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واحدة من التحديات الكبرى  تعد إشكالية السياسة التعليمية ووظيفتها التنموية
فهذه حقيقة ال نقاش فيها ألنها تحظى . العربية انت وماتزال تواجه البلدانلتي كا

بإجماع الجميع وتدعمها قرائن ووقائع تصب كلها في االتجاه القائل إن مصير 
ديد وسبيلها إلى تحقيق التقدم مختلف المجتمعات والشعوب في هذا القرن الج

ليمية وفعالية استراتيجياتها التعياساتها حد كبير على مدى نجاعة س يتوقفان إلى
التربوية في مجال إعداد اإلنسان وتأهيله لمواكبة تطورات العصر الجديد ومسايرة 

  .لوجية المعرفة واإلعالمصة في ميدان الثورة الرقمية وتكنتحدياته المهولة وخا
لتنمية المجتمع تمثل األداة األساسية فاألكيد أن السياسة التعليمية التي 

تنمية أذهان الناس وتربية كفاياتهم ومهاراتهم وتهذيب سلوكاتهم ياته عبروتحديث بن
في متاهات ودوائر المتناهية من  وممارساتهم ما تزال تتخبط عندنا نحن العرب

عن استيفاء مقاييس السياسات بعيدة كل البعد  تجعلها المشاكل والصعوبات التي
ال وتترجم الخطط باإلنجازات التعليمية النموذجية التي تعاضد األقوال باألفع
أية سياسة تعليمية  لكن عن. وتجسد المبادئ واألهداف عبر الوقائع والنتائج

ما مكانة هذه السياسة ضمن خطط التنمية  نتحدث؟ وعن أية وظيفة تنموية نتكلم؟
العربية وما دورها في مجال تأهيل اإلنسان وتحديث المجتمع؟ ثم ما هي طبيعة 

ت التي تحد من نجاعتها وتشدها إلى الوراء؟ وإلى أي حد يمكن المشاكل والمعوقا
  .آفاقها التنموية المأمولة؟ تجديد معالمها وبلورة

في محاولة اإلجابة عن هذه األسئلة المحورية التي نسعى من وراء طرحها 
إلى التفصيل في مقومات ومعوقات وآفاق السياسة التعليمية العربية ودورها 

لوجية وفي تطوير المجتمع المعرفة العلمية ومنجزاتها التكنالفرد بالحاسم في تسليح 
سنركز في هذه الدراسة  أفراده،بتحديث بنياته الثقافية وتهذيب ذهنيات وممارسات 

على مقاربة إشكالية السياسة التعليمية في عالقتها بخطط التنمية العربية وذلك من 
  :خالل التركيزعلى المحاور الثالثة التالية

  المقومات والخصائص األساسية -
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  المشاكل والمعوقات البارزة -
  اآلفاق والتوجهات المستقبلية -

   المقومات والخصائص األساسية. 1

 حول كثير من القضايا المصيرية إال أن اإلجماع  عربي نذرة فرص حصول إتفاقرغم 
صل بامتياز، بحيث يقر حول إخفاق وربما إفالس السياسة العربية في مجال التربية والتعليم حا

قرارأم حتى عامة الناس بما في ذلك األشخاص فة العرب، ساسة كانوا أم أصحاب به كا
فالجميع مقتنع بالوضعية المتردية للمنظومة التعليمية العربية ومحدودية حصيلتها . البسطاء

ية من هذا والمؤكد أن وضع. التربوية وتواضع منتوجها العلمي ثم هزالة مردوديتها التنموية

  :نتائج متعددة نوجزها في المظاهر التالية االبد وأن تتولد عنهالقبيل 

التأرجح بين موقفين إلعداد السياسة التعليمية العربية المنشودة ذات  .1.1
  :المردودية التنموية المربحة

إذا كان المقصود بالسياسة التي يحكمها تخطيط تنموي هادف يتحدد في  
ثم في تأهيل  ةلوجيمنطقها اإلبداعي ومنجزاتها التكنعلمية والتسلح بالثورة ال

المشهد  تأمل التربوية، فإن ممارساتهاإلنسان وتحديث المجتمع في بنياته الثقافية و
انتظار  وفي ضي إلى اإلقرار بأن السياسة التعليمية عندنا،العربي يف التعليمي

 وأصحاب القرار من جهة حدوث المعجزة بتحقيق التفاهم الكامل بين المسؤولين 
وأهل االختصاص من جهة أخرى حول المسائل المرتبطة بطرفي  والمفكرين

حلقة صراع و مسرحا آلراء  ذبذب بين األصالة والمعاصرة، ستبقىالت إشكالية
متباينة في النهج واألسلوب، رغم أن الهدف واحد، أال وهو تأسيس  ومقاربات

ائز وأهداف تستجيب النتظارات الناس وتطابق المنظومة التعليمية العربية على رك
تؤطرها وتوجهها مواقف متعددة على  وهي اآلراء والمقاربات التي. تطلعاتهم

  ):90أ، 1994: أحرشاو(التاليانن المتناقضا رأسها الموقفان
أوال وأخيرا بالعودة  ةمشروط سياسة التعليم الناجعة أن أصحابه األول يرى

لبناء منظومة تربوية تماثل في  فل بتراث تربوي خالدالحا العربي إلى الماضي
  .أيام إشعاعها وازدهارها مقامها المقام الذي كانت تحتله التربية العربية القديمة
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تخليص السياسة التعليمية العربية من أوضاعها  أنب أنصاره الثاني يرى
ويض كل ما تع التربية الغربية جملة وتفصيال، وبالتالي المتردية يستوجب محاكاة

            .   هو تراث تربوي ماضوي بكل ما هو حديث وعصري في مجال التربية والتعليم
تعليميين  العربي يبقى ممزقا بين نظامين وهذا ما يؤكد على أن المتعلم

نظام تقليدي تتمسك بمقوماته وعناصره نخب تقليدية تقاوم كل ما هو  :متعارضين
 ، ونظام عصريباسم الحفاظ على الهوية حديث وتدافع عن منجزات الماضي

تقاوم كل ما هو أصيل من أجل الدفاع عن  نخب حديثة ومعالمه تتشبث  بمكوناته
   ).8: 1993سبيال،(منجزات الحاضرباسم االنفتاح ومسايرة العصر

والحقيقة أن اآلراء والتصورات المعتمدة في هذين الموقفين، وإن كانت 
تختلف في األساليب والوسائل؛ إذ أن النقاش  نفس الهدف، فهي لتحقيقتوظف 

العربي، يزداد حدة يوما بعد يوم دون  أنصارها بخصوص واقع التعليمالدائر بين 
وأمام هذا الوضع . أن يلوح في األفق احتمال التوصل إلى حد أدنى من التفاهم

ية الذي يفتقر إلى اإلجماع حول مسألة جد حيوية، تبقى السياسة التربوية العرب
متذبذبة ومعرضة باستمرار إلى التغيرات المفاجئة والمبادرات العشوائية 

وهذا وضع خطير يرثي له كل المسؤولين دون أن يعملوا . واإلصالحات الترقيعية
وهي السياسة التي ال يمكن  ).204-200، 1983: العروي(على رفعه أو تجاوزه 

مثلة في نهج استراتيجية تربوية لحالها أن يستقيم دون توفير الشروط الالزمة المت
دقيقة المنطلقات وواضحة األهداف، يؤطرها مناخ الحرية والعقالنية والواقعية 

  .والكفاءة وتحكمها اختيارات تنموية مضمونة المردود وحاسمة المفعول
تخبط عندنا نحن تزال ع شبه التام على أن سياسة التعليم ما تاإلجما 2.1

المتناهية من المشاكل والصعوبات التي تحكم على العرب في متاهات ودوائر 
 اباليأس وعلى توجهاته اووعوده ابالتعثر وعلى جهوده اواستراتيجياته اخططه
فرغم اختالف الرؤى والتصورات وتباين الوسائل والطرق . باالنسداد اوآفاقه

وبإجماع الكثيرين  هذه السياسةوتناقض المنطلقات والمرجعيات، فإن محددات 
زال تقليدية في محتوياتها ومضامينها، محافظة في أسسها ومبادئها، جامدة في مات
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يبدو شديد  افواقعه. أهدافها وغاياتها ورافضة لروح العصر ومقوماته المتطورة
  :التأزم، تخترقه مشاكل ونواقص متعددة يكفي أن نمثل لها بالمعالم التالية

العربية،  نظومة التعليميةفي مجال تطوير الم رغم كل الجهود المبذولة )أ
فإن األهداف المسطرة لسياسة سد منابع األمية بإلزامية التعليم لم تتحقق كما كان 

، 1976: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم( 1991متوقعا لها في حدود عام 
فإذا كان عدد األميين البالغين سن الخامسة عشرة فما فوق يمثل ما ). 11-16

من العدد اإلجمالي لسكان هذه ) %41(وبنسبة  1990مليون عام ) 64(يقارب 
األولى من القرن الحادي ن حجم األمية سيتضاعف في أفق العشرية الفئة، فإ

ت الكيفية وعلمنا أن خاصة إذا تجاوزنا التقديرات الكمية إلى التقديراوالعشرين، 
ب اليونسكو اإلقليمي مكت(هي أزمة نوعية بالدرجة األولى  أزمة التعليم عندنا

وهذه مسألة لم تعد تندرج فقط في باب ). 24، 1988: للتربية في الدول العربية
التوقعات المستقبلية للتربية العربية، بل أضحت تشكل الحقيقة المرة التي يشهد 

فاألمية الضاربة األطناب . عليها الواقع العربي الحالي بتجلياته ومظاهره المختلفة
ع أصبحت مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين في هذا الواق
لوجية التي تستغرق على التوالـي األبجدية والثقافية والتكن: اعهاتشكل وبأنو

، الحاجز المنيع )1998: اإلمام(من الساكنة العربية ) %99(و) %80(و) 53%(
اعية، االقتصادية الفردية والجم: أمام التنمية العربية في أبعادها المختلفة

فعلى الرغم من جهود نشر التعليم، خاصة في . والسياسية، االجتماعية والثقافية
مستوياته وأسالكه األساسية، فإنه وبفعل تعذر تعميمه حتى اآلن ليشمل جميع 

، وبفعل إهماله شبه الكامل )1997: فرجاني(األطفال في المناطق الريفية الفقيرة 
، يالحظ أن هذا )2000: حنوش(نظامية وعائدها التنموي لبرامج التربية غير ال

ففضال عن عجزه حتى اآلن عن . التعليم مايزال دون المستوى المطلوب كماً وكيفاً
مواجهة التكاثر المتنامي ألفواج األميين فهو لم ينجح بعد في تحقيق التكافؤ 

ة في المرغوب في الفرص التعليمية وكل ما يستلزمه ذلك من جودة ونجاع
وهكذا فالمؤكد أن معاناة ما يقارب نصف ساكنة العالم العربي من األمية . التكوين

بأنواعها الثالثة السابقة الذكر وكل ما يصاحبها من جهل بالقراءة والكتابة 
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وبالحقوق والواجبات وبالمعامالت وأساليب التربية وبقبول االختالف وحرمانهم 
جتماعية، األمر الذي ستكون له آثاره البالغة على من النعم الثقافية االقتصادية واال

 ).179، 2000: رضا(السلم االجتماعي 

لواقع أن جوهر أزمة نظام التعليم في البالد العربية يكمن أساسا في ا )ب
فالمالحظ . عن محيطه االجتماعي وفي محدودية نتائجه التنموية غربة هذا النظام

  الساسة القرن الجديد مأخذ الجد، ولم يدرك أننا نحن العرب لم نأخذ بعد تحديات
أن التربية والتعليم هما المفتاح األساسي لكل تقدم أو تطور  و صانعو القرارعندنا

لمناهج التعليمية والنظم وطرائقها فرغم كل اإلصالحات والتعديالت في ا. مرتقب
سيع قاعدة ، ورغم كل الجهود والمبادرات في مجال تعميم التعليم وتوالبيداغوجية

انتشاره، إال أن الواضح هو أن جميع هذه الخطوات والترتيبات تشكو من ثغرات 
  ):1(ونواقص عديدة أهمها

ماتزال المناهج التعليمية العربية توصف بالتقليدية رغم كل عمليات  .1
فهي ماتزال تقليدية في محتوياتها . اإلصالح والتجديد التي عرفتها حتى اآلن

في أساليبها وطرقها، مكلفة في مستلزماتها ومصاريفها  ومضامينها، صلبة
فباإلضافة إلى كونها يغلب عليها الطابع . ورافضة لمنطق التجديد والتحديث

النظري األكاديمي والتلقين المعرفي على حساب الجانب التطبيقي المهاري والتعليم 
ن قدرات التالميذ التكنولوجي، فهي تفتقر إلى االتساق بين محتوياتها وأهدافها وبي

وأكثر ). 1987: الراوي(ومهاراتهم وميوالتهم وواقع المجتمع ومشكالته وحاجاته 
من هذا فهي تنبني على االستراتيجية القائلة بترجيح كفة التعليم الكمي على كفة 
التعليم النوعي وباعتماد منطق السيطرة واالمتثال على حساب منطق الحرية 

  ).1992: جورج(والمبادرة 

                                                 
المنظمة : مات وعلى رأسهايجب التنويه هنا بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها بعض الهيئات والمنظ  1

العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومؤسسة الفكر العربي ومكتب التربية لدول الخليج العربي، ومنتدى الفكر 
العربي، والجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، ومكاتب اليونسكو اإلقليمية للتربية في البالد العربية، في 

  .وضاع التربية في الوطن العربي وعن مشكالتها ومنجزاتها وتحدياتهامجال تقديم صورة شاملة عن أ
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منظومة  وهكذا يالحظ أن كل ما تعبر عنه هذه المظاهر من عجز في
السياسة التعليمية المعتمدة في يرجع في جانبه الكبير إلى كون أن  التعليم العربي

تشبع بطرائق وأساليب تفضل اجترار المعلومات وخزنها على هذا النطاق ماتزال ت
على ما هو عملي محسوس،  معالجتها وبنينتها، وترجح كفة ما هو نظري مجرد

وتغلب الجدل العقلي على التفكير المنهجي وتستهوي التقليد والمحاكاة على التجديد 
واالبتكار وتنهج أخيرا أسلوب استهالك منجزات الثورة العلمية عوض المشاركة 

وإذا كان وراء هذا العجز عجز أعمق يتجلى ). 1991: عبد الدائم(الخالقة فيها 
ن العرب حتى اآلن في التسلح بروح الفكر العلمي ومبادئه في تواضعنا نح

األساسية، فإنه من الطبيعي أن تمتد سلبيات هذا العجز التربوي لتشمل تمثالت 
وقيم المواطنة والمبادرة  المتعلمين المتعلقة خاصة بالزمان والحركة والمستقبل

  ).187-186، 2000: حنوش( والتعاون والتسامح
المتذبذة بين الماضي والحاضر،بين القديم وةالجديد، فإن سياستها بفعل  .2

نزعتها الماضوية وطابعها التثبيتي األنظمة التعليمية العربية ومؤسساتها المختلفة
ال تبدو على ما هي  بيةعلى كل ما هو خالد في التراث، فإن األنظمة التربوية العر

ولتحقيق التنمية  عية المرتقبةعليه اآلن مستعدة أو مؤهلة إلحداث التغييرات االجتما
فهي وعلى عكس المبادئ التي تدعيها، وخاصة مبادئ الديموقراطية . المأمولة

، نجدها تسهم في )1988: عبد الدائم(الخ ...والعقالنية والحداثة والحرية والعلمية
بزوغ وانتشار مظاهر التعصبات الفردية والجماعية وكل ما يرافقها من سلوكات 

دوانية تحركها الغرائز واالنفعاالت واأليديولوجيات أكثر مما يحكمها وتصرفات ع
، 2000: حنوش(العقل والواقع والتفكير العلمي في تخطيط أهدافها وغاياتها 

وهي بهذا تزيغ عن الطريق المؤدي إلى تحقيق التقدم االجتماعي ). 181-182
مي وأدواته الفكرية، وتنحرف عن السبيل القابل للتحفيز على امتالك المنهج العل

في عالم  سياسة تعليمية ناجعة هذا المنهج الذي أصبح يمثل الرهان األساسي لكل
  .اليوم

ال أحد يناقض الرأي القائل بتدني مستوى التعليم وتراجع مكانته وقيمته  .3
وبطبيعة الحال هناك عوامل فردية وعائلية . في سلم أولويات المواطن العربي
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فقبل ثالثة عقود مضت كانت لهذا المواطن، حتى . تدني والتراجعومجتمعية لهذا ال
وإن كان ينحدر من أسرة جد متواضعة ماديا وثقافيا، إرادة شخصية قوية في 
العمل من أجل تكوين وتثقيف نفسه بنفسه ألنه كان يمتلك صورة إيجابية عن 

كله تحفيز التعليم ويعيش في مناخ اجتماعي كله اعتراف بأهل العلم والثقافة و
 .وتشجيع على المبادرة واالجتهاد

إال أنه وفضال عن تدنّي مستوى التعليم وتراجعه، هناك شرخ عميق يخترق 
مناهج التكوين وأنظمة التربية العربية، وذلك بفعل الفجوة الكبيرة التي تفصل 

 فالجميع يقر من. السياسات عن األهداف المعلنة والشعارات عن اإلنجازات الفعلية
بمخططات التنمية ومن جهة أخرى بغياب  هة بضعف ارتباط السياسات التعليميةج

ليم الكبار دمقرطة التعليم، زيادة عن اإلخفاق في القضاء على مشاكل األمية وتع
  ).2(لخطط تنموية جد مدروسة وتكييف النظم التعليمية

و ه سياسة تعليمية حيث إن الهدف المبتغى والغاية المتوخاة من كل .4
الوصول بالمتعلم إلى امتالك شخصية قوية متوازنة وإلى تكوين هوية ثقافية سليمة 
الجذور وواضحة المعالم، فمن المؤكد أن بلوغ هذا الهدف قد يبدو من باب 

والمناهج التكوينية  بية، وذلك لكون أن النظم التعليميةالمستحيالت في البالد العر
كمها رؤى االختزال والتجزيء وتصورات المعتمدة في هذا النطاق، عادة ما تح

فهذه النظم والمناهج غالبا ما تسهم، بوعي أو بدون وعي، في . التقليد واالستنساخ
تعطيل عجلة التنمية المنشودة وفي مقاومة سيرورة التغير والتطور وفي تكريس 

  .تجةالذهنية الخرافية التوكلية المستهلكة على حساب الذهنية العلمية المستقلة المن
  

                                                 
  :كثيرة هي الدراسات العربية التي توضح هذه الفكرة وفي مقدمتها 2
، 54، مجلة الباحث، العدد "من الواقع إلى حاجتها الملحة للبحث: التربية العربية"، )1992(نظام، جواد  -

  .18-7. ص ص
 .12-8. ، ص ص2، عالم الفكر، العدد "التربية ومستقبل األمة العربية"، )1988(الرشيد، محمد األحمد  -

، التربية في القرن الحادي والعشرين، بيروت، مكتب اليونسكو اإلقليمي في الدول )1997(قاسم، بن صالح  -
 .العربية

  .90عدد ، السياسات التربوية في الوطن العربي، بيروت، الفكر العربي، ال)1997(علي وطفة  -
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  المعوقات والتحديات البارزة. 2

 لال جدال في أن المجتمع العربي، وكباقي المجتمعات األخرى، كان وما يزا
التي تشكل بدون  ا ومبتكراتهاإنجازاتهيتطلع إلى السياسة التعليمية الحديثة وإلى 

منازع، اإلطار المالئم لمسايرة عصر التقدم العلمي والتطور التكنولوجي، 
ء الضروري المتالك القوى الثقافية والقيم الحضارية التي تُحصنه وتقيه واإلجرا

إال أنه ورغم التهافت المتوالي على تحقيق . واألخطار المحتملة تتجاه كل التحديا
التقدم التربوي المنشود والتطلع إلى تجاوز كل الصعوبات الممكنة، فإن المجتمع 

ات والخطوات، يائس الجهود والوعود العربي يبدو في هذا اإلطار متعثر التحرك
ت السياسة التعليمية بشكل عام، ال تنشأ من فإذا كان. ومحدود الرغبات واألهداف

ي بنياته ؤثر فالصفر وال تعمل في فراغ، بل تتأثر بأوضاع المجتمع وأحواله وت
والتجديد للرقي إلى المتتالي نحو االبتكار  اوفي سعيه ومقوماته، فإن هذه السياسة

أمام واقع  فهي. ملة من قيود الواقع ومعوقاتهأمام ج اجد نفسهما هو أفضل، ت
، وأمام وضع ا، وأمام تركيب اجتماعي يشل حركتهااقتصادي يحبس انطالقته

: عبد الدائم(الكبيرة ثمرات جافة  اإلى الوراء ويحول جهوده اثقافي يشد مسيرته
 افباإلضافة إلى تذبذبه. ادعةالمتنوعة أقاويل وأحالم خ اووعوده) 78-79، 1974

حداثة اآلخر بين التشبث بأصالة الماضي ومجده الخالد وبين االنفتاح على 
تحرك داخل بنية مجتمعية تقليدية في عمقها، توجهها ومستقبله الزاهر، فهي ت

سلطة األسس والمبادئ المحافظة ويحكمها منطق المحددات واألساليب العتيقة 
فهذا واقع يدركه ويشعر به كل . والشعارات الفضفاضةوتسيرها ذهنية الحلول 

العربي، بل هو واقع فكري يعبر عن مفهومنا للفعل التربوي ضمن  بالتعليممهتم 
نظرتنا إلى الحاضر والمستقبل وكل ما يرتبط بهما من رهانات وتحديات 

  .استراتيجية
إلى الوراء،  العربية ي مختلف العوامل التي تشد السياسة التعليميةإذن ما ه

وتشكل بالتالي معوقات تحول دون انطالقتها الحقيقية ورغبتها األكيدة في مسايرة 
عصر العلم والتكنولوجيا، وفي تشييد المجتمع المرغوب القادر على مواجهة 
األخطار والتحديات؟ هل الواقع العربي في شكله الحالي مستعد لقبول واحتضان 
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تعاليمه وتستفيد من ، وتنشر ب النظام التعليمي ي يمكنها أن تستوعالمؤسسات الت
عالية والصعوبات التي تحد من ف منجزاته وخدماته؟ هل يمكن مختلف العوائق

في محاولة اإلجابة على هذه األسئلة نرى  .العربية؟ سياسة التعليميةومردودية ال
  :ضرورة االعتماد على الوقائع والمؤشرات التالية

، وعلى اختالف نظام التعليمي العربي المعاصرأحد ينكر أن الال  .1.2
نزعاته ومضامينه، عبارة عن سلسلة من المحاوالت المسترسلة الهادفة إلى اتخاذ 

ولقد كان من الطبيعي أن تتعدد المواقف والرؤى . موقف معين أو تحديد رؤية ما
بتعدد المرجعيات النظرية وتنوع النزعات الفكرية واختالف المحددات 

هو أنه ال تعدد  ير أن العنصر البارز في هذا النظامغ. وثقافية والسياسيةالسوسي
المرجعيات وال تنوع النزعات وال اختالف المحددات تتحكم وحدها في المواقف 

فاألكيد أن العامل الذي يلعب الدور الحاسم في هذا . المتخذة والرؤى المتبناة
ردود األفعال، اإليجابية المجال يتجلى في تلك المجموعة من االستجابات و

فالفجوة، إن لم . ل انغماس أو ممارسة للفعل التعليميوالسلبية، التي تتولد عن ك
فما . نقل القطيعة، حاضرة وقائمة الذات بين ماضينا ومستقبلنا التربوي المنشود

ننعته بالتراث التربوي المرتبط بفترة من فترات ماضينا، ما هو إال تراث حضارة 
ا جوانب اإلبداع والعطاء والتقدم منذ زمان، فأصبحت غريبة عن واقع توقفت فيه

وما نسميه بالفكر التربوي الغربي يحظى . الحاضر والعصر الذي نعيشه ونحياه
هو اآلخر بحضوره البارز كحلقة من حلقات مسلسل التطور الغربي الذي لم نعش 

عليه بالحاضر، بشتى أما ما نصطلح . نحن العرب ال بدايته وال سيرورة ارتقائه
خليطا فريدا أو في واقع األمر ، فهو يشكل استراتيجياته السياسية وخططه التنموية

تركيبا غريبا تتقاطع فيه بعض بقايا أفكار ومفاهيم ماضينا البعيد وبعض امتدادات 
وانعكاسات أفكار وتصورات حاضر غير حاضرنا ألنه يشكل باألساس حاضر 

  ).5، 1981: الجابري(الفكر التربوي الغربي 
غريب المنشأ والتركيب، تتفاعل فيه  إذن، نجد أنفسنا أمام واقع تعليمي هكذا

ثالثة عوالم تربوية مختلفة، لكل واحد منها فضاؤه الفكري ومناخه الثقافي وحقله 
وبالتالي فإن . وهي عوالم نعيشها بكل ما تحتويه من تباينات وتناقضات. المعرفي
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يواجهنا بهذا الخصوص هو كيفية  لالكبير الذي كان وما يزاالعائق أو التحدي 
المالئمة لمد الجسور بين هذه العوالم  ح في الوصول إلى تبني السياسةالنجا

: الجابري(التربوية الثالثة الموزعة على التوالي بين الماضي والحاضر والمستقبل 
1981 ،5-7.(  

العربية، ورغم  ة التعليميةقرار وبدون أدنى تحفظ أن السياسيمكن اإل .2.2
بعض التطور الملحوظ الذي حققته في العقود األخيرة وخاصة على المستوى 
الكمي، حيث تضاعفت نسب التمدرس وتكاثرت أعداد المدارس والمؤسسات 

تعاني من فجوات وثغرات عديدة  لوتعاظمت مبالغ اإلنفاقات والميزانيات، ماتزا
هي األزمة التي يحلو لكثير من الباحثين و. وتشكو من أزمة واضحة المعالم

وخاصة على ، والتربوية للغربالعرب أن يحددوا أسبابها في التبعية الثقافية 
مستوى اقتباس النظم التربوية واستنساخ البرامج التعليمية وتطبيقها من دون تعديل 

 . )13-11: 1995نظام،( أو تكييف

وإن كان يرتبط من ، لتحديثيمكن التأكيد على أن منطق الحداثة وا .3.2
فإن المجتمعات العربية قد عرفت هي ، حيث انطالقته وتوظيفه ألول مرة بأوروبا

. من خالل خضوعها لالستعمار الغربي، األخرى بعض خصائص هذا المنطق
فاستعمار الغرب للعرب يشكل في نظر بعض المؤرخين العرب نقطة تحول 

 ال لهم بالحداثة كنمط لحضارة متميزةحضارية في تاريخ العرب ويمثل أول اتص
لكن المالحظ هو أن التسلح بهذا المنطق وإن كان قد . )39- 29، 1979: العروي(

لم  فهو، اقتصادية والثقافية للمجتمع العربي-تسبب في خلخلة البنيات السوسيو
السياسة التعليمية العربية، حيث لم يدرك تدبيريوظف التوظيف الجيد في إطار

إرهاصات ومؤشرات التغييرات المصاحبة  التربوي العربي ه السياسةواضعو هذ
بالتالي على تقديم تصورات فورية بخصوص سيرورات  والهذا المنطق ولم يعمل

بل ، عية والممارسات السلوكيةالتحوالت في البنيات الذهنية والتركيبات االجتما
منطق الجمود  ونيفضل ،بأفكار وأطروحات بالية ينإلى حد بعيد ملتصق وابق

بأي تقدم نحو ما هو أفيد  ونوالسكون على منطق النشاط والتحديث وال يهتم
 .وأفضل
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رغم التطورات التي لحقت أحوال المجتمع العربي نتيجة اتصاله  ،إذن
اقتصادية والثقافية المتخلفة -بمنطق الحداثة منذ بضعة عقود فإن بنياته السوسيو

را ظلت تلعب دو، واألفكار العتيقة التي تسودها، مهاالتقليدية التي تحك بفعل الذهنية
التطبيقية  اوفي تأخير عجلته ةهادف ةعربي سياسة تعليميةمعوقا في مجال بلورة 

إال أن هذه البنيات والعوامل ما كان لها أن تلعب هذا . التنموية اوتعطيل مسيرته
لمتداولة حاليا في العالم اكوينية والبرامج الت عليمية ور لو لم تجد في األنظمة التالد

تقليدية  لما تزا ،بحيث أنها وبإجماع أغلب الباحثين، اإلطار المالئم لذلك، العربي
محافظة في أسسها  ،عتيقة في مكوناتها ومظاهرها، نهافي محتوياتها ومضامي

متصلبة في ، جامدة في توجهاتها وآفاقها، خجولة في نتائجها ومردوديتها، ومبادئها
 سياسة التعليميةلهذا فإن ال. ديدورافضة ألي تحديث أو تج، وتحوالتهاتغيراتها 

 اقع فريسة تناقض صارخ لكون أن مبدأه، تنبني على هذه األنظمة والبرامجت تيال
اقتصادية -األساسي المتمثل في تمكين المجتمع العربي من تجاوز البنيات السوسيو

   .أو مطمحا عسير التحقيق والثقافية المتخلفة عادة ما يبقى شعارا فضفاضا
  

ا�%ا'$ أن �%ا�$ ا#�"��!�ت ا���د�� أو ا���ا��� و���� ا�و��ع  .4. 2        

ا��9+!�!� ا�8!��2 ا���!7!� ��56ت */��4 �3 �1,�2 ا��ول ا��/.!�، ,+��*%ا�( ��%ق 

، E� F!G%��� إ�B� C/د �7/وع <�A(، �9@.@ب ا��/.!� <� أداء دورھ� ا�19�%ي

��ت و��Eود ا�JK�91 وا#��Bزات ا�ھ�اف�L�3 . وا� /!N, JK�9� O�ذ C+* �,Q� ��و,

 R+2 �> ن%S�9ر��%ن و+�9�ا��را�2ت ا��/.!� وا�W> �!X1Sن ا��VAص .�Tر �� 

ا�9/.!� وا��T. R!+�9ر �� ��X79%ن .Y<"�ر و���رف و�E+89%ن ."�6ءات و���رات 

 �> ����ت .�E9��7,( وا�و��1 . ذ�O ��7,( ا�T6/ وا��8�Z+V9*�ھC+* R �%ا��S ا�

�,Q� �� /!L�رب ا�B� �>  �' [N� �!.%1B�ا ��ھ@ا ا��/، إذ أن د\( ا�6/د <� ,%ر

�Z*�4 �1@ ا��89!1!�ت �3 ا�T/ن ا��7/�W. 3_�91 *7/ة �/ة *�� ,�ن *+![ �12 

9�$ ا��+R وا1961B� أو R+�9�9�$ ا�B���. C�8� `Xaأ �� b+\ cX8. O�وذ ،�>/��� 

 )/Gو،أ�A2000 ،،2000ر��                                .(                               
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       Z+V9�وا /T6�ھ/ ا�f� نY. 3 ا#'/ار"��9��*!� إذن Sا `Kا/A ��1� ����� �9�ا

�+!%ن، N,Y100�.h/ �3 .  2000��/ب *�م */.!� واF!E. ،��2 '�ر *�د ا�T6/اء ا  

�1!� ا��%C+* �!X+2 ��S ا�8!��2ت ا��9+!�!� وا�X/ا�J ا�9"%وأن �"%ن ���ا��"��2ت 

 �> C9G أو i!��ا ��T� 3* FEX�رس .�ا<$ ا����@ه ا�7/اK`، '%ا��� ا��kوف *3 ا�9

وا�nT�hع <�  �G�� ا#��E9ق .����ر�2 �"%ن ا��mل إ�� ا�76( وا�4!�ع وإ�� ا�/2%ب

 أ'Co ا�h�Eت

  �!�*k� �� ���1ال .�6( *%ا�( ا�T6/ وا�Z+V9 .�!�ة  ��@ا <��,!� أن ا�8!��2 ا��9+!

 ،�>pة أ��م ھ%ل ھ@ه اkS�* ن�!Gا� c��q �> و�X� ��> k�%�*3 أداء دورھ� ا�19

�� ��Tرھ�+2!��2 �898 ���9��. `Xo%ا'$ و��ا��/ ا bn1� 9"/س� ���\ Z+V9�ا 

_[N�ا�.��د ا �> �����%T� R/ب أھ��3 ا!NG�X�ا r�. د�E�� ا��9�!� وا92�/اره، 

��ر، (*2000 ، ،Z2%!�و، ، 2000ا�A/G2003أ:(  

   * 3!T+9�ا C+* �6( ار�"�زھ�. O�ل و�61!� ا�وا�/ وذ�N9�hوا �*�n�2+%,!�ت ا �!�1�

/"X� 32 @1� u6E�وا.  

 *R+�9�و�7"!( ��7*/ه و*%اط6[ و���ر<[ .�*9��د .!�ا%'  �!S%q�oVA �X!� ا�

�%دB�ل وا�"�h9"/ار وا�ت ا�!B!ا92/ا� C+* ��K�T�ا $!Xn9�ا.  

��T_ k<� ا�o6�hل .!3 �� ھ% <"/ي ��/<� و�� ھ% وا'�� ��!i و.���9�� * k��

�/ ا��8ع داK/تإ��6ء ا��7/و*!� *+C ا92�/ار ��w ا�9/Xو� �K�8�ا Z+V  

          ��"3 ا�T%لو.� ���E9�ھ@ا ا cS%  ����2�!8. �!./��ا �!�.Yن ا��f1%�� ا��9+!

 �K�8�ا Z+V9�ا w�� R*��ا���99�%E� �' �!�x <�] إ�C �%ع �3 ا��7/وع ا��X+8 ا�@ي 

��%ق أ��م ا�19�!� ا�T!TE!� ا��9 �7"( <� ���%��� ا�B%ھ/ي اhر��Tء , ���9��. ZT�و

9�$ وا#��8ن ، <"/ا و2+%,�B��Z+V9  وا'�o9دا و_�T<� وإ.�ا*�، �3 و�$ �T+!�ي .��

   .إ�C و�$ *o/ي ��T9م

سياسة التعليمية الناجحة ذات األبعاد المؤكد أن المجتمع الذي يتسلح بال .5. 2
يتسلح في نفس الوقت بمدرسة حديثة تتميز عن غيرها  التنموية الواعدة هو الذي

وفي كل ما تلقنه من  ،تي كل ما تدرسه من معارف ومعلوماف ،حتكامباال
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علماء  اكما يتداوله ةالحديث منظومة التعليميةإلى منطق ال ،ومهارات سلوكيات
هل : سؤالالفإذا كان من الصعوبة بمكان اإلجابة على . التربية والنفس واالجتماع

فإن التالزم  ؟،ي تنشئ الذهنية الجديدة أم العكسالحديثة هي الت سياسة التعليميةال
بحيث أن منطق الفكر التربوي  ،ين يبقى على كل حال تالزما كبيرارتبين الظاه

ليمية وينتشر عبر خططها الحديث بقدر ما يتوغل داخل المؤسسات التكوينية والتع
بقدر ما تقتحم وتغزو األساليب والنظم التربوية الذهنيات الشعبية  ،ومسالكها

 .والمعارف العامية

هو أن مسألة نوعية  ،ا النطاقيجب التنصيص عليه في هذ وإن الذي
ليست مسألة هامشية أو ثانوية كما يعتقد ، المدرسة وطبيعة المؤسسة التربوية

بل إنها تطرح بحدة حتى لدى بعض الدول التي قطعت أشواطا جد ، الكثيرون
ولهذا يكون من . مثل اليابان وفرنسا وأنجلترا، متقدمة في مجال العلم والتكنولوجيا

أن نطرح مسألة المدرسة بكل ما تستحقه من ، ألفيد لنا نحن العرباألجدر بنا وا
وإن كانت تتجلى في ، على اعتبار أن وظيفتها التربوية السامية، عناية واهتمام

في كون أن المعارف ، فضال عن ذلك، فهي تتمثل، التعبير عن الذهنية الجماعية
يجب أن تتحدد أساسا في  واألفكار التي تدرسها واألساليب والمهارات التي تلقنها

فكلما كانت لفظية . تلك التي تسترعي انتباه أغلبية الناس وتحظى باهتماماتهم
يؤطرها هاجس الحفظ واالجترار العقيم وكلما كانت منسوخة على غرار البرامج 

إال ورمت بالمتعلم إما في أحضان التربويات القديمة دون أن تفتح له أي ، األجنبية
وإما في أحضان التربويات الغربية الحديثة البعيدة عن ، قبللمستا علىمنفذ 

فحظ انتشار التربية وتوغل أساليبها الحديثة في مجتمع . مشكالته وقضاياه الواقعية
وذلك لكون أن ، إن لم نقل المستحيلة، يبقى من األمور العسيرة، من هذا القبيل

التدبير المحكم للعلوم  يفوت عليه فرصة، منطقه الغارق في اللفظيات والمجردات
فعلى الرغم من أن الخطط . عليميةالمدارس والمؤسسات التوالمعارف الملقنة في 

، مصاريف باهضةالعربية المجتمعات  أغلب ة وإصالحاتها المتتالية  تكلفالتعليمي
وبفعل افتقارها إلى روح ، فإنها تبقى مع ذلك، قد تصل إلى ربع ميزانياتها العامة
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محدودة الفعالية والمردودية وغير مضمونة األهداف ، هارة اإلنتاجاالبتكار وم
 .)148-147، 1983: العروي( والنتائج

سياسة تعليمية  والحقيقة أن كل المجتمعات التي تمكنت فعال من امتالك
قد أبانت في الوقت ، اوتطويره اوحمايته اومن إنشاء مؤسسات لنشره حديثة،

الحديثة  وأساليبه عليمرادتها الحاسمة لتجعل من التوإ المناسب عن عزيمتها القوية
حيث لم تتردد ولو لحظة واحدة في القبول ، هدفها األسمى وغايتها األولى

، التي يفترض أن تصاحب هذا االختيار، الالمشروط لمختلف التحوالت والتغيرات
فإن السؤال  ومن هنا. يات والعالقات والتصرفاتنوخاصة على مستوى الذه

بحيث ، إلى أي حد يمكن للمجتمع العربي أن ينهج نفس األسلوب: روح هوالمط
 ااألداة الضرورية للتنمية ويجعل من أهدافه ةالحديث السياسة التعليميةيتخذ من 

 .القيمة الحضارية المنشودة اوغاياته

 اومقوماته اوتأصيل أساليبه ةالحديث النظم التعليميةالواقع أن مسألة توطين 
، فهي أصعب مما يتصوره البعض. ليست بالخطوة السهلة، العربي في المجتمع

وفي ، وخاصة أولئك الذين يظنون أن مفتاحها وحلها يكمن في المؤسسة التعليمية
كل ما تدرسه من علوم ومعارف وما تلقنه من مبادئ وطرائق قادرة على تغيير 

بل بالمعارف ، ليميةفاألساسي ال يتعلق بالمؤسسة التع. الذهنيات وتعديل السلوكيات
. وبالثقافات والسلوكيات التي تعمل على زرعها ونشرها، والمهارات التي تلقنها

وكلما كانت عصرية وموغلة في ، فكلما كانت تقليدية وغارقة في اللفظيات
 منظومة التعليميةئق الذي يقاوم توغل البمثابة العا إال وأصبحت، التجريدات

من  اويفرغه تهاوبالتالي العامل الذي يعطل مسير ،الحديثة اواستيعاب أساليبه
ن ال يتحدد في المؤسسة فالمشكل إذ. نمويحتواه التوجيهي ومن دوره التم

وفي  ؤطرهاالذهنية التي ت السياسة التي تحكمها وفي بل إنه يكمن في ،التعليمية
عديل هذه وت الذهنية السياسة وتطوير هذه فتغيير هذه. ر من خاللهانشَالثقافة التي تُ

باالنتقال بها من مرحلة الخضوع والخرافية واالستهالك إلى مرحلة  الثقافة
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حقيقية وأساس كل رهان  تعليميةهو أساس كل انطالقة ، تاجاالستقالل والعلم واإلن
  .)3(هادف خطيط تنمويت

يشكل االكتساح العلمي واالحتكار التربوي أخطر ما يطبع النظام العالمي  .6 .2
فقد استفاد هذا . ى مستوى إنتاج المعرفة وتوظيفها واستثمارها وتوزيعهاالجديد عل

النظام من ثورة اإلعالم والمعرفة ووظفها أمثل توظيف في سبيل تحقيق عولمة 
وهذه مسألة تؤكدها قرائن ودالئل . ات األساسية للمنظومة التعليمية العربيةالمقوم

ال علم لنا بها، نوظفها  ظمة تعليميةب، إذ أصبحنا نستعير أنكثيرة عندنا نحن العر
في وقد كانت لهذا التوجه . مرجعياتها ونزعاتهاو سياساتهادون سابق حسم في أمر

تعزيز الذهنية  ميقة وخاصة علىعندنا آثاره الع النظر إلى مفهوم التعليم وداللته
 يحيط بواقع نظامنا لالتوكلية االستهالكية وفي تعميق الخلل الذي كان وما يزا

ويحد من احتماالت تأسيسه ونشره ومن إمكانيات ممارسته واستثماره  التعليمي
  ).81-80: ب1994أحرشاو، (

يؤهل ماتزال دون المستوى الذي  سة العربية في مجال التعليمفالسيا
فالمهم ال يكمن في توجيه . واالستفادة من منجزاته مجتمعاتنا الحتواء هذا النظام

ر ما يمكن من المؤسسات العلمية والتربوية بل األهم كل الجهود إلى إنشاء أكث
فإذا . من مضامين معرفية وأساليب بيداغوجية يتحدد فيما تعتمده تلك المؤسسات

 كمي على ما هونوعي وما هوكانت محدودة الغايات واألهداف ترجح كفة ما هو
ترفيهي على ما هو هادف وما هو خرافي استهالكي على ما هو علمي إنتاجي 

صبحت عائقا أمام إنتاج المعرفة التربوية واستثمار نتائجها وبالتالي بعيدة أ
ن العربي إلى عصربناء الكفاءات وإنتاج االستعداد والقابلية للدخول باإلنسا

ففي الوقت . شكل بدون منازع الرهان الحاسم لكل تقدم حضاريالتي ت المعارف
يه لبرامج التعليم والتكوين الذي يتكاثر فيه عدد المدارس والجامعات وتخصص ف

 مساهماتنا في مجال إنتاج المعرفة ميزانيات ضخمة، نجد في الوقت نفسه أن
 لوهكذا يبقى الرهان الذي كان وما يزا. ضئيلة وضئيلة جدا إن لم تكن منعدمة

                                                 
  .الفكرة نفسها يؤكد عليها عبد اهللا العروي بمنظوره الخاص في كثير من كتاباته 3
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يراودنا نحن العرب، أعني رهان تحقيق التقدم عن طريق اإلقالع التربوي، بعيد 
عندنا كنظام  فالتعليم مايزال ينظر إليه. متى وكيف سيتحقق ن ندريالمنال دون أ

من المعارف والمعلومات واألساليب التي تستوجب التلقين والتدريس قصد الحفظ 
   ).2005أحرشاو،(  واالستظهار أو التطبيق والتوظيف قصد المران والترفيه

 

 توجهات المستقبليةالو اآلفاق  .3

تقويمية لواقع مقاربة على تقديم  السابقينن المحوريانصب اهتمامنا في لقد 
 اوذلك من خالل استحضار أهم خصائصه ةالمعاصر ةالعربي السياسة التعليمية

محور الثالث وسنعمل في هذا ال ،معوقاتهاو امشاكلهأبرز واستنطاق  امالمحهو
على أسس وأهداف  ه السياسةواألخير على التنبيه إلى إمكانية إعادة صياغة هذ

الحديثة ذات المكانة العلمية الرفيعة  سياسات التعليميةواكب التحتى ، جديدة
ويمكن إجمال أبرز شروط تحقيق هذا المطمح في . والوظيفة التنموية الحقيقية

  :التالية لرهانات األساسيةا
و للبعض يبدو أنه من العبث الصارخ االعتقاد اليوم أننا نتوفر، كما يحل. 3.1

التربوية المعاصرة  اسة تربوية في مستوى السياساتأن يروج لذلك، على سي
الهادفة إلى تكوين الفرد وإعداده وإلى تحقيق اندماجه وتوازنه وإلى استثمار 

 فالكل يقر بحاجتنا في العالم العربي إلى. كفاءاته المعرفية ومهاراته التطبيقية
اآلخر على إلى الذات والواقع والمستقبل و نظرتنا ؤسسة تجديد ةتربوي منظومة

مفاهيم وتصورات مغايرة، قوامها تعرية الذات التربوية أمام عيوبها وكشف 
مكوناتها وحدودها قصد صياغة عناصرها التنويرية وبلورة سيروراتها وآلياتها 
الفاعلة التي تستبدل مظاهر النقل والتبعية واالستهالك بمظاهر اإلبداع واالستقاللية 

من خالل وعي  ن إعادة النظر في هذه المنظومةق برهافاألمر يتعل. واإلنتاج
من جديد على مبادئ وأهداف  ا، وبالتالي تأسيسهاوشقائه امصادر انحطاطه

يؤطرها مناخ اجتماعي تسوده عناصر الحرية والعقالنية واالنفتاح التي تشكل 
ما أن الجميع يتفق على وك. األدوات الالزمة لكل تنوير أو تجديد في هذا المضمار

ا المطلوبة بين األنساق حتل مكانتهالسياسة التي ستؤهل هذه المنظومة لتأن 
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المتقدمة، ال يجب وال ينبغي أن تنحصر في اجترار مضامين التراث  التعليمية
أية قيمة تربوية هادفة،  اأي موقع ولن يضفي عليه االتربوي، ألن ذلك لن يكسبه

ة وتقليد أطروحاتها، ألن ذلك لو وال في استنساخ مكونات النماذج التربوية الغربي
  .تم، ال يعد مشاركة في تطويرها أو استيعابا لمنطقها أو إبداعا في نطاقها

أصبحت تشكل إحدى  اغة الجديدة لعناصرسياستنا التعليميةيبدو إذن أن الصي
القضايا المصيرية التي من المفروض أن تستقطب بالغ اهتمام مختلف الدول 

من خطوات إيجابية على امتداد العقود  ا قطعته هذه السياسةفرغم كل م. عربيةال
كل  بعد إلى المستوى المطلوب ولم تلب بعد رقا لم توالسنوات الفارطة، فإنه

تّسم به من عجز في االستجابة لمتطلبات ت تالمطامح المرغوبة، ناهيك عما أصبح
شتى مناحي العصر الجديد القائم على اقتصاد المعرفة وتداول المعلومات في 

 اإلطار المالئم لبلورة سياسة تعليمية وهكذا وحرصا على إقرار. الحياة العملية
توخى تحقيق األهداف المستجدة المطابقة تتجنب كل السلبيات السابقة وت ةجديد

لروح العصر وسماته البارزة المتمثلة أساسا في عولمة االقتصاد وشمولية التبادل 
نرى محيدا عن إرساء قواعد تصور تربوي شمولي  وثورة اإلعالم والمعرفة، ال

أراد فعال  وهو التصور الذي إن. يطبعه التماسك واالنسجام واستشراف المستقبل
عندنا يؤدي رسالته ويقوم بدوره الكامل وخاصة على  أن يجعل النظام التعليمي

مستوى مواجهة رهانات القرن الجديد وتحدياته الكبرى، فعليه أن يوازن بين 
مجموعة كبيرة من المبادئ العامة التي تعكسها مرتكزات ثابتة وغايات كبرى 
والمطالب األساسية التي تترجمها مجاالت جوهرية للتجديد ودعامات حقيقية 

  :للتغيير وفي مقدمتها ما يلي
تحقيق العدل التربوي عبر توفير فرص متكافئة وحد أدنى من التعليم * 

األطفال بانتشالهم من الجهل واألمية وتمكينهم وبدرجة واحدة من الجودة لكل 
جعلهم سة واجباتهم الدينية والدنيوية ويؤهلهم لمماربالتالي من تعليم أساسي ي

مواطنين متزنين شغوفين بالعلم والمعرفة، يتسمون بروح المبادرة اإليجابية 
  .والتنافس الشريف
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ن المعارف وذلك بتمكينه م ل المتعلم محور منظومتنا التعليميةجع* 
والمهارات التي تساعده من جهة على تحصين شخصيته وهويته الثقافية وتسعفه 
من جهة أخرى على التعامل مع روح الحداثة أو ما أصبح ينعت بالعولمة 

  .الستيعاب مبتكراتها العلمية المذهلة وتسخيرها لفائدة مجتمعه
وأساليب تربية بطرق  ربط الغاية القصوى للمنظومة التعليمية المأمولة *

الكفاءات العالية وتنمية المهارات الخالقة القادرة على النهوض بأعباء التدبير 
. لميوالتأطير واإلسهام الفعال في مسيرة اإلنتاج العلمي والتطور التكنولوجي العا

يقوي لدى الجيل الجديد قدرات استيعاب سالذي  فجوهر مثل هذه المنظومة هو
لمعاصرة، وملكات الفكر النقدي التركيبي الحر، وقيم ووعي مستلزمات الحياة ا

  .الخ...الديموقراطية والعدل والتضامن واالنفتاح
تحقيق مبدأ المساواة من خالل تعميم التمدرس وتشجيع العلم في المجاالت * 

ليست  لف الشركاء والفاعلين بأن رسالة التربية والتعليماالستراتيجية وتحسيس مخت
وحدها بل هي من مسؤولية باقي المؤسسات االجتماعية  وقفا على المدرسة

فإلى جانب االهتمام بالفعل التربوي في بعده المدرسي البد من تحقيق . األخرى
نوع من التالؤم بينه وبين المحيط السوسيواقتصادي وذلك بالتركيز على بيئة 

لخدمات المتعلم المنزلية وعالقات المدرسة بكل من األسرة ومؤسسات اإلنتاج وا
  .داخل المجتمع

اعتبار أن االرتقاء بالذهنية التربوية العربية من طابعها الساذج إلى طابعها * 
، وبالتالي البد من العمل ةهادفهو الذي سيشكل رهان كل سياسة تعليمية العلمي 

على تحسين الوسائل البيداغوجية والموارد البشرية لتطويرها وجعلها أكثر نجاعة 
وح المبادرة واالبتكار وأكثر قدرة على إنتاج المعرفة عوض وتحفيزا على ر

  .استهالكها فقط
الوعي بأهمية الثورة التكنولوجية بمختلف مظاهرها المعلومياتية * 

إلى  بالمنظومة التعليمية العربية والتواصلية ودورها االستراتيجي في الرقي
لم تعد تشكل المصدر فالمدرسة . مستوى تحديات القرن الجديد ومستحقاته الكبرى
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الوحيد للمعرفة بل إن وسائل االتصال واإلعالم أضحت تلعب هي األخرى دورا 
  .ال يستهان به في هذا النطاق

، ليس وآفاقه المنشودة العربي اهنة على أن مستقبل التعليميمكن المر .2.3
مشروطا ال بأصالة الماضي وإنجازاته الخالدة وال بحداثة الحاضر وإبداعاته 

ال يمكنه أن يحقق أهدافه بدون المقاربة  حول سياسة هذا النظام فكل نقاش. لمذهلةا
  :الجدية لجملة من المسائل والقضايا الجوهرية وفي مقدمتها ما يلي

الحسم النهائي في مسألة اتخاذ المعرفة المتعلقة بالمحيط الطبيعي لإلنسان * 
من ففي إطار هذا الحسم يك. ةمرتقب عربي كهدف أول وأخير لكل سياسة تعليميةال

وتوجهاتها آمال  وأهدافه اطابق في مكوناتهالسبيل األنجع لبناء منظومة تعليمية ت
  .توجه إليه  الذي ثم بنيات وظواهر المجتمع ومطامح اإلنسان الذي تستهدفه

قادرة على تكوين الفرد وإعداده للمستقبل وعلى تحقيق اندماجه وتكيفه وعلى  
  .ه ومهاراته المختلفةاستثمار كفاءات

فإذا كان . االهتمام الفعلي بالتخطيط التنموي لمنظومة التربية والعليم عندنا* 
الجميع يتفق حول ما لهذا االهتمام من حاجة ماسة، فإن الرؤى والتصورات مهما 

سياسات  تباينت أو اختلفت تكشف على أن االتجاه الغالب عليها هو القول بغياب
وأمام هذه الحقيقة فقد تعددت الدعوات . ثل هذا التخطيطمضبوطة ودقيقة لم

بناء  وتضاعفت الشعارات منذ أوائل السبعينات من القرن العشرين، وذلك من أجل
مية ذات أساليب وطرق بيداغوجية قادرة على تكوين الفرد وإعداده منظومة تعلي

اته للمستقبل وعلى تحقيق اندماجه وتكيفه وعلى استثمار كفاءاته ومهار
  .)4(المختلفة

                                                 
  :إن جانبا من هذه الدعوات تعكسه كتابات باحثين أمثال  4
، األبحاث التربوية، "متطلباته ومعطياته األولية: البحث التربوي في البالد النامية"، )1973(عطية، نعيم  -

  .13-8. ت، ص صول، بيروالعدد األ
  .، الكويت"سياسته وأولوياته وخططه: البحث التربوي في العالم العربي"، )1983(الغنام محمد أحمد  -
 ، ص54، مجلة الباحث، العدد "من الواقع إلى حاجتها الملحة للبحث: التربية العربية"، )1992(جواد نظام  -

  .18-7. ص



 21 

هات استحضار مقومات اليباية يمكن اإلقرار وبدون الدخول في متا .3.3
الفلسفية بأن التربية القديمة كانت تربية األفراد والمبادرات  اوأسسه التربوية

الشخصية، بحيث يحملها ويرثها ويمولها أفراد معدودون وتتعرض مسيرتها في 
حين أن التربية الحديثة هي تربية المؤسسات  غالب األحيان للتوقف والنسيان، في

والمبادرات الجماعية، بحيث يؤطرها سياق اجتماعي واسع ويمولها محيط مديني 
عريض وينشرها مجتمع بأكمله، عن طريق مؤسسات محددة وفي إطار تقاليد 

فالدولة بمفهومها الحديث هي التي أصبحت . مدينية تكونت عبر العصور والحقب
وراء نجاح أي مشروع تربوي هادف ألنها هي التي تخططه وتهيئه تقف اليوم 

وتدعمه وتموله، بل هي التي تعمل على إنشائه وتحقيقه في حالة غيابه أو عدم 
  ).140-139، 1983: العروي(وجوده على الوجه المطلوب 

في  اوانتشاره منظومة التربة والتعليم  على هذا األساس يبدو أن توغل
تقال من مرحلة المبادرات التعليمية الفردية إلى يستلزم أساسا االنالوطن العربي، 
. التربوي الجماعي الذي يهتم به ويشارك فيه أغلب أفراد المجتمع مرحلة التخطيط

اجتماعي وثقافي مديني سياسي و أو النشاط الذي يحكمه سياق عنى ذلك التخطيطبم
لة وتتجه فيه اهتماماتهم ويؤطره مناخ تربوي وتعليمي يتواصل فيه الناس بسهو

نحو االبتكار واإلنتاج عوض الوقوف، كما هو حاصل عندنا اآلن، عند حدود 
  ).65، 1998: أحرشاو(المحاكاة واالستهالك 

 
2!��2 ا�f1�C+* �1X1  w!nV9%�� ا�R!+�9 ا��9 �cB ا�n9+$ إ�!�� ھ� �+O ا��9 � إن .4. 3

�B!ا#92/ا� �َX7��J�1  ا��J91./وح ا�69"!/ ا��+��  �ا�ُ� � ا��f1%�� ا��9إ��. وا��9.!/ ا��T]�� ا�

�T9%ى <![ دو�!�9�$ .��9]ك �T%��ت ا�8!��2 ا��9+!B�ا���T.�n ا���n!E� $� )*�69� �9  ر ا�

 ��oK�o\ ]ذا� x'%�ا �> �T6� أو أن R����ا �> �K�2 %ھ ��ا#����8 ا��E+� دون أن �k�1ل *

�� .W> w!8ن ا�8!�2. �@ا�!�ا�E9.و�!�ا��S�G �> 3E� �9 إ�!�� ھ� �+O ا��9 �cB أن �"%ن  � ا��9+!

���ء، '�درة *+�q�!a C و�Sا�S �!��8�~�و $!�B+� �"+� �1را���� )Taر<�1 و��� /�%n�1 و�

��ت ور.` رھ���ت ا�19�!� ا���98ا���E9�ا ), ��Sا%�  .و��!!�15 �
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  ا���ا��

  
_ ���L�و، ا�A/G9/)2005(أ�وا �>�TN�وا R+��/.!�، : .!�، ا��ا �!�19+� �!B!ار  رھ���ت ا92/ا���ا

��ة�B�ح ا�B1�ا ��Xn� ،�4ء!X�ا.  

_  ���L�و، ا�A/G2003(أ( ،)XT98�، ا�6"/ ا�9/.%ي ا��/.� ا����a/ .!3 '!%د ا�%ا'$ و���n` ا�

"���B� ،3+� ا��+%م ا�9/.%�� وا�861!�، ا���د"رؤى �/.%/EX�ا ����S ، :3.  

_  ���L�و، ا�A/Gھ/ة، )2003(أ�T�/.�، ا��%ط3 ا�ا �> F��E9�ھ/ ا�fو� �!�، ا��f1%�� ا��9+!

  .QA :113ون */.!�، ا���د

_  ���L�و، ا�A/G/.�ط، �71%رات ا#2!8"%)2000(أ�ا#2]��، ا R����ا �> ��  .، ا�9/.!� ا�%ا��

  

، مظاهر الثقافة العربية وشروط تحديثها، )أ1994(أحرشاو، الغالي  -
  .94-87. ، ص ص78د شؤون عربية، العد

، داللة العلم الحديث في المشروع الحضاري )ب1994(أحرشاو، الغالي  -
  .84-77. ، ص ص79العربي، شؤون عربية، العدد 

، "، بعض مالمح المنظومة التربوية العربية الحديثة)1998(أحرشاو، الغالي  -
  .96-86. ، ص ص95شؤون عربية، العدد 

  .، تقرير منشورات األمم المتحدة)2004(األهداف التنموية لأللفية _ 
، رؤية للعالم في القرن الحادي والعشرين ودور )1998(اإلمام، محمد حمود  -

، "نحو رؤى مستقبلية للتعليم في الوطن العربي"العرب فيه، ندوة 
  .المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مسقط، عمان

قدمية لبعض مشكالتنا الفكرية والتربوية، ، رؤية ت)1981(الجابري، محمد عابد  -
  .الدار البيضاء، دار النشر المغربية

، دراسات حول التربية في البالد العربية، )1987(الراوي، حسن مسارع  -
  .صيدا، المكتبة المصرية
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، عالم الفكر، "التربية ومستقبل األمة العربية"، )1988(الرشيد، محمد األحمد  -
  .12-8. ، ص ص2العدد 

، اإليديولوجيا العربية المعاصرة، بيروت، دار )1979(العروي، عبد اهللا  -
  .الطليعة

، ثقافتنا في ضوء التاريخ، بيروت، المركز الثقافي )1983(العروي، عبد اهللا  -
  .العربي

سياسته : البحث التربوي في العالم العربي"، )1983(الغنام، محمد أحمد  -
  .، الكويت"وأولوياته وخططه

استراتيجية محو األمية في "، )1976(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  -
  .16-11. ، بغداد، دجنبر، ص ص"البالد العربية

، عالقة التربية بالمجتمع وتحديد مالمحها )2000(اليوسف، أحمد ابراهيم _ 
  .1:، العدد29النوعية، الكويت، عالم الفكر، المجلدك 

  .2005، تقرير التنمية البشرية للعام )2005( تحدة اإلنمائيبرنامج األمم الم_ 
رؤية : ، نحو تربية أفضل ألجيالنا في القرن الجديد)2000(حنوش، زكي  -

. ، ص ص2000، ديسمبر 104لإلشكاليات والحلول، شؤون عربية، العدد 
161-190.  

ائي ، برنامج األمم المتحدة اإلنم)2002(تقرير التنمية الغنسانية العربية  -
  .والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

، أسئلة التعليم في إطار غصالح أنظمة التعليم في )2005(خليل، عبد الحيم _ 
  .، أبريل 1159:الوطن العربي، الحوار المتمدن، العدد

، العرب في القرن الحادي والعشرين، المستقبل )1998(رضا، محمد جواد  -
  .75-60. أبريل، ص ص، 230العربي، العدد 

التحدي الصعب : ، العرب والتربية في القرن الجديد)2000(رضا، محمد جواد  -
واالستجابات الممكنة، مجلة العلوم التربوية والنفسية، العدد األول، 

  .185-178. دجنبر، ص ص
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: تدريس العلوم والتكنولوجيا في البلدان العربية"، )1992(زعرور، جورج  -
  .36-7. ، ص ص16، التربية الجديدة، العدد "كالتهاتجاهاته ومش

  .، التربية في البلدان العربية، دار العلم للماليين)1974(عبد الدائم، عبد اهللا  -
، نحو فلسفة تربوية عربية، بيروت، مركز )1991(عبد الدائم، عبد اهللا  -

دراسات الوحدة العربية، عرض محمد جواد رضا، المستقبل العربي، 
  .154-146: ، ص ص1996، 212 العدد

، التربية العربية والقيم اإلنسانية، بيروت، المستقبل )1998(عبد الدائم، عبد اهللا  -
  .82-75. ، أبريل، ص ص230العربي، العدد 

متطلباته ومعطياته : البحث التربوي في البالد النامية"، )1973(عطية، نعيم  -
  .13-8. ل، بيروت، ص ص، األبحاث التربوية، العدد األو"األولية

عالم الفكر،  الكويت، ، الثقافة العربية وعصر المعلومات،)2001(علي، نبيل_ 
  .265:العدد

، تعقيب على بحث عالقة التربية بالمجتمع وتحديد )2000(عمار، حامد _ 
  .1:، العدد29م الفكر، المجلد مالمحها النوعية، الكويت، عال

المفاهيم : 1شرية في الوطن العربي، ج ، التمية الب)1992(عمار، حامد _ 
  .والمؤشرات واألوضاع، القاهرة، دار سينا للنشر

، مظاهر أزمة التربية في المجتمع العربي، )1993(فالوقي، محمد هاشم  -
  .152-143. ، ص ص74بيروت، الفكر العربي، العدد 

تجاهات ، نحو رؤية استراتيجية للتعليم في الوطن العربي، ا)1997(فرجاني،  -
  .الحاضر والمستقبل، القاهرة، مركز المشكاة للبحث

  ، التربية في القرن الحادي والعشرين، )1997(قاسم، بن صالح  -           
  .بيروت، مكتب اليونسكو اإلقليمي في الدول العربية

، أزمة التعليم العالي في الوطن العربي )2003(قاسم، محمد عبد اهللا_            
  .113: ات المعاصرة، القاهرة، شؤون عربية، العددوالتحدي

التطور التربوي "، )1988(مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية  -
  .، تحليل إحصائي، عمان"في الدول العربية
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، "من الواقع إلى حاجتها الملحة للبحث: التربية العربية"، )1992(نظام، جواد  -
  .18-7. ص ص ،54مجلة الباحث، العدد 

، السياسات التربوية في الوطن العربي، بيروت، الفكر )1997(وطفة، علي  -
  .90العربي، العدد 

" المستقبل"ى أين، عن ، التعليم في الوطن العربي إل)2005(مسعود، ظاهر_ 
  .يوليوز28البيروتية،


