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 : مقدمة

اإلنسان علـى منـوال     يتمثل جوهر العوملة تربويا يف أنساق متنوعة من الفعاليات املنظمة الساعية إىل بناء               
لقد فرضت هذه العوملـة علـى        .لرأمسالية اجلديدة مطالب السوق ا  القيم واملعايري اليت حتكم اجتاهات احلياة و      

حتديات مصريية كربى تفرضها حتوالت حضارية مذهلة تفوق حدود اخليـال           والعاملية  األنساق التربوية العربية    
التحوالت احلضارية اهلائلة إىل تصـدع مرعـب يف         وأدت هذه    يف جمال التكنولوجيا واملعلوماتية واالتصال    

وحتت تأثري هذا التصدع املتواتر تتعرض أغلب هذه التكوينات         ،  ليدية للوجود اإلنساين  خمتلف التكوينات التق  
صريورة انفجارات تكنولوجية ومعرفيـة     فالتغريات العاصفة تأخذ اليوم     . لاليار واالختفاء من دائرة الوجود    

عامل التقليدي برمتـه     وتتواتر يف متوجات مرعبة، وهي يف زخم حركتها هذه تؤدي إىل تفجري ال             تتابع وتتعاقب 
فائقـة  عوملـة   هـذه ال  ويف ظل هذه التموجات والتصدعات اليت تفرضها        . وحتويله إىل أنقاض حضارية بائدة    

بدأت األنساق التربوية التقليدية تز بدورها وتتداعى وتتساقط وبدأت تبحث هلا عـن تكوينـات               التوحش  
 . ت املدمرةمتجددة تسمح هلا باالستمرار يف عامل يرجتف باالهتزازا

، ومعامل احلياة تتحرك وتـتغري      شديدة التسارع   فالتغري جيري يف اتمع واحلياة املعاصرة على إيقاعات          
ويف عمق هذه التحوالت اخلارقة تتشكل منظومات قيمية جديدة تستجيب ملتطلبات هـذه             ،  مبقاييس ومضية 
ويف دائرة هذه التصدعات اهلمجية تولد أنساق       ومن جديد   . يتوقف فيها جنون التغري والتحول    املرحلة اليت ال    

تربوية جديدة على أنقاض هذه اليت تتصدع وهي والدات عسرية وصعبة ولكنها تشكل أنظمة جديدة قـادرة                 
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على التجاوب مع التحركات اخلاطفة لقيم عوملية جديدة متجددة قائمة على معـايري االسـتهالك والـربح                 
 . والشهوة والسلطة

نفسه يف مواجهة خطرة مع اآلثار النامجة       العريب  حوالت الكربى اجلديدة جيد النظام التربوي       ويف ظل هذه الت   
وقد حتتم على التربويني أن يتحسسوا أمهية هذه الـتغريات الكونيـة            . هذه التحوالت ذات الطابع الكوين    عن  

ثورة التكنولوجيا االتصـالية إىل     لقد أدت املعلوماتية اجلديدة و    . احلياة التربوية منظومات  املذهلة اليت تشهدها    
ويف ظل هذه التأثريات اليت تفرضها      . اهتزاز املركزية التربوية وسقوط النماذج التربوية التقليدية بصورة مروعه        

جيري االعتقاد بأن األنظمة التربوية التقليدية قد ختتفي كلية على إيقاع هذه التحـوالت النوعيـة                العوملة  
ملعرفة اإلنسانية، وتلك اليت تفرضها التقنيات التربوية واملعرفيـة اجلديـدة يف خمتلـف               اليت تشهدها ا   العميقة،
 . امليادين

أن األنظمة التربوية التقليدية عاجزة كليا عن تقـدمي إجابـات           ويف معترك هذه التحوالت الكربى يبدو       
 املؤسسات التعليميـة     فعوملة املعلومات واالتصاالت ستؤدي إىل تقليص دور وفرص        .قدمية لتحديات جديدة  

وهذا يعين أنه جيب على األنظمة التعليميـة والتربويـة          . وتضعها يف موضع اخلطر فيما يتعلق بأدائها التقليدي       
املعاصرة أن تستنفر طاقاا لتواجه حتديات معقدة تتعلق بوضع إنساين جديد ومرعب يقتضي ضرورة العمـل                

 . ١)(واجهة واملناورة يف خمتلف االجتاهات وامليادينعلى بناء منظومات فكرية جديدة قادرة على امل
وإذا كان عامل اليوم يعيش حالته املأساوية فاقدا ملرجعياته القيمية وموجهاته األخالقية فإن هـذه الوضـعية                 

فالتحـديات الـيت    . املأساوية تتكاثف وتشتد وطأا يف األنساق التربوية املعنية بإنتاج القيم وتوليد املرجعيات           
، رض نفسها على التربية والتعليم تتصف بدرجة عالية من اخلطورة واألمهية يف عصر العوملة واحلداثة املتقدمة               تف

وتربز هذه التحديات يف تدفق الصورة، والثورة املعلوماتية، والطفرات املتقدمـة يف جمـال اإلنتـاج العلمـي       
وهي مجيعها تشكل قصفا ثقيال     ياة وجتلياا،   والتكنولوجي، والتحوالت العميقة والشاملة يف خمتلف جوانب احل       

 وتطـور فعالياـا إىل      يهز أركان البىن واملؤسسات التربوية التقليدية اليت يتوجب عليها أن تثور إمكانياا           
 . احلدود القصوى لكي تتمكن من احلفاظ على دورها ووجودها ووظيفتها يف اتمع

وتأخذ . صدع وتتداعى حتث تأثري الصدمات الثقافية واتمعية للعوملة        فاألنساق التربوية العربية املعاصرة تت    
احلضارية الزاحفـة  ندفاعات  يفرض أحدمها نفسه بقوة اال    ،  هذه الصدمات املدمرة صورة نسقني من التحديات      

. رهاإلنسانية يف مسار حركتها وتطو    واالندفاعات احلضارية ل  تفرضها طبيعة التحوالت التكنولوجية     للعوملة اليت   

 
التحديات والفـرص،  : ، مستقبل التعليم يف دول اخلليج العربية يف ظل العوملة، ندوة مستقبل التربية يف ظل العوملة        حممد بن شحات اخلطيب    1

 . ١١، ص ١٩٩٩آذار /مارس/٣-٢الصخري دولة البحرين 
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سياسية عنصرية تستهدف التربية العربية بوصفها العمق فتتمثل يف حركة الصدمات  أما اموعة األخرى من
اهلوية العربية  احلضاري الذي تواجهه    تذويب  احلضاري الذي حيتضن ثقافة عربية إسالمية تصمد يف وجه ال         

تفريغ الثقافة العربية اإلسالمية من     يها إىل   سعومل تستطع السياسة األمريكوصهيونية اليوم أن ختفي        . اإلسالمية
مضامينها احلضارية ومن مث العمل املنظم على هدم مشاعر االنتماء العرويب واإلسالمي وبناء مشاعر الـنقص                
والقصور والتبعية واالستسالم واخلضوع يف الشخصية العربية كمقدمة أساسية للسيطرة على مقدرات الشعوب             

ومن يراقب الساحة السياسية فيما بعد احلادي عشر من         . صاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا   العربية اإلسالمية اقت  
بأن التربية العربية أصبحت مستهدفة ومسـتهدفة يف العمـق          سبتمرب سريى بكل األدلة اليت تفرض نفسها        

 التربية العربيـة    والصميم وسريى بأن اإلدارة األمريكية مدفوعة بالقوى الصهيونية العاملية تسعى إىل تطبيع           
وترويضها يف السر والعلن بوصفها احلصن احلصني للثقافة العربية اإلسالمية واملعقل األخـري لطموحـات               

 . اإلنسان العريب يف معركة الوجود واملصري
ويف ظل هذه التحوالت الكربى اجلديدة جيد النظام التربوي نفسه يف مواجهة خطرة مع اآلثار النامجة هلذه                 

وقد حتتم على التربويني أن يتحسسوا أمهية هذه التغريات الكونية املذهلة الـيت             .  ذات الطابع الكوين   التحوالت
لقد أدت املعلوماتية اجلديدة وثورة التكنولوجيا االتصالية إىل اهتزاز املركزية التربويـة            . تشهدها احلياة التربوية  

ل هذه التأثريات اليت تفرضها العوملة جيري االعتقـاد         ويف ظ . وسقوط النماذج التربوية التقليدية بصورة مروعه     
بأن األنظمة التربوية التقليدية قد ختتفي كلية على إيقاع هذه التحوالت النوعية العميقة، اليت تشهدها املعرفـة                 

 . اإلنسانية، وتلك اليت تفرضها التقنيات التربوية واملعرفية اجلديدة يف خمتلف امليادين
دور األنساق التربوية يف مواجهة املـد التـارخيي         يؤكدون  قلما  املفكرين العرب   ن  يالحظ املهتمون أ  و

. للعوملة بتحدياا املختلفة من جهة وللتحديات الثقافية التطبيعية من جهة أخـرى           واالندفاعات احلضارية   
ـ  احملضة  وهذا يعين أن البحث يف قضايا العوملة ما زال سجني املقاربات الثقافية              اب االقتصـادي   ورهني اخلط

وما زالت التربية مبا تنطوي عليه من أنساق وفعاليات بعيدة عن حقل البحث والتقصـي والرصـد                 ،  اخلاص
           التربية يف عامل الصراعات والتحـديات يف        اوالتحليل العلمي وذلك على الرغم من األمهية الكبرية اليت تتميز 

 . عصر صدام احلضارات أو اية التاريخ
وحصنا منيعا يف وجه    اإلنساين  نابضا للوجود   وهي تشكل    جوهر تكوينها والثقافة   كل عمق التربية تش ف 

وهذا يتطلب من املفكـرين مـن       . التحديات الثقافية والتارخيية واالجتماعية اليت تفرضها عوملة جارفة طاغية        
يف إعداد اتمع للصـمود يف      خمتلف املشارب والتيارات أن يأخذوا بعني األمهية واالعتبار الدور الثقايف للتربية            

يتوجب على الباحثني والدارسني رصـد وحتليـل        وبعبارة أخرى   . اليت يبشر ا زمن العوملة    االجتياحات  وجه  
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قوته وضعفه وحتديد مدى قدرته على أداء رسـالته التارخييـة يف             النظام التربوي القائم والكشف عن عناصر     
نتماء العريب اإلسالمي وتأكيد اهلوية العربية اإلسالمية بعيدا عـن          تأصيل القيم العربية اإلسالمية وتعزيز اال     

 .  واالحناللكل حماوالت الصهر والتذويب
تكون يف إخضاع األنظمة التربوية     ،  يف نسق هذه املواجهات اخلطرة    ،  إن اخلطوة األوىل اليت جيب أن تتخذ      

الباحثني أن يشخصوا مـواطن  يترتب على  اثاألحبويف نسق هذه . العربية للدراسات واألحباث العلمية النقدية    
وعليهم أن يقدموا يف اية األمر تصـورات علميـة واضـحة            . القوة والضعف يف بىن هذه األنساق التربوية      

الستراتيجيات تربوية عربية متقدمة تأخذ يف مقدمة اعتباراا التحوالت اجلهنمية املرعبة اليت يشهدها العامل يف               
 . د مبا ينطوي عليه هذا الوجود من ختوم وحدود وأنساقخمتلف ميادين الوجو

إن األسئلة املصريية اليت تطرحها هذه املرحلة التارخيية الصعبة جماا وحتدياا وصراعاا أكثر مـن أن                
كيف ميكن للتربية العربية أن تواكب هذا       : هو،  ولكن السؤال اجلامع الذي يفرض نفسه يف هذا املقام        ،  حتصى
وكيف ميكنها أن تتمثل روح العصر وتنطلق باإلنسان العريب واتمع حنو آفاق إنسانية             ؟  حلضاري املذهل املد ا 

 ؟ حضارية حرة ومعطاءة
العوملة خطر داهم يف املقام األول، وأا تشـكل         ويف هذا املسار إذا كان علينا أن نسلم بكل املقاييس بأن            

بالغـة األمهيـة    فإن أسئلة حيوية    ليه من إمكانيات حضارية وقيمية      ديدا وجوديا للتربية العربية مبا تنطوي ع      
وميكن لنا صوغ اإلطار العام هلذه اإلشـكالية يف منحـى           .  جدل العالقة بني التربية والعوملة     تطرح نفسها يف  
 : األسئلة التالية

 ؟ ما دور التربية العربية واألنظمة التربوية العربية يف مواجهة حتديات العوملة -١
 هل يتوجب على التربية العربية أن تعمل على حتصني األجيال العربية وترسيخ هويتها التراثيـة التقليديـة                  -٢

أم أنه يتوجب عليها أن تدفع ذه األجيال إىل محـأة           ؟  واالمتناع على كل أشكال احلداثة اليت تفرضها العوملة       
أم أا مطالبة اليوم بالعمل على بناء جيل ميتلـك          ؟  احلداثة وإىل قبول صاغر لكل املعطيات اليت تبشر ا العوملة         

القدرة على بناء املصري عرب طاقة إبداعية خالقة ووفقا ملعادلة جديدة تنفتح على اجلديد دون أن تذوب فيهـا                   
هل يتوجب على التربية أن تنظم يف مسار العمل على بناء هويـة             ؟  وتشرع أبواا للتراث دون أن تسجن فيه      

تستلهم مسو املاضي وعظمته ومتتح معني انطالقها من قيم احلداثة يف نسق من التكامل األصـيل                جديدة أصيلة   
 ؟ الذي يضمن لألمة ضة حضارية وإنسانية تضعها يف مصاف األمم الكربى يف عصر احلداثة

 ؟ ودورها يف خضم التحديات اجلديدة اليت تفرضها العوملةالعربية ما مكان التربية -
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التربية العربية بوضعها الراهن أن تستجيب ملتطلبـات املواجهـة وأن ترتقـي إىل مسـتوى                 هل تستطيع    -
 ؟ التحديات التارخيية القادمة اليت تفرضها العوملة

 هل جيب تطوير األنساق التربوية العربية منهجا ومضامني لكي تستطيع أن تستجيب ملتطلبـات املرحلـة                 -
 ؟ ات عومليةالقادمة مبا تنطوي عليه من خماطر وحتدي

وهل تستطيع بصورا احلالية أن تعزز وعيا عربيا إسـالميا  ؟  ما جوانب الضعف والقصور يف التربية العربية    -
 ؟ يؤكد اهلوية ويعطي الثقافة العربية اإلسالمية جرعات مناعة فاعلة يف مواجهة اخلطر

 ؟  عصر العوملةما صورة اإلنسان اليت جيب على التربية العربية أن تعمل على بنائها يف -
 . هذه األسئلة تشكل حدود وأبعاد إشكالية العالقة بني التربية والثقافة والعوملة يف دائرة احلياة اإلسالمية

يف مواجهتها تبدأ باستجواب إن فهم طبيعة هذه التحديات وتفكيك بنيتها والكشف عن أفضل السبل املمكنة 
كما أن ذلك يفوق م بأننا سنقدم إجابات هلذه األسئلة الكربى وحنن ال نزع .عقول املفكرين وفامهة املثقفني

ألن اإلجابة عنها تشكل مشروعا فكريا حضاريا يطرح نفسه على ، إمكانية البحث الواحد والباحث املنفرد
 . خمتلف الباحثني والدارسني واملهتمني يف الوطن العريب بقضايا التربية والعوملة

 : العوملةيف مفهوم 
ويعود .  العوملة من أكثر مفاهيم القرن العشرين انتشارا واستهالكا يف دنيا الثقافة ويف عامل املعرفة والعلوم               يعد مفهوم 

هذا االنتشار الكبري إىل املرونة اهلائلة هلذا املفهوم يف التعبري عن أخطر مراحل تطور اإلنسانية يف خمتلـف مسـتويات                    
 . الوجود واحلياة اإلنسانية املعاصرة

وهـي  . يف اللغة الفرنسية   Mondialisation كلمة اإلنكليزية، وتقابلها  يف Globalizationة يف العربية ترمجة لكلمة      العومل
ليصبح عامليـا، أو     كلمة حديثة يف اللغة العربية وتعود يف أصلها االشتقاقي العريب إىل كلمة عامل، وتعين تعميم الشيء               

ويغطي هذا املفهوم التطورات املذهلة اليت شـهدها        .  مستواها الكوين  نقله من حيز اخلصوصية إىل جمال العمومية يف       
اتمع اإلنساين يف جمال االقتصاد واملال والتسويق بالتوازي مع التحوالت النوعية اليت شهدها يف جمـال االتصـال                  

الذي يرمز إىل    GlobalVillage ويعرب عن هذه التحوالت وتكاملها بتعبري القرية الكونية       . واملعلوماتية واالنفجار املعريف  
حالة التكامل واالندماج بني أطراف العامل اقتصاديا ومعلوماتيا وثقافيا حيث تتوارى احلدود واحلـواجز اجلمركيـة                

 . والثقافية واملذهبية بني مكونات الوجود اإلنساين
، باملعرفة والثـورة،    لزمان واملكان تتغري معه عالقاتنا مبفردات وجودنا با     " تشهد اإلنسانية عصرا جديدا      فمع العوملة 

إا شكل جديد من أشكال اإلنتاج واالتصال والتداول يتجسد يف          . باتمع والسلطة، باهلوية والغري، بالواقع واحلقيقة     
هذه املخلوقات اجلديدة، املسماة بالواقع االفتراضي أو النص الفائق أو اللغة الرقمية أو املعلومة الكونية، وهي كائنات                 
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هشة بقدر ما هي ذكية، وعابرة بقدر ما هي سريعة، وهي شبحية ولكنها ذات طاقة إعالمية هائلـة، ومتناهيـة يف                     
 . )٢("الصغر ولكنها ذات موارد ال تتناهى

سهولة حركة الناس واملعلومات والسلع واألموال واألفكـار بـني          " يف ابسط تعريفاا وأكثرها إجرائية      العوملة   
عمليـة حتـول تسـتهدف      " وهي يف االجتاه السياسي واحلقوقي تعين        .٣)("نطاق الكرة األرضية    خمتلف الدول على    

االنتقال من وضع الدولة حبدودها وقوانينها ونظمها وقراراا إىل وضع جديد يتخطى بعض ذلك أو كله سعيا حنـو                   
ز أو يف النهاية كلها فتتحـول إىل        تداخل وتفاعل ومشاركة تتجه إىل عامل متفاعل يتم فيه زوال كثري من هذه احلواج             

" بأـا    يرى السيد يسني يف العوملة واقعا تارخييا ومفهوما يف اآلن الواحد وتأسيسا على ذلك يعرفها              . ٤)("عامل واحد 
، وهـي مفهـوم أيضـا       وإمنا هي عملية تارخيية ونتاج تراكم طويل يف إطار النظام الرأمسايل          ليست جمرد مفهوم،    

ل العلمي، لكن لو اقتصرنا على الزعم بأا جمرد مفهوم نستطيع أن نقبله أو نرفضه أو نستبدله فإن                  نستخدمه يف التحلي  
ويتجانس تعريف السيد يسني إىل حد كبري مع التعريف الـذي يقدمـه              .)٥("هذا يعترب عدم فهم هلذا املوضوع أصال      

قات تطور الرأمسالية وبأا إعادة إنتاج النظام       صادق جالل العظم الذي ينظر إىل العوملة بوصفها احللقة األعلى من حل           
إىل (...) العوملة هي وصول منط اإلنتاج الرأمسايل       " الرأمسايل على صورة عوملة إنتاجية يقول العظم يف هذا اخلصوص           

(..) تاج ذاا نقطة االنتقال من عاملية التبادل والتوزيع والسوق والتجارة والتداول إىل دائرة عاملية اإلنتاج وإعادة اإلن              
 العامل على مستوى العمق بعد أن كانت رمسلته على مستوى سطح النمط ومظـاهره قـد                 ٦)(وهي ذا املعىن رمسلة   

 .فالتعريفان يقدمان العوملة بوصفها ظاهرة تارخيية بالدرجة األوىل". متت
ادي للعوملة ويراها علـى     وعلى خالف السيد يسني وصادق جالل العظم يعرض حممد عابد اجلابري التعريف االقتص            

ليست العوملة جمرد آلية مـن      " أا ظاهرة أيديولوجية تعكس إرادة اهليمنة على العامل يقول اجلابري يف هذا اخلصوص              
إا تعكـس   (...) آليات التطور التلقائي للنظام الرأمسايل، بل إا، أيضا وبالدرجة األوىل دعوة إىل تبين منوذج معني                

 مظاهر التطور احلضاري الذي يشهده عصرنا، بل هي أيضا إيديولوجيا تعرب بصورة مباشرة، عـن                مظهرا أساسيا من  
وجيد هذا البعد األيديولوجي للعوملة تأكيدا له يف تعريف عبد اإلله بلقزيز الذي             . ٧)("إرادة اهليمنة على العامل وأمركته      

 –ثقافات، إا رديف االختراق الذي جيري بالعنف        فعل اغتصاب ثقايف وعدوان رمزي على سائر ال       " يرى يف العوملة    

 
، ص  ١١٨-١٠٣، صص   ٢٠٠١ خريف   -صيفمترس يف سياسة معرفية جديدة، املنطلق اجلديد، العدد الثالث،          :  علي حرب، حوار الثقافات واخلروج من املأزق         2
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وتبلغ هذه الرؤية مداها فيما     . ٨)("  فيهدر سيادة الثقافة يف سائر اتمعات اليت تبلغها عملية العوملة            –املسلح بالتقانة   
األشـياء  بأا نظام اقتصادي سياسي اجتماعي وثقايف يسـعى إىل ابـتالع            "  يعلنه طيب تيزيين الذي يصف العوملة       

 .٩)("سبيل متثلهم وهضمهم وإخراجهم سلعا والبشر يف
ديناميكية جديدة تربز داخـل     "ا  مركزا على أمهية اجلانب السياسي والتكنولوجي بقوله أ       برهان غليون   عرفها  ي و

تسـبات  دائرة العالقات الدولية من خالل حتقيق درجة عالية من الكثافة والسرعة يف عملية انتشار املعلومـات واملك                
يتزايد فيها دور العامل اخلارجي يف حتديد مصري األطراف الوطنية املكونة هلذه الدائرة             ) …(التقنية والعلمية للحضارة    

 .١٠)("املندجمة وبالتايل هلوامشها أيضا
يف فالفكر العاملي اليوم يفيض بتعريفات مفهوم العوملة وحتديداته وهو يف الوقت ذاته يشهد والدة حماوالت جديدة                 

ومهما يكن األمر   . تقدمي تصورات أكثر جدة يف بنية هذا املفهوم العمالق الذي يتجاوز حدود كل تعريف أو حتديد               
فإن العوملة هي هذه احلالة احلضارية اليت يصبح معها العامل أكثر تواصال وانفتاحا وتداخال وتكـامال وجتانسـا يف    

ليت متكن اإلنسان بفضل منتجاا أن يكون قاب قوسني أو أدىن مـن              إا هذه احلالة الضارية ا     .خمتلف ميادين احلياة  
إا املرحلة اليت تذوب فيها احلدود واحلواجز بني خمتلـف ميـادين احليـاة              . أكثر أصقاع الدنيا ابتعادا وأشدها نأيا     

مكان من املعمـورة    لإلنسان أن يكون فيها يف أي       إا باختصار املرحلة اليت ميكن      . ومظاهرها االقتصادية والسياسية  
، إنه عصر االتصاالت والتبادل املكثف، عصر التكنولوجيا واملعلوماتية اليت تتجاوز فيه قدرة اإلنسان              وهو ال يف مكان   

على الفعل والتأثري حدود كل وهم وتصور، إنه عصر األنترنيت والفاكس والشيفرات، العصر الذي تتحـول فيـه                  
 . وتتضاءل فيه إمكانيات اخليال أمام إبداعات اإلنسان واختراعاتهإىل إمكانية ووقائع،  شطحات املخيلة

 تشمل مجيع األمـم والشـعوب،   (Global Culture)ويف املستوى الثقايف تتجه العوملة إىل تشكيل وصياغة ثقافة كونية 
 مواجهة هـذا    ويف. وتؤكد على إنشاء نوع جديد من الوعي يستجيب ألبعاد واجتاهات هذه الكونية الثقافية اجلديدة             

حيث تطرح األمـم والشـعوب      . املشروع الثقايف الكوين غالبا ما تثار مسألة اخلصوصيات الثقافية لألمم والشعوب          
 . املعاصرة أمهية احملافظة على خصوصياا الثقافية والروحية يف مواجهة هذا املد األسطوري لعوملة ثقافية متوحشة

 
 كـانون   ٢٠-١٨دراسات الوحدة العربية، بـريوت،      ، مركز   "العرب والعوملة " عوملة الثقافة أم ثقافة العوملة، ضمن ندوة        : عبد اإلله بلقزيز، العوملة واهلوية الثقافية      8

 . ١٩٩٧ديسمرب / األول 
ندوة حوارات يف الفكر، الواقع العريب وحتديات األلفية الثالثة، مراجعة وتدقيق ناصيف نصار، مؤسسة عبـد                : الطيب التيزيين، الواقع العريب واأللفية الثالثة، ضمن         9

 . ٢١، ص ٤٢-١٧، صص ٢٠٠١، عمان، ٣احلميد شومان، العدد 
 .  ١٩٩٧إبريل /  نيسان١٠حماضرة ألقيت يف امع الثقايف، أبو ظيب ( مقدمات يف عصر التشريد الروحي: العرب وحتديات العوملة الثقافية،  برهان غليون١٠
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 : لعوملةالتربوية لتحديات ال

ظمتنا التربوية كثريا من مواطن الضعف والقصور، وأنه يتوجب علينا قبل أي تـدخل خـارجي                تعاين أن 
تفرضه مقتضيات العوملة ويقتضيه زحفها يف ميدان التربية العربية أن نعمل على تغطية مناهجنا وأساليب عملنا                

وإذا كانت  . يف هذه املضامني  التربوي بالدراسات النقدية اليت تتبصر يف عوامل الضعف والقوة يف هذه املناهج و            
الواليات املتحدة ترى يف املنظومة التربوية العربية واإلسالمية ما يهدد أمنها وما يقض مضاجعها، أليس مـن                 
الواجب علينا اليوم أن ننظر حنن يف هذه القدرة اهلائلة اليت ميتلك عليها نظامنا التربوي من أجل توجيه طاقته يف                    

فالنظام التربوي العريب ميتلك قدرات هائلة ميكن توظيفها يف معركة التسامح ؟  والبناءمعركة التحرير والتحديث
 . واحلرية والبناء والدميقراطية

وإذا كانت الدوائر األمريكية والصهيونية ترى أن نظامنا التربوي منتج لقيم العنف واإلرهـاب حسـب                
نرى ويرى أهل احلل والـربط مـن        ،  ه الرؤية فإننا وعلى خالف هذ   ،  مفهومهم النازي وتصورام الشوفينية   

أن عيوب مناهجنا التربوية تكمن يف كوا منتجة لقيم الرضوخ واالنصياع واالستسالم والسـكينة              ،  املفكرين
ممنهجة يف حقيقة األمر لترويض األجيال على الـوالء          والطاعة واالستكانة بالدرجة األوىل وأن هذه املضامني      

 . هل احلل والربط من حكام وسالطني وقادة وأساطني وسدنة وكهنة وآباء ومسننيوالطاعة ألويل األمر وأ
، لقد عملت األنظمة العربية منذ البداية على تفريغ النظام التربوي العريب من خمتلف مظاهر الروح النقدية               

حظـائر  فتحولت املؤسسات التربويـة إىل      ،  فاستأصلت قيم االمتناع والنقد واجلهاد والنضال واالجتهاد      
إن الواليات املتحدة تدرك    . تروض فيها األجيال وتطوع وتفرغ من كل القيم اليت تدعو إىل احلرية والتحرر            

أن النظام التربوي العريب هو احلصن احلصني الذي        أبعاد هذه القضية ومالبساا، ويعرف خرباؤها التربويون        
 يف مناطق نفوذهم ويف مراكز صـوالم        يضمن لنظامهم العاملي أعلى درجة من درجات األمن الوجودي        

ويف مضامني هذه املمارسات عن بقايا مقوالت       ،  ولكنهم مع ذلك يبحثون يف أعماق هذه املناهج        .وجوالم
أو تصورات أو رؤى أو رموز باعثة على اإلحساس باحلرية والتضحية من أجلها، إم يريدون أن جيهزوا كليا                  

إم يعملون علـى    ،  حساس باحلرية أو جمرد اإلميان مبنطق الكرامة والعزة       على كل مقومات الوجود احلر واإل     
وأد كل بواعث النقد والتمرد واجلهاد واالجتهاد يف مضامني احلياة العربية اإلسالمية يف خمتلف املؤسسات               

 . بدءا من أحضان األمهات إىل مدرجات اجلامعات واملؤسسات التعليمية
 سبتمرب ختوم عوملة جديدة، ختوم عوملة صهيونية تتنكر لكـل القـيم             لقد شكلت صدمة احلادي عشر من     

إا عودة متوحشة إىل أكثر القـيم ظالميـة         . اإلنسانية ولكل منجزات التاريخ يف ميدان احلرية والدميقراطية       
عوملة متوحشة تك حجب اإلنسان األخالقية، وتدمر كل املعاين اإلنسـانية           . ووحشية يف تاريخ اإلنسانية   
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وحشية مدمرة تغتسل بدماء األطفال وتنهش يف حلم        عوملة  . لنبيلة بأكثر أدوات الدنيا فتكا وقهرا وتدمريا      ا
 وترقص على أوجاعهم وتنتشي على أنني الثكاىل وعلى إيقاع اآلالم البشرية واإلنسان يف افغانسـتان                األبرياء

ائها األمريكي تتبىن إيديولوجيات خمبولة جمنونة      واملذهل متاما أن هذه العوملة الصهيونية برد      . وفلسطني والشيشان 
 . يتحول فيها الضحية إىل جالد واجلالد اهلمجي إىل محل وديع يتجول فيها اجلالد إىل رمز حمبة ورسول سالم

ويتضح هذا التدخل املرعب من جانب الواليات املتحدة األمريكية فيما بعد أحداث احلادي عشـر مـن                 
ات املتحدة األمريكية وبصراحة توجه أصابع االام إىل األنظمة التربويـة العربيـة             سبتمرب، حيث بدأت الوالي   

. واإلسالمية بوصفها مؤسسات تغذي قيم اإلرهاب وتنمي مشاعر العدوان ضد الواليات املتحدة األمريكيـة             
اء مراقبـة   وهناك اليوم ضغوط أمريكية منظمة لتعديل األنظمة التربوية العربية ومن تعديل املقـررات وإجـر              

مستمرة، وإجراء مراجعة شاملة لتنقية هذه األنظمة من كل املفردات والقيم اليت ال تناسب العوملة األمريكية يف                 
 . املنطقة

وبإشراف الواليات املتحدة األمريكيـة وضـغطها،       ،  وهناك من يعتقد اليوم بأن املنظمات الدولية ستقوم       
وال سيما هذه اليت تتضمن مفاهيم اجلهاد والعنف واالعتزاز         ،  اإلسالميةبتطهري األنظمة التربوية العريب من القيم       

وستعمل على تصدير البدائل التربوية اليت يراها الغرب مناسبة حلركة العوملة الصهيونية الزاحفة الـيت               . بالذات
املعاديـة  ولن يكون غريبا أبدا أن يعمل هذا التدخل على منع توظيف املفردات             . تتحرك يف السطح واألعماق   

إلسرائيل أو الصهيونية على غرار التطبيع التربوي الذي شهدناه يف مصر العربية زمن السادات والذي يؤكـد                 
 . على تطهري املناهج املدرسية من املفردات املعادية للصهيونية وإسرائيل

يثبـت أن   والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل سترتل أمريكا عقوبات اقتصادية على الدول العربية الـيت                
وليس غريبا أن تلجأ الواليـات      . مناهجها التربوية تتضمن قيم العنف والكراهية واإلميان بالنضال ضد إسرائيل         

املتحدة األمريكية اليوم وعن طريق املنظمات واملؤسسات الدولية بإصدار قائمة للدول اليت ترعـى اإلرهـاب                
. د هلذه الدول املمكن واملمنـوع يف العمليـة التربويـة          تربويا مبعىن هذه اليت ال تلتزم مبخططات مستقبلية حتد        

والسؤال املشروع أيضا هل ستعمل أمريكا على تشكيل جلان تربوية عاملية دائمة يف كل بلد عريب ملراقبة حركة                  
النظام التربوي وتطوراته ومدى التزامه باالستراتيجيات اليت ستحدد خارج البلدان العربية يف أمريكا أو إسرائيل  

 . رب املؤسسات واملنظمات الدوليةع
تفرض العوملة كما بينا منظومة من التحديات واالستحقاقات اليت تثري جدال واسعا بني صـفوف املفكـرين                 

 : ومن أهم هذه التحديات املثرية للجدل ميكن اإلشارة إىل النقاط التالية. والباحثني



 ١٠

الفرص التعليمية والتربوية مبا توفره من إمكانات مفتوحة        الباحثني أن العوملة تؤدي إىل تكافؤ        يعتقد كثري من     -
واحلقيقة أنه على الرغم ممـا تـوفره        . للمعرفة والتعليم عرب وسائط تقنية ومعلوماتية وتكنولوجية ال حصر هلا         

ألن هذه الوسائط جتـد يف      . العوملة من وسائط فإن مسألة تكافؤ الفرص التعليمية تزداد حدة ومتور باخلطورة           
وهذا .  األوساط دون غريها وفرة متكن أصحاا امليسورين من التحليق جمددا يف فضاء التحصيل العلمي              بعض

يعين أن العوملة تزيد املسافات بني الفئات االجتماعية اتساعا يف املستوى التربوي والثقايف وجتعل األقوياء أكثر                
 . قوة والضعفاء أكثر اهتزازا وضعفا وتراجعا

ديات اليت تواجه اتمعات العربية يف هذا العصر تتمثل يف قدرة املؤسسات التربويـة علـى                التحومن أهم    -
إعداد األجيال ملواجهة حتديات العوملة مبا تفرضه وتقتضيه من ظروف جديدة وبيئـات متجـددة يف خمتلـف       

انقة خمتنقة فيما يتعلق فاملؤسسات التربوية تعيش وضعية أزمة وأزمة خ. مستويات احلياة االقتصادية واالجتماعية
بقدرا على التجاوب مع معطيات العصر اجلديد ومقتضيات عوملة زاحفة عاصـفة مبقتضـيات املعلوماتيـة                

 . والتكنولوجيا واالنفتاح والتجانس
بوضعه الراهن مواجهـة حتـديات      العريب  يستطيع نظامنا التربوي    هل  والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو        -

وكثريا ما توضـع    . وحمدودة يف مواجهة حتديات العوملة تربويا     تتبىن استراتيجيات حمددة    لعربية  فالدول ا . العوملة
وهذه االستراتيجيات غالبا ما تكون ذات طابع إيديولوجي وعقائـدي          . هذه االستراتيجيات يف قفص االام    

 . ينأى ا عن الواقع ويضعها خارج القصد
 إحدى القضايا اليت تفرض نفسها يف حقل العالقة بـني           التربية على حقوق اإلنسان   اليوم مسألة   تشكل  و -

واليوم يوجد توجه عاملي تشرف عليه املنظمات الدولية الستدخال التربية على حقوق اإلنسان             . التربية والعوملة 
مها الغريب كثريا مـن     وقد أثارت التربية على حقوق اإلنسان مبفهو      . والسالم العاملي يف خمتلف أصقاع املعمورة     

وهناك كثري من الباحثني واملفكرين الذين ينظرون بتوجس وحـذر إىل           . اجلدل يف اتمعات العربية اإلسالمية    
اجلهود املبذولة عامليا يف هذا املستوى حيث يعقد كثري من املفكرين أن حقوق اإلنسان هذه ليست أكثر مـن                   

 .  وتشويه معاملهاذريعة للتدخل يف األنظمة التربوية الوطنية
 وهناك أيضا إشكالية التعليم العايل واجلامعي يف العامل العريب ومدى قدرته على مواجهة التحديات الكـربى                 -

واجلامعة كما ينظر إليها اليوم هي مرآة اتمع وعنوان تقدمه وهي اجلسر الذي يضع األمة على طريق                 . للعوملة
ن السؤال الذي   على هذا املستوى من األمهية يف جمال احلداثة واملدنية فإ         وإذا كانت اجلامعة    . احلداثة واحلضارة 

هل متتلك هذه املؤسسة إمكانية إعداد الطالب إىل معترك احلياة ملواجهة حتديات العوملـة              : يقفز إىل العقل هو   
 والتكيف مع مطالبها؟ 
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مني وخماطر حتديات كـربى أمـام       تطرح نفسها مبا تنطوي عليه من مضا      وميكن القول يف النهاية أن العوملة       
يتمثل بعضـها يف     فاتمعات اإلنسانية تشهد اليوم مشكالت وحتديات خطرية      . النظم التربوية يف العامل العريب    

ويف تراجـع   ،  ويف تفاقم ظاهرة البطالة بني أفراد اتمع وال سيما الشباب         ،  الرتاعات العرقية والطائفية واإلثنية   
وأخريا يف احنالل البىن العائليـة واألسـرية        ،  ي قيم مادية مبتذلة كقيم االستهالك واللذة      القيم األخالقية وتنام  

 .١١)(وتفكك األسرة بوصفها مؤسسة تربوية 
إن التحديات اليت تفرض نفسها على التربية والتعليم تتصف بدرجة عالية من اخلطورة واألمهية يف عصـر                  

ة، والثورة املعلوماتية، والطفرات املتقدمة يف جمال اإلنتاج العلمي         العوملة، وتربز هذه التحديات يف تدفق الصور      
والتكنولوجي، والتحوالت العميقة والشاملة يف خمتلف جوانب احلياة وجتلياا، وهي مجيعها تشكل قصفا ثقيال              

لياا إىل احلدود   يهز أركان البىن واملؤسسات التربوية التقليدية اليت يتوجب عليها أن تثور إمكانياا وتطور فعا             
 .القصوى لكي تتمكن من احلفاظ على دورها ووجودها ووظيفتها يف اتمع

 وحتت عنوان   ١٩٩٧ ديسمرب   ٢٠-١٨يف الندوة اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية يف بريوت من            
  :العرب والعوملة يذكر حممد عابد اجلابري جمموعة من التحديات اليت تفرضها العوملة ومنها

 .  العوملة ثقافة غازية-١
 .  تعكس العوملة إرادة اهليمنة على العامل-٢
 متثل العوملة صورة أليديولوجيا االختراق اليت تبشر وتكرس مجلة من األوهام هدفها التطبيع واالستتباع               -٣

 . احلضاري
 . تعمل العوملة على إفراغ اهلوية اجلماعية من كل حمتوى ومضمون-٤
 .١٢)("نشطارات يف الثقافة الواحدة  تكرس مبدأ اال-٥

السـيطرة علـى اإلدراك      "ويف هذا السياق يرى ميهوب غالب أمحد أن حتديات العوملة التربوية تتمثل يف              
وتعطيل فاعلية العقل وتكييف املنطق والتشويش على نظام القيم وتوجيه اخليال وتنميط الذوق وقولبة السلوك               

ن املعارف والسلع والبضائع وهي معارف تشكل ما ميكن أن نطلق عليـه             وبالتايل فهي تكريس لنوع معني م     

                                     
كانون / يناير/تشرين أول /ر، أكتوب١٧/١٨رشدي أمحد طعمة، مناهج التعليم العام يف ظل العوملة، جملة التربية والتعليم، العددان : انظر 11

 . ١٧، ص ٤٦-٨، صص ١٩٩٩الثاين، 
، ص ٦١-٥٦، صص ١٩٩٩ديسمرب، / ، أكتوبر ٢٨مصري عبد احلميد حنورة، اإلبداع يف عصر العوملة، التقدم العلمي، عدد : نقال عن12 
٦٠ . 
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وهدف ثقافة االختراق هو التطبيع واهليمنة حيث تقوم هذه الثقافة بتسطيح الوعي واختـراق              . ثقافة االختراق 
 .١٣)(" اهلوية

 : ويذكر سعيد بدر علي األغربي تفصيال ملنظومة من هذه التحديات وهي
القتصادية غري املتكافئة مع العامل اخلارجي واالستمرار يف استرياد السالح والغـذاء             مشكالت العالقات ا   -

 .وارتفاع املديونية وتآكل األرصدة وعدوان دول اجلوار
 مشكلة مواجهة الغزو الثقايف الناجم عن طوفان شبكات االتصال والقنوات الفضائية األجنبيـة القـادرة            -

 . وثقافياعلى إغراق العامل العريب إعالميا 
 .  املخاطر العرقية واالنقسامات الطائفية والقبلية والعرقية يف بعض الدول العربية-
 .  انتشار بعض احلركات األصولية املتطرفة وازدياد قوا واستخدامها العنف لفرض سيطرا-
 .رد تزايد السكان واالنفجار السكاين يف الوطن العريب مع تزايد تراجع اإلمكانيات واملوا-
 .  مشكالت األمية وغياب دميقراطية التعليم-

 : وهذه التحديات تنعكس على الواقع التربوي والتعليمي يف بعض املستويات مثل
 .  هجرة الكفاءات البشرية العربية الدائمة إلة اخلارج-
 .  تفاقم الفساد وايار أنساق القيم-
 .  غياب التخطيط التربوي والتعليمي-
 . ألموال العربية وهجرا إىل اخلارج هروب رؤوس ا-
 .  غياب القانون والنظام العام وهيبة الدولة-
 .١٤)( زيادة التدخل اخلارجي من خالل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل-

وميكن أن نذكر جمموعة من التحوالت الكربى اليت تفرض نفسها يف ميدان التربية حتت تأثري تقدم العوملـة                  
 : املرحلة القادمة ومن أمههاوهيمنتها يف 

 فالنظام التربوي سيعتمد يف مرحلة العوملة يف آليات عمله على مبدأ القانون االقتصادي املعروف قـانون                 -
وسيكون اإلقبال علـى    . العرض الطلب يف إعداد الكوادر واخلرجيني يف خمتلف املستويات وهذا يعين أن التربية            

 
، صص ٢٠٠٠، حزيران يونيو، ٢٥٦ريب، عدد  ميهوب غالب أمحد، العرب والعوملة، مشكالت احلاضر وحتديات املستقبل، املستقبل الع13
 .٦٢،ص ٧٠-٥٨
، )صادرة عن وزارة التربية والتعليم يف دولة البحرين(بدر سعيد علي األغربي، العوملة والتحديات التربوية يف الوطن العريب، جملة التربية،  14

 . ٢٢، ص ٢٣-٩، صص ٢٠٠٠تشرين أول، /العدد األول، السنة األوىل أكتوبر
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التقليدي يعتمد علـى مبـدأ       فالنظام التربوي . صادي ووفقا ملبدأ جودة التعليم    اخلرجيني وفقا هلذا القانون االقت    
 . العرض فهو يقدم خمرجاته ويطرحها يف السوق دون أن يراعي حدود احلاجة أو الطلب يف السوق أو اتمع

 هناك تصورات أصبحت مؤكدة إىل حد كبري عن شعار دمج التربية واحلياة بصـورة مباشـرة وهـدم                   -
وهنا جيري احلديث عن مدرسة يف اتمع أو جمتمع يف املدرسة مبعىن أن املدرسة              . اجز بني املدرسة واتمع   احلو

فإن حديثا   ستتحول إىل كينونة اجتماعية تضاهي احلياة االجتماعية كما هي خارج املدرسة ومن جهة أخرى             
ني املدرسة واتمع حيث يكون األطفال يف       آخر جيري عن االنتقال باملدرسة إىل اتمع مبعىن أن حتقيق دمج ب           

 فاملؤسسات التعليمية ستكون منفتحة على العامل اخلارجي وافتراضية وهذا يعين . دائرة احلياة االجتماعية مباشرة
حيث جيري التعليم والتعلم بصورة مستمرة عرب الوسـائط         ،   معرفة متدفقة بال حدود يف الزمان واملكان       -

جية يف العمل يف املرتل يف الفراش يف منتصف الليل يف واضحة النهار يف أيام العطل فيما بعد                  والتقنيات التكنولو 
  .احلدود يف احلقل ويف الشارع وأينما اتفق

 تأخذ اإلدارة يف املؤسسات التربوية طابعا دميقراطيا ال مركزيا حيث حيظى املعلمون واملدراء واملوجهون               -
 العملية التربوية وتوجيهها وكذلك يكون احلال بالنسبة للطـالب والتالميـذ            درجة كبرية من احلرية يف إدارة     

الذين ينتظمون يف تنظيمات نقابية وصفية وكشفية تؤكد حضورهم ومشاركتهم الفاعلة يف خمتلف جوانـب               
  .احلياة التربوية يف املؤسسة

ر املدرسة التقليدية الـذي      ترفع املؤسسات التربوية يف عصر العوملة شعار كيف تعرف وذلك مقابل شعا            -
ففي الوقت الذي كانت فيه املعلومات واملعرف تشكل معني العمل التربوي يف            . يؤكد على مقولة ماذا تعرف    

املؤسسات التقليدية فإن الروح النقدية واملنهجية يف التفكري وكيفيات بناء املعرفة تكون عماد ومنطلق التربوية               
 تشكل املعارف واملعلومات منطلق التربية وحمورها. ةاحلديثة يف عصر املعلومات والعومل

 يفقد املعلم دوره التربوي املتمثل يف التعليم والتلقني ويتحول دوره كليا إىل مرشد وموجه واحملفز وحمرض                 -
 . ١٥)(ومشوق ومرغّب ومشارك وهذا يعين أن التلميذ يصبح جوهر العملية التربوية وحمورها

عرفية وتقانة املعلومات ستعتمد املدرسة على مبدأ تعدد مصادر املعرفة وتنوعهـا             مع تتابع االنفجارات امل    -
 وتنوع مصادرها فلم تعد هناك إمكانية ملا يسمى بأحادية املنهاج والكتاب املدرسي وحمدودية مصادر املعرفـة               

 . بل ستكون تعددية املصادر باإلضافة إىل املقررات املدرسية

                                     
، ص ٣٩-٢١، صص ٢٠٠٢آذار، /، مارس ٩ منذر واصف املصري، الواقع التعليمي والثقايف واإلعالمي، قضايا استراتيجية العدد :  انظر15

 . ٣٢-٣١ص 
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 يطلق عليه استمرارية التربية والتعليم على مبدأ شجرة املعرفـة وهـذا يعـين          ويف هذه املرحلة سنجد ما     -
دميقراطية تربوية نوعية تقوم على أسس التعلم الذايت والتعلم املستمر والتعلم مـدى احليـاة دون تقطعـات                  

  .ومتوازيات حمددة
دأ املهارات املتعددة أو تعـدد       تعمل املؤسسات التربوية على مبدأ إعداد خمرجاا والقوى العاملة وفقا ملب           -

. وذلك خيالف مبدأ املدرسة التقليدية اليت تعمل على إعداد خرجييها للتخصصات الوحيـدة  ئاملهارات فهي ي 
 . ألن اإلنسان يف عصر العوملة سيمارس أعماال متعددة ومهن متنوعة خالل احلياة

الجتماعي دورا متزايد األمهية فإن املؤسسـات        وألن العوملة مرحلة اجتماعية معقدة يأخذ فيها التعاون ا         -
 . التربوية ستكون معنية بتأكيد الرتعة االجتماعية يف التعليم والعمل

 ستؤكد التربية يف عصر العوملة على أمهية التجديد واملبادهة واملبادرة واملغامرة واالجتهاد واإلبداع يف كل                -
د واجلمود والروتني والتلقني وعبادة النماذج يف املـدارس         مراحل العمل التربوي وهذا يتم على حساب التقلي       

 . التقليدية
العوملة تفرض حتديات كربى على اتمع وعلى التربية حتديدا بوصفها املؤسسة اليت تنتج وتعيد إنتاج نظام                ف

 : اليةيف النقاط التاملفكرين وتتمثل هذه التحديات كما يعلن أغلب . القيم واملعطيات الثقافية للمجتمع
 .تتعارض مع مفاهيمنا التربوية القائمة على األخالق الدينيةغربية نقل أعراف وتقاليد وفكر وأخالق  -
 . ارتباط املفاهيم التربية الوافدة باجلانب االقتصادي أو السياسي أو اإلعالمي -
وهذه ملعلومات اجلديدة،   الثورات العلمية والتكنولوجية والبيولوجية وثورة ا     تفتق  تزامن ظهور العوملة مع      -

 .  العربيةتحديات يف مواجهة النظم التربويةتشكل منظومة من الاملستجدات 
العوملة تزيد من حجم تدفق املعلومات وسرعة تداوهلا وبالتايل حتتاج إىل تطوير القدرات على معاجلة هذه                 -

 .  العربية وهذا بدوره يفرض نفسه حتديا كبريا حياصر إمكانيات التربيةاملعلومات
 تفرض العوملة قيم املنافسة احلادة يف كافة املستويات وهذا بدوره يفرض على التربيـة أن تلعـب دورا                   -

 . )يوسف عبد املعطي .د( منافسا للدول الكربى وهذا بدوره ميثل حتديا كبريا 
مية والعربية عرب ضخ    الغزو الثقايف الذي ميارسه الغرب حتت غطاء العوملة ويهدف إىل حماصرة القيم اإلسال             -

 . مستمر ألطنان من السموم الفكرية يف العقل العريب

 . املشروع التربوي املناهض لتحديات العوملةإلنسان العريب يف ا

 وال ميكن ألي نظام تربوي أن ينطلـق دون أن           ،إن أي مشروع ضوي يتضمن يف أعماقه مشروعا تربويا        
وهذا يعين أنه ويف    . رة اإلنسان الذي جيب على التربية أن تقوم بإعداده        حيدد غايته اإلنسانية اليت تتمثل يف صو      
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. عصر العوملة جيب على التربية العربية أن تقدم تصورا واضحا لصورة اإلنسان الذي جيب أن تعمل على تكوينه   
لـى  وهذه الصورة غالبا ما تكون منظومة من السمات واخلصائص اليت ميكنها أن جتعل من اإلنسان قـادرا ع                 

وهذا يعين أن لكل جمتمع يف كل مرحلة تارخيية صورة اإلنسان           . التجاوب الفعال مع مقتضيات املرحلة والعصر     
ما صورة اإلنسان الذي جيب على : وهنا ال بد لنا من طرح التساؤل احلضاري يف املستوى التربوي وهو  . الغاية

ألنه ال ميكن ألي نظام تربوي      ؟  ر التحديات الكربى  التربية العربية أن تعمل على بنائها يف عصر العوملة ويف عص          
كما يقول علي ماضي أن تضع أسسا سليمة واضحة لبنية العملية التربوية إال إذا أجاب هذا النظام عن سؤال                   

  ؟)١٦ (يود النظام التربوي أن خيرجه للعامل أي إنسان نريد؟ وأي إنسان: أساسي
يف أن حندد ما يترتب على التربية أن تقوم به يف عصر متفجر متغري،               وهي   األساسية واهلامة تأيت اخلطوة    وهنا  

؟ ذي نريده؟ ما اتمع الذي نريده     ما اإلنسان ال  ؟  أن حندد ما صورة اإلنسان اليت يشكلها النظام التربوي القائم         
؟  إنسان التأمـل   إنسان التكنولوجيا أم  ؟  إنسانا للحاضر أم للمستقبل   ؟  أم إنسانا آلخرته  ؟  هل نريد إنسانا لدنياه   

وما الطريق الـذي جيعلنـا      ؟  هل نريد إنسانا للدين والدنيا يف آن واحد       ؟  اإلنسان املنتج أم اإلنسان املستهلك    
 قادرين على اللحاق باألمم املتقدمة؟ 

لقد بينت التجارب واألدبيات التربوية مظاهر ثابتة تتعلق بوصف الفاعلني واملبـدعني يف االقتصـاد واحليـاة                 
ومن السمات الثابتة لألشخاص الفاعلني     . عية والسياسية يف عامل متغري متفجر وال سيما يف عصر العوملة          االجتما

 يف هذا املستوى ميكن أن نأيت على ذكر السمات التالية وهي السمات اليت يتميز ا رجال األعمال واالقتصاد                 
 : الناجحني

 .ستوى املراحل املدرسية السياسية ميتلكون معرفة مدرسية جيدة وال سيما املراحل يف م-١
 . تأهيل مهين أساسي جيد ميكنهم من الصمود أمام التحوالت الكبرية اليت يشهدها العصر-٢
 . امليل إىل تطوير الذات والشخصية حنو الصورة األفضل دائما-٣ 
 .  امتالك كفاءة التفكري املميز-٤
 . ميلكون عادة حل املشكالت و اختاذ القرارات- ٥
 . ميتلكون عادة العمل يف إطار اجتماعي -٦

 
. ١٥٠: ، ص١٩٧٩، بريوت، التربية واحلرية، دار املسرية فلسفة يف، علي ماضي - 16
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ومن هذا املنطلق ميكن لنا العمل على بناء االستراتيجية التربوية وفقا هلذه الصورة اإلنسانية اليت يتمتع ا رجال                  
تنمية إمكانيات  -٢ تنمية الروح النقدية     -١: األعمال ورجال العلم واملبدعني واملفكرين وهذا يقتضي ما يلي        

تعزيز القوة األخالقية   -٥ بناء روح املبادرة والفعالية      -٤ تعزيز التربية النقدية اجلمالية      -٣ الناشئة   التجريب عند 
 .  بناء األخالق اإلجيابية-٩.  تنمية اإلحساس باملسؤولية-٨ تنمية روح الثقة -٧تعزيز الرتعة االجتماعية -٦

مة إىل بنائها وتشكيلها يف قلب األنظمة التربويـة         تلك هي صورة اإلنسان اليت تسعى اتمعات اإلنسانية املتقد        
وبالطبع هذه هي الصورة اليت كان أفالطون ينحتها يف فلسفته التربوية، منذ ألفني وأربعمائـة سـنة    . املعاصرة

تقريبا، إذ كان يريد بناء مجهورية حيكمها الفالسفة والعلماء واملفكرين ومجهورية ال يكون فيه املكان الرفيـع                 
 ين والضعفاءللقاصر

ومن مسات اإلنسان الذي يتوجب على التربية أن تعمل على إعداده يف املستقبل هو اإلنسان الـذي ميتلـك                   
 : السمات التالية

 .ميتلك قدرة فائقة على بناء املعرفة ومعاجلة املعلومات والوصل إليها يف الوقت املناسب .١
 .ثة ومواكبة تطورها وتقادمهايتميز بقدرة كبرية على متثل معطيات التكنولوجيا احلدي .٢
 . إنسان متفرد خبصوصياته وبعيد عن الروح النمطية .٣
 . قادر على ممارسة النقد والتفكري النقدي .٤
 . .مشبع بإمكانيات التعلم الذايت ومهاراته .٥
 . يتميز بروح اإلبداع واالبتكار والتجديد .٦
 . خرينميتلك يف شخصيته إميان كبري بالدميقراطية والتسامح واحترام اآل .٧
 . ميتلك فلسفة مشولية متكاملة حول ماهية الوجود وغايته وطبيعة األشياء .٨
 . يؤمن بال حدود بالقيمة املطلقة للحرية الشخصية وحرية التفكري .٩

املبدع صاحب اإلرادة والقدرة اختاذ القرار ومواجهة التحديات القادر على تبديد الغموض وابتكـار               فاإلنسان
 مفتوح على احتماالت ال حدود هلا اإلنسان الذي ميتلك شروط الرؤية املستقبلية هو              إمكانيات متجددة لعامل  

إن اإلنسان كما يرى مصري عبـد       . اإلنسان الذي ينبغي إعداده ملواجهة حتديات العوملة واحلداثة وما بعدمها         
فرد املسلح بالوعي اإلجيايب    هو الثروة األساسية والقوة اجلوهرية للمواجهة إنه اإلنسان الفرد املت         "  احلميد حنورة 

ولكي نطور هذا اإلنسان فليس مثة من اختيار إال املضي يف طريق تنشئته تنشئة إبداعية لثالثة أسباب على األقل                   
 : وهي
 .  أن يتحصن بطاقة إبداعية نقدية حتميه من الذوبان-١
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 .  أن خيلق واقعا إبداعيا منافسا-٢
 .١٧)("لزم األمر وأن يكون قادرا على املواجهة إذا -٣

فاإلنسان الذي  . ميكن التأكيد على النقاط التالية يف عملية بناء اإلنسان وحتديد صورته          ما تقدم   وتأسيسا على   
نريده يف النهاية القادر على التجاوب حبرية ومسؤولية مع هذه املرحلة مع املستقبل والعوملة وما بعـدها هـو                   

 : اإلنسان الذي ميتلك السمات التالية
 ) عامل. (ل إليها يف الوقت املناسبلك قدرة فائقة على بناء املعرفة ومعاجلة املعلومات والوصوميت .١
 ) تكنولوجي.(يتميز بقدرة كبرية على متثل معطيات التكنولوجيا احلديثة ومواكبة تطورها .٢
 ) فردي . (إنسان متفرد خبصوصياته وبعيد عن الروح النمطية .٣
 ) نقدي . (النقديقادر على ممارسة النقد والتفكري  .٤
 ) ذايت التعلم .. ( مشبع بإمكانيات التعلم الذايت ومهاراته .٥
 . )مبدع. (يتميز بروح اإلبداع واالبتكار والتجديد .٦
 ) دميقراطي. (ميتلك يف شخصيته أبعاد إميان كبري بالدميقراطية والتسامح واحترام اآلخرين .٧
 ) فيلسوف. ( وطبيعة األشياءميتلك فلسفة مشولية متكاملة حول ماهية الوجود وغايته .٨
 ) حر.(١٨يؤمن بال حدود بالقيمة املطلقة للحرية الشخصية وحرية التفكري .٩

هذه هي بعض السمات األساسية إلنسان املستقبل وهذه بالتايل هي السمات اليت جيب أن ننطلق لنؤكدها 
على بناء اإلنسان العامل املفكر ويف اخلالصة إذا كنا نريد أن نلحق بركب احلضارة جيب أن يركز التعليم . فيه

فإنتاج التكنولوجيا واملعرفة مها اليوم معيار قدرة شعب . القادر على إنتاج التكنولوجيا املتقدمة بالدرجة األوىل
 . ما يف التواصل مع احلضارة واحلضور فيها

  خالصة ورؤية مشولية

تـبني   لعوملة يف األنساق التربويـة العربيـة،  حول طبيعة العالقة بني حتديات ا  ،  يف تضاريس هذا العمل العلمي    
ونسقا من املعطيات الواقعية للتحديات اليت تفرضها العوملـة علـى           ،  منظومة من احلقائق اهلامة    تأمالتنا وجود 

 . التربية العربية مبختلف أنساقها وجتلياا وأبعادها

                                     
 . ٥٩، ص ٦١-٥٦، صص ١٩٩٩ديسمرب، / ، أكتوبر ٢٨علمي، عدد مصري عبد احلميد حنورة، اإلبداع يف عصر العوملة، التقدم ال -17
 . ١٩٩٦من يعلق اجلرس ؟ التربية اليت نريد تربية مستقبلية، قطر، الدوحة، : علي عبد اهللا املناعي - ١٨
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ن اخلطـوة   إ. ة العوملة وجتنب خماطرهـا    وضع مشروع تربوي عريب ملواكب    أمهية   وقد تبني لنا عرب هذه املعاجلة     
وتأكيد اخلصوصية التارخييـة لألمـة العربيـة        ،  األوىل يف مواجهة العوملة تكون بتعزيز القيم العربية اإلسالمية        

أمهية إجراء تطوير   وال بد لنا يف هذا السياق من التأكيد على          . اإلسالمية يف مواجهة التحديات العاصفة للعوملة     
و ال سيما يف املناهج وأسـاليب العمـل واملضـامني واألدوات            ،  تلف املستويات التربوية  عميق وشامل يف خم   

أمهية املعرفة العلمية وأمهية احتواء التكنولوجيـا       كما يتوجب على املشروع التربوي التأكيد على        . والتصورات
وقبولـه  ،  مح واالنفتاح على األخر    تربية التسا  وهنا تتبدى أمهية  . املتقدمة واستنباا وتطويرها يف بيئتنا العربية     

تشكل شروطا وجودية من شروط االنتماء إىل احلضارة واحتواء حتدياا واالستفادة من            ،  على مبدأ االختالف  
على أمهية بناء مشروع عريب متكامل يف مواجهة املتغريات العاملية          وأخريا جند إصرارا كبريا     . فرصها املمكنة 

 . ضور واملشاركة يف صريورات احلضارة اإلنسانيةميكن األجيال العربية من احل
فـإن  ،  اليت جيب على التربية أن تعمل على بنائها وتشكيلها وتكوينـها          ،  ويف جمال الصورة اإلنسانية املرغوبة    

وأن يسـمو إميانـا بالعقـل     وأن ينشأ يف رحم التسامح،   ،  خيتمر يف بوتقة اإلبداع    جيب أن  اإلنسان العريب 
، من أجل أن يكون مشاركا يف بناء احلضارة وفاعال فيهـا          ،  اإلنسان العريب القادم  . نسانيةواحلرية والقيم اإل  

متشبعا ،  وأن ناقدا متساحما مبتكرا قادرا على اختاذ القرار وحتمل املسؤولية         ،  جيب أن يكون مؤمنا باهللا والعقيدة     
، يرفض الذوبان أو قبول اهلزائم    ه،  بإمكانيات التفاعل مع العلم والتكنولوجيا مؤمنا بعروبته وإسالمه وحضارت        

ذلكم هي الصـورة    . إنه إنسان احلضارة والتاريخ الذي جيب عليه أن يتحرر من كل أشكال العطالة واجلمود             
إلنسان العريب القادر على الصـمود  ميكن للمشروع التربوي العريب أن يؤكدها من أجل بناء   التربوية اليت   

وعلى التربية العربية أن تعمل على بنـاء هـذه الصـورة            . لتارخييةيف وجه التحديات ومواجهة املصاعب ا     
 . اإلنسانية

بأنه جيـب علـى التربيـة يف         القول يف ضوء هذه الرؤى     ميكننا،  وتأسيسا على ما تقدم من آراء وطموحات      
 البناء وتكثيف جهود األجيال يف اجتاه   ،  تعمل على تفكيك بنية التخلف السائدة وحتطيمها      جمتمعاتنا العربية أن    

فالتربية التقليدية تقف عائقا أمام . احلضاري لعامل يفيض بقدرات العلم ويتحرك بطاقات الثورة املعرفية املتجددة
ومن هذا املنطلق يتوجب على اتمع أن يعمل على تفكيك بىن           . انطالق اتمع وتكبح قدرته على االنطالق     

ه التربية وفقا ملعطيات العصر ومتطلباته يف عصر العوملة وما بعد           وأسس التربية التقليدية السائدة وإعادة بناء هذ      
هي التربية النقدية اليت تفعل كل الطاقات واإلمكانيات املتاحة         والتربية احلداثية اليت ينشدها اتمع      . احلداثة

لعقل املركب  ، وا يف اجتاه بناء اإلنسان مبواصفات حداثية متقدمة تتجلى يف تكريس التفكري النقدي املنطلق            
اإلبداعي ادد، الذي يتصف بدرجة عالية من القدرة على تفكيك الظواهر وحتليلها، وهو العقل الذي يرفض                
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إا التربية اليت تسـعى إىل تكـريس قـيم    . املعاين الوحيدة للظواهر ويبحث عن بدائل متعددة يف كل موقف         
 . التسامح والدميقراطية وقبول اآلخر وحتقيق الذات

تربية تنطلق من مبدأ التغري وتسري علـى        ،  حنن مطالبون اليوم بتربية جديدة تعتمد أسسا جديدة       ،  تصاروباخ
وتعلي من القيم الدميقراطية، تربية منفتحة تعتمد على معطيـات التكنولوجيـا            ،  وتعتمد احلوار ،  هدى اإلبداع 

رفضـا  هذه التربية تـأيت     . ية عقالنية ناقدة  إا يف النهاية تربية علم     ،ومبدأ االستمرارية وقيم التعاون والتكامل    
، شامال للتربية التقليدية اليت تعتمد على التلقني واجلمود والذاكرة والتسلط واالنغالق واللحظات العابرة            

 أو هذه اليت تعتمد على التجزؤ وترفض العقالنية والروح النقدية يف اتمع 
  :اهاالستراتيجية ملشروع املواجهة التربوية أمهوميكننا يف النهاية أن حندد جمموعة من النقاط 

إخضاع النظام التربوي العريب لدراسات سوسيولوجية نقدية تبحث يف وظائفه وبنيته وآليات اشـتغاله ومـن مث                  -
 . العمل على صياغة غائياته وأعراضه وأهدافه ومناهجه يف ضوء عوملة املعرفة اليت أصبحت تفرض نفسها بقوة الواقع

ء دراسات نقدية ميدانية متجددة حول طبيعة العالقة بني التربية والعوملة وحتديد أهم املخاطر والتحديات اليت                 إجرا -
 . تواجهها التربية العربية واإلنسان العريب يف هذه املرحلة

يف معه مهما جتلى     إعداد اإلنسان العريب حلياة متغرية متبدلة وهذا يعين بناء اإلنسان القادر على احتواء التغري والتك               -
 . هذا التغري يف أماكن العمل ويف طبيعته وتغري أسلوب احلياة والتنقل عرب اجلغرافية والبلدان وتغري املفاهيم والتصورات

 .  تنمية روح املبادرة واالبتكار واإلبداع واملغامرة يف مواجهة مستجدات العصر وتقلب أحواله-
ري والنظر والتحليل والتفاعل مع العوامل الرمزية اليت تشكل فضاء وجودنـا             العمل على بناء منهجيات جديدة للتفك      -

 . اإلنساين يف عصر العوملة
  . تأكيد التربية مبدأ العيش املشترك وقبول اآلخر على مبدأ االختالف-
 . التربية على حقوق اإلنسان وتعزيز إحساس األجيال ذه القيم وتأصيلها  تأصيل-
 . ى قيم الدميقراطية السياسية ومفاهيم املشاركة السياسيةتعزيز التربية عل -
 .  بناء التربية على قيم التسامح والتفاعل واحلوار بني األمم والشعوب-
 .  بناء الروح احلرة النقدية امللهمة يف نفوس األجيال والناشئة وتربيتها على قيم اإلبداع واالبتكار واملبادهة-
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