ االشرتاكية لم تنته بسوقوط االتحواد السووفيتي والكتلوة 

توم  االشرتاكية يف رشق أوروبا، وأذ االشرتاكية قابلة للنجواح إ ا موا

االستفادة من الدروس والعرب التي حفلوت بهوا التجوارب السوابقة 

للتطبيق االشرتاكي يف العالم كله؛ وهو ما يربز رضورة الجموع بوني 

االشرتاكية والديمقراطية ورفض املقايضة بني الحقوق  االجتماعية 

 والحريات السياسية. وهذا هو سيناريو "االشرتاكية الجديدة".

لخامس، واألخري، هو السيناريو الذي يعورب عون وجهوة السيناريو ا -  5

املجتموع املرصوي، تورى أذ السوبيل األفضول  يفنظر قوى مختلفة 

للتقدم هو الوفاق الوطني والرتايض عىل حل وسط، يوفق بني رغبات 

األطووراف املختلفووة للعموول الوووطني. وهووذا هووو سوويناريو "التووآزر 
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 االجتماعي" أو "السيناريو الوعبي".

ه هي السيناريوهات الخمسة التي وقع اختيارنا عليها بعد جهود مضنية يف هذ   

الدرس والبحث. وإننا ندرك أنه كاذ من املمكن االنطوالق مون منطلقوات أخورى 

بديلة يف اختيار السيناريوهات. ولكن هذا ما تراضينا عليه كفريق بحثي، وهو ما 

ا االختيوار ال يغلوق بواب شعرنا أذ الكثريين قد أيدونا فيوه. وبوالطبع فوإذ هوذ

االجتهاد أمام تجربة سيناريوهات مختلفة عما اخرتناه يف دراسوات مسوتقبلية 

. فوال شوك أذ 2020أخرى ال تغني عنها الدراسة التي يقوم بها مرشووع مرصو 

تعدد الدراسات املسوتقبلية، وتنووع معوايري اختيوار السويناريوهات، هوو أمور 

ارفنا بوأذ املستقبل، وما ينطووي عليوه مون مستحب و لك ملا فيه من إثراء ملع

 فرص ومخاطر.

 التنوظيم

 تتوىل قيادة املرشوع لجنة تنفيذية ثالثية تتألف من املنسق العوام للمرشووع      

عبد الله )رئويس منتودى العوالم الثالوث ووزيور التخطويط  صربيد . إسماعيل 

وع د. إبوراهيم سوعد للمرش  التنفيذياألسبق يف مرص(، واملنسق املوارك / املدير 

 الووووووووووووووووووودين عبووووووووووووووووووود اللوووووووووووووووووووه 

)مدير مكتب الرشق األوسط ملنتودى العوالم الثالوث بالقواهرة واملودير السوابق 

ملرشوع األمم املتحدة للمعهد العربي للتخطويط بالكويوت(، والباحوث الرئييسو 

للمرشوع د. إبراهيم العيسوى )أستا  االقتصواد واملستووار بمعهود التخطويط 

 لسابق للمعهد العربي للتخطيط بالكويت(.القومي والوكيل ا

وتتوىل أعمال التخطيط والتنفيذ واملتابعة، فضال عن القيام بعودد مون املهوام      

العلمية املحورية، لجنة سداسية، يطلق عليها الفريق املركزي للمرشووع، تضوم 

تعدد التخصصات  -مجتمعني  -مجموعة دائمة من كبار الباحثني الذين يوفروذ 

املرشوع. ويضم الفريق املركوزي الباحوث الرئييسو  يفزمة لحسن سري العمل الال 

 للمرشوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع 

)رئيسا(، وخمسة أعضاء هم: د. عىل نصوار )أسوتا  التخطويط واملسوتقبليات 

واملدير األسبق ملركز األساليب التخطيطية بمعهد التخطويط القوومي(، ود. عبود 

ماع بكليوة البنوات بجامعوة الباسط عبد املعطي )أستا  ورئيس قسم علم االجت

عني شمس(، ود. فايز مراد مينا )أستا  املناهج وطرق التودريس بكليوة الرتبيوة 
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 بجامعوووووووووووووووووة عوووووووووووووووووني شووووووووووووووووومس(، 

ود. محمد رضا محرم )أستا  ورئيس قسوم هندسوة التعودين والبورتول بكليوة 

الهندسة بجامعة األزهر(، ود. مصطفى علوي )أستا  العلوم السياسوية ووكيول 

 اد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة(.كلية االقتص

وأعضاء الفريق املركزي متفرغوذ "نصف الوقت" للمرشووع، بينموا يتفورغ      

 املركزيالباحث الرئييس للمرشوع تفرغا كامال ألعمال املرشوع. وقد عقد الفريق 

 ، بمعدل خمسوة اجتماعوات شوهريا يف 2000اجتماعا حتى منتصف يونيو  169

 ساعة. 1000مايل عدد ساعات يناهز املتوسط، وبإج

ويعاوذ الفريق املركزي يف إنجاز أعماله مجموعة فنية صغرية يطلوق عليهوا      

وحدة الحساب العلمي والنمذجة. وقد بدأت هوذه الوحودة نوواطها يف منتصوف 

 مووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووايو

، وخصصت الوهور الثالثة األوىل من عملهوا لتودريب العواملني بالوحودة 1998

ت واملراجع واستكمال تجهيزات الوحودة. ويتووىل اإلرشاف عوىل وتجميع املعلوما

أعمال الوحدة عضو الفريق املركزي د. عىل نصار. وقد استعانت الوحدة يف فرتات 

مختلفة بباحثني لبعض الوقت إلنجاز أعمال محددة، و لك حتى يكوذ االحتفاظ 

حاليا أربعوة بقوة عمل دائمة بالوحدة مقصورا عىل الحد األدنى الرضوري، وهو 

باحثني. وقد أتيح للوحدة ثالث حاسبات شخصوية، وطابعوة ليوزر، وطوابعتني 

عاديتني. والوحدة عىل اتصال بالوبكات الدولية من خالل تليفووذ خواص بهوا. 

 كما أذ الحاسبات الثالث متصلة ببعضها البعض من خالل شبكة محلية. 

لفرق البحثية املتعاقود معهوم وتوفر الوحدة للفريق املركزي، وكذلك ألعضاء ا     

 عووىل إتمووام دراسووات معينووة، ملفووات معلومووات يف املوضوووعات محوول 

االهتمام. وقد أجرت الوحدة مسوحا يف أسواليب القيواس ونمذجوة الوديناميات 

وأساليب التوقع واالسترشاف، كما قامت بجمع تقديرات لعدد كبري من املعلمات 

زمة لبعض السيناريوهات، وكذلك لعدد من التي يمكن أذ تساعد يف القياسات الال 

امللرشات التي يمكن أذ تستخدم يف تقييم أداء السويناريوهات، وقاموت الوحودة 

بدعم جوالت الكتابة الكيفية للسيناريوهات، وقدمت مقرتحات لتطويرها و لوك 

تمهيدا إلضافة مكوذ كمي لها يف مرحلة توغيل النما ج. وأخريا قاموت الوحودة 

 ع للمرشوووووووووع عووووووووىل اإلنرتنووووووووت، بإنووووووووواء موقوووووووو
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)ويمكن الرتاسل عن طريقه عىل العنواذ التوايل:  www.egypt2020.orgعنوانه: 

egypt2020@egypt2020.org  :أو الرتاسوول مبووارشة عووىل هووذين العنوووانني

20sabry2@gega.net  أوsabry2020@hotmail.com)  

ويجري إقرار السياسات العامة للمرشوع ومتابعة أعماله وأوضواعه املاليوة      

 لجنة توجيهية، تضوم إىل جانوب أعضواء اللجنوة التنفيذيوة للمرشووع، مموثيل

املمولني، وعدد من  وي الخربة املتميزة يف البحث واملمارسوة: د. محمود محموود 

د.  -املدير األسبق ملعهد التخطيط القوومي ووزيور التخطويط األسوبق   -اإلمام 

د.  -سلطاذ أبو عيل أستا  االقتصاد بجامعة الزقازيق ووزير االقتصواد األسوبق 

ية واألمني العام لرابطة املرأة العربية هدى بدراذ األستا ة بكلية الخدمة االجتماع

د. مرفت التالوي السفرية ووزيرة الوئوذ االجتماعية السابقة وأمينة املجلوس  -

د. هبه حندوسوة أسوتا ة االقتصواد واملودير التنفيوذي ملنتودى  -القومي للمرأة 

 البحوث االقتصادية للدول العربية وتركيا وإيراذ.

 من كبار االستوواريني العلميوني، يطلوب مونهم  ويستعني املرشوع بمجموعة    

الرأي والتقييم واملوورة، ويدعوهم إىل ما يعقد من ندوات وورش عمل  -فرادى  -

وملتمرات. وتضم املجموعة اثني عرش شخصية علمية: د. أحمد مستجري أستا  

 د. حامد عمار األسوتا  -الوراثة والعميد السابق لكلية الزراعة بجامعة القاهرة 

املتفرغ بكلية الرتبية ومستوار التنمية البرشوية السوابق باللجنوة االقتصوادية 

واالجتماعية لغربي آسيا  د. صالح حامد محافظ البنك املركوزي ونائوب رئويس 

د. عيل حلمي موىس أسوتا  الفيزيواء الرياضوية    -الوزراء ووزير املالية األسبق 

د عبد الوهاب وزيور الصوناعة املهندس محم -بكلية العلوم جامعة عني شمس  

د. مصطفى كمال طلبه األستا  املتفرغ بكلية العلوم جامعوة القواهرة  -األسبق 

د. حازم البوبالوي أسوتا   -واملدير التنفيذي السابق لربنامج األمم املتحدة للبيئة 

د. سمري  -االقتصاد واألمني التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

د. عويل السولمي أسوتا  اإلدارة  -الورئيس األسوبق للملسسوة العالجيوة فياض 

د. محمد أديب غنيموي أسوتا   -بجامعة القاهرة  ووزير التنمية اإلدارية األسبق

د. محمد محموود اإلموام وزيور التخطويط  -علوم الحاسب بجامعة عني شمس 

 اليات املتحدة.د. عادل املغربي أستا  الحاسبات بجامعة كنتاكي بالو    -األسبق 

 تقدم العمول

http://www.egypt2020.org/
mailto:egypt2020@egypt2020.org
mailto:egypt2020@egypt2020.org
mailto:20sabry2@gega.net
mailto:20sabry2@gega.net
mailto:sabry2020@hotmail.com
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بعد مرور نحو ثالثني شهرا منذ البداية الرسومية للعمول يف املرشووع، أوشوك      

العمل فيما يزيد عىل نصف الدراسات التعاقدية عىل االنتهاء، بينما يمور النصوف 

اآلخر بمراحل متفاوتة من اإلنجواز. وقطوع الفريوق املركوزي شووطا طوويال يف 

واملنهجية، كما قام بالكتابة الكيفيوة األوليوة للسويناريوهات دراسات املفاهيم 

ألكثر من مرة. وجاري اآلذ العمل يف الدراسوات الرتكيبيوة االستخالصوية، حيوث 

أنجزت منها دراسة بالفعل )يف مجال التعليم(، و لك تمهيدا السوتئناف العمول يف 

ة الحسواب السيناريوهات وتطويرها بالنمذجة واملحاكواة بالتعواوذ موع وحود

 320ندوة وورشوة عمول شوارك فيهوا  11العلمي والنمذجة. كما عقد املرشوع 

 شخصا.

 أشكال مختلفة، نذكر منها يفاملرشوع حتى اآلذ  يفوقد ظهرت ثمار العمل     

(، ويجوري 163وقد ظهورت فيهوا أربوع أوراق) 2020سلسلة أوراق مرص   - 1 

 إعداد ثالث أوراق أخرى للنرش.

(، 164) وقود صودرت فيهوا ثوالث كراسوات 2020اسات مرصو سلسلة كر   -2

  ني للنرش.يويجري إعداد كراستني أخر 

(ويجري طباعوة 165وقد صدر فيها كتاب واحد ) 2020سلسلة مكتبة مرص  -3

 ( .167(، وتجهيز كتاب ثالث للطبع)166كتاب ثاذ)

رة. أموا وتصدر السلسلتاذ األوىل والثانية عون منتودى العوالم الثالوث بالقواه    

 السلسلة الثالثة فتصدر عن دار الرشوق بالقاهرة.

 تحديات الدراسات املستقبلية 

 توري الخوربات املختلفوة يف إنجواز الدراسوات املسوتقبلية، السويما ىف الودول    

ما تحول دوذ اكتمالها،  الدراسات تواجه صعوبات جمة كثرياالنامية، إىل أذ هذه 

 حالة اكتمالها. ونذكر فيما ييل عددا من يفد أو تحول دوذ خروجها بمستوى جي

الصعوبات، ليس من أجل تثبيط الهمم ورصف الباحثني عن االشتغال بالدراسات 

املستقبلية، بل للتنبيه املبكر إليها، خاصة ملن ليست لديهم خوربة سوابقة بهوذا 

النوع من الدراسات، ولتوجيه نظر كل من يهموه األمور إىل أهميوة العمول عوىل 

لجة هذه املصاعب حتى تكثر هذه الدراسات ويرتفع مستواها، وحتى تتحول معا

من أعمال طارئة إىل نواط مستمر )شوأنها يف  لوك شوأذ التخطويط(، وحتوى 



                                                      دراسة تحليلية واإلسالمي:التعليم يف العالم العربي إشكالية 

 بد املنعم محمد حسني حساننيأ.د ع

 

 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 215

يتحقق بالتايل ما يرتجى من ورائها من منافع يف مجال البحوث العلموي والفعول 

 -تزل تواجوه  ولم -واجهت  التياالجتماعي عىل السواء. ومن أهم هذه املصاعب 

الدراسات املستقبلية يف مرص وغريها من الدول العربية والدول النامية، يمكن أذ 

 نذكر التايل:

املصاعب املنهجية. فالسمات املرغووب توافرهوا يف منهجيوة البحوث   - 1

املستقبيل ليس من اليسري تحقيقها، خاصوة يف ظول األوضواع غوري 

تلدي إليه من توتيت للطاقات،  املواتية للبحث العلمي يف بالدنا، وما

وبعثرة للجهود فيما ال طائل وراءه. والنهوض بالدراسات املستقبلية 

مثل هذه الظروف يتطلب الكثري من الوقت والكثوري  يفعىل نحو جاد 

من املال، والكثري من العنارص البرشية  ات التأهيل العلمي املرتفوع. 

مكلفوة وال يتوقوع  ومعنى  لك أذ الدراسوات املسوتقبلية دراسوات

 إنجازها يف فرتات قصرية يف بالدنا.

املصاعب املعلوماتية. فقواعد املعلومات هوة للغاية، وتعاني الكثوري  - 2

من الفجوات والتناقضات يف معظم األحيواذ. وإ ا كانوت املعلوموات 

التوي  -عن املايض والحارض ضعيفة، فإذ املعلومات حول املسوتقبل 

أكثوور ضووعفا. ويف ظووروف التضووييق  -هووي بطبيعتهووا ناقصووة 

الديمقراطي، قد ال يكوذ من امليسوور اسوتطالع آراء النواس حوول 

االتجاهووات الحووارضة والتوجهووات املسووتقبلية. وكثووريا مووا تقوول 

 مصداقية املعلومات يف مثل هذه الظروف ألسباب معروفة.

ع، املصاعب الثقافية. ونقصد بها غياب الثقافة املستقبلية يف املجتمو - 3

وغياب عادة التفكري املستقبيل لدى الكثريين، وتجذر الفكر املاضوي 

والنزعات السلفية )وال نقصد بها السلفية الدينيوة وحودها(. فوإ ا 

طلبت من باحث كتابة دراسة مستقبلية، ففي أحسن الظوروف لون 

من مادة هذه الدراسة تتحدث عن املسوتقبل،  %10تظفر بأكثر من 

ية منها ستنوغل باملايض والحارض. وقد الحظنا الباق %90بينما الو 

، و لوك بوالرغم مون 2020 لك يف الكثري من دراسات مرشوع مرص 

حوول  2020توفري مادة ابتدائية جيدة يف ورقتوني مون أوراق مرصو 

خصائص وسيناريوهات املرشوع، فضال عون ورقوة حوول مفهووم 
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ملهموة السيناريوهات ومنهجياتهوا. والشوك أذ إحودى اإليجابيوات ا

للمرشوع هي إتاحة الفرصة لعدد كبري من البواحثني للتودرب عوىل 

صوياغة التصوورات واملسووارات املسوتقبلية يف إطوار سوويناريوهات 

املرشوع، واكتساب خربات مهمة يف هذا املجال. غري أذ  لك يتم عوىل 

حساب إطالة فورتة تنفيوذ الدراسوات التعاقديوة للفورق البحثيوة، 

استفادة مراحل العمل التالية يف املرشوع منهوا، وبالتايل تأخري موعد 

 واضطراب الجدول الزمني للمرشوع كله.

مصاعب املناخ العام. ويقصد بهذا النوع من املصاعب شيوع منواخ  - 4

فكري عام مناوئ للتخطيط والتفكري املستقبيل بعيد املدى. فاملنواخ 

ع فيه الفكري السائد هو مناخ تسيطر عليه "عقيدة السوق"، ويوي

وهم أذ السوق قادر عىل تحقيق التنمية فقط لو ابتعودت الحكوموة 

عن التدخل يف مجرياته، وأذ عجلة القيادة يجوب أذ تورتك ملبوادرات 

رجال األعمال دوذ قلق كبري عىل ما يصدر منهم من ترصفات تبودو 

نارشة أو فاسدة اآلذ. وثمة اعتقاد شائع بأذ "العوملوة" قادموة وال 

ءها وإزاء القوى العاملية الكربى التي تقف وراءهوا، وأذ حيلة لنا إزا

أقىص ما نقدر عليه هو السري يف ركاب الكبار والرضا بما تجوود بوه 

نفوسهم. بعبارة أخرى فوإذ املنواخ السوائد يووجع عوىل السولبية 

والتواكل عىل الكبار، واالستسوالم للعوملوة، كموا أنوه يووجع عوىل 

ناخ كهذا تهدر اإلرادة الذاتية وتضعف تكريس التبعية الثقافية. ويف م

 اإليجابيالثقة بالنفس. وليس يف  لك بالطبع ما يحرض عىل التفكري 

يف صنع املستقبل، ناهيك عن القيام بدراسات مسوتقبلية جوادة، إال 

للقلة القليلة التي اعتادت اإلبحار ضد التيار مهما كلفهوا  لوك مون 

 مواق.

، يمكون أذ 2020تنا يف مرشوع مرصو املصاعب اإلجرائية. ومن خرب  - 5

نرصد ثالثة مصاعب مهمة تودفع يف اتجواه إطالوة فورتة تخطويط 

 وتنفيذ الدراسات املستقبلية وخفض مستوى أدائها:

طول فرتة البحث عن مرشفني للدراسات، ثم طول فرتة إعدادهم لخطط  ) أ (

طوط إجرائية للدراسات، برغم توفري الفريق املركزي ألوراق نقاشية وخ
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تفصيلية للموضوعات والقضايا املطلوب دراستها، وكوذلك طوول فورتة 

التفاوض وصوال إىل لحظة التعاقد. ويف حاالت غوري قليلوة، كانوت إدارة 

املرشوع تجد نفسها مضطرة لتكرار دورة البحث والتفواوض والتعاقود 

 عدة مرات.

اسوات املتفوق عدم التزام معظم املتعاقدين بالجداول الزمنية لتنفيذ الدر  )ب(

عليها يف التعاقدات، و لوك بورغم املالحقوة املسوتمرة لهوم مون جانوب 

املنسقني أعضاء الفريق املركزي. وبرغم أذ فرتة تنفيذ معظم الدراسات 

 14ترتاوح بني ستة وثمانية شهور، إال أذ مدة التنفيذ الفعيل اقرتبت من 

 شهرا يف عدد غري قليل من الحاالت.

ثري من املتعاقدين بخطط البحث املتفق عليهما معهم؛ األمر عدم التزام ك )جو(

الذي يلدي إىل تكرر دورات مراجعة هذه الدراسوات مون جانوب الفريوق 

املركزي، وتكرر طلب إدخال تعديالت عىل األجوزاء أو التقوارير املقدموة. 

وهو ما قد يتم أو ال يتم عىل نحو مرض، ولكنه يلدى يف كول األحووال إىل 

 ة تنفيذ الدراسة، واإلخالل بالربنامج الزمنى للمرشوع.إطالة فرت 

 بالرغم مون أذ أحود أسوباب إرصار إدارة املرشووع عوىل تكليوف فورق  ) د (

بحثية، ال باحثني فرديني، بالدراسات املطلوبة للمرشوع، هو موا يلمول 

من أداء أفضل من خالل العمل الجماعي للفريق، إال أذ التجربة بينت أذ 

ح الفريق كاذ غائبا يف كثري مون الحواالت، وأذ عمول الفورق العمل برو

البحثية يتم بتوزيع تكليفات جزئية عىل أحواد البواحثني، ينجزهوا كول 

منهم يف استقالل عن اآلخر، وأنه نادرا ما تجرى مناقوة جماعية لهوذه 

 األعمال، أو كتابة جماعية للسيناريوهات.

إىل التكلفوة املرتفعوة  املصاعب املالية. وردت إشارات فيما سوبق -6

للدراسات املستقبلية. وأسباب ارتفاع التكلفة متعددة نذكر منها: 

)أ( اتساع نطاق البحث وتعدد التخصصات فيه. وهو ما يولدي إىل 

 حجوووووم كبوووووري يتطلوووووب إنجوووووازه قووووووة عمووووول 

كثرية العدد؛ )ب( تعقد منهجية البحث يف املستقبل، مما يسوتلزم 

ى عال. وهوذه نوادرة، وكثوريا موا توافر خربات برشية عىل مستو 

يتطلووب اجتووذابها توووفري حوووافز ماليووة مرتفعووة؛ )ج( احتيوواج 
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الدراسات املستقبلية إىل خدمات وتسوهيالت علميوة كثورية مثول 

املعلومات والحاسبات والربمجيات، والنودوات وورشوات العمول، 

واالستوارات واملقابالت، والتصوير والطباعة واملراسالت وتوزيوع 

وعات. وهذه أيضا من األمور التي تستنفد نسبة عاليوة مون املطب

املوارد املالية. ولذا تتطلب الدراسات املستقبلية ميزانيات ضوخمة 

 يتعذر تدبريها عادة  من مصدر واحد. وحتى عندما تتعدد مصوادر

التمويول، فقوود تظوول الصووعوبة قائمووة. إ  ال تحظووى الدراسووات 

ثري من جهات التمويل املحلية املستقبلية بأولوية متقدمة لدى الك

والدولية، ومن ثوم يصوعب إقناعهوا بتوأمني املسواهمات املاليوة 

  املطلوبة.  

وال شك أذ هذه الصوعوبات تفرسو جانبوا مون قلوة اإلقبوال عوىل الدراسوات    

املستقبلية يف بالدنا، وندرتها. وال عجب أذ موا أجوري يف السوابق مون دراسوات 

تم بمبادرات أجنبية، دوذ حماس يستحق الذكر من مستقبلية كبرية يف مرص قد 

بالدنوا ال توتحمس عوادة لودعم الدراسوات  يفجانب أهل الحكوم. فالحكوموات 

املستقبلية، ليس فقط ملا تحتاجه من مال كثري قد ترى أذ من الصعب تدبريه وملا 

تتطلبه من وقت طويل قد ترى أنه من غري العميل الصرب عليه، بل وكوذلك ألنهوا 

قد أذ ما تقوم به هو األفضل، ومن ثوم فوال معنوى للبحوث يف بودائل أخورى تعت

تطرحها قوى اجتماعية وسياسية منافسة أو معارضة. كموا أذ األفوق الزمنوي 

للحكومات يف بالدنا محدود، ومن ثم فالخوض يف أمور املودى البعيود لويس مموا 

كواذ مرشووع يستثري حماسها. وبالطبع لكل قاعدة عامة استثناءاتها. وربموا 

واحدا من تلك االستثناءات القليلة التي يمكون إرجاعهوا إىل ظوروف  2020مرص 

 ومالبسات خاصة.
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 املبحث الثاني: 

 (168) دراسة نقدية لوثيقة مكة

 )الخطة العرشية ملواجهة تحديات القرذ الواحد والعرشين(

 اسرتاتيجية تربوية إلصالح التعليم

 

تحديات األمة اإلسالمية يف القرذ الحادي  برنامج العمل العرشي ملواجهة

هو املوافق 1426 ي القعدة  6و5والعرشين: القمة اإلسالمية االستثنائية يومي 

 م بمكة املكرمة. الدورة االستثنائية الثالثة. 2005ديسمرب  8و7

 تقديم:

يواجه العالم اإلسالمي تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وعلمية 

عكاسات سلبية عىل أمن دوله وسلمها وتضامنها وتطورها، مما يحتم  ات ان

عليها التعاوذ ملواجهتها، والقيام بجهد جماعي ضمن إطار منظمة امللتمر 

اإلسالمي، نابع من قيمنا ومبادئنا املورتكة، إلحياء الدور الرائد لألمة اإلسالمية 

للسلم والوئام الدوليني.  باعتبارها نمو جا للتسامح والوسطية املستنرية ورافدا

وإدراكا لهذه التحديات، ورغبوة يف الخوروج باألمووة من واقعها الحايل إىل 

واقووع أكثر تضامنا وازدهوارا وتحقيقوا للتطلعات واألهوداف املصريية، فلقد 

خاطب خادم الحرمني الرشيفني امللك عبد الله بن عبد العزيز جموع حجاج بيت 

هو ، حيث دعا قادة األمة اإلسالمية لعقد 1425العيد من العام  الله الحرام يف يوم

لقاء استثنائي يف مكة املكرمة لقادة الدول األعضاء يف منظمة امللتمر اإلسالمي، 

لدراسة قضايا التضامن والعمل اإلسالمي املورتك .وتمهيدا لهذا اللقاء 

ء األمة ومفكريها االستثنائي، فقد دعا خادم الحرمني الرشيفني يف خطابه علما

لاللتقاء يف مكة املكرمة للنظر يف حالة األمة اإلسالمية، ووضع الرؤى والتصورات 

واقرتاح أفضل الحلول للتحديات التي تواجهها األمة يف مختلف امليادين. وقد 

التقت نخبة من علماء األمة ومفكريها من أقطار شتى يف مكة املكرمة يف الفرتة 
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من شهر سبتمرب  11-9هو املوافق 1426العام  من شهر شعباذ من 5-7

م، وتدارسوا التحديات التي تواجه األمة يف املجاالت الفكرية والثقافية 2005

والسياسية واإلعالمية واالقتصادية والتنموية، ووضعوا جملة من التوصيات 

للتعامل بفعالية مع هذه التحديات. واستنادا إىل رؤى وتوصيات العلماء 

ولجنة الوخصيات البارزة، وإيمانا بإمكانية نهوض األمة اإلسالمية،  واملفكرين

وسعيا إىل اتخا  خطوات لتعزيز أوارص التضامن اإلسالمي وتوحيد كلمة 

املسلمني وإظهار الصورة الحقيقة لإلسالم وقيمه السمحة ومناهجه الحضارية، 

لتي يواجهها فقد تم وضع برنامج العمل العرشي الذي يستعرض أبرز التحديات ا

العالم اإلسالمي املعارص وسبل التعامل معها عىل نحو يتوخى املوضوعية 

والواقعية ليكوذ بمثابة برنامج عميل قابل للتنفيذ والتطبيق من كافة الدول 

 األعضاء يف منظمة امللتمر اإلسالمي. 

ففي املجال الفكري والسيايس هناك قضايا هامة من قبيل ترسيخ قيم الوسطية 

العتدال والتسامح، ومناهضة التطرف والعنف ومكافحة اإلرهاب، والتصدي وا

لظاهرة كراهية اإلسالم، وتحقيق التضامن والتعاوذ بني الدول اإلسالمية ومنع 

النزاعات بينها، وقضية فلسطني، وحقوق الجماعات واملجتمعات املسلمة، 

امات متجددة ورفض العقوبات األحادية الجانب، وكلها قضايا تستوجب التز 

ملعالجتها من خالل اعتماد اسرتاتيجيات فعالة. ويتعني يف هذا الصدد إيالء 

اهتمام خاص إلفريقيا التي تعد أشد مناطق العالم ترضرا من الفقر، واإلمراض 

واألمية واملجاعة وعبء الدين. وأما يف املجالني االقتصادي والعلمي فإنه يتعني 

من التنمية واالزدهار، نظرا ملا يزخر به العالم  عىل األمة تحقيق مستويات أعىل

اإلسالمي من موارد اقتصادية وطاقات هائلة، و لك عن طريق إعطاء األولوية 

لتعزيز التعاوذ االقتصادي والتجارة البينية والتخفيف من وطأة الفقر يف دول 

منظمة امللتمر اإلسالمي خاصة األماكن املترضرة من الرصاعات، ومعالجة 

 قضايا املرتبطة بالعوملة والتحرير االقتصادي والبيئة والعلوم والتقنية. ال

أما فيما يتعلق بالتعليم والثقافة، فإذ هناك حاجة ماسة إىل معالجة تفيش 
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ظاهرة األمية وتدني مستوى التعليم عىل مختلف مستوياته، وتقويم االنحرافات 

 حقوق املرأة والطفل واألسة. الفكرية. ويف املجال االجتماعي يتعني االهتمام ب

ويعترب دور منظمة امللتمر اإلسالمي يف تنفيذ هذه الرؤى واألهداف للعالم 

اإلسالمي دورا مركزيا، مما يستدعي إصالحها بما يمكنها من االستجابة آلمال 

 األمة اإلسالمية وتطلعاتها يف القرذ الحادي والعرشين. 

مستقبل أكثر إرشاقا وازدهارا وكرامة، ولكي يتسنى تحقيق هذه الرؤى من أجل 

قررنا نحن ملوك ورؤساء الدول األعضاء وحكوماتها يف منظمة امللتمر اإلسالمي 

املصادقة عىل برنامج العمل العرشي التايل من أجل تنفيذه فورا ، وااللتزام 

 بمراجعته يف منتصف هذه الفرتة العرشية. 

 . القضايا الفكرية والسياسية:1

 رادة السياسية أوال: اإل 

التحيل باإلرادة السياسية الرضورية لتحويل الرؤية املأمولة إىل واقع ملموس،  -1

وتكليف األمني العام باتخا  ما يلزم من تدابري لتقديم مقرتحات عملية إىل الدول 

 األعضاء للنظر فيها ومن ثم رفعها إىل امللتمر اإلسالمي لوزراء الخارجية. 

اء عىل تنفيذ أحكام ميثاق منظمة امللتمر اإلسالمي حث الدول األعض -2

 وقراراتها تنفيذا كامال. 

 ثانيا: التضامن والعمل اإلسالمي املورتك 

تأكيد الجدية واملصداقية يف العمل اإلسالمي املورتك عرب التنفيذ الفاعل  -1

طبيق لقرارات منظمة امللتمر اإلسالمي، والرتكيز عىل اتخا  القرارات القابلة للت

إىل أذ تبلغ األمة أهدافها، وتمكني األمني العام من القيام بدوره كامال يف متابعة 

 تنفيذ القرارات الصادرة عن املنظمة. 

تأكيد التضامن اإلسالمي بني الدول األعضاء يف املنظمة إزاء التحديات  -2

العام  والتهديدات التي تواجهها أو تتعرض لها األمة اإلسالمية، وتكليف األمني

بوضع إطار عام بالتواور مع الدول األعضاء لتحديد واجباتها والتزاماتها يف هذا 

 الصدد، بما يف  لك التضامن وتقديم الدعم للدول األعضاء التي تواجه تهديدات.
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املواركة والتنسيق الفاعل يف جميع املحافل اإلقليمية والدولية من أجل  -3

ألمة اإلسالمية، بما يف  لك عملية إصالح األمم حماية وتعزيز املصالح الجماعية ل

املتحدة وتوسيع مجلس األمن، وتقديم الدعم الالزم للمرشحني الذين تقدمهم 

 الدول األعضاء للمنظمات الدولية واإلقليمية. 

املحافظة عىل قضية القدس الرشيف كقضية مركزية للمنظمة ولألمة  -4

 اإلسالمية. 

واملقررات السابقة الصادرة عن منظمة امللتمر  يلكد من جديد القرارات -5

اإلسالمي بوأذ جامو وكومري، وقربص، وناجورنو كاراباغ، والصومال، التي 

 تظهر التضامن مع الوعوب املسلمة يف قضاياها العادلة.

 ثالثا: اإلسالم دين الوسطية 

عتدال العمل عىل نرش األفكار الصحيحة عن اإلسالم بصفته دين الوسطية واال  -1

 والتسامح لتعزيز حصانة املسلم ضد التطرف واالنغالق. 

إدانة التطرف يف كل صوره وأشكاله، بوصفه ال يتفق مع القيم اإلسالمية  -2

واإلنسانية، ومعالجة جذوره السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

وبالفكر  والتصدي لها عرب برامج التنمية وحل النزاعات السياسية املزمنة،

 واإلقناع واملوعظة الحسنة. 

التأكيد أذ حوار الحضارات، املبني عىل االحرتام والفهم املتبادلني واملساواة  -3

بني الوعوب، أمر رضوري للسلم العاملي واألمن والتسامح والتعايش السلمي، 

 واملواركة يف بلورة آلياته. 

 واسم املورتكة بينها. توجيع الحوار بني األدياذ، وإبراز القيم والق -4

مساهمة املنظمة وأجهزتها كرشيك فاعل يف حوار الحضارات واألدياذ  -5

 واملبادرات والجهود املتعلقة بهذا الوأذ. 

االستفادة من وسائل اإلعالم املتنوعة يف خدمة ونرصة قضايا األمة اإلسالمية،  -6

 ئة عن اإلسالم. ونرش مبادئ وقيم اإلسالم السمحة، وتصحيح املفاهيم الخاط

الحرص عىل تدريس الرتبية والثقافة والحضارة اإلسالمية وفقه االختالف  -7
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وأدبه، ودعوة الدول للتعاوذ فيما بينها لتطوير مناهج دراسية متوازنة تعزز 

قيم التسامح وحقوق اإلنساذ واالنفتاح والتفاهم مع األدياذ والحضارات 

 االعتزاز بالهوية اإلسالمية   األخرى، وتنبذ الغلو والتطرف، وترسخ

 رابعا: تعدد املذاهب 

. التأكيد عىل رضورة تعميق الحوار بني املذاهب اإلسالمية، وعىل صحة إسالم 1

داموا  اتباعها، وعدم جواز تكفريهم، وحرمة دمائهم وأعراضهم وأموالهم، ما

ببقية و  -صىل الله عليه وسلم  -وبالرسول  -سبحانه وتعاىل  -يلمنوذ بالله 

أركاذ اإليماذ، ويحرتموذ أركاذ اإلسالم وال ينكروذ معلوما من الدين 

 بالرضورة. 

. التنديد بالجرأة عىل الفتوى ممن ليس أهال لها، مما يعد خروجا عىل قواعد 2

الدين وثوابته وما استقر من مذاهب املسلمني. وهذا يوجب التأكيد عىل رضورة 

ها العلماء؛ و لك وفق ما تم ايضاحه يف األمرين االلتزام بمنهجية الفتوى كما أقر 

ويف  2005يف قرارات امللتمر اإلسالمي الدويل الذي عقد يف عماذ يف شهر يوليو 

توصيات منتدى العلماء واملفكرين التحضريي لهذه القمة والذي عقد بدعوة من 

 م.11/9/2005-9خادم الحرمني الرشيفني يف مكووة املكرمووة خووالل الفرتة 

 خامسا: مجمع الفقه اإلسالمي 

تكليف األمني العام ملنظمة امللتمر اإلسالمي بدعوة مجموعة من أعضاء  -1

مجمع الفقه وكبار العلماء من خارجه لوضع دراسة تفصيلية لتطوير عمل 

املجمع وتقديمها الجتماع وزراء خارجية الدول اإلسالمية بما يتالءم واألهداف 

 التالية:

 ني جهات الفتوى يف العالم اإلسالمي. التنسيق ب -أ

مواجهة التطرف الديني والتعصب املذهبي، وعدم تكفري املذاهب اإلسالمية،  -ب

والتأكيد عىل الحوار بني املذاهب اإلسالمية، وتعزيز االعتدال والوسطية 

 والتسامح. 

دحض الفتاوى التي تخرج املسلمني عن قواعد الدين وثوابته وما استقر من  -ج
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 مذاهبه. 

 سادسا: مكافحة اإلرهاب 

التأكيد عىل إدانة اإلرهاب بجميع أشكاله ورفض أي مربر أو مسوغ له، وأنه  -1

ظاهرة عاملية ال ترتبط بأي دين أو جنس أو لوذ أو بلد، والتمييز بينه وبني 

 مرشوعية مقاومة االحتالل األجنبي التي ال تستبيح دماء املدنيني األبرياء. 

تغيريات نوعية شاملة يف القوانني واألنظمة الوطنية لتجريم كافة إحداث  -2

 املمارسات اإلرهابية وجميع أشكال دعمها وتمويلها والتحريض عليها. 

تأكيد االلتزام بمعاهدة منظمة امللتمر اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب، واملواركة  -3

توصيات الصادرة عن الفاعلة يف الجهود الدولية ملحاربته، والعمل عىل تنفيذ ال

م ، بما يف  لك 2005امللتمر الدويل ملكافحة اإلرهاب الذي عقد بالرياض يف فرباير 

إنواء املركز الدويل ملكافحة اإلرهاب، وكذلك توصيات االجتماع الخاص لوزراء 

 م. 2002الخارجية بوأذ اإلرهاب الذي عقد يف كواالملبور يف ابريل 

ضع مدونة سلوك دولية ملكافحة اإلرهاب، وكذلك دعم الجهود الرامية إىل و  -4

عقد ملتمر دويل أو دورة خاصة للجمعية العامة لألمم املتحدة لتأكيد التوافق 

 الدويل عىل وضع اسرتاتيجية متكاملة ملكافحة هذه الظاهرة الخطرية. 

 سابعا: محاربة ظاهرة كراهية اإلسالم 

ا فيها جميع الحكومات، لضماذ التأكيد عىل مسلولية املجتمع الدويل، بم -1

 احرتام جميع األدياذ ومحاربة اإلساءة إليها. 

رضورة مناهضة كراهية اإلسالم والخوف منه، عن طريق قيام األمانة العامة  -2

بإنواء مرصد للمتابعة املستمرة لجميع أوجه هذه الظاهرة وإصدار تقرير 

لحكومية املعنية للتصدي سنوي حولها والتعاوذ مع املنظمات الحكومية وغري ا

 لها. 

العمل عىل استصدار قرار دويل من األمم املتحدة للتصدي لظاهرة كراهية  -3

 اإلسالم، ودعوة جميع الدول إىل سن قوانني ضدها تتضمن عقوبات رادعة. 

مبارشة حوار منظم ومستمر قصد إبراز القيم الحقيقة لإلسالم ومساهمة  -4
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 ب ضد التطرف واإلرهاب. البلداذ اإلسالمية يف الحر 

 ثامنا: حقوق اإلنساذ والحكم الرشيد

السعي الحثيث إىل توسيع نطاق املواركة السياسية وضماذ املساواة  -1

والحريات املدنية والعدالة االجتماعية وتعزيز الوفافية واملساءلة والقضاء عىل 

 الفساد يف دول منظمة امللتمر اإلسالمي. 

لوزراء الخارجية لدراسة إمكانية إنواء هيئة مستقلة  مياإلسال دعوة امللتمر  -2

دائمة لتعزيز حقوق اإلنساذ يف الدول األعضاء وفقا  ملا نص عليه إعالذ القاهرة 

لحقوق اإلنساذ يف اإلسالم. والدعوة أيضا لوضع ميثاق إسالمي لحقوق اإلنساذ، 

م حقوق اإلنساذ وإدخال تعديالت عىل القوانني واألنظمة الوطنية لضماذ احرتا

 يف الدول األعضاء. 

تكليف األمانة العامة ملنظمة امللتمر اإلسالمي بالتعاوذ مع غريها من  -3

املنظمات الدولية واإلقليمية لضماذ حقوق املجتمعات املسلمة يف الدول غري 

االعضاء يف منظمة امللتمر اإلسالمي، وتعزيز التعاوذ الوثيق مع حكومات الدول 

 فيها املجتمعات املسلمة. التي تقيم 

 تاسعا: فلسطني واألرايض العربية املحتلة 

بذل جميع الجهود إلنهاء االحتالل اإلسائييل لألرض الفلسطينية املحتلة منذ  -1

م، بما فيها القدس الرشيف والجوالذ السوري واستكمال االنسحاب 1967عام 

، وتقديم 425لة وفقا  للقرار اإلسائييل الكامل من بقية األرايض اللبنانية املحت

الدعم الفاعل لحق الوعب الفلسطيني يف تقرير مصريه وإقامة دولته املستقلة 

 وعاصمتها القدس الرشيف. 

املحافظة عىل موقف موحد من الحل الوامل للقضية الفلسطينية وفقا   -2

ات لقرارات منظمة امللتمر اإلسالمي وقرارات االمم املتحدة، بما يف  لك قرار 

 194وقرار الجمعية العامة لالمم املتحدة رقم  1515، 338، 242مجلس األمن 

ومبادرة السالم العربية وخارطة الطريق، و لك بالتنسيق والتواور مع األمم 

املتحدة واللجنة الرباعية الدولية ومع غريهما من الفاعلني ، بحيث يكوذ 
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ائيل ، وإعطاء منظمة االنسحاب الكامل رشطا  للعالقات الطبيعية مع إس 

 امللتمر اإلسالمي دورا  أكرب يف جهود تحقيق السالم. 

التأكيد عىل مركزية قضية القدس لألمة اإلسالمية وتكريس الحقوق  -3

الفلسطينية فيها، والحفاظ عىل تراثها وهويتها العربية واإلسالمية وكرمز 

ألقىص ومرافقه من للتسامح وملتقى لألدياذ السماوية، وتأكيد حرمة املسجد ا

االنتهاكات وحماية األماكن املقدسة األخرى اإلسالمية واملسيحية، والتصدي 

لسياسة تهويد املدينة املقدسة، ودعم الجهود التي تقوم بها لجنة القدس 

برئاسة صاحب الجاللة امللك محمد السادس، والدعوة لدعم بيت مال القدس 

لسساتها وإنواء جامعة األقىص وصندوق األقىص ودعم صمود أهل القدس وم

 يف القدس الرشيف.

تقديم الدعم الكامل للسلطة الفلسطينية فيما تبذله من جهود يف التفاوض  -4

للحصول عىل حقوق الوعب الفلسطيني، وتقديم املساعدة الرضورية لفرض 

سيطرتها عىل جميع االرايض الفلسطينية ونقاط العبور الدولية، وإعادة فتح 

ومينائها وربط غزة بالضفة الغربية لضماذ حرية تنقل مطار غزة 

 الفلسطينيني. 

العمل مع املجتمع الدويل من أجل حمل إسائيل عىل وقف االستيطاذ وتفكيك  -5

املستوطنات داخل األرايض الفلسطينية والجوالذ السوري املحتل، وإزالة جدار 

  لك مدينة القدس الفصل العنرصي املقام داخل االرايض الفلسطينية، بما يف

 ومحيطها ، وفقا  لقرارات األمم املتحدة  ات الصلة ورأي محكمة العدل الدولية. 

 عارشا: منع نووب النزاعات وتسويتها وبناء السلم

تعزيز دور منظمة امللتمر اإلسالمي يف منع نووب النزاعات ويف بناء الثقة  -1

مرحلة ما بعد انتهاء النزاع يف  وحفظ السلم وتسوية النزاعات، وإعادة اإلعمار يف

الدول األعضاء يف منظمة امللتمر اإلسالمي باإلضافة إىل الحاالت التي تكوذ فيها 

 املجتمعات املسلمة طرفا من أطراف النزاع. 

تعزيز التعاوذ بني الدول األعضاء يف منظمة امللتمر اإلسالمي، وبينها وبني  -2
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ضماذ الحقوق واملصالح للدول األعضاء يف املنظمات الدولية واإلقليمية، بهدف 

 مجال منع نووب النزاعات وحلها وإحالل السلم وبناء الثقة. 

 حادي عرش: إصالح منظمة امللتمر اإلسالمي 

إصالح منظمة امللتمر اإلسالمي عرب إعادة هيكلتها ، والنظر يف تغيري اسمها،  -1

هنية العالية، عىل نحو ينمي ومراجعة ميثاقها ونواطاتها، ودعمها بالكفاءات امل

دورها، ويفعل ملسساتها، ويعزز عالقاتها مع املنظمات غري الحكومية املعرتف 

بها، وتمكني األمني العام من القيام بواجباته ومده بالصالحيات الالزمة واملرونة 

الكافية واملوارد التي تمكنه من القيام باملهام املناطة به، وتفعيل جميع األجهزة 

تخصصة واملنتمية ملنظمة امللتمر اإلسالمي لالضطالع بدورها املنوود، وتقوية امل

التنسيق مع األمانة العامة، والطلب منها مراجعة أنوطة هذه األجهزة 

 والتوصية بإلغاء ما يثبت عدم فعاليته.

إيجاد آلية ملتابعة تنفيذ القرارات عرب إنواء جهاز تنفيذي مكوذ من  -2

ثيتني للقمة وامللتمر الوزاري، وكذلك بلد املقر، واألمانة العامة، املجموعتني الثال 

عىل أذ تدعي الدول األعضاء املعنية للمواركة يف االجتماعات الخاصة بهذا 

 الوأذ.

تكليف األمني العام بإعداد دراسة لتعزيز دور صندوق التضامن اإلسالمي  -3

 ية.وتطويره عىل أذ تقدم الدراسة مللتمر وزراء الخارج

حث الدول األعضاء عىل تسديد مساهماتها اإللزامية يف ميزانيات األمانة  -4

العامة واألجهزة الفرعية بكيفية كاملة ويف موعدها، و لك بموجب القرارات 

الصادرة يف هذا الوأذ، حتى يتسنى لها االستفادة من التسهيالت والخدمات التي 

 ية واملتخصصة للمنظمة. تقدمها األجهزة املتفرعة وامللسسات املنتم

 . التنمية والقضايا االقتصادية واالجتماعية والعلمية2

 أوال: التعاوذ االقتصادي 

دعوة الدول األعضاء إىل التوقيع واملصادقة عىل جميع االتفاقيات التجارية  -1

واالقتصادية الحالية املوضوعة يف إطار منظمة امللتمر اإلسالمي، وتنفيذ الفصول 



                                                      دراسة تحليلية واإلسالمي:التعليم يف العالم العربي إشكالية 

 بد املنعم محمد حسني حساننيأ.د ع

 

 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 228

يف خطة عمل منظمة امللتمر اإلسالمي  ات الصلة، الرامية إىل تعزيز الواردة 

 التعاوذ االقتصادي والتجاري بني الدول األعضاء. 

تكليف الكومسيك بالعمل عىل تعزيز نطاق التجارة البينية بني الدول األعضاء  -2

ودراسة إمكانية إنواء منطقة التجارة الحرة بينها لتحقيق مزيد من التكامل 

من إجمايل حجم التجارة خالل مدة  %20قتصادي، والوصول بها إىل نسبة اال 

الخطة. ودعوة الدول األعضاء لدعم نواطات الكومسيك واملواركة يف تلك 

 النواطات عىل أعىل مستوى ممكن وبوفود تتمتع بالخربة الرضورية.

منظمة  تعزيز املساعي الرامية إىل اضفاء الصبغة امللسسية عىل التعاوذ بني -3

امللتمر اإلسالمي وامللسسات اإلقليمية والدولية العاملة يف مجال االقتصاد 

 والتجارة. 

دعم الدول اإلسالمية الساعية لالنضمام إىل منظمة التجارة العاملية، وتنسيق  -4

 املواقف بني الدول اإلسالمية األعضاء يف منظمة التجارة العاملية. 

مة امللتمر اإلسالمي إىل تسهيل حركة انتقال دعوة الدول األعضاء يف منظ -5

 رجال األعمال واملستثمرين عرب حدودها. 

دعم توسيع التجارة اإللكرتونية بني الدول األعضاء يف منظمة امللتمر  -6

اإلسالمي، ودعوة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة لتعزيز نواطها يف عملية 

 تجارة يف الدول األعضاء. تبادل املعلومات والخربات بني غرف ال

دعوة الدول األعضاء إىل تنسيق سياساتها البيئية ومواقفها يف املنتديات  -7

 البيئية العاملية حتى ال تنعكس سلبا  عىل تنميتها االقتصادية. 

 ثانيا: دعم البنك اإلسالمي للتنمية 

الجة يُنوأ يف البنك اإلسالمي للتنمية صندوق خاص يهدف للمساهمة يف مع -1

موكالت الفقر والتخفيف من وطأته وتوفري فرص العمل، ويكلف مجلس 

 محافظي البنك بوضع هذا الصندوق موضع التنفيذ بما يف  لك آليات تمويله.

تكليف البنك اإلسالمي للتنمية بالتنسيق مع األمانة العامة ملنظمة امللتمر  -2

العاملية وامللسسات اإلسالمي بإجراء االتصاالت الالزمة مع منظمة الصحة 
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األخرى  ات العالقة لوضع برامج ملكافحة األمراض واألوبئة تمول من الصندوق 

 الخاص الذي سينوأ يف البنك اإلسالمي للتنمية.

تكليف مجلس محافظي البنك اإلسالمي للتنمية التخا  التدابري الالزمة لرفع  -3

أجل تمكينه من تفعيل رأسماله املرصح به واملكتتب فيه واملدفوع، و لك من 

دوره يف تقديم الدعم املايل واملساعدة الفنية للدول األعضاء يف منظمة امللتمر 

اإلسالمي، ولتعزيز امللسسة اإلسالمية لتمويل التجارة التي أنوئت ملخرا يف 

 إطار البنك اإلسالمي للتنمية. 

ة للتعاوذ مع حث البنك اإلسالمي للتنمية عىل تطوير آلياته وبرامجه الهادف -4

 القطاع الخاص، والنظر يف تبسيط وتفعيل إجراءات اتخا  القرارات. 

حث البنك اإلسالمي للتنمية وامللسسات التابعة له عىل تنمية فرص  -5

االستثمار والتجارة البينية وإنجاز مزيد من دراسات الجدوى وتوفري املعلومات 

 ها.الالزمة لتطوير املرشوعات املورتكة والرتويج ل

 ثالثا: التكافل االجتماعي يف مواجهة الكوارث

الدين اإلسالمي يحث عىل التكافل واملساعدة لكافة املحتاجني بدوذ تمييز،  -1

مما يحتم عىل الدول اإلسالمية بلورة وإقرار اسرتاتيجية واضحة للعمل اإلغاثي 

ثية اإلسالمي، ودعم التوجه نحو التنسيق والتعاوذ فيما بني الجهود اإلغا

املنفردة للدول اإلسالمية وبني الهيئات وملسسات املجتمع املدني اإلسالمي من 

 جهة، واملنظمات وملسسات املجتمع املدني الدولية من جهة أخرى. 

مساعدة الدول املترضرة من الكوارث عىل إعادة توكيل مخزوناتها من  -2

 األغذية.

 إفريقيارابعا: دعم التنمية والتخفيف من وطأة الفقر يف 

تعزيز النواطات الرامية إىل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف  -1

البلداذ اإلفريقية، بما يف  لك دعم املسرية الصناعية وتنويط التجارة واالستثمار 

ونقل التكنولوجيا والتخفيف من عبء الديوذ والفقر والقضاء عىل األمراض، 

للتنمية اإلفريقية "نيباد"، من خالل تبني والرتحيب بمبادرة الرشاكة الجديدة 
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 برنامج خاص للتنمية يف إفريقيا. 

دعوة الدول األعضاء إىل املواركة يف الجهود الدولية لدعم الربامج الرامية إىل  -2

التخفيف من حدة الفقر وبناء القدرات يف البلداذ األقل نموا األعضاء يف منظمة 

 امللتمر اإلسالمي. 

ألعضاء الدائنة إللغاء الديوذ الثنائية ومتعددة األطراف املستحقة حث الدول ا -3

 عىل الدول األعضاء  ات الدخل املنخفض. 

حث امللسسات واملنظمات الدولية املتخصصة لبذل جهود أكرب يف التخفيف  -4

من حدة الفقر يف األعضاء األقل نموا  ومساعدة املجتمعات املسلمة والالجئني 

دول األعضاء يف منظمة امللتمر اإلسالمي والجماعات واملجتمعات والنازحني يف ال

املسلمة يف الدول غري األعضاء، وحث الدول عىل املساهمة يف الصندوق العاملي 

 للتضامن ومكافحة الفقر. 

 خامسا: التعليم العايل والعلوم والتقنية 

تحسني وإصالح ملسسات التعليم ومناهجه يف كافة مراحله وربط  -1

رتاتيجيات الدراسات الجامعية العليا بخطط التنمية الواملة يف العالم اس

اإلسالمي مع إيالء األولوية لدراسة العلوم والتقنية وتسهيل التفاعل العلمي 

وتبادل املعارف فيما بني امللسسات األكاديمية للدول األعضاء، وحث الدول 

بداع واالبتكار والبحث األعضاء عىل السعي إىل تعليم متميز بالجودة يعزز اال 

 والتطوير. 

املسلمني  وي امللهالت العالية داخل العالم اإلسالمي ووضع  استيعاب -2

 اسرتاتيجية شاملة لالستفادة من كفاءاتهم، والحد من ظاهرة هجرة العقول. 

تكليف األمانة العامة بدراسة إنواء جائزة منظمة امللتمر االسالمي  -3

 تميزة للعلماء املسلمني.العلمية امل لإلنجازات

دعوة الدول اإلسالمية إىل توجيع برامج البحث والتطوير أخذا يف االعتبار أذ  -4

من إجمايل الناتج املحيل،  %2النسبة العاملية يف هذا النواط يف الدول املتقدمة هي 

 ودعوة الدول األعضاء أال تقل مساهمتها يف هذا النواط عن نصف هذه النسبة. 
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مل عىل االستفادة من النتائج الهامة للقمة العاملية ملجتمع املعلومات الع -5

بتونس، التي أسهمت فيها جميع الدول اإلسالمية، بصفة بناءة، بغية التقليص 

من الفجوة الرقمية بني الدول املتقدمة والدول النامية. ودعوة األمانة العامة 

الدول األعضاء عىل االنخراط يف للمنظمة إىل متابعة هذه النتائج، لتعزيز قدرات 

 مجتمع املعرفة، بما يدعم مسرية التنمية يف الدول اإلسالمية.

توجيع امللسسات ومراكز البحوث الوطنية الحكومية والخاصة عىل  -6

االستثمار يف بناء القدرات التقنية، ال سيما يف مجال االكتفاء الذاتي يف استخدام 

 عىل التكنولوجيا النووية لألغراض السلمية.  التكنولوجيا املتقدمة، كالحصول

مراجعة أداء امللسسات الجامعية املنتمية ملنظمة امللتمر اإلسالمي لتحسني  -7

فعاليتها ونجاعتها، والدعوة إىل املساهمة يف الوقفني املخصصني للجامعتني يف 

 زيا. النيجر وأوغندا، وتقديم الدعم إىل الجامعة اإلسالمية العاملية يف مالي

يدعو الدول األعضاء إىل تعزيز الدعم للجامعة اإلسالمية للتكنولوجيا يف  -8

بنغالديش بغية تمكينها من زيادة مساهمتها يف بناء قدرات الدول األعضاء يف 

 منظمة امللتمر اإلسالمي عن طريق تنمية املوارد البرشية.

لدراسية للمتفوقني حث البنك اإلسالمي للتنمية عىل تعزيز برنامجه للمنح ا -9

مكانات العلمية والتقنية والبحثية والتقانة العالية الهادف إىل تطوير القدارت واإل 

 لدى العلماء والباحثني يف الدول األعضاء. 

 سادسا: حقوق املرأة واحتياجات الوباب والعائلة يف العالم اإلسالمي 

مع املسلم يف املجاالت تعزيز القوانني الرامية إىل النهوض باملرأة يف املجت -1

االقتصادية والثقافية واالجتماعية والسياسية وحمايتها من جميع أشكال 

شكال التمييز ضد أالعنف والتمييز، واحرتام أحكام اتفاقية القضاء عىل جميع 

 وفقا للقيم اإلسالمية للعدالة واملساواة.  املرأة

 يف أوساط النساء. إيالء اهتمام خاص بتعليم املرأة ومكافحة األمية  -2

-60/27اإلساع يف وضع العهد الخاص بحقوق املرأة يف اإلسالم طبقا  للقرار  -3

P  .وإعالذ القاهرة بوأذ حقوق اإلنساذ يف اإلسالم 
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 السعي إىل توفري تعليم أسايس مجاني و ي نوعية جيدة لجميع األطفال.  -4

طفال، وتمتعهم بأعىل تعزيز القوانني الرامية إىل الحفاظ عىل رعاية األ  -5

املستويات الصحية املمكنة، واتخا  تدابري فعالة للقضاء عىل شلل االطفال، 

 وحمايتهم من جميع أشكال العنف واالستغالل. 

توجيع الدول األعضاء عىل التوقيع واملصادقة عىل عهد منظمة امللتمر  -6

تحدة حول حقوق االسالمي الخاص بحقوق الطفل يف اإلسالم، واتفاقية األمم امل

الطفل يف اإلسالم، واتفاقية األمم املتحدة حول حقوق الطفل والربوتوكوالت 

االختيارية امللحقة بها، واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 

 املتعلق بحقوق الطفلة.  والربوتوكول املرفق بها

 باب.دعوة الدول األعضاء لدعم وترقية برامج ومنتديات الو -7

دعوة منظمة امللتمر اإلسالمي إىل املساهمة يف إبراز اإلسالم كدين يضمن  -8

 الحماية الكاملة لحقوق املرأة ويوجع مواركتها يف جميع مجاالت الحياة. 

إيالء االهتمام الالزم باألسة كنواة أساسية للمجتمع املسلم، وبذل كافة  -9

ي للتحديات االجتماعية املعارصة الجهود املمكنة، وعىل جميع األصعدة، للتصد 

التي تواجه األسة املسلمة وتلثر عىل تماسكها، و لك انطالقا من القيم 

 اإلسالمية. 

إنواء إدارة معنية بولوذ األسة يف إطار إعادة الهيكلة يف األمانة العامة  -10

 ملنظمة امللتمر اإلسالمي.

 ألعضاءسابعا: التبادل الثقايف واملعلوماتي بني الدول ا

دعوة القنوات التلفزيونية ووسائل اإلعالم إىل التعامل مع اإلعالم الخارجي  -1

بكيفية فعالة لتمكني العالم اإلسالمي من عرض وجهة نظره من املستجدات عىل 

الساحة العاملية. ودعوة وسائل اإلعالم يف الدول األعضاء، بما فيها القنوات 

تراعي التنوع والتعددية وتحفظ قيم االمة  الفضائية، لالتفاق عىل مدونة اخالق

ومصالحها. وتكليف األمني العام بإعداد تقييم للوضع الحايل لوكالة االنباء 

االسالمية الدولية "إينا"، ومنظمة إ اعات الدول اإلسالمية "اسبو"، وإدارة 
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الم اإلعالم باألمانة العامة ملنظمة امللتمر اإلسالمي، ودراسة سبل تفعيل دور اإلع

وآلياته يف إطار منظومة منظمة امللتمر اإلسالمي، وتقديم اقرتاحات لهذا الغرض 

تعرض عىل اجتماع لوزراء اإلعالم للنظر فيها. واالهتمام باللغة العربية 

باعتبارها لغة القرآذ الكريم وتطوير برامج الرتجمة بني لغات بلداذ األمة 

 بني الدول األعضاء واملراقبة. اإلسالمية، وتنفيذ برامج للتبادل الثقايف 

يف هذا اإلطار فإنه يجب تفعيل اللجنة الدائمة لإلعالم والولوذ الثقافية  -2

ملنظمة امللتمر اإلسالمي )الكومياك( بهدف بذل املزيد من االهتمام باملسائل  ات 

الصلة باإلعالم والثقافة يف الدول األعضاء. ويف هذا السياق، عىل الدول األعضاء 

م صندوق التضامن الرقمي دعما طوعيا لتمكني منظمة امللتمر اإلسالمي من دع

 املواركة الكاملة يف الحملة الهادفة إىل القضاء عىل الفجوة الرقمية.

السلال بعد  لك العرض: أين موقع تلك التوصيات والجهود املبذولة يف صياغتها 

من  اكتوافهاة إلعادة واإلسالمي؟ إننا بحاج العربيالواقع الراهن للعالم  يف

إصالح العالم اإلسالمي بصفة عامة وإصالح التعليم بصفة  ضر غجديد. ب

 خاصة.
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اإلسرتاتيجية العامة إلصالح  املبادئالفصل العارش: 

التعليم يف العالم العربي واإلسالمي يف ضوء الدروس 

 املستفادة من مواريع اإلصالح الحالية.

 م بمرص2020وع قراءة لوثيقة مكة ومرش 

 

قد يتساءل البعض يف ضوء ما يتم حاليا من مرشوعات مستقبلية إلصالح    

هو عليه من  التعليم يف كثري من البلداذ العربية ولكن مازال حال التعليم عىل ما

تدهور وقصور عن تحقيق أهدافه فما السبب يف  لك وهل تلك املرشوعات 

الح؟ لعل  لك يدعو بالرضورة إىل املستقبلية لم ترس يف طريق صحيح لإلص

دراسة الدروس املستفادة من تلك املرشوعات القائمة بالفعل، كما أذ  لك يدعو 

تجعل تلك املرشوعات عقيمة الفائدة وال تلتى ثمارها  التيإىل دراسة األسباب 

بعد، أو أذ قرارتها شبه مغيبة وال تطبق بالفعل مثل )وثيقة مكة ومرشوع مرص 

 م(.2020

لعل تلك األسباب متعددة منها ما هي أسباب داخلية كما أذ منها أسباب     

خارجية ال تخفى عىل أحد، خاصة يف ظل "عوملة الثقافة" وهيمنة الدول الكربى 

عىل الدول النامية وما قد يوحى بنظرية "امللامرة" عىل العالم العربي خاصة 

ي بذلك مثل: كتاب الغارة والعالم اإلسالمي عامة ولعل كثري من الكتابات توح

–(  170وامللامرة عىل التعليم )  –(  169األمريكية الكربى عىل العالم اإلسالمي )

 ملامرة عىل الثقافة املرصية –(  172الغلو واملغاالة )–( 171امللامرة والتاريخ )

 ( وغري تلك الكتابات الكثرية التي توحي بامللامرة.174وامللامرة الكربى ) -(173)

 مللامرة عىل تخريب العالم العربي واإلسالمي: حقيقة أم وهم ا

 اإلسالموعىل فرض وجود ملامرة لتخريب العالم اإلسالمي بخاصة واعتبار      

" بعد زوال "الخطر األحمر" املتمثل يف الويوعية فإذ القراءة رض"الخطر األخ
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م 2020مرشوع  املتأنية والفاحصة لتوصيات وثيقة مكة وبما تم من إجراءات يف

يف كافة أرجاء الوطن العربي  باإلصالحبمرص يوضح بجالء أذ القائمني 

وعىل وعي تام بها، وأنهم  وخطورتهاواإلسالمي يدركوذ حجم تلك امللامرة 

يدركوذ رضورة أذ نصنع مستقبلنا بأنفسنا وأال يصنعه لنا أحد. ولكن السلال 

الواقع الراهن وما هي درجة الذي سبق طرحه وهو ما موقع تلك التوصيات يف 

تنفيذها؟ وهل هي مغيبة ومفقودة وهل يجب إعادة اكتوافها من جديد؟ وما 

أسباب  لك إذ كنا مدركني للخطر الخارجي املتمثل يف امللامرة عىل العالم 

اإلسالمي؟ وهل يصيبنا اإلحباط واليأس يف ظل جو امللامرة ونرتك العالم العربي 

مللامرات وال نقوم باإلصالح وصنع مستقبلنا بأنفسنا واإلسالمي فريسة تلك ا

فيظهر الفراغ الذي يهرول األخروذ مللئه والقيام بإصالح العالم العربي 

واإلسالمي وفق أهواء الخارج وتنجح امللامرة إذ كاذ هناك ملامرة بالفعل. ولعل 

ن  لك نعيوه اآلذ من محاولة لتفتيت العالم العربي اإلسالمي وإشعال الفت

إلضعافه.. مما قد يوحي للبعض إذ "منطق امللامرة" من الخارج منطق صحيح 

وبذلك فإذ امللامرة حقيقة وليست وهما.. فما ا نحن فاعلوذ؟ أنرتكهم 

يخططوذ لنا مستقبلنا عىل هواهم أم نقوم بصنع مستقبلنا بأنفسنا ونعيد 

ذ يكوذ م بمرص وأ 2020ثيقة مكة ويف مرشوع و اكتواف روح توصياتنا يف 

التعليم هو املرشوع القومي للعالم العربي واإلسالمي وأذ يكوذ إصالحه القاطرة 

التي تدفع بالعالم العربي واإلسالمي للتقدم، وأذ يكوذ شعورنا الحقيقي أذ 

حقيقتها حقيقة إال أنها "وهما"  يفامللامرة عىل العالم اإلسالمي وإذ كانت 

ة مستقبلنا لغرينا، ونظل نسري يف فلك نعيوه لكي نصاب باإلحباط فنرتك صناع

التبعية لآلخر.. أليس  لك مخزيا للحضارة اإلسالمية والعربية التي سادت العالم 

 وما زالت سائدة بقيمها ومبادئها . 

 إصالح التعليم مدخل إلصالح األمة اإلسالمية

ة لعل البعض يرى أنه يمكن ببساطة وضع حلول فورية إلشكالياتنا التعليمي    

املرتاكمة عرب العصور، وأننا نستطيع مواجهة التحديات الحارضة واملستقبلية 
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بدوذ أي معوقات أو موكالت تواجهنا اثناء محاولتنا إلصالح التعليم يف العالم 

العربي واإلسالمي. إذ الحقيقة غري  لك وإنه ليس يف استطاعة فرد أو مجموعة 

ضع حلوال فورية جاهزة إلصالح أذ ت -مهما كاذ أو كانت قوتها العلمية  -

 التعليم.

إىل متطلبات  –نحن العرب والعالم اإلسالمي كله  –نحن األذ أحوج ما نكوذ    

 أساسية نتفق عىل صحتها كمسلمات بدائية للبدء يف إصالح التعليم ومنها:

 :أوال: إيجاد ألية لحل "إشكالية العمل العربي املورتك" إلصالح التعليم 

مواجهة إشكاليات التعليم املتنوعة األبعاد تحتاج باإلضافة إىل التعاوذ  لك ألذ    

العربي املورتك بغرض تمويل مواريع اإلصالح التي تحتاج أيضا إىل جهود 

املفكرين يف كل أرجاء العالم العربي واإلسالمي للخروج برؤية وطنية مورتكة 

 تعرب عن طموحات افراد املجتمعات العربية واإلسالمية.

 :ثانيا: اإلرادة السياسية الواعية 

يحب أذ تكوذ املرشوعات اإلصالحية مدعومة ماديا ومعنويا من الحكومات    

وفق خطة اسرتاتيجية ثابتة ال  اإلسالميوأصحاب القرار السيايس يف العالم 

تتغري بتغري األشخاص يف مواقع اتخا  القرار )ولعل  لك املتطلب كانت الوصية 

 قة مكة(األوىل يف وثي

دراسة شاملة للبنية األساسية للتعليم وعالقته بالتنمية الواملة  ثالثا:

 :املستدامة

م بمرص من إعداد دراسات 2020ولعل  لك ما سعى إليه القائموذ يف مرشوع    

واذ ن لم توظف نتائجها بعد فهل آذ األ شاملة لكافة مرافق الحياة باملجتمع ولك

 يفحيث انتهى األخروذ مع تكرار ما تم يف مرص  الكتوافها من جديد والبدء من

 كافة بلداذ العالم اإلسالمي.

 :رابعا: إعداد مخطط زمني وفق إسرتاتيجية شاملة للتطوير الوامل للتعليم 

عىل إسرتاتيجية شاملة للتعليم، ويتم تحويل تلك اإلسرتاتيجية إىل  االتفاقيتم     

م( 2015-2005وثيقة مكة من  جدول زمني قد يستغرق عرش سنوات )كما يف
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م والذي أصيب 2020والتي انتهت مدتها أو عرشين عاما كما يف مرشوع 

بالسكتة القلبية، ووئدت كل نواطاته فهل بينكم أيها املواركوذ يف املرشوع 

 رجل رشيد؟ يعيد الحياة للمرشوع من جديد.

  :التوصيات العامة ملواجهة إشكاليات التعليم

الدراسات التحليلية للواقع الراهن للتعليم يف العالم العربي يف ضوء نتائج    

واإلسالمي ويف ضوء التحديات الحارضة واملستقبلية التي تواجهنا خاصة 

"اإلرهاب بكل أشكاله" الذي يحصد كل ما نقوم به من مجهودات لإلصالح يرى 

أذ رؤية فردية لإلصالح يف صورة توصيات عامة _وإذ كاذ يلمن ب –الباحث  –

وأذ رأيه قد يرد وينقض، وأذ  -نظرته الفردية قد تكوذ صواب وقد تكوذ خطأ 

عىل اآلخرين اإلدالء برؤيتهم عىس أذ يكوذ فيها الخالص من أزمة التعليم 

 الحالية.. ولعل من التوصيات العامة )التي التعد حلوال جاهزة( ما ييل:

  :ودحر اإلرهاب  أوال: الحوار مع اآلخر رضورة للتعايش يف سالم مستمر

أصبحت من القضايا املحورية يف -اليوم-قضية اإلرهاب يكل صوره وأشكاله     

كثري من بلداذ العالم خاصة العالم العربي واإلسالمي، ولن تستطيع دول العالم 

ل والخارج، وتأتي خاب بدوذ الحوار مع اآلخر يف الداأجمع التخلص من اإلره

يف االهتمام؛ ألذ اإلرهاب يحصد كل منجزات  أهمية تلك القضية كقضية أوىل

اإلنجاز، وللبقاء عىل تلك املنجزات التي تسعى لها  نواحياملجتمع يف كافة 

املجتمعات البد من العيش يف سالم مستمر مع األخر يف الداخل والخارج عىل حد 

 سواء.

التعايش  لذلك قضية الحوار مع اآلخر ملواجهة إشكالية "االنا واآلخر" هدفها     

يف سالم مستمر مع اآلخر، ولن يكوذ  لك متوافرا ما لم يقم الحوار عىل أساس 

فكري واضح يزيل اللبس بني األفكار املغلوطة بني األنا واآلخر، والتي كاذ ومازال 

نتيجة لها ازدراء األدياذ خاصة الدين اإلسالمي وإلصاق تهمة اإلرهاب باملسلمني 

ا اإلسالم" يف املجتمعات الغربية، ولدى غري املسلمني دوذ غريهم، وانتوار "فوبي

بالداخل أيضا و لك نتيجة لغياب املعرفة الصحيحة والفهم العميق لإلسالم 
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واملسلمني نتيجة املغالطات املدسوسة فيما بتلقونه من بيانات مغلوطة يتم 

عالجها للحصول عىل معلومات مغلوطة تلدي بالتايل إىل معرفة غري صحيحة.. 

لذلك فإذ اإلرهاب منوأه فكر مغلوط نتيجة معرفة غري صحيحة، وقد تكوذ تلك 

البيانات املضللة عن اإلسالم صادرة من مصادر إسالمية يف العالم اإلسالمي منها 

عىل سبيل املثال ال الحرص بعض الجماعات املتطرفة إسالميا أو بعض غالة 

ذ الحوار مع اآلخر البد أذ يبدأ الويعة وغريها ممن ينتسبوذ إىل اإلسالم؛ لذا فإ

من الداخل أوال لرتتيب البيت اإلسالمي من الداخل وللتوصل إىل الحجج الفكرية 

التي نتفق عليها جميعا ملواجهة الحوار مع اآلخر بالخارج وقد يأخذ  لك الحوار 

 أشكاال ومستويات هي:

أو  –ني املسلمني ( الحوار مع األفراد أو الجماعات من أهل الديانة الواحدة )ب1

بني املسيحيني بعضهم مع بعض يف كافة العالم اإلسالمي تبعا الختالفهم يف امللل 

 والنحل(

املجتمع الواحد مثل الحوار بني املسلمني  يف( الحوار الداخيل بني أهل الديانات 2

 أو بني املسلمني واليهود. –واملسيحيني 

يف خط مواز للحوار مع اآلخر  وقد يكوذ الحوار مع اآلخر بالداخل يسري    

بالخارج؛ ألذ الحوار مع الخارج من الرضوريات املّلحة؛ نظرا لتقارب مجتمعات 

العالم بحيث أصبح العالم كله أشبه بقرية واحدة بفضل وسائل االتصال 

وتكنولوجيا اإلعالم الحديثة وبدوذ تحقيق  لك الحوار مع اآلخر بالخارج ال 

عاملي. وقد يكوذ هذا الحوار الفكري مع اآلخر مدخال يتحقق السلم والسالم ال

مناسبا للحوار بني األفراد والحوار بني أهل الحضارات واألدياذ يف مرحلة الحقة، 

 (176()175ولذلك فإذ الحوار مع اآلخر قد يسري يف مراحل هي:)

 ( مرحلة الحوار الفكري بني االفراد1

 ( مرحلة الحوار الفكري بني أهل الحضارات2

 ( مرحلة الحوار الفكري بني االدياذ 3
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ولعل املرحلة االوىل وهي تهتم بتفنيد الفكر الغربي ومغالطاته حول اإلسالم 

" من االسترشاقواملسلمني هي أخطر املراحل وأهمها و لك ملا سببته "حركة 

إحداث "قطيعة" بني الرشق والغرب و لك ملمارسات  يفمغالطات فكرية تسببت 

غربية وهيمنتها عىل موضوع الدراسة، للمجتمع العينة الذي يوصف اإلقطاعية ال

وظهر االسترشاق كفعالية من فعاليات التمركز الغربي عىل “بالرشق 

 (177(”الذات

، بوصفها ممارسة عقلية غربية تكوف مظهرا من يةاالسترشاقفالفعالية “

  (178”)مظاهر العقل الغربي، يف إعادة صياغته اآلخر وفق رؤية محددة

لقد عملت املركزية الغربية عىل تجريد االسترشاق من محتواه، عملت عىل 

تفريغه من كياناته وزيفت كل خصوصياته الثقافية وفق نظرة عدائية ماعدا 

بعض الرتضيات التي مارسها بعض املسترشقني ممن احتكوا أكثر من غريهم 

انتزع الرشق “لقد باملجتمعات الرشقية عىل سبيل املثال زغريد هونكه، تقول: 

الذي هو موضوع االسترشاق أو بعبارة أخرى الرشق االسترشاقي من بنيته 

الثقافية وأعيد إنتاجه غربيا ليوافق اسرتاتيجية املركز املوجه وليكوذ جزءا من 

  (179”)آلية عمل املركزية الغربية

ت وعملية االسترشاق رضورة ملحة اقتضاها العقل الغربي؛ ألنه يطوى تح    

عباءة اآلخر بما يعيد إنتاج الخطاب املتفوق، وبما يسوقها ضمن السياقات 

  اآلخر.

وُمنرَطَلَقاُت ومربرات العقل الغربي يف عمليتي اإلقصاء واالستبعاد للثقافة     

  .الرشقية هو العجز املطلق للرشقيني يف التعبري عن أنفسهم

خر سليم البنياذ وسليم املنطق ولذلك كاذ لزاما لكي يكوذ هناك حوار مع اآل     

كاذ البد من الحوار الفكري أوال واستحداث آلية تعمل عىل مواجهة حركة 

االسترشاق ولتكن تلك الحركة معاكسة يف اتجاهها التجاه االسترشاق ويمكن أذ 

نطلق عليها "حركة االستغراب" ويتحول مجتمع الدراسة إىل املجتمع الغربي 

غربيا. هذا ويجب أذ يصاحب تلك الحركة الجديدة ويصبح الدارس رشقيا ال 
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هو جديد يف العلم والتكنولوجيا بالغرب وتطويعه واالستفادة  أيضا دراسة كل ما

 منه يف تقدم الرشقي.

مهمة علم االستغراب هو فك “وهنا كانت الحاجة لعلم االستغراب، و لك ألذ      

لقضاء عىل مركب العظمة لدى عقدة النقص التاريخية يف عالقة األنا باآلخر، وا

الغربي بتحويله من  ات دارس إىل موضوع مدروس و لك ملا ييل من أسباب 

(”:180)  

ظهر االسترشاق متخما باملمارسات اإليديولوجية ومحمال باملصبات 1 -

  السياسية.

لقد ساهم االسترشاق يف تقريب املد االستعماري من الجهة األناسية بدافع 2 -

  السيطرة.

  لم يكن االسترشاق بريئا بل كاذ موبعا بمناهج السيطرة الغربية3 -

وهنا نجد أذ االستغراب نوأ بوصفه َردَّ فعل ملختلف هذه التجاوزات فتفادى      

  ما وقع فيه االسترشاق والتمس الحياد.

من خالل فهم  -األنا-ومن هنا أعلن االستغراب حملة إلعادة ترتيب البيت    

مهمة علم “عي لآلخر من خالل كل املراحل التي سلكها اآلخر عقالني وموضو 

  االستغراب هو القضاء عىل املركزية الغربية من خالل جملة من املهام:

 .القضاء عىل ثنائية املركز واألطراف -

  (181”)إعادة التوازذ للثقافة اإلنسانية وإنهاء أسطورة الغرب -

  :عدة مميزاتويف نظري يتميز علم االستغراب إيجازا ب

أنه فعل استجابي، إدباري، توكيكي. يهدف عموما إىل إعادة إنتاج الخطاب     

ويعيد للرشق حضارته ووجهه املرشق ويحقق  .ضمن حقل التداول السليم

 املرحلة الثانية من مراحل الحوار مع أتبد لكيالتوازذ الحيد بني الرشق والغرب 

وذ  لك الحوار ممهدا للحوار بني األدياذ ( ليكاآلخر )الحوار بني أهل الحضارات

 (182الحديثة ) يةالنقدناقد وفق أحدث املناهج  علمي بأسلوب

 االهتمام بما ييل: ينبغيولعل  لك يأخذ وقتا ليس قليال ولذلك  
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أوال: استحداث إدارة أو هيئة عىل مستوى كل مجتمع من املجتمعات العربية 

 –الجهود الرامية إلحداث الحوار الداخيل واإلسالمية للتنسيق فيما بينها يف 

 الجهود الرامية إلحداث الحوار الخارجي  يفوأخرى موابهة للتنسيق فيما بينها 

ثانيا: استحداث آلية للتقويم واملتابعة لكل ما يبذل من جهود من أجل مواجهة 

 "إشكالية األنا واآلخر" بالداخل والخارج؟ 

  Information Societyعرفة  :وامل املعلومات ثانيا: خلق مجتمع

لعل تلك القضية التي هي من أهم متطلبات بناء العالم العربي واإلسالمي يف     

مرتبطة بالقضية السابق  كرها  –تلك القضية  –عرص املعلومات الذي نعيوه 

وتعضدها وتدعمها، ومصطلح "مجتمع املعلومات مصطلح جديد ظهر يف 

ين وواقع بدأت كثري من الدول تعيوه وأمل العرش  النصف الثاني من القرذ

ولتتحول له وقد مرت الحياة اإلنسانية  تسعى إليه كثري من الدول لالنتفاع به

 لك املجتمع الذي كاذ قوامه  -:الزراعي املجتمع: بأكثر من مجتمع كاذ أولها

مجتمع آخر مرتبط بالثروة  األسايس األرض وظل قرونا عديدة إىل أذ ظهر

قوامه رأس املال   لك املجتمع الذي كاذ -:وهو املجتمع الصناعي الصناعية

بها هذا  والدول التي ال يتواجد بها رأس مال الزم للصناعة ال يمكن أذ يوجد

أساسا عىل  لك املجتمع الذي اعتمداملعلومات:  جتمع. ثم ظهر لنا مجتمع امل

 املعلومات فيهاملعلومات وتقنيات املعلومات والتكنولوجيا الحديثة وأصبحت 

 الزمة لكل فرد وتعاظم دورها يف كافة املجاالت االقتصادية والسياسية والعلمية

 (183) واالجتماعية

كبرية  ووجدنا أنفسنا يف هذا املجتمع أمام تغريات اجتماعية وتكنولوجية     

 بسبب ما يسمى "بالثورة املعلوماتية أو االنفجار املعلوماتي" وأصبحت صناعة

 ات من أهم الصناعات يف اقتصاد األمم املتقدمة  لك أذ لم تكن أهمها عىلاملعلوم

 ( 184) -اإلطالق والثورة املعلوماتية هذه كاذ لها ظواهر عديدة منها:

 .املعلومات من شكل املطبوع آيل الوكل الرقمي تحول أشكال أوعية
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األقراص هائلة مثل  اختزانيةاملعلومات  ات طاقة  ظهور أشكال جديدة ألوعية

  Floppy Disk املرنة

 Hard Disk املليزرات( واألقراص الصلبة ) CD-ROM املدمجة واألقراص 

الدولية ) الوبكة العنكبوتية( اإلنرتنت تلك الوبكة  (ظهور شبكة املعلومات3

الرسيع والكبري وأصبح لها فوائد علمية وثقافية  التي سمحت بتبادل املعلومات

 لخوترفيهية وتجارية ...إ

وإ ا كاذ املجتمع القوى يف الوقت الحارض ال يقاس برأس املال أو ما لديه         

من عتاد وإمكانات وإنما يقاس بمدى ما يملك من معلومات حقيقية ودقيقة؛ 

وأصبحت  Information is Powerولذا أطلقت عىل املعلومات مصطلح القوة: 

معلومات وأصبح مجتمع املجتمعات اليوم تقاس قونها بقدر ما تملك من 

 املعلومات اليوم هو:

املجتمع الذي يعتمد أساسا عىل املعلومات الوفرية كمورد استثماري     " 

للدخل القومي ومجال للقوة وكخدمة كما أنها أيضا مصدر  وكسلعة اسرتاتيجية

السابق أذ هذا املجتمع يعتمد عىل املعلومات يف كل  ونرى من التعريفلة"، العام

 . مجاالت حياتهيشء يف

للمجتمع  وهناك تعريف آخر ملجتمع املعلومات: ورد  كره يف املوسوعة العربية    

 املعلوماتي

املعلومات بكميات  هو مجتمع تتاح فيه االتصاالت العاملية، وتنتج فيه   "

تأثري عىل  ضخمة، كما توزع توزيعا واسعا، والتي تصبح فيه املعلومات لها

 . "االقتصاد

أكثر من تعريف ملجتمع املعلومات وجميعها  ومما سبق يتضح لنا أنه يوجد     

املجتمع والبد من تواجدها يف املجتمع  تدور حول أذ املعلومات هي أساس لهذا

لها أو مستهلكا، وفكرة  ووجود من يستطيع التعامل معها سواء كاذ منتجا

ود منذ ثالثني عاما مجتمع املعلومات نفسها ليست وليدة هذه األيام بل هي موج
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املجتمع، نطرا للعديد  أو اكثر قليال ولكن الجديد هو االعرتاف املتزايد بإبعاد هذه

 من األسباب التي أدت إىل حتمية ظهور مجتمع املعلومات ومنها ما ييل:

أساسيني كانا سبب قيام مجتمع املعلومات وهما التطور  هناك تطورين    

 -:األجل االقتصادي طويل

 حيث اعتمد كل مجتمع عىل مقومات ثابتة وأساسية مثل اعتماد املجتمع     

 الزراعي عىل األرض والحيوانات واملاء...إلخ واعتمد املجتمع الصناعي عىل رأس

املعلومات وشبكات  املال واملواد الخام والطاقة...إلخ، جاء بعد  لك دور

أول أسباب  .إلخ لتكوذالحاسبات ونقل البيانات ونظم االتصاالت والربمجيات..

  أو دعائم مجتمع املعلومات

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تأثريا  يتضح لنا أذ التطور التكنولوجي:      

املعتمدة عىل املعلومات مثل صناعة  كبريا عىل النمو االقتصادي وأذ للصناعات

.إلخ  دورا واألقمار الصناعية.. الحاسبات اآللية والربمجيات ونظم االتصاالت

 .فيه كبريا وفعاال عىل املجتمع واملتواجدين

ويف ضوء ما سبق ينبغي خلق مجتمع املعلومات وأذ نحاول يف العالم العربي     

 واإلسالمي توافر الخصائص والسمات التي يتميز بها مجتمع املعلومات مثل:

عىل  تعمل فيه معظم امللسسات والرشكات استخدام املعلومات كمورد اقتصادي

يف العمل وتنمية التجديد واالبتكار  استخدام املعلومات لزيادة الكفاءة اإلنتاجية

  لتحسني اقتصاد الدولة. وهناك اآلذ اتجاه نحو إنواء رشكات معلومات

رضورة تحول املجتمع من ثقافة الذاكرة إىل ثقافة اإلبداع والتجديد واالبتكار      

اع خاصة االهتمام بالوخص املبدع وباملجال من خالل توافر املناخ الجيد لإليد

الذي يعيش فيه وبالعمليات املعرفية والعقلية التي من خاللها يستطيع معالجة 

إىل معلومات دقيقة ومعالجة املعلومات لتحويلها إىل معرفة قابلة  Dataالبيانات 

للنقل والتوارك بني كافة ملسسات املجتمع ليصل الوخص إىل منتج أصيل 

 (185ر )ومبتك
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كانوا  استخدام معظم أفراد املجتمع للمعلومات واملعرفة بوكل مكثف سواء 

منتجني أو مستهلكني للمعلومات وإنواء مراكز نظم املعلومات التي توفر فرص 

 (186).للتعليم افضل

 ظهور قطاع املعلومات كقطاع مهم من قطاعات االقتصاد. هناك كثري من    

 ج املعلومات وتجهيزها وتوزيعها نواط اقتصادالدول أصبح فيه قطاع إنتا

 .رئييس

استحداث آلية إلدارة املعلومات وإدارة املعرفة من خالل قطاع صناعة املعرفة     

والذي يمكن أذ يضم األقسام التالية: التعليم البحوث والتنمية االتصاالت آالت 

 املعلومات العمل خدمات

يجب االهتمام  التيموعة من الصناعات من قطاع صناعة املعرفة مجضكما يت    

 بها مثل:

و لك عن  العربي   . Information – Content املعلوماتي أ(صناعة املحتوى

القطاع العام والقاع الخاص واملسئولة عن  طريق امللسسات املوجودة يف كال من

الخام  اإلنتاج التي تأخذ امللكية الفكرية إنتاج امللكية الفكرية لألفراد ثم رشكات

املعلومات ويضاف لهذه الفئة  وتقوم بتجهيزها وتوزيعها وبيعها ملستهلكي

 .املهتمني بجمع املعلومات

  Information - Delivery املعلومات صناعة تسليم أو بث    

عن طريق رشكات االتصاالت  وهم املسئولوذ هنا عن تسليم املعلومات و لك

الراديو  مار الصناعية ومحطاتبعيدة املدى وشبكات التليفزيوذ واألق

 .والتليفزيوذ يضاف لهم أيضا بائعي الكتب واملكتبات

  Information – Processing املعلومات ج(صناعة معالجة

الربمجيات. حيث يتوىل منتجو  تقوم هذه الصناعة عىل منتجي األجهزة ومنتجي

كرتونيات االتصاالت واإلل األجهزة تصميم وصناعة وتسويق الحاسبات وأجهزة

 ونظم التوغيل مثل وتكمل هذه الفئة فئة أخرى هي املعنية بإنتاج الربمجيات

UNIX, Windows . 
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( االهتمام بربامج التعليم يف كافة املراحل التعليمية بإعداد الكوادر البرشية 6

القادرة عىل التعامل مع سمات مجتمع املعلومات والتي تكوذ لديها املهارات 

انات وإعداد قاعدة بيانات لكافة مجاالت الحياة _ وأذ تكوذ للتعامل مع البي

قادرة عىل معالجة البيانات الستنتاج املعلومات الدقيقة منها وإعداد قاعدة 

للمعلومات وكذلك القدرة عىل معالجة املعلومات للتوصل للمعارف املفيدة يف 

تطوير املجتمع يف كافة نواحيه يف ضوء مفهوم املعلومات وإدارة 

 (188()187املعرفة.)

السلال املطروح اآلذ يتعلق باآلثار االجتماعية لالخرتاق املعلوماتي والتعامل     

مع الوبكة الدولية للمعلومات )التي يمكن اعتبارها أداة الغرب يف فرض الهيمنة 

الثقافية عىل مجتمعات العالم بحجة خلق املواطن الكوني( مع غياب املحتوى 

 (190-189العربي الرقمي )

توري الدراسات العلمية إىل خطورة التدفق املعلوماتي خالل الوبكة الدولية      

للمعلومات، فعىل الرغم من إيجابيات تداول املعلومات وتدفقها عرب الوبكة، إال 

أذ خطورة الوضع يتمثل يف تحولها إىل أداة تدمريية مهلكة حتى أذ البعض 

ال تقل عن القنابل النووية والنيوترونية شبهها بالقنابل املعلوماتية التي 

والهيدروجينية، نظرا ألنها تخلق آثارا سلبية يف توكيل األفكار واألخالقيات 

 والقيم. وتلسس بناء  معرفيا هوا قائما عىل السطحية والتغريب.

 ويمكن رصد أهم تلك السلبيات يف التايل:

كل سنتني ونصف، مما  ( توري اإلحصاءات إىل أذ املعلومات العامة تتضاعف1

يعنى وجود تراكم معريف أو ما يسمى بتخمة معرفية أقرب للرتفية واالستغالل 

 التجاري منها إىل املعلومات املفيدة.

( فقداذ النقد والتحليل حيث أذ تخمة املعلومات وطريقة العرض ال تتيح 2

فكار الفرصة لوضعها يف ميزاذ التقييم أو معارضتها. ومن ثم يتم قبول األ 

 الغربية والتسليم بها باعتبارها قادمة من الدول املتقدمة.
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( االغرتاب والعزلة أو ما يمكن أذ نطلق عليه التباعد االجتماعي، حيث التعامل 3

مع اإلنرتنت يتم بوكل فردي، مما يوكل عزلة فردية تولد لدى الفرد اغرتاب عن 

ىل إضعاف غريزة امليل الواقع واملجتمع. فاملعلوماتية خلقت واقعا جديدا إ

للتواصل الحي مع اآلخرين، مما يوكل الوعور باألنانية. عالم تتغلب فيه اآللة 

عىل اإلنساذ، فتمسخه إىل مخلوق ال إنسانية فيه. من ثم تصبح العزلة والغربة 

 والتفكك من انعكاسات التعامل بني الفرد واآللة.

ا ألذ "تجار امل4 علوماتية" يسعوذ إىل الربح واملنفعة ( إنتاج العنف وتوليده، فنظر 

يصبح التنافس عىل إنتاج العنف والفساد واإلباحية يف أشدَّه، حيث تالعب هذه 

القنوات الجوعة الدوافع الغريزية يف اإلنساذ فتثريها وتحركها لتزيد من 

أرباحها، إذ املخزوذ األكرب إلنتاج املعلوماتية يعتمد عىل نرش اللذة واملتعة 

ية والعنف والجنس، مما يقود إىل االنحالل والتخيل عن القيم األخالقية واإلباح

 واإلنسانية.

وإ ا كنا نتحدث عن سلبيات املعلوماتية عرب الوبكة الدولية للمعلومات، فإذ      

 لك ال يعنى أننا ال نعرب جوانبها اإلدارية االهتمام، فالهدف الذي نحن يصدده 

اإلعالمي، والتعامل بدوذ وعى مع تلك التخمة  يعمل عىل توضيح خطورة التدفق

املعلوماتية القادمة واملخرتقة لعقولنا. إننا نعيش أزمة حقيقية ترضب يف أعماق 

البنية الفكرية واالجتماعية والتي تهدد بال شك األمن الثقايف الذي هو جزء ال 

االخرتاق يتجزأ من األمن القومي. إننا يف حاجة إىل تحصني وحماية  اتية أمام 

 بسبب التأثري السلبي لهذا االخرتاق، والذي يمكن إيجازه فيما ييل: املعلوماتي

( تقبل الفكر الغربي دوذ نقد أو تمحيص مما يضعف الذاكرة التاريخية لألمة 1

 ويزيف عقل البرش، خاصة الوباب.

( تغيري املنظومة القيمية اإليجابية األصيلة يف املجتمع مما يوكل هدرا 2

 كانات البرش وزيادة العنف والتطرف واإلدماذ والتحلل األخالقي.إلم

( ضياع األصالة والهوية الوطنية، فمن يفقد أصالته يفقد  اته ومن يفقد  اته 3

 يفقد حضارته.
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( ضعف اقتصاديات األمة، حيث زيادة الطموح االستهالكي بسبب امتالك 4

ستخدامها يف تكنولوجيا اإلعالذ "تجار املعلوماتية" من وسائل التقنية الحديثة وا

 معتمدين عىل اإلقناع والرتغيب يف التسويق للسلع املعلن عنها.

( يلدى االنفتاح الثقايف دوذ وجود آليات فعالة للتحصني الذاتي إىل نرش ثقافة 5

 اإلباحية والفساد الجنيس.

 ثالثا: تطوير نظام اإلعالم العربي واإلسالمي ملواجهة اإلعالم الغربي 

إذ وسائل اإلتصال وتكنولوجيا اإلعالم الغربي اليوم يستهدف تقويض العالم     

العربي واإلسالمي من خالل ما يقدمه من برامج وافالم ومسلسالت وبرمجيات 

 (192-191تستهدف تحقيق أهداف السيناريوهات التالية: )

يربايل واختفاء : بعد انتهاء الحرب الباردة والتحول نحو النظام اللالسيناريو األول

العدو الرشقي أصبح من املفيد إلقاء اللوم عىل الحضارة العربية اإلسالمية 

باعتبارها مصدر اإلزعاج، ومن ثم ظهرت األفكار وكثرت الكتابات عن صدام 

الحضارات، ونهاية التاريخ، والكتابات التي توري إىل رضورة التصدي للثقافة 

إلرهاب والتعامل بحد السيف. وهكذا توكل اإلسالمية باعتبارها تمثل العنف وا

السيناريو األول يف محاولة التوكيك يف سماحة الدين اإلسالمي وتخلفه عن ركب 

الحضارة الغربية )النمو ج املثايل للبرشية(. وواقع األمر أذ هذا ليس بجديد عىل 

الفكر الليربايل، ومن يستعرض فكر القرذ العرشين وبخاصة أفكار ماكس فيرب 

Max Weber يلحظ بوضوح مدى الجهود التي بذلها من أجل الحفاظ عىل ،

الرأسمالية ضد النظم األخرى، بل إنه دعا أملانيا إىل رضورة التوسع الرأسمايل عن 

 طريق الغزو االستعماري لتطبيق الليربالية الرأسمالية.

يد نجد توويه الثقافة العربية حيث ظهرت الدعوى إىل تجس السيناريو الثاني

تخلف األمم العربية، وإبراز مالمح االنقسام والترش م والجمود الحضاري. وهنا 

لعب اإلعالم الغربي دورا بارزا يف توويه صورة العرب سواء عىل مستوى 

الحوارات الثقافية، أو الدراما، أو الربامج اإلعالمية، بل استغالل اإلعالذ يف توويه 

 دة.صورة اإلنساذ العربي وعقليته املتجم
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يف محاولة التوكيك يف قدرة األمة العربية عىل التقدم ومواكبة السيناريو الثالث 

التطور الحضاري الغربي. والشك أذ اتجاهات التحديث ونظرية االنتوار الثقايف 

تلعب هذا الدور بحنكة وفعالية، فهي تربز ثقافة التخلف وثقافة الفقر ومالمح 

القدرة عىل اإلبداع واالبتكار. إنها نظريات  الوخصية العربية املتأصل فيها عدم

تعالج التخلف والنمو من منظور التقسيم الكالسيكي بني مجتمعات تملك 

إمكانات التقدم وأخرى تفتقر إىل هذه اإلمكانات، عىل الرغم من أذ تقدم األوىل قد 

 تم عىل حساب تقدم الثانية كما توري نظريات التبعية الكالسيكية واملحدثة. من

 هذا املنطلق يربز أهمية السيناريو الرابع.

الذي يبغي التوكيك يف مستقبل األمة العربية والعالم الثالث، السيناريو الرابع  

حيث يربر رضورة الربط بني تحديث تلك املجتمعات وبني آليات االحتكاك الثقايف 

م تلك من ناحية، والنقل التكنولوجي من ناحية أخرى، ومن ثم فالسبيل إىل تقد

األمم مرهوذ دائما بما يجود به الغرب الرأسمايل من تكنولوجيا ونرش ثقافة 

 التقدم، ودوذ  لك ستظل تلك األمم عىل ما هي عليه من تخلف وتأخر!

الدعوة إىل رضورة خلق مواطن كوني تذوب شخصية أمته يف  السيناريو الخامس

والتنافس الحر وإلغاء  الثقافة الوليدة املستحدثة، من خالل خلق حضارة السوق

كافة الحواجز بني الوعوب واألمم. إذ تقدم تلك املجتمعات مرهوذ إ ذ بمدى 

تقبل تلك األمم للثقافة الليربالية الجديدة والنظام العاملي الجديد، الذي تذوب فيه 

شخصية األمم وخصوصيتها الثقافية وخلق ثقافة موحدة عىل مستوى العالم 

 يتمثل يف السيناريو التايل. والطريق األمثل  ككل.

الذي يهتم بإحالل عنارص ثقافية جديدة، وغرس ثقافة  السيناريو السادس 

مستحدثة من خالل تكنولوجيا اإلعالم وخلق مجتمع استهالكي بتقنية إعالمية 

 فائق الرسعة والتطور.

 إعادة النظر إىل النظام اإلعالمي العربي الرضوريليس من أيف ضوء ما سبق     

واإلسالمي ملواجهة أهداف تلك السيناريوهات وإحباطها ومواجهة كل ما يحاك 

من ملامرات تستهدف توويهه  وتسييسه وأذ يكوذ اإلعالم وسيلة لتحقيق 
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اتجاه تنويري بني األفراد لخلق رؤية وطنية واحدة بني أفراد العالم العربي 

تواجههه بغرض إصالح  واإلسالمي ملواجهة التحديات الحارضة واملستقبلية التي

 العالم اإلسالمي عامة وإصالح التعليم خاصة.

 : تمكني املجتمعات اإلسالمية من أسباب القوة رابعا

مكني املجتمعات اإلسالمية من إعادة الثقة يف حضارته الراقية من تويتطلب  لك 

رفة عرص املعلومات واملع هلية األنا واآلخر عالوة عىل دخولخالل التغلب عىل إشكا

والتمكن من كل أسباب التقدم العلمي والتكنولوجي مع رضورة التخطيط 

 الفكريللمستقبل القريب والبعيد يف ضوء منهجية علمية بعيدة عن التعصب 

 والنظرة األُحادية لألمور.

ولعل  لك يحقق مواجهة "إشكالية كبت العلم وغروبه" يف العالم اإلسالمي      

 ين وأيضا نواجه بها: إشكالية األصالة واملعارصة.بدعوة تناقض العلم مع الد

خامسا: مسايرة الحركة العاملية واملحلية إلصالح النظام الرتبوي عامة وإصالح 

 التعليم خاصة 

توري معظم التقارير الصادرة عن الجهات الدولية املعنية خاصة البنك الدويل     

ة باملناطق األخرى يف العالم، إىل تدني مستوى التعليم يف الوطن العربي باملقارن

وأذ نظام التعليم العربي يف حاجة إىل إصالحات عاجلة ملواجهة موكلة البطالة 

توجد فجوات كبرية بني ما حققته األنظمة وغريها من التحديات االقتصادية، و

التعليمية يف العالم العربي، وبني ما تحتاجه املنطقة يف عملية التنمية 

التقرير إىل أذ جميع البلداذ العربية تحتاج إىل مسارات وخلص  ،االقتصادية

جديدة يف إصالح أنظمتها التعليمية؛ من أجل الحوافز واملساءلة العامة، إىل جانب 

 اتخا  اإلجراءات الفاعلة لتحسني مستويات املخرجات التعليمية إىل سوق العمل

(193) 

بوي؛ لذا يجب أذ نبدأ من حيث أذ غالبية دول العالم تهتم بإصالح نظامها الرت      

انتهى األخروذ يف  لك املجال ونستفيد بتجارب وخربات من سبقونا يف مجال 
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إصالح النظام الرتبوي عامة وإصالح التعليم خاصة ومن تلك التجارب عىل سبيل 

 املثال ما ييل:=

ة ( يف أمريكا عىل سبيل املثال ال الحرص تم إعداد تقرير أمة يف خطر وتم مواجه1

وعىل  "الدراسات الرتبوية هي الحل": لك الخطر بإصالح التعليم من خالل شعار 

الفور أعد املسلولوذ عن التعليم األمريكي الدراسات الرتبوية املتخصصة، 

وانطلقت الخطوات العاجلة إلصالح التعليم األمريكي، ووضع املسلولوذ 

اجع الخطري يف التعليم، األمريكاذ نصب أعينهم األسباب التي أدت إىل هذا الرت 

فيما وصلت  املعلم و بحسب ما توصلت إليه الدراسات و هو السبب الرئيسفكاذ 

إليه األمة األمريكية من ضعف تعليمي، فكاذ ال بد من العمل عىل االرتقاء 

م إال وقد 1988بمستوى تأهيل املعلمني وإعدادهم اإلعداد الجيد، ولم يأِت عام 

نظام امتحاذ الكفاية، والذي يتحدد بموجبه مدى  والية أمريكية 44طبقت 

ولم يكتِف املسلولوذ عن إصالح كفاءة املعلم املتقدم لوغل هذه الوظيفة، 

التعليم يف أمريكا بمسألة كفاءة املعلم فقط، بل عمدوا إىل العمل عىل إعطائه 

انتها مزيدا  من املكانة املهنية واملجتمعية، بما يكرسه كقدوة لها احرتامها ومك

 يف النفوس، وعىل إثر هذا التقرير قام املسئولوذ األمريكاذ بتغيري املناهج

التعليمية، وتعديل مناهج تدريس الرياضيات والفيزياء وغريها من املواد 

م، يف عهد الرئيس )جورج بوش األب( الرئيس األمريكي 1991ويف عام  .العلمية

(، 194و إسرتاتيجية للتعليم() م2000األسبق نرُش مرشوع بعنواذ )أمريكا عام 

تضّمن األهداف التي يسعى إىل تحقيقها نظام التعليم األمريكي، ومنها: "أذ 

يحتل الطالب األمريكي املرتبة األوىل عامليا بني دول العالم يف مادتي العلوم 

والرياضيات"، ومن أجل تحقيق هذه الغاية قّدم الباحثوذ األمريكيوذ تقارير 

ق التي تمكِّن الطالب من التفوق يف هذه املواد األساسية، منها حول أفضل الطر 

 Standards for Curriculum"وثيقة "معايري منهج وتقويم الرياضيات املدرسية

and Evaluation for School Mathematics  التي اعتمدتها معظم الواليات

ثيقة "مبادئ وو األمريكية يف كثري من خطواتها لتطوير تعليم الرياضيات فيها، 
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 Principle and Standards for Schoolومعايري الرياضيات املدرسية" 

Mathematics ملعلمي الرياضيات يف مارس من  التي أصدرها املجلس القومي

 م، بعد دراسة متأنية وجادة لواقع تعليم مادة الرياضيات يف أمريكا.2000عام 

ية يف الواليات املتحدة سوء الحالة وعندما ملس القائموذ عىل رأس اإلدارة التعليم

التي وصل إليها الطالب هناك، حيث بيَّنت الدراسات ازدياد حاالت العنف يف 

املدارس، وانتوار تعاطي املخدرات بني التالميذ، األمر الذي أدى إىل تدني مستوى 

تحصيلهم العلمي؛ فكاذ البد من تاليف هذا الخطر ومحاولة تدارك األمر قبل 

ه بصورة تنعكس عىل مكانة الواليات املتحدة وقيادتها للعالم، ومنذ استفحال

م عمل قسم الرتبية ومكتب الخدمة الرسية يف الواليات 1999شهر يونيو عام 

املتحدة األمريكية كفريق واحد لفهم قضية العنف يف املدارس األمريكية، وإليجاد 

العنف يف املدارس  دليلالوسائل التي تمنعه أو تحد منه عىل األقل، فصدر 

ليبحث يف هذه املوكلة الخطرية؛ سعيا  إليجاد الحلول  م2002األمريكية عام 

 الناجعة لها.

( :كنتيجة لوعور 1970( جهود اللجنة الدولية لتطوير التعليم )اليونسكو( )2

اليونسكو برضورة تطوير التعليم قامت بتوكيل لجنة سباعية دولية برئاسة 

من فالنسا وقد قامت اللجنة بالتعرف عىل موكالت  Edgar Foureادجار فور 

التعليم ووضع الحلول املناسبة ملواجهتها واقرتحت برنامجا بعيد املدى إلصالح 

املنهاج والتعليم ىف العالم يقوم عىل مبدأ التعلم مدى الحياة ، وقد نولت اللجنة 

ش املستقبل" م تحت عنواذ "تعلم لتكوذ" أو "تعلم كيف تعي1972تقريرها عام 

Learning to be  بلغ عددها )إحدى وعرشوذ  املبادئالتقرير عدد من  يفوقد ورد

يجب أذ تقوم عليها الرتبية عامة  التي( يمكن أذ توكل السياسة التعليمية 

 (195الوقت الحارض واملستقبل.) يفواملناهج خاصة 

برئاسة جاك ديلور ( اللجنة الدولية املعنية بالرتبية للقرذ الحادي والعرشين 3

والتي اهتمت برضورة تحديد دور أكرب للتعليم والتدريب ورضورة استحداث 

العملية التعليمية ليس لغرض التدريس فحسب بل لغرض  يفتكنولوجيا التعليم 
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 يفأشمل وأعم وهو استخدام هذه التكنولوجيات وتوظيفها للوصول إىل املعرفة 

 عالم الغد.

م( حول التعليم من 1994س لوزراء الرتبية العرب )( توصيات امللتمر الخام4

أجل التنمية ملواجهة تحديات القرذ الحادي والعرشين والتي أكدت عىل رضورة 

 االهتمام بتطوير التعليم خاصة التعليم األسايس.

(: وقد توكلت اللجنة من سبعة 196( لجنة اإلسرتاتيجية الرتبوية العربية )5

الرابع لوزراء الرتبية العرب الذي انعقد يف صنعاء  أعضاء لوضع توصية امللتمر

وضع  –م( وهي: وضع اسرتاتيجية لتطوير الرتبية يف البالد العربية 1972عام )

 املبادئولقد خرجت اللحنة بالعديد من  –تلك التوصية موضع التنفيذ الفعيل 

حو ن –التي تراها رضورية لتطوير التعليم هي: )نحو فلسفة اجتماعية عربية 

نحو توزيع البني الرتبوية وتحقيق املرونة والتكامل فيها  –مجتمع عربي متعلم 

نحو تطوير مهمات  –نحو تجديد محتوى الرتبية وطرائقها وأساليب تنويعها  –

نحو تنمية البحث الرتبوي لتحقيق  –وأساليب اإلعداد والتدريب للمعلمني 

التخطيط وتحديث اإلدارة  نحو اعتماد أساليب -الكفاية واألصالة والتجديد

 -نحو زيادة املوارد املالية وتعدد مصادرها وحسن توزيعها وتنظيمها -الرتبوية

نحو التفاعل بني الرتبية والتنمية الواملة  –نحو تطوير الترشيعات الرتبوية 

نحو التعاوذ  –نحو قومية العمل العربي للرتبية وللتنمية الواملة  –وتكاملها 

 كة الفعالة فيه ويف توجيهه وجهاته السليمة( الدويل واملوار 

اسرتاتيجية ( )الخطة العرشية ملواجهة تحديات القرذ الواحد والعرشين(: 6

تربوية إلصالح التعليم )برنامج العمل العرشي ملواجهة تحديات األمة اإلسالمية 

ة  ي القعد 6و5القمة اإلسالمية االستثنائية يومي  يف القرذ الحادي والعرشين:

م بمكة املكرمة. الدورة االستثنائية الثالثة.  2005ديسمرب  8و7هو املوافق 1426

ولقد صدر عنها بياذ ختامي يمثل توصيات تلك الدورة أطلق عليه "وثيقة مكة" 

 (197تم بيانها يف فصل سابق بالكامل. ) املبادئواحتوت الوثيقة عىل عديد من 
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رشوع بالكامل يف فصل سابق م بمرص: ولقد تم عرض امل 2020( مرشوع 7

تطوير  يفواحتوى املرشوع عىل عديد من الفعاليات التي من شأنها أذ تسهم 

املجتمع والتعليم، ولعل  لك يوضح عدم غياب الرؤية الوطنية سواء محليا أو 

 (198دوليا لتطوير التعليم وإصالحه. )

طبيعة مدرسة  ( عقدت الكثري من امللتمرات وتعددت الكتابات واملقاالت حول8

املستقبل وطبيعة املناهج املدرسية يف ضوء تحديات املستقبل وظهور املنهج 

اإلنرتنتي واملدرسة املوازية من خالل التعلم من اإلنرتنت والتعلم الخليط بني 

التعليم التقليدي والتعليم اإللكرتوني ولعل من أبرز تلك املقاالت مقال الربت 

تقبلية للمناهج ورضورة أذ تعكس مناهج (: حول النظرة املس197سيف )

ممارسة الحياة  –املستقبل أفكار جديدة مثل: )االستيعاب والتمكن التكنولوجي 

تطوير مهارة االختيار  –املهارات األساسية للمحافظة عىل البقاء  –التعاونية 

صل مهارة التوا -مهارة التفكري واالبتكار واتخا  القرار –التعلم الذاتي  –املهني 

 االهتمام باإلنساذ( –الرتبية األخالقية  –املواطنة املحلية والعاملية  –

الدولية واإلقليمية واملحلية  املجهوداتمما سبق: يتضح أذ هناك العديد من     

لالهتمام بالتعليم وتطويره مما يلكد أذ حركة إصالح التعليم وتطويره هي 

لعالم العربي واإلسالمي فما زال حركة عاملية ولكن رغم تعدد تلك الجهود يف ا

التعليم يحتاج للمزيد من اإلصالح والتطوير وقد يكوذ  لك لغياب الرؤية الواملة 

للتخطيط ورسم السياسات العامة للتعليم والتي ال تتغري بتغيري األشخاص 

ومن  لك يتضح أهمية ودور التخطيط الوامل لتحقيق  تنفيذهاالقائمني عىل 

ة الواملة واالسرتاتيجية الرتبوية الواملة يف ظل فلسفة السياسات الرتبوي

تربوية عربية شاملة يف ضوء متغريات الحارض واملستقبل وعىل أسس منهجية 

 (199ورشعية وغائية )

 سادسا: النظرة الومولية للتخطيط بغرض التظوير الوامل للتعليم 

 ويتطلب  لك ما ييل:
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ملة لكل متغريات العرص الحارض ( نحو فلسفة تربوية عربية وإسالمية شا1

 واملستقبل دوذ إغفال لثوابت الدين اإلسالمي الذي يمثل هوية العالم اإلسالمي.

( نحو سياسات تربوية عربية شاملة تحقق الرؤية الوطنية للعالم العربي 2

 وحات أفراده نحو التقدم والرقي موتعكس ط

يوضح إمكانية التنفيذ ( نحو إسرتاتيجية تربوية عربية بجدول زمني محدد 3

 للسياسات الرتبوية واملسئولني عن التنفيذ.

( نحو تصور شامل لتطوير النظام الرتبوي بكافة مراحله التعليمية يواجه 4

اشكالية "ازدواجية التعليم" يف صورها املتعددة مثل ازدواجية )التعليم العام 

 –األكاديمي والفني  التعليم –التعليم الديني األزهري وغري الديني  –والخاص 

التعليم بلغة البلد والتعليم بلغات أخرى...إلخ( )  –التعليم العام والتعليم األجنبي 

200) 

 سابعا: التجديد الرتبوي املستمر:

ينبغي استحداث آلية ملتابعة التطورات املستمرة للتعليم يف ضوء ما يستجد من     

االولية للفلسفة  املبادئد اتجاهات فكرية وتربوية مستمرة مع رضورة تجدي

تحديات املستقبل. لعل ما سبق من توصيات عند وضعها موضع  الرتبوية أو

التنفيذ الفعيل تكوذ قادرة عىل مواجهة العديد من إشكاليات التعليم والتعلم 

بالعالم العربي واإلسالمي وكلنا رجاء وأمل يف أذ يكوذ إصالح التعليم مدخل 

 .إلصالح األمة اإلسالمية
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 نداء وأمل
تأثر العقل العربي بعوامل عديدة ومتنوعة هذه العوامل رصفت العقل العربي      

عن إتمام رسالته يف تحصيل املعرفة املوصلة إىل الكوف عن أسار الحياة والكوذ 

حني ابتعد العقل العربي عن املفهوم الصحيح للدين وأهمية الربط بني العلم 

لتقدم، ولكن العقل العربي استسلم لسلطاذ الفقهاء الذين والدين إ ا ما أردنا ا

تنوعت أهوائهم وأصبحوا بدل أذ يكونوا حماة للدين أصبحوا أداة هدم للبنياذ 

اإلسالمي بفتاويهم املغرضة، وبذلك فقد الدين قدرته عىل تزويد العقل بالطاقة 

وذ تارة أخرى، اإليمانية وأضحى يف يد الفقهاء ورجال الدين يكفروذ تارة ويرهب

كما كاذ بيد رجال الكنيسة يف عصورها األوىل، أداة غفراذ وحرماذ. وظهر اتجاه 

لكبت العلم بدعوى أنه يدعو للكفر ومع كبت العلم والخوف من سلطاذ الفقهاء 

ورجال الدين بدأت األمة اإلسالمية يف التدهور والتأخر يف كافة مناحي الحياة 

أمل يرتجى فهو الحمل عىل إحياء املفهوم اإليماني خاصة التعليم، وإ ا كاذ من 

للعلم وتحرير العقل العربي مما علق به من رواسب املحن، و لك بفهم القرآذ 

الكريم عىل أنه كتاب دين ودنيا، وأذ املسجد ال يلدي غرضه إال إ ا كاذ إىل جانبه 

االعتقاد مصنع ومخبز ومعمل، تمارس يف كليهما العبادة، ولن يكوذ تقدم بدوذ 

العلم والدين معا يف التقدم واالرتقاء، ولو أتيح للمسلمني أذ  بأهميةالتام 

يطرحوا الخلف بني الفرق واملذاهب وأذ يمحوا صحفها فال يكوذ هناك إال 

مذهب واحد لدين واحد، وأذ يجمعوا قلوبهم وأيديهم عىل أمر واحد هو النهوض 

انوا كما أراد الله لهم أذ يكونوا )خري من عثرة املحن واليقظة من كبوة الزمن، لك

 أمة أخرجت للناس(.
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الهوامش ومراجع الدراسة مرتبة حسب ورودها يف 

 متن الدراسة

 

م( " الرتبية وتنمية املوارد البرشية " دراسة 1991( عبد الله عبد الدائم )1

ة ىف ، منوور 1987نوفمرب  29 -28مقدمة لندوة: تنمية املوارد البرشية ، الكويت 

 كتاب : الرتبية وتنمية اإلنساذ ىف الوطن العربى ، بريوت : دار العلم للماليني.

( __________ ، " التعليم العاىل والجامعى ىف مواجهة التغري الجذرى الرسيع ىف 2

البنى االقتصادية واالجتماعية للعالم الحديث اليوم ىف مواجهة وعود املستقبل " 

 (.264املرجع السابق ، ص )

( __________ ، التعليم العاىل وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ىف الوطن 3

 ( .263 -216العربى ، املرجع السابق ، ص ص )

م( " دور الجامعات ىف إعداد العالم املسلم ىف 1989( اسحق فرحاذ وآخروذ ، )4

 العلوم اإلنسانية " عماذ : االردذ .

 لرتبية والتقدم ، القاهرة : عالم الكتب .م( ، ا1991( سعد مرىس أحمد ، )5

م( ، منهج الرتبية ىف التصور اإلسالمى ، بريوت : دار 1990( عىل أحمد مدكور )6

 النهضة العربية .

م(" الرتبية وتنمية اإلنساذ ىف الوطن العربى : 1991(  عبد الله عبد الدائم )7

 العلم للماليني .، بريوت : دار  2اسرتاتيجية تنمية القوى العاملة ، ط 

م( " التعليم وتحديات ثقافة العوملة " دراسة 1999( هدى حسن حسن ، )8

 (.219-185، ص ص )2( ، ج23منوورة ىف مجلة كلية الرتبية بحلواذ ، ع )

الفقه السيايس : تطبيق  يف( توفيق سيف ، " نما ج من القضايا واإلشكاليات 9

مة وتنزيه امللة )كتاب للدفاع عن الحركة عىل رسالة العالمة النا تيبى : بنية األ 

الدستورية بإيراذ ىف القرذ الرابع عرش الهجري ، دراسة منوورة يف مجلة الواحة 

 ،الخليج العربي ، البحرين .11-10، ع



                                                      دراسة تحليلية واإلسالمي:التعليم يف العالم العربي إشكالية 

 بد املنعم محمد حسني حساننيأ.د ع

 

 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 257

( سامى منصور ، " إشكالية تكوين الثروة االجتماعية " ، دراسة منوورة ىف  10

 .2000منتدى الكتاب العربى ، 

م " تم مناقوة 2000مايو  25رة الوطنية لربملاذ الطفل باملغرب ىف ( الدو 11

إشكالية ممارسة  –العديد من اإلشكاليات : إشكالية التعليم بلغة االم 

 إشكالية تمويل برامج متعلقة بالطفل .. –الديموقراطية 

م( "هموم املسلمني ىف اوربا "عرض لدراسة الربوفسري 1997( خالد محمد )12

اد فالتورى وتوروشيكا عن تحليل مناهج الدراسة ىف الغرب، دراسة عبد الجو 

 هو 1418، ربيع االول 1منوورة ىف مجلة نور االسالم ،ع 

.( "اهتمامات األجانب نحو الثقافة العربية 1998( رشدى أحمد طعيمة ،) 13

اإلسالمية "، دراسة منوورة  ىف كتاب : الثقافة العربية اإلسالمية بني التأليف 

 .1التدريس ، القاهرة : دار الفكر العربي ، ط و 

بأمريكا ربط التطرف  2002( يوضح الواقع الراهن بعد أحداث سبتمرب 14

واإلرهاب باملسلمني واتخا   لك  ريعة للتدخل عسكريا ىف كثري من الدول 

 اإلسالمية بحجة مكافحة اإلرهاب .

 م 2000مايو  25ب ، ( الدورة الوطنية الثالثة لربملاذ الطفل ىف املغر 15

( عبد املنعم محمد حسني ، " دراسة نقدية التجاه إسالمية العلوم الطبيعية " 16

، دراسة منوورة ضمن أعمال ملتمر : نحو مرشوع حضارى تربوى ، رابطة 

 .1987الرتبية الحديثة بمرص ، أبريل 

القاهرة : م( منهج اإلسالم ىف تغيري املنكر ، 1997( عبد املنعم محمد حسني، )17

 لجنة الدعوة والفقه اإلسالمى .

( عبد املنعم محمد حسني ، " اإلسالم واألزمة البيئية ىف عاملنا املعارص " ، 18

 .1998دراسة مقدمة للجنة الدعوة والفقه اإلسالمي بمرص ، القاهرة : 

م( ، "فنوذ التعليم والتعلم عند بعض 1994( عبد املنعم محمد حسني ، )19

بية اإلسالمية " دراسة مقدمة ملرشوع التأصيل اإلسالمى للعلوم مفكرى الرت 

 اإلجتماعية ، الرياض : مركز البحوث بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .



                                                      دراسة تحليلية واإلسالمي:التعليم يف العالم العربي إشكالية 

 بد املنعم محمد حسني حساننيأ.د ع

 

 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 258

( رشدى أحمد طعيمة ، " معوقات توجيه العلوم إسالميا " ، دراسة منوورة 20

 س ، مرجع سابق .ىف كتاب : الثقافة العربية اإلسالمية بني التأليف والتدري

( هيا عبد العزيز املنيع ، " ضعف املسلمني واآلخر " دراسة منوورة ىف موقع 21

 م2002/ 26/1باإلنرتنت باسم : منتدى الكتاب ، الرياض اإللكرتوني : 

( عبد الله سليماذ املووخى ، مجتمعنا املعارص : أسباب ضعفه ووسائل 22

 1987، 1املنار ، ط عالجه ، رسالة دكتوراة منوورة ،. مكتبة

م( ، دوائر املقارنة : دراسة ىف العالقة بني الذات واآلخر ، 2000( خليل الويخ )23

 بريوت : امللسسة العربية للدراسات والنرش .

هو( " التضامن اإلسالمى : الفكرة والتاريخ 1420( مانع بن حماد الجهنى ، )24

امللك فيصل للبحوث والدراسات  ودور اململكة العربية السعودية ، الرياض : مركز

 اإلسالمية 

/ 8/2( أحمد العىل ، " ثقافة العوملة " مقال منوور بمجلة العالم ، الجمعة ، 25

 م2002

( عباس مدنى ، موكالت تربوية ىف البالد اإلسالمية ، مكة املكرمة : مكتبة 26

 .1989، 2املنار ، ط

اءات التى توجد بني بعض القبائل ( يقصد بالتفاعالت األثينية العدائية : العد27

 الختالفهم عرقيا كما ىف بوروندى ورواندى .

 ( انظر ىف مجال تجديد الفكر اإلسالمى :28

حسن حنفى ، قضايا معارصة ىف الفكر العربى املعارص ، بريوت : دار التنوير  -

 .34، ص ، 1982للطباعة والنرش ، 

تجديد اإلسالمى ىف العالم م( ، حركة ال1971احمد عبد الرحيم  مصطفى )-

العربى الحديث ، القاهرة : جامعة الدول العربية ، معهد البحوث والدراسات 

 العربية .

معن زيادة ، معالم عىل طريق تحديث الفكر الفكر العربي ، سلسلة عالم  -

 .1987( ، الكويت : املجلس الوطني للثقافة والفنوذ واآلداب ، 125املعرفة ، )
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رزيق ، " الرتاث وتحديات العرص ىف الوطن العربى : األصالة ( قسطنطني -

واملعارصة " ، دراسة منوورة ضمن أعمال ندوة : تحديات العرص ىف الوطن 

 .1984سبتمرب ،  27 -24العربى ، القاهرة : 

م( " قراءة أخرى ىف حركة اإلحياء الدينى للويخ محمد 1998فلاد ابراهيم ) -

 منوور ىف موقع منتدى الواحة باالنرتنت . عبده ومرشوعه اإلصالحى "

 ( سامى منصور ، " إشكالية تكوين الثروة االجتماعية "مرجع سابق .29

م( تنظيم االسة بني األسلمة والتسييس " ، مجلة 2001( ياسني حسني )30

 أكتوبر . 15، 7186االيام السودانية ، ع 

 تسهيل مهماتهم او ( يقصد بإشكالية الوساطة : تدخل أصحاب النفو  ىف31

 مهمات  ويهم عىل حساب مصالح ومهمات اآلخرين .

م(" الرتبية وتنمية اإلنساذ ىف الوطن العربى 1991( عبد الله عبد الدائم )32

 :مرجع سابق 

م( " االسة واملجتمع واإلبداع ىف الوطن العربى " 1985( سعد الدين ابراهيم )33

اذ العربى للعطاء العلمى ، مركز دراسات دراسة منوورة ىف ندوة : تهيئة اإلنس

 الوحدة العربية .

( حسن حنفى ، الرتاث والتجديد : موقفنا من الرتاث القديم ، القاهرة : املركز 34

 (10-2، ص ص)1980العربى للبحث والنرش ، 

( ماهر عبد القادر محمد، الرتاث والحضارة اإلسالمية " سلسلة دراسات ىف 35

 ( ، بريوت : دار النهضة العربية .1الرتاث اإلسالمى )

 .306( قسطنطني رزق ، نحن وامستقبل ، بريوت : دار العلم للماليني ، ص 36

( طارق حمادة ، " إشكالية املعلومات بني اإلدارة واملواطن " دراسة منوورة 37

ماذ ضمن أعمال امللتمر الدويل     للعلوم اإلدارية ، املعهد الدويل للعلوم اإلدارية ، ع

 1986سبتمرب ،  9-2، األردذ ، 

( عبد الله سليماذ املووخى ، مجتمعنا املعارص : أسباب ضعفه ووسائل 38

 عالجه، مرجع سابق .
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 م( "هموم املسلمني ىف اوربا "مرجع سابق .1997( ( خالد محمد )39

م( ، العرب والرتبية والحضارة ، اإلختيار الصعب ، 1993(محمد جواد رضا )40

 (.222، ص )3مركز دراسات الوحدة العربية ، ط بريوت :

م( " موقف الثقافة العربية الحديثة ىف مواجهة 1971(زكى نجيب محمود)41

العرص " منوور ىف ملتمر األصالة والتجديد ىف الثقافة العربية املعارصة ، 

 أكتوبر. 11-4القاهرة 

لف " بحث ( " الحضارة وقضية التقدم والتخ1974( زكى نجيب محمود ،) 42

 -7مقدم ىف ندوة : أزمة التطور الحضارى ىف الوطن العربى ، جامعة الكويت ، 

 أبريل .12

م( ، الرتبية والتبدل االجتماعى ىف الكويت والخليج 1975(محمد جواد رضا )43

 (.25العربى ، الكويت : وكالة املظبوعات ، ص )

للرتبية ، املنظمة  م: اسرتاتيجية2000( ، أمريكا عام 1987( محمد عزت ،)44

 العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تونس.

 1990مارس  9-5( امللتمر الدوىل حول الرتبية للجميع ، )جومتني / تايالند( ، 45

( فيليب كومبز ، أزمة التعليم ىف عاملنا املعارص ، ترجمة أحمد خريى كاظم 46

 .1971ية ، وجابر عبد الحميد جابر ، القاهرة : دار النهضة العرب

( فيليب كومبز ، أزمة العالم ىف التعليم من منظور الثمانينات ،    ترجمة 47

محمد خريى وشكرى عباس وحساذ محمد حساذ ، مراجعة ، عبد العزيز 

 .1987القوىص ، الرياض : دار املريخ ، 

(، مختار الصحاح ، الكويت : 1987(محمد بن أبى بكر عبد القادر الرازى ،)48

 تاب الحديث .دار الك

 ( فيليب كومبز ، أزمة العالم ىف التعليم من منظور الثمانينات ،مرجع سابق49

( عبد الله عبد الدائم ، نحو فلسفة تربوية عربية : الفلسفة الرتبوية 50

 .1991، 1ومستقبل الوطن العربي ، بريوت : مركز دراسات الوحدة العربية ، ط

  االجتماعى والثقاىف، جدة ، رامتاذ.(، التغري1983(عبد الله الخريجى )51
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( ، صدمة املستقبل ، ترجمة محمد عىل ناصف ، القاهرة 1974( الفني تافلر،)52

 : دار نهضة مرص للطبع والنرش.

(،فخ العوملة ، ترجمة عدناذ 1998(هاتس بيرت مارتن ،وهارولد شوماذ، )53

، 238يت ، ع عباس عىل ومراجعة رمزى زكى ، سلسلة عالم املعرفة ، الكو 

 اكتوبر.

( ، 184( نبيل عىل ، العرب وعرص املعلومات ، سلسلة عالم املعرفة ، )ع 54

 .1994الكويت : املجلس الوطني للثقافة والفنوذ واآلداب ، 

(، العرب والرتبية والحضارة : االختيار الصعب، 1993( محمد جواد رضا ، )55

 ، بريوت : مركز دراسات الوحدة العربية .3ط

 Linton,Ralph, The Study of Man, N.,Y., 1956( انظر :56

 (، العرب والرتبية والحضارة، مرجع سابق.1993( محمد جواد رضا ، )57

( ، اإلسالم ىف األندلس : إشكالية التاريخ 1993( عدناذ هاشم املوسوى ، )58

، 2، س5والحضارة ، ملسسة دار اإلسالم ، مجلة الفكر الجديد، مارس ، ع

 س.مار 

 (إشكالية ريط التطرف بالتدين والطوائف اإلسالمية : ظاهرة عرصية .59

( أ.ل. شاتليه ، الغارة عىل العالم اإلسالمي ، ترجمة ، محب الدين الخطيب ، 60

 هو1387، جدة : الدارالسعودية للنرش : 2ط

م(، وقفة عند معجم بحار األنوار ، دراسة 2000( عبدالله اإليراهيمى ، )61

 ىف مجلة مرآة التحقيق ، الرياض. منوورة

م(، نقد كتاب جعرافيا القارات والبلداذ ، منوور ىف 2000( غالم رضا ، )62

 مجلة مرآة التحقيق .

( أحمد العايدى ، نقد كتاب  منازل السائرين ورشح الكاشانى عليه ، منوور 63

 ىف مجلة مرآة التحقيق .

 كتاب مبانى العرفاذ م( ، دراسة ىف2000( محمد تقى السبحانى ، )64

 والتصوف ، منوور ىف مجلة مرآة التحقيق .
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م(،وقفة عند كتاب اللغة الفارسية للمرحلة املتوسطة ، 2000( غالم رضا ، )65

 منوور ىف مجلة مرآة التحقيق .

م(، التسامح ىف عملية التأليف ، منوور ىف 2000( محمد باقر السجادى ، )66

 مجلة مرآة التحقيق .

ني خسني بوري، تنظيم األسة بني اإلسالم والتسييس ، جريدة األيام ( ياس67

 السودانية 

( مفهوم األمية العقائدية : عدم معرفة الفرد بأمور العقيدة الدينية فكرا 68

 وعمال.

( طه جابر العلوانى ، " إصالح الفكر اإلسالمى : مدخل إىل نظام الخطاب ىف 69

  موقع نداء القدس اإللكرتونى .الفكر اإلسالمى املعارص، منوور ىف

(يقصد بإشكالية العقل والنقل : القضايا املرتبطة بتقديس النقل عن السلف 70

 او تحكيم العقل ىف كل ما يتم التوصل إليه من معارف.

 .282، ص.، 3(محمد عمارة ، األعمال الكاملة لإلمام محمد عبدة ، ج 71

رات مكتبة آية الله العظمى املرعىش ( ابن سينا ، الوفاء )اإللهيات( ، منوو 72

 هوو .1404النجفى ،ايراذ : 

( ابن رشد ، فصل املقال وتقرير ما بني الرشيعة والحكمة من االتصال ، 73

 الجزائر: الرشكة الوطنية للنرش والتوريع ، )د.ت(

 .25، ص. 3( محمد رشيد رضا ، تاريخ اإلمام الويخ محمد عبده، ج 74

 ، بريوت: دار املعرفة )د.ت(1 ، إحياء علوم الدين، ج( ابو حامد الغزاىل75

76 )Leonard,Binder, The Ideological Revolution In The 

Middle East, New York: 1979, P., 64. 
 Hisham Sharabi, Arab Intellectuals and the West( انظر :77

 رصية )د.ت(، القاهرة: الدار امل6( عبد الجبار الهمذانى ،املغنى ، ج78

 .37( انظر: الويخ محمد عبده ، رسالة التوجيد ، ص.، 79

 ، مرجع سابق .3( محمد عمارة ، األعمال الكاملة لإلمام محمد عبده ، ح80



                                                      دراسة تحليلية واإلسالمي:التعليم يف العالم العربي إشكالية 

 بد املنعم محمد حسني حساننيأ.د ع

 

 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 263

(يقضد بإشكالية االصالة واملعارصة : إشكالية الحفاظ عىل املوروث الثقاىف 81

 وتجديده بما يتفق ومقتضات العرص الحارض.

 رصاع بني الثقافات : إشكالية طهرت ىف طل النظام العاملى الجديد ( إشكالية ال82

 م(، صدام الحضارات ، ترجمة طلعت الوايب 1998( صامويل هنتجتوذ، )83

 ( ثقافة العوملة : مفهوم ظهر ىف العرص الحارض 84

م( ، قضايا ىف الفكر ااملعارص، بريوت: ملكز 1997( محمد عابد الجابرى ، )85

 ة العربية .دراسات الوحد

 ( توفيق السيف ، إشكاليات وقضايا ىف الفقه السياىس ، مرجع سابق .86

، طهراذ : 8م( ، رسالة تنبيه االمة وتنزيه امللة ، ط1983( العالمة النائيبى، )87

 رشكة سهامى إنتوار.

( ، مطبعة العرافاذ 2/36م( ، أجود التقريرات )1933( ابو القاسم الخوىل ، )88

. 

م(، مخاطبة الغرد ومخاطبة الجماعة عند استنباط 1994ق السيف )( توفي89

 .1994شتاء  2األحكام الرشعية ، منوور ىف مجلة الكلمة ، بريوت :ع

م(،منظلقات للمنهج الرتبوى ىف مجتمع املعرفة 2002(مجدى عزيز ابراهيم،)90

 ، القاهرة : عالم الكتب .

 إسالميا ، مرجع سابق ( رشدى أحمد طعيمه ، معوقات توجيه العلوم 91

 ( خالد محمد ، هموم املسلمني ىف اوربا ، مرجع سابق .92

( عبدالله سليماذ املووخى ، مجتمعنا املعارص: أسياب ضعفه ووسائل 93

 عالجه ، مرجع سابق .

م( ، إشكالية البحث العلمى والتكنولوجيا ىف 2000(أحمد عبد الجواد ، )94

 ء للنرش والتوزيع .الوطن العربى ، القاهرة:دار قبا

م(، الرتبية ىف الوطن العربى عىل 2002(عبد العزيز بن عبد الله السنبل ، )95

 موارف القرذ الحادى والعرشين ، اإلسكندرية : املكتب الجامعى الحديث .
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م( ، إشكالية النمو ج: التعليم عن بعد ، 2006( معمر بن عبد الله الصالح)96

 م 2006-29-27مسقط ، سلطنة عماذ ،  –عد منوور ىف ملتمر التعليم عن ب

م( ، التجارة بالتعليم ىف الوط االعربى : اإلشكاليات 2013( محيا زيتوذ ، )97

 14، 82واملخاطر والرؤية املستقبلية ، عرض تامر مرزوق ىف مجلة سورتينا، ع 

 نيساذ .

: دار ، املنيا  1( زينب محمد أمني ، إشكاليات حول تكنولوجيا التعليم ، ط98

 الهدى .

( عبد الغنى عماد ، التعليم الدينى ىف لبناذ : اإلشكاليات واملحددات ، منتدى 99

 الحوار لتجديد الفكر الرتبوى .

م(، إشكالية التعليم بني الرسالة والحق والقانوذ ، 2013( إيماذ بدراذ ، )100

 دنيا الرأى .

 مية ، كتاب األمه.( حسن ابراهيم الهنداوى ، التعليم وإشكاليات التن101

 م2006( سامى محمد صالح ، إشكالية الديموقراطية : رؤية إسالمية ، 102

( أحمد مرسال ، الخطايا العرش ىف رياضيات ما قبل الجامعة ، دار نارشى 103

 م(.2012نت اإللكرتونى : الكويت )

( حسانني معلوم ، املناخ العاملى الجديد واالهتزاز ىف حوجز الدولة : 104

 م(.2012شكاليات وتداعيات ، دار نارشى نت اإللكرتونى : الكويت )إ

(ادريس ولد القابلة ، بحث لدراسة املنظومة اإلقتصادية اإلسالمية 105

وإشكالية الفلسفات الوضعية والنهج الربانى ، دار نارشى نت اإللكرتونى : 

 م(.2012الكويت )

او الحكم الطغيانى ، دار  (يحى ابو زكريا ، اإلرهاب وليد النض القرآنى106

 م(.2012نارشى نت اإللكرتونى : الكويت )

( حميد الهاشمى ، عندما يكوذ التعليم سببا ىف البطالة : موكلة بطالة 107

 م(.2012املتعلمني ىف الوطن العربى ، دار نارشى نت اإللكرتونى : الكويت )
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وقع : منتدى م(، الجامعة ىف منزلك ، منوور بم2001( فهد اللحيداذ )108

 م2001-1-28الكتاب، 

م( ، استخدام حدمات االنرتنت بفاعلية ىف 2001(عبد الله املوسوى ، )109

 التعليم والتعلم ، محارضة القيت بإدارة التعليم بالرياض .

م( ، اإلنرتنت : استخداماته الرتبوية ، 2001( أحمد خامد منصور ، )110

 املنصورة : املكتبة العرصية.

حمد عيل حوات، العرب والعوملة.. شجوذ الحارض وغموض املستقبل، م [ 111]

 174، ص2002مكتبة مدبويل، القاهرة،

* تتباين تسمية هذا النوع من الرشكات بني كاتب وآخر، بني "متعددة  

الجنسيات" و"متعدية الجنسيات" إىل جانب عدد من التسميات األخرى ، 

ختيار الذي  هب إليه كل كاتب نقتبس وسنعمل عىل  كر التسمية التي توافق اال 

 منه عىل حده. 

[ إبراهيم سعد الدين عبد الله، النظام الدويل الجديد وآليات التبعية: آليات 112] 

التبعية يف إطار الرأسمالية املتعدية للجنسيات، ضمن ندوة التنمية املستقلة يف 

ز دراسات الوحدة عماذ، األردذ ، مرك 1986/إبريل 29-26الوطن العربي بتاريخ 

 21 – 20العربية، بريوت، ص

جنز بارتلسوذ، ثالثة مفاهيم للعوملة، ترجمة سعيد زهراذ، مجلة   [ 113]

 32، ص2001، مايو 106الثقافة العاملية، العدد 

د. السيد هاشم مريلوحي، أمريكا بال قناع، ترجمة عالء الرضائي، مركز   [ 114]

 128، ص2003، 1ت، طالغدير للدراسات اإلسالمية، بريو 

: حرب املحطات الفضائية، دار الرشوق، 2000إياد شاكر البكري، عام   [ 115]

 259، ص1999، 1عماذ، ط

غالم عيل حداد عادل ، ثقافة العري أو عري الثقافة ، ترجمة عبد   [ 116]

 41 -40، ص2001، 1الرحمن العلوي، دار الهادي، بريوت، ط
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بل الجمهور املتلقي، ترجمة محمد جمول، وزارة و. رسل نيوماذ، مستق  [ 117]

 133، ص1996الثقافة، دموق، 

، ويذكر أذ هذه الطريقة ال تختلف كثريا   135 -134املرجع السابق، ص  [ 118]

عن عمليات غسل الدماغ التي كانت تتم يف املعتقالت السوفييتية الرهيبةو بهدف 

 "املواطنني الرشفاء".  قلب قناعات املعارضني وتحويلهم إىل قطعاذ من

أديب خضور، سوسيولوجيا الرتفيه يف التلفزيوذ، مجلة عالم الفكر،   [ 119]

 273، ص1999ديسمرب  -، أكتوبر2، العدد 28املجلد 

 294املرجع السابق، ص [ 120]

 273املرجع نفسه، ص [ 121]

ة، بريوت، عبد الوهاب زيتوذ، الغزو الثقايف..عوامله وأشكاله، دار املنار  [ 122]

 ، 1ط

 32 -31، ص1995

للتنسيق و   الثقافة العربية يف ظل التحديات املعارصة، مركز زايد [ 123] 

 55، ص2001املتابعة، أبو ظبي، يوليو 

 241إياد شاكر البكري، ص  [ 124]

روجيه غارودي، أمريكا طليعة االنحطاط، تعريب عمرو زهريي، دار   [ 125]

 102 -101، ص1999بريوت،  -الرشوق، القاهرة

 216 -215محمد عيل حوات، ص  [ 126]

سليماذ إبراهيم العسكري، مجلة العربي، تصدر عن وزارة اإلعالم  [ 127]

، نقال عن كتاب )الثقافة يف عرص 11، ص  2003، يناير 530الكويتية، العدد 

   االتصاالت( لعدة مللفني.

يف مدينته الفاضلة : "إننا  يف معرض نقده للديمقراطية، يقول أفالطوذ  [ 128]

يف املسائل التافهة، مثل صناعة األحذية، نعتمد عىل املختص يف صناعتها لصنعها 

لنا، أما يف السياسة فإننا نفرتض أذ كل شخص يقدر عىل إحراز األصوات 

يستطيع إدارة املدينة أو الوالية، وعندما نصاب باملرض فإننا ندعو ملعالجتنا 
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عىل شهادته ودرجته بعد إعداد ودراسة خاصة وكفاءة  طبيبا أخصائيا حصل

فنية، وال ندعو يف هذه الحال أوسم طبيب، أو أكثرهم فصاحة وزالقة لساذ، 

وعندما تصاب الدولة باملرض أال يجدر بنا أذ نبحث عن خدمة وهدي أفضل 

 الرجال فيها وأحكمهم وأعقلهم؟"

محمد املوعوع، مكتبة  انظر: ول ديورانت، قصة الفلسفة، ترجمة فتح الله

   30املعارف، بريوت، ص

ويذكر أذ "شوارزنيغر" قد تم تنصيبه بعد عزل الحاكم السابق للوالية قبل 

انتهاء مدة واليته وللمرة األوىل منذ عقد العرشينات، و لك بسبب األزمة املالية 

لنجم الخانقة التي عانت منها الوالية، ولكن وسائل اإلعالم التي احتفت بنجاح ا

 يف وصوله إىل هذا املنصب، لم ترشح كيف سيتمكن من معالجة هذه األزمة! 

 103غارودي، ص  [ 129]

 103املرجع السابق، ص  [ 130]

جوزيف إميل مولر، الفن يف القرذ العرشين، ترجمة مهاة فرح الخوري،   [ 131

 128، ص1988، 1دار طالس، دموق، ط

 102غارودي، ص   [ 132

أذ "فوكوياما" كاذ قد وجد من أحداث الحادي عرش من سبتمرب  ويذكر  [ 133]

فرصة  هبية للخروج من صمته، فما أذ بدأت الحملة األمريكية العسكرية عىل 

أفغانستاذ، حتى سارع بنرش مقالة جديدة يف صحيفة " الجاردياذ" الربيطانية 

ا من كل ، تحت عنواذ "لقد انترص الغرب"، انتقم فيه2001أكتوبر  11بتاريخ 

خصومه الذين انتقدوا نظريته السابقة، وأكد عىل أذ قاطرة الحداثة سوف لن 

توقفها أحداث مروعة كهذه مهما كانت، والبد لها من أذ تدهس كل من يعرتض 

طريقها، لتنرش الديمقراطية وسياسة السوق الحرة عىل جثثهم. واألغرب من 

يف  -ال يمكن لها أذ تعيش  لك هو أذ الديمقراطية التي يتودق يف تمجيدها 

إال يف املجتمعات الغربية، وهي تلك التي كانت تدين باملسيحية سابقا ، ثم  -رأيه

تخلت عنها يف سبيل العلمانية. ولكي يقطع الطريق تماما عىل كل من يحاول 



                                                      دراسة تحليلية واإلسالمي:التعليم يف العالم العربي إشكالية 

 بد املنعم محمد حسني حساننيأ.د ع

 

 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 268

التوبث بهذه القاطرة من غري ركابها األصليني، فإنه يقرر أيضا أذ سبب نجاح 

غربية ليس فقط يف تخليها عن مسيحيتها، إ  يمكن لكل هذه املجتمعات ال

املجتمعات أذ تتخىل عن أديانها، ولكن الرس يكمن يف أذ الغرب قد تخىل عن 

التبوري باملسيحية العاملية، فليس ألحد إ ذ أذ ينتسب إىل هذه الديانة بعد اآلذ ثم 

   محاولة التخيل عنها للحاق بالغرب!

، 1فة العربية يف عرص العوملة، دار الساقي، بريوت، طتركي الحمد، الثقا  [ 134

 66 -64، ص1999

 250إياد شاكر البكري، ص   [ 135

 251 -250املرجع السابق، ص   [ 136

 176محمد عيل حوات، ص  [ 137]

اإلمام الخامنئي، الغزو الثقايف .. املقدمات والخلفيات التاريخية،   [ 138]

 14 -13ملسسة دار الوالية، بريوت، ص

غساذ العزي، سياسة القوة، مستقبل النظام الدويل والقوى العظمى،   [ 139]

 164، ص2000مركز الدراسات االسرتاتيجية والبحوث والتوثيق، بريوت 

عبد السالم املسدي، العوملة والعوملة املضادة، )كتاب سطور( ، القاهرة،   [ 140]

 85، ص1988

 86املرجع السابق، ص  [ 141]

 Worldمن أشهر الجمعيات العلمية ىف هذا املجال جمعيتاذ . األوىل وهى    (421)

Future Society  التى تصدر مجلة ،The Futurist  ودورية ،Futures 

Research Quarterly  ودليال  للمنظمات والدوريات ىف مجال البحوث ،

 Futures Research Directory: Organizations andاملستقبلية 

Periodical  وكذلك دليال  لألفراد املوتغلني بالدراسات املستقبلية ،Futures 

Research Directory: Individuals للمزيد راجع موقع الجمعية عىل  .

  www.wfs.orgاإلنرتنت : 
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 World Future Studies Federatrion أما الجمعية الثانية فهى:         

وكذلك كتاب دورى   Futures Bulletinولها نرشة ربع سنوية بعنواذ : 

وعنواذ  World Future Studies Federation Newsletter بعنواذ

 موقعها عىل اإلنرتنت هو :

www.worldfutures.org  
 ( أنظر الفصل الثانى ىف املجلد األول من كتاب :143

Wendell Bell, Foundations of Futures Studies, Transaction 

Publishers, New  Jersey, 1997       
                                                          

 لالستزادة حول   (441)  الطرق املذكورة راجع-:

R. Slaughter, Futures Tools and Techniques, Future Study 

Centre and DDM Media Group, Melbourne/Australia, 

1995. 

R. Slaughter (ed.), The Knowledge Base of Futures 

Studies, DDM Media Group, Victoria/Australia, 1996 (3 

vols). 
  -أنظر عرضا  أكثر تفصيال  لبعض هذه الطرق مثل :      

نظرة عامة عىل أساليب التنبل ، ورقة ضمن املطبوعات التدريبية للمعهد العربى 

 1995 - 1992بالكويت ، قدمت ىف برامج تدريبية متعددة خالل الفرتة للتخطيط 

. 

، منتدى العالم الثالث ،  2020( من أوراق مرص 1السيناريوهات ، الورقة رقم )

 . 1998القاهرة ، يوليو 

أنظر : الفريق املركزى واملنسق العام واملنسق املوارك ملرشوع مرص    (451) 

 2020(  من أوراق مرص 2، الورقة  ) 2020يلة إىل عام ، بدايات الطرق البد 2020

 . 71و ص  59، ص  1998، منتدى العالم الثالث ، القاهرة ، ديسمرب 

 . أنظر : Pivotal statesالدول املحورية    (461)

http://www.world/
http://www.world/


                                                      دراسة تحليلية واإلسالمي:التعليم يف العالم العربي إشكالية 

 بد املنعم محمد حسني حساننيأ.د ع

 

 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 270

      R. Chase, E. Hill, and P. Kennedy, "Pivotal States and 

U.S. Strategy", Foreign Affairs, vol., 75, No.1, Jan/Feb. 

1996, pp. 33-51. 

وىف هذا املقال تحددت الدول املحورية بالدول التسع التالية : املكسيك       

 والربازيل والهند وباكستاذ وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وتركيا والجزائر ومرص .

(وكاذ قد سبق  لك كتابة د . إسماعيل صربى عبد الله لورقة محفزة 147

ورقة بدائية ىف موضوع خطري " . وقد  - 2020بعنواذ " مرص عام  للنقاش

وزعت هذه األوراق وعدد آخر من األوراق  ات الصلة عىل املواركني ىف املائدة 

 املستديرة لتوفري خلفية علمية للنقاش.

(  ضمت اللجنة السداسية : د . إسماعيل صربى عبد الله و د . إبراهيم سعد 481

د . محمد محمود اإلمام ، وأعضاء اللجنة     الثالثية : د . إبراهيم  الدين عبد الله و

 العيسوى ،  ود . عىل نصار ، ود . عبد الباسط عبد املعطى .

 1997( صدرت الوثيقة العربية عن منتدى العالم الثالث بالقاهرة ىف نوفمرب 149

ة منها مرشوع بحثى "  ، كما صدرت النسخة اإلنجليزي - 2020بعنواذ " مرص 

(  كما صدر " عرض  Egypt 2020 - A Research Projectبعنواذ : 

بهذا العنواذ  1998موجز للمرشوع البحثى " ىف   =  الكتيب  الصادر ىف يناير 

باللغة اإلنجليزية بعنواذ :  1998باللغة  العربية ، وىف الكتيب الصادر ىف مايو  

Egypt 2020 - A  Futures Research Project . 

 ( للمزيد حول هذه الدراسة ، أنظر :150

 Ibrahim El-Issawy and Alwaled El-Shafei, SMEE 1 : A 

Simulation Model of the Egyptian Economy , with special 

emphasis on economic - demographic interactions , 

Institute of National Planning , Cairo , memo. 1211 

(external), Dec. 1977. 
 ( أعيد نرش هذه الدراسة ىف عدد حديث نسبيا  ملجلة مرص املعارصة ، أنظر :151
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   Ismail Sabri Abdallah ,"Development of Egypt - Two 

Experiences and Three Scenarios", L' Egypte 

Contemporaine , no. 435/6, Jan/April 1994.   
 ئى عن هذه الدراسة :(  أنظر التقرير النها521

Ibrahim El-Issawy (Principal investigator), Population and 

Development in Alternative Egyptian Futures , Population 

and Family Planning Board, Cairo,Dec.1982.  
( EDCAS 2000) 2000ويعرف مرشوع هذه الدراسة بمرشوع إيدكاس         

 ورقة عمل كتبتها نخبة ممتازة من 14 وقد صدرت عنه

 الباحثني املرصيني ىف حقول معرفية مختلفة .       

لم تتجسد ىف أعمال   2000(   مما يلسف له أذ معظم أعمال مجموعة مرص 531

( ، معهد 10منوورة . ويمكن اإلحاطة ببعض أعمال هذه املجموعة   ، العدد )

 . 1980التخطيط القومى ، القاهرة ، 

(  أنطواذ وتصوراتها  املستقبلية ىف الورقة التى أعدها د . عىل نصار : 541

حوارات حول مرص وتحديات القرذ الواحد والعرشين ، سلسلة قضايا التخطيط 

 . 1975، بريوت ،  2000والتنمية زحالذ ، الوطن العربى سنة 

 (   أنظر عرضا وتقييما  لهذه الدراسة ىف املقال التاىل :551

    Ibrahim S. Abdallah ,"Arab Alternative Futures : Main 

Features, Implicit Assumptions, and Basic Conclusions", 

Arab Economic Journal, Autumn 1993. 
 ( أنظر العرض املوجز لهذه الدراسة ىف :156

Ibrahim El-Issawy, "Exploring the Future of the Arab 

Nation", Arab Economic Journal, Autumn 1992   أنظر التقرير

 12النهائى عن هذا املرشوع:

OAPE and EINI, The Interdependence Project-General 

Report, OAPEC and EINI, Dec. 1985 
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 -كراسة دراسات املرشوع البحثى ، منتدى العالم الثالث  - 2020(  مرص 157

 . 1998 القاهرة ، يناير -مكتب الرشق األوسط 
وضع عالمة * يوري إىل دراسة  تقرر تحويلها بصفة استثنائية إىل ورقة     *

 بحثية فردية .

(   تعد هذه الدراسات استنادا  إىل املادة املقدمة ىف دراسات الفرق البحثية ، 581

ولكن دوذ أذ تقترص عليها . وهى ليست مجرد دراسات  تلخيصية للدراسات 

ل هى دراسات تسعى لتجاوز النظرة  الجزئية املتضمنة ىف الفرعية  ات الصلة ، ب

 تلك الدراسات الفرعية من خالل

 عمليات الرتكيب واالستخالص من منظور أشمل وأعقد .      

،  2020(   الفريق املركزى ، املنسق العام ، واملنسق املوارك ملرشوع مرص 591

( من أوراق 4ورقة )،ال 2020األسس النظرية واملنهجية لسيناريوهات مرص 

مكتب الرشق األوسط ، القاهرة ، يوليو  -، منتدى العالم الثالث  2020مرص 

 .13-8، ص ص  1999

( إبراهيم العيسوى ، السيناريوهات ، بحث ىف مفهوم السيناريوهات وطرق 601

، منتدى العالم  2020( من أوراق مرص 1، الورقة ) 2020بنائها ىف مرشوع مرص 

 وما بعدها . 24، حتى  1998ب الرشق األوسط ، القاهرة ، يوليو مكت -الثالث 

(  يوجد وصف للرشوط االبتدائية لهذه السيناريوهات ىف : الفريق املركزى 611

، بدايات الطرق البديلة إىل  2020واملنسق العام واملنسق املوارك ملرشوع مرص 

م الثالث ، مكتب ، منتدى العال 2020( من أوراق مرص 2، الورقة ) 2020عام 

. وتحتوى هذه الورقة عىل ملخص  1998الرشق األوسط ، القاهرة ، ديسمرب 

 لآلراء  التى قدمت ىف الندوة التى عقدت ملناقوة الورقة ، ولرد فعل الفريق 

املركزى  تجاهها . وقد قدم وصف أكثر تفصيال  وتدقيقا  للسيناريوهات ىف      

سس النظرية واملنهجية لسيناريوهات مرص ورقة أخرى لنفس املللفني : األ 

 . 1999، يوليو  2020(من أوراق مرص 4، الورقة ) 2020
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( : بدايات 2الورقة ) -( : السيناريوهات ) إبراهيم العيسوى ( 1(  الورقة )621

) الفريق املركزى واملنسق  العام واملنسق املوارك (  2020الطرق البديلة إىل عام 

 -األوضاع العاملية املعارصة ) إسماعيل صربى عبد الله (  ( توصيف3الورقة ) -

 ( : األسس النظرية4الورقة )

) الفريق املركزى واملنسق العام واملنسق  2020واملنهجية لسيناريوهات مرص      

 املوارك ( . 

( :  الجوانب التغذوية ألنماط االستهالك الغذائى ىف مرص ) عىل 1(الكراسة )631

( :  نحو نمو ج مرصى لتطويع التكنولوجيا 2الكراسة ) -مرىس صالح ( 

( : إنتاج 3الكراسة ) -الحيوية لخدمة أهداف التنمية ) زيداذ السيد عبد العال ( 

 واستهالك الطاقة ىف القطاع الزراعى ) احمد املراعى إمام سل يماذ ( .

) إبراهيم دراسة ىف مفهوم التنمية وملرشاتها  -(  التنمية ىف عالم متغري 641

 العيسوى ( .

 ( الزراعة والغذاء ىف مرص )محمود منصور ، نرص القزاز ، باسم فياض (.651

 ( قضايا البيئة والتنمية ىف مرص )عصام الحناوى (.661

 ( كتاب تحت الطبع .167

 8و7هو املوافق 1426 ي القعدة  6و5( القمة اإلسالمية االستثنائية يومي 168

كرمة .الدورة االستثنائية الثالثة: برنامج العمل م بمكة امل 2005ديسمرب 

 العرشي ملواجهة تحديات األمة اإلسالمية يف القرذ الحادي والعرشين.

م(،الغارة األمريكية الكربى عىل العالم اإلسالمى،دار 2012( يحى ابو زكريا،)169

 نارشى نت ، الكويت .

 ليم .(الويخ محمد إسماعيل املقدم ، امللامرة عىل التع170

 ( عبد الغزيز الدورى ، امللامرة والتاريخ .171

م(، الغلو واملغاالة ىف اإلسالم ، مطبعة 1934( محمود عبد الجبار النفرى ،)172

 دار الكتب املرصية .

 (أمانى فلاد، ملامرة عىل الثقافة املرصية .173
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 (مصطفى محمود ، امللامرة الكربى .174

منطق الحواربني اآلنا واآلخر ، بني حوار (، 2004( عقيل حسني عقيل ، )175

 األفراد إىل حوار أهل الحضارات واألدياذ ، دار املتاب الجديد املتجدد.

م( ، معرفة اآلخر مدخل إىل املناهج النقدية 1996( عبد الله ابراهيم ،)176

 ، املركز الثقاىف العربى .2الحديثة ، ط

، 1ت املفهوم ىف إرتحاله ، طم(،أقلمة املفاهيم: تحوال 2002( عمر كوش،)177

 املركز الثقاىف العربى .

، 1م( ، الثقافة العربية واملرجعيات املستعارة ، ط1999( عبد الله ابراهيم ،)178

 املركز الثقاىف العربى 

، املركز الثقاىف العربى 1م( ، املركزية العربية ، ط1997( عبد الله ابراهيم ، )179

. 

، امللسسة 2، املقدمة ىف علم اإلستغراب ، طم( 2002( حسن حنفى ، )180

 الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع .

 ( حسن حنفى ، املرجع السابق .181

م(،معرفة اآلخر مدخل إىل املناهج النقدية 1996( عبد الله ابراهيم،)182

 الحديثة، مرجع سابق .

علومات عىل م( ، املعلومات وتكنولوجيا امل2000( محمد قتحى عبد الهادى )183

 أعتاب قرذ جديد ، القاهرة : مكتبة الدار العربية للكتاب .

م(،ثورة املعلومات والثقافة والتعليم ، أفاق 1998( شذى سلماذ الدركزىل،)184

 .1الثقافة والرتاث ، ع

 م(، رباعية اإلبداع ، دار نارشى نت 2012( عبد املنعم محمد حسني ، )185

م( ، واقع نقل املعرفة والتوارك بها ىف ظل 2012(عبد السالم نجادات ، )186

العوملة ، امللتمر العلمى الدوىل : عوملة اإلدارة ، جاذ الجناذ ، طرابلس ، لبناذ ىف 

 م 2012ديسمرب  17-15الفرتة من 
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م( ، مفهوم املعلومات وإدارة املعرفة ، مجلة جامعة 2012( أحمد عىل، )187

 .1، ع28دموق ، مجلد 

م( ، رباعية التميع و دار نارشى نت 2012نعم محمد حسني ، ( عبد امل188

 اإللكرتونية ، الكويت .

( ، صناعة الفساد ىف العالم الثالث ، مقوالت 1990( احمد مجدى حجازى ، )189

ىف أزمة العالقة بني ثقافة النخبة وثقافة العامة ، القاهرة : مجلة كلية األداب ، 

 ، 50، مجلد 1ع

هو( ، املعلوماتية استباحة الفكر وتدمري الذات ، 1421،)  ( مرتىض معاىش190

 .51مجلة النبأذ ع

م(، اإلعالم وتزييف الوعى ، القاهرة : دار 1979( عبد الباسط عبد املعطى ، )191

الثقافة الجديدة ، نقال عن : عبد الله بوجالل، اإلعالم وقضايا الوعى اإلجتماعى 

 سات الوحدة العربية .ىف الوطن العربى ، بريوت: مركز درا

م( ، قضايا التبعية اإلعالمية والثقافية ، 1984( عواطف عبد الرحمن ، )192

 الكويت : عالم املعرفة .

 م( ، التعليم ىف العالم العربى ، منوور ىف اإلنرتنت .2012( حسام مقلد )193

، مرجع م: اسرتاتيجية للرتبية2000( ، أمريكا عام 1987محمد عزت ،) (194

 بق.سا

، 2م(، تعلم لتكوذ ، ترجمة حنفى عيىس ، ط1976(أدجار فور وآخروذ، )195

 اليونسكو، الجزائر : الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع .

م(، اسرتاتيجية الرتبية ىف العالم العربى ، 1974( محمد احمد الغنام ، )196

 بية .اليونسكو: الحلقة الدراسية حول التجديد ىف الرتبية ىف البالد العر 

برنامج العمل العرشي ملواجهة تحديات األمة اإلسالمية يف القرذ الحادي  (197

هو املوافق 1426 ي القعدة  6و5القمة اإلسالمية االستثنائية يومي  والعرشين :

 م بمكة املكرمة ، مرجع سابق 2005ديسمرب  8و7
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م ، 2020م(،الدراسات املستقبلية ومرشوع مرص2000( ابراهيم العيسوى)198

 مرجع سابق.

م(، نظرة مستقبلية للمناهج املدرسية ، ترجمة منري 1982( الربت سيف، )199

 .6محمود سويد ، الكويت : مجلة الثقافة العاملية ، ع

 البالد اإلسالمية ، مرجع سابق . (  عباىس مدنى ، موكالت تربوية ىف200
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