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  الفصل األول

  تفاؤليةنظرة 

هــذه احلضــارة  ة اليوم جتعلنا ندرك أنّ ة دقيقة لواقع احلضارة اإلنسانيّ إن نظرة علميّ 
حندار يف الرتبية واألخالق ها يف املاضي القريب. فاالة بعد أن بلغت أوجبأزمة حادّ  مترّ 

 اأن يتســارع الحًقــمــن ال بــد لــه ، وهلــةألول  اا والذي يبدو بطيئًــعمومً بـي  الغر يف العامل
  يار.ليأخذ باحلضارة حنو الضعف واال

يار سبب سقوط احلضارات هو اال أنّ  )1(»املقدمة«بن خلدون يف كتابه ايذكر 
ن خلــــدون يف ويشــــارك ابــــ احلضــــارات وهــــو عامــــل مشــــرتك يف ســــقوط كــــلّ ، األخالقــــي
 شــرقًا وغربًــا، قــدميًا وحــديثًا، ســفة واملفكــرين والبــاحثنيذه عــدد كبــري مــن الفالمقولتــه هــ

  وغريهم.بـي، وأرنولد توين، وسارتربـي، من أمثال مالك بن ن
ا جيــري وحتلــيًال ملــ، من هذه املقوالت وغريها كثري حول أسباب سقوط احلضارات

، ومتقــّدًما ادً ا متجــدّ يأخذ بعدً ُعرى بني الدين والعلم نفصام الا نرى أنّ ، اليوم يف الغرب
  يار احلضارة الغربية.االدور األبرز يف ب ينهضو ، أكثر من أّي وقت مضى

رواد دور العبــــادة يف أوروبـــا وصــــل إىل درجـــة جعلــــت  عـــدد الكبــــري يف حنســـارفاال
ــا إقفــا، ذه الــدورعلــى هــ القــائمنيالعديــد مــن  ــ الً يقفلو ا للبيــع، اتاًم أو ، بــل ويعرضــو

جتماعيـــــة ومدنيـــــة اموســـــيقية ومراكـــــز خدمـــــة  إىل قصـــــور ومتـــــاحف وقاعـــــات ويـــــلتحلل
  خمتلفة.

وهـــي يف ، تظهـــر بوضـــوح وهـــذه الظـــاهرة قـــد بـــدأت منـــذ عشـــر ســـنوات أو أكثـــر
 يف جامعــة لوفــت الكاثوليكيــةمارك هوفا سور فزدياد ملحوظ. ففي دراسة أجراها الربو ا

يف املئة من البلجيكيــني  سنيمخكان حوايل   1967ل إىل أنه يف عام توصّ ، يف بلجيكا
ليصــل يف العــام ، الكــن هــذا العــدد تقلَّــص تــدرجييً ، سيذهبون يف أيام اآلحاد إىل الكنائ

رةنظ
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  .)2(يف املئة فقط مخسةإىل  2009
 يف املاضــي بــني الــدين والعلــم صــلمحــاوالت الفف، ويبــدو أن التــاريخ يعيــد نفســه

ااقد  ا وجمتمعا على ذلك مما كان جيــري يف أوروبــا  وال أدلّ ، نقلبت وباًال على أصحا
شــــتد اخلــــالف بــــني رجــــال ابــــالقرون املظلمــــة عنــــدما  الــــيت ُعرفــــت، يف القــــرون الوســــطى
مــن خــالل أهــل الســلطة واحلكــام ، لدرجــة أن رجــال الكنيســة عملــوا، الكنيسة والعلمــاء

ـــــم ، ونفـــــيهم وقـــــتلهم علـــــى حـــــبس عـــــدٍد كبـــــٍري مـــــن العلمـــــاء والبـــــاحثني، يف حينهـــــا أل
كتشــافات هــؤالء ا  أنّ ، قــعبعيــدٍة كــل البعــد عــن احلقيقــة والوا، وألســباٍب واهيــة، اعتقــدو ا

م إليــه مــن ، العلمــاء والبــاحثني م الروحيــة وتضــعف إميــان النــاس مبــا يــدعو ــّدد ســلطا
ه فإنـّـ، مهما مسا وعــال وتقــّدم، وغاب عنهم أّن عقل اإلنسان املخلوق، إمياٍن بالغيبيات

الــــذي أعطــــاه العقــــل ليــــدرك بــــه مــــا حولــــه مــــن ، ت خالقــــهال يســــتطيع أن يــــدرك قــــدرا
وليــؤمن بالغيبيّــات ، الالت عليهاوليستنتج الظواهر الكونية بالدّ ، احملسوسات واملاديات

ــا خالقــه. فشــهدت تلــك  ا ا وثقافًيــا علمًيــحنطاطًــايــارات سياســية و االفــرتة كمــا جــاء 
ســتمّرت حــىت القــرن او ، دأت يف القرن السادس امليالديب، أهلية متنقلة اوحروبً ، امتزايدً 
  حنطاط العلمي يف أوروبا.وُعِرف هذا العصر بعصر اال، س عشراخلام

فهــو مــا ، ن والعلــمالفصــل بــني الــدينتــائج أمــا املثــل الثــاين للداللــة علــى الفشــل يف 
ورفــٍض ، لــمدعــوٍة إىل العمــن ، شــرتاكية يف روســيا يف مطلــع القــرن العشــرينرافق الثورة اال

كمــــا كــــان يقــــول كــــارل مــــاركس. فُهــــّدمت   »بو الــــدين أفيــــون الشــــع«عتبــــار او ، للــــدين
نتشـــر اإلحلـــاد والكفـــر. هـــذا مـــن او ، وقـُّيـــدت دعـــوة رجـــال الـــدين، اجدالكنـــائس واملســـ

ارس واملكتبــــات فُبنيــــت املعاهــــد واجلامعــــات واملــــد، أمــــا علــــى الصــــعيد العلمــــي، ناحيــــة
ومت تشـــــجيع العلمـــــاء وإكـــــرامهم وتقـــــديرهم ، انيـــــةنطلقـــــت املشـــــاريع العمر او ، الضـــــخمة

ومل حيقـــق أهدافـــه يف الوصـــول إىل رفـــاه ، ليصـــلوا إىل القمـــر. ولكـــن ذلـــك مل يـــدم طـــويالً 
ـــــه املاديـــــة ألنـــــه ترافـــــق مـــــع خـــــواٍء روحـــــيٍّ ، اإلنســـــان وإشـــــباع حاجاتـــــه املتزايـــــدة وكفايات

ايــة القــرن شــرتاكياال وعقائدي. فانقلب الناس على النظام ــم ، قبــل  وأول مــا فعلــوه أ
وتــــرميم القــــدمي منهــــا. فتنامــــت أعــــداد ، بــــدأوا بتشــــييد الكنــــائس واملســــاجد مــــن جديــــد

م  ، وبأعــداٍد كبــرية، وعــادوا يؤّمــون املعابــد مــن جديــد، املؤمنني بسرعة قياسية كــانوا وكــأ
ضــة علميــةإيف غربٍة قسريٍة عنها. أي  ســرعان مــا ، ن الدعوة إىل العلم وما رافقهــا مــن 
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ــا ، ل أقــل مــن قــرٍن مــن الزمــاناوت خــالــ فأصــبحت ماديــًة ، نفصــلت عــن الــديناأل
  خالية من األهداف اإلنسانية والقيم السامية.، ضةً حم

العلمــــي هــــي عالقــــة تكامليــــة ن العالقــــة بــــني الــــدين والتطــــور إأخلــــص إىل القــــول 
ة مســتقّرها وليســت عالقــة متوازيــة أو متقابلــة. فالــدين هــو عقيــدة إميانيّــ، متــداداوعالقــة 

م، القلب والفؤاد م ومعــامال . وهو تشريٌع ملا جيب أن تكون عليه حياة البشر وعالقا
  واألصول والثوابت يف الدين ال تقبل التغيري أو التبديل أو الزيادة أو النقصان.

العقل. فالعقــل ينمــو مــع اإلنســان ه ومستقرّ ، أما العلم فهو مثرة من مثرات العقيدة
يبقـــى يف اجملتمـــع ، . والعلـــم هـــو نتـــاج العقـــلامث يشـــيخ وميـــوت معـــه أيًضـــ، طـــور معـــهويت

د علــى الشــق الثــاين يف اهلــدف مــن وليؤّكــ، اليكــون تراكميًــ، بعــد مــوت صــاحبه اإلنساين
  خلق اإلنسان أال وهو عمارة األرض.

  نهيار الحضارة الغربيةاعوامل ومؤشرات 
ــ ومــع ، دي اإلنســانة بــني يــمــع وصــول التطــور العلمــي إىل جعــِل العــامل قريــة كوني

ومــا ، تصــاالتحصــل يف إطــار ثــورة املعلومــات واال ســبوق الــذياملغــري التقــدم العلمــي 
ـــا أمـــام اجلميـــع بـــدون  نفجـــار املعرفـــةارافقهـــا مـــن  وذلـــك يف الربـــع ، ســـتثناءاوفـــتح أبوا

، اإلشــارة إىل ذلــككمــا ســبقت ،  نــرى أن ذلــك كــان يرتافــق، األخري من القــرن العشــرين
وغياب لألهداف والغايات واملثــل اإلنســانية الــيت فطــر اهللاُ ، لتزام الديينع يف االمع تراج

  ها يف صلب العقيدة اإلميانية اليت دعت إليها الشرائع السماوية.لَ عَ جَ ، و الناَس عليها
مــن ، نطلقــت بعــد القــرون املظلمــةاوإن ، ن احلضــارة الغربيــةإ، لــذلك ميكننــا القــول

ـــا ســـرعان مـــا حتولـــت عـــن خـــالل املـــدارس التبشـــريية و  اجلمعيـــات الدينيـــة والتعليميـــة. فإ
خاضــــعًة و ، ها وغايتهــــاؤ مبــــد، القريــــب دون غــــريه اإلنســــانُ ، لتكــــون حضــــارةً ، مســــارها

وبالتــايل فهــي بعيــدة كــل البعــد ، ن ال يكون عاِلماً واملتديّ ، انً ملقولة: العاِمل ال يكون متديّـ 
مية موجهــة إىل مجيــع حلضارة اإلسالعن أن تكون حضارة إنسانية شاملة (كما كانت ا

  مسلمهم وغري مسلمهم).، عربيهم وأعجميهم، ستثناءالناس بدون ا
واملؤشرات على ذلــك كثــرية ، حندار واألفوللك كان ال بد هلذه احلضارة من االلذ

  نذكر منها:، جداً 
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ومــرض ، كمــرض الســيدا،  نتشــارة االاألمــراض الواســع :علــى الصــعيد الصــحي  ●
مـــرض كوقـــد أوجبـــت  ، ا الطيـــور وغريهـــانــــز ا اخلنـــازير وأنفلو نــــز وأنفلو ، جنـــون البقـــر
ا نـــــز وكــــذلك مــــرض أنفلو  -إعــــدام عشــــرات املاليــــني مــــن األبقــــار ، جنــــون البقــــر

نتشـــار هـــذه مـــن املنظمـــات العامليـــة لوضـــع حـــٍد اليف حمـــاوالت حثيثـــة  - الطيـــور
 الفآلوعلى الرغم من ذلــك فقــد طاولــت هــذه األمــراض ا .األمراض بني البشر

يضــاف إىل ذلــك ظهــور  مــن البشــر وتســببت يف وفيــات عــدد غــري قليــل مــنهم.
فريوس مشالينربغ (نسبة إىل القرية األملانيــة الــيت ظهــر فيهــا هــذا الفــريوس يف العــام 

ات لــدى ويتســّبب يف تشــوه، ). وهو يضرب احليوانات يف مشــال أوروبــا2011
بقــــار والغــــنم واملــــاعز ومنهــــا . واألجنــــة يف قطعــــان األاحليوانــــات املولــــودة حــــديثًا

ــــــا ٪ 20-50 . كمــــــا تســــــبب يف إخنفــــــاض كبــــــري يف مســــــتوى إنتــــــاج يولــــــد ميًت
ــــــه إىل عــــــن إمكانيــــــة ا، عــــــرف شــــــيٌء حــــــىت صــــــدور التقريــــــراحلليــــــب. وال يُ  نتقال

  .)3(اإلنسان
اجلوانــب البيئيــة يف كــل مــا أفرزتــه احلضــارة الغربيــة مل تــراع  :علــى الصــعيد البيئــي  ●

بل علــى العكــس مــن ذلــك فالــدول ، هائل علميٍّ  وتطورٍ  ،متقدمة من صناعاتٍ 
مجيـــع املـــؤمترات الـــيت يف بـــل و ، 2008عـــام اجن الغربيـــة جمتمعـــة يف مـــؤمتر كوبنهـــ

للتغيــري ، ذريــة وعمليــةج الً م حلــو مل تســتطع أن تقــدّ ، 1972م ســبقتها منــذ العــا
تج ينــ ومــا، مــا أدى إىل ثقــب طبقــة األوزون كــلّ أن تتجنّــب  و ، احلاصــل يف البيئــة

املســاحات املتصــحرة يتجلــى يف مزيــد مــن ، يعــن ذلــك مــن تــدهور وتلــوث بيئــ
 رتفاع يف منسوب مياه بعض البحار (البحر املتوسط وحبر قزوين).او 

أت يف أمريكــــا يف العــــام أثبتــــت األزمــــة املاليــــة الــــيت بــــد :علــــى الصــــعيد المــــالي  ●
ظاياها ت شــوطالــ، يــار وإفــالس إحــدى املؤسســات املاليــة فيهــاامــع ، 2008

ا تطال العديد من الدول األوروبيــةاوال تزال ، ستثناءابدون ، العامل أمجع  رتدادا
يــار اال علــى الــرغم مــن مضــي مــا يزيــد ، قتصــاديمهددة أنظمة هذه الدول باال

هشاشــة النظــام  أيًضــا أثبتت هذه األزمة . كماهاثسنوات على حدو  ثالثعلى 
إىل عمليــات ماليــة  مــا حصــلقتصاد أسباب اال، ويُرجع علماء، أمسايل العامليالر 

جتــدر اإلشــارة و احملّرمــة وفــق الشــريعة اإلســالمية).  ينمشــبوهة (عمليــات بيــع الــدّ 
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بـــل ســـبقها عـــدد مـــن األزمـــات ، ليســـت األوىل مـــن نوعهـــا، إىل أن هـــذه األزمـــة
املتالحقة منذ بدايات القرن العشرين. ولكن هذه األزمة كانت هــي األقــوى وال 

 شك.
، اموًمـــوالعـــامل ع اخصوًصـــبــــي إذا كـــان العـــامل الغر  :قتصـــاديد االلصـــعيعلـــى ا  ●

بســبب التغــري املتمــوج ، ســات بــني احلــني واآلخــريعــاين مــن البطالــة وإقفــال املؤسّ 
هــذه املعانــاة قــد زادت حبــدة غــري مســبوقة بعــد األزمــة  نّ فــإ، قتصــاد الرأمســايللال

يني مــن العمــال واملــوظفني وقد ألقــت هــذه األزمــة بــاملال، 2008املالية يف العام 
تــل نتشــرت الســرقات وأعمــال العنــف والقاف، عرضــة للجــوع واملــرض،  الشوارعيف

، ن املــدن األوروبيــةستنكار يف عدد كبري مبسبب ذلك. كما بدأت مسريات اال
وقــد ســارت  قتصادي وسياسة الشركات واملصارف الكــربى فيهــا.ضد النظام اال

شــارك فيهــا ، يف العــامل بلــًدا 82دينــة يف م 950يف أكثــر مــن ظــاهرات هــذه الت
الشــارع  -»إحتلــوا وول ســرتيت«حتــت شــعار ، عشــرات املاليــني مــن املــواطنيني

 تشـــرين األول يوًمـــا 15وا جبعـــل يـــوم وطـــالب -الـــذي يعتـــرب رمـــز األســـواق املاليـــة 
املؤسســــات املاليــــة للتضــــامن العــــاملي ضــــد جشــــع وفســــاد الطبقــــة املهيمنــــة علــــى 

  من سكان العامل. ٪1واليت ال يتجاوز تعدادها الـ، د العامليقتصاالكربى واال
ا أصــبحت أن العالقــات األســرية عموًمــيف ال شــك  جتمــاعي:علــى الصــعيد اال  ●

وارتفاع نسبة الطالق واحنسار الكثــري مــن  فرتاجع نسبة الزواج، التفككبمصابة 
بــادئ وتطبيــق م، وضــياع تكــافؤ الفــرص، فرص العمل بسبب األزمات املتالحقة

 .جتمــاعيملــا جيــري علــى الصــعيد اال ةخطــري  كلهــا مؤشــرات،  العدالة االجتماعيــة
فــإن اجملتمــع بأســره يصــبح ، وإذا تفككــت هــذه النــواة، والعائلــة هــي نــواة اجملتمــع

ذلــك مــا جيــري يف العــامل  وخــري دليــل علــىحنــالل والرتاجــع. بالتفكــك واال امهددً 
املخــــالف جلميـــــع الشــــرائع الســـــماوية  مــــن مســـــاح لــــزواج املثليـــــني، اليـــــومبـــــي، الغر 

ا مــن أمريكــا الــيت بــدأت بالســماح بــذلك واليــة بــدءً ، وللفطــرة اإلنســانية عموًمــا
وكانــت واليــة نيويــورك قــد مسحــت بــذلك يف شــهر تشــرين الثــاين مــن ، خرىأتلو 

ثنـــــائي مثلــــــي يف اليــــــوم األول للبــــــدء  800ومــــــن املتوقــــــع زواج ، 2011العـــــام 
ذا التشريع. أم إذ مسحــت بــذلك ، ا إيسلندا فقد سبقت واليــة نيويــوركبالعمل 
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ــذا التشــريع تزوجــت رئيســة ، 2010يف حزيران  ويف اليوم األول للبدء بالعمــل 
مــــن املتوقــــع أن تســــمح بريطانيــــا بــــذلك قبــــل العــــام كــــان وزرائهــــا مــــن رفيقتهــــا. و 

 ة باملساواة.نيكما صرحت وزيرة الدولة املع،  2015
أن احلـــروب الـــيت تقـــوم بـــني الـــدول هـــي يف شـــك  ال علـــى الصـــعيد السياســـي:  ●

يف العقــد األول مــن القــرن  اولعــل آخرهــ، اوآخــرً  الً حــروب مــن أجــل الثــروات أو 
ولعــل الــدوافع ، كانــت احلــرب علــى العــراق واحلــرب علــى ليبيــا،  الواحــد والعشــرين

ثــروات  مــن ملا يف هــذين البلــدين، احلربني ال ختفى على أحد اقتصادية يف كلتاال
بالفتوحــات اإلســالمية الــيت خاضــها املســلمون يف عهــد  ة وغريهــا. ومقارنــةً نفطيــ

فقـــد كـــان نشـــر الـــدعوة اإلســـالمية هـــو اهلـــدف ، ومـــا تبعهـــا، اخللفـــاء الراشـــدين
م. وشــــتّ  م وغــــزوا بــــني مــــا رافــــق الفتوحــــات  اناألول واألمســــى يف مجيــــع فتوحــــا

ومــا رافــق ، والعجــائزاإلسالمية وما فيها من تعامل إنساين مع األطفــال والنســاء 
ب ثرواتٍ ، وقتلٍ ، حروب القرن الواحد والعشرين من ظلمٍ   وتشريد...، و

، ة املعلوماتية أبواب املعرفــة علــى مصــراعيهار و فتحت ث على الصعيد األخالقي:  ●
يف  حــــىت بلغــــت فانتشــــرت املواقــــع اإلباحيــــة، صــــاحلها وطاحلهــــا، خريهــــا وشــــرها

حتظــى بعــدٍد كبــري مــن الزائــرين مــن و ، مليــون موقــع 4,2 بعــض اإلحصــاءات إىل
ويـــذهب ، املـــراهقني والشـــباب الـــذين مل حتّصـــنهم تربيـــة دينيـــة أو أخالقيـــة وازعـــة

علــــى الشــــبكة  أن هــــذه املواقــــع هــــي األكثــــر رواًجــــا وتســــويًقا بعــــض احملللــــني إىل
ملبيعــات اإلباحيــة علــى العنكبوتيــة. ويــذكر أحــد املواقــع اإلحصــائية بــأن حجــم ا

 مليار دوالر. 4,9 الشبكة بلغ
مـــن ناحيـــة أخـــرى فقـــد هـــبط املســـتوى األخالقـــي والشـــعور اإلنســـاين عنـــد بعـــض 

 جلنــود د نقلــت بعــض وكــاالت األنبــاء فيلًمــا مصــورًافقــ، الغــربيني إىل حــدود الالمعقــول
، يف أفغانســتان، مريكــيآخــر جلنــدي أ وفيلًمــا، ةللتسلي أمريكيني يف العراق يفجرون كلًبا

  ثانية!! 30بأقل من  الً قتي وف فريديهعلى خر  ينهال ضربًا
ويــذكر العديــد مــن ، وأمــا موضــوع تعــاطي املخــدرات فهــو يفــوق الوصــف واخليــال
مليــون إنســان  200املواقــع اإللكرتونيــة بعــض اإلحصــاءات الــيت تشــري إىل مــا يزيــد عــن 

، ة يف العـــامل بعـــد الـــنفط والســـالحثالـــث جتـــار  وتعتربهـــا، يتعـــاطون املخـــدرات يف العـــامل
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مليـــــار دوالر  600لـــــغ قيمتهـــــا وتب، مـــــن حجـــــم التجـــــارة العامليـــــة ٪ 8تشـــــكل ث حيـــــ
ن القرن العشرين قد . وأوضح تقرير صادر عن األمم املتحدة أن النصف الثاين مسنويًا

وأن األرقــــام العامليــــة ، لتعــــاطي املخــــدرات والعقــــاقري غــــري القانونيــــة شــــهدا انتشــــارًا كبــــريًا
بســبب تعــاطي املخــدرات.  2000وا يف عــام ألــف فــرد توفــ 200أوضحت أن حوايل 

 يفكما أوضــح التقريــر اإلرتبــاط الوثيــق بــني تعــاطي املخــدرات واألمــراض اخلطــرية املــؤثرة 
  .)4(الصحة العامة

قديرات األمــم املتحــدة حــول ويف تقرير للجنة العاملية ملكافحة املخدرات تضّمن ت
كمــا زاد ،  2008و 1998ي ا بــني عــامباملئــة مــ 35ســتخدام األفيــون مبقــدار زيــادة ا

  .)5(باملئة 8,5باملئة والقنب مبعدل  27ستخدام خمدر الكوكايني مبعدل ا
مـــن خمتلـــف اجلـــرائم الـــيت تقـــع يف بريطانيـــا هلـــا  ٪ 75إىل أن  ري األرقـــام أيًضـــاوتشـــ

األمريكــي إىل أن مــا ال بـــي حتــاد الطرات. كمــا يكشــف املــؤمتر الســادس لالعالقة باملخــد
أخــرى مــن املخــدرات  اطون الكوكــايني واألفيــون وأنواًعــاف طبيب يتعيقل عن أربعة آال
  .)6(إىل حد اإلدمان
، جيــه الرتبــويتشــار املخــدرات يف الوســط املدرســي املتــزامن مــع قلــة التو كمــا أن ان

قد زاد يف أعمال العنف املدرسي. ولقد أظهرت النتائج اإلحصائية  بل وانعدامه أحيانًا
ــا اهليئــة العل يــا للمــدارس القوميــة يف أمريكــا عــن العنــف يف املــدارس األمريكيــة الــيت أجر

، مـــن مـــوظفي مـــدارس الضـــواحي ٪54موظـــف إداري أن  2216نـــة قوامهـــا علـــى عي
مــن مــوظفي مــدارس املــدن قــد ذكــروا أن أحــداث العنــف يف مدارســهم يف  ٪ 64وأن 
 Nationalتفــوق بكثــري األحــداث الــيت حــدثت قبلهــا خبمــس ســنوات ( 1993ســنة 

School board Association 1994()7(.  
يــار يف احلضــارة الغربيــةأنه مبــوازاة عوامــل الضــيف ال شك  نــاك عوامــل ه، عف واال

ل ومــا يرافــق ذلــك التقــدم العلمــي املتواصــ، منهــابــدورها نــذكر  قوة وتقدم ال تزال تنهض
ينــتج عنهــا ة الدميقراطيــة ومــا واملمارســ، خرتاعــات نافعــة تفيــد اإلنســانيةمن اكتشافات وا

  اهة يف احلكم والوظيفة وغري ذلك.نـز واألمانة وال، ختيار األفضلمن ا

  :نهوض الحضارة اإلسالمية من جديد عوامل
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زديــــاد وبــــوترية خــــذة بااليــــار احلضــــارة الغربيــــة آاعوامــــل   لنــــا أنّ م يتبــــّني ا تقــــدّ ممّــــ
ــوض احلضــارة اإلســالمية جديــد.  بــدأت تتكــون مــن، متســارعة. باملقابــل فــإن عوامــل 

قد ظهرت مثارهــا يف ، اليت بدأت يف أواخر القرن العشريناملعاصرة فالصحوة اإلسالمية 
والقنــوات الفضــائية ، زديــاد. فــاإلعالم الــدييناعلــى  أيًضــا هــيو القــرن الواحــد والعشــرين 

هــذه القنــوات اإلســالمية علــى منــو مطــرد والــدعاة الــذين يظهــرون بشــكل مســتمر علــى 
واملواقـــع ، وتالميـــذهم همومريـــدو  وهلـــم روادهـــم، يف عـــامل الـــدعوةالمعـــة  اأصـــبحوا وجوًهـــ

والكتــب ، اد من الزوار يوميً يمتزا حتظى بعددٍ بعد يوم و  تزداد يوًمااإلسالمية اإللكرتونية 
حصــائيات.  كمــا تشــري إىل ذلــك مجيــع االبـــي،  لعر يف العــامل ا االدينيــة هــي األكثــر رواًجــ

اشـــئة. وإذا كـــان رواد املســاجد يف أواســـط القـــرن يف نفــوس الن اا كبـــريً لـــك تــرك أثـــرً كــل ذ
فــإن عــدد الشــباب يف املســاجد قــد ، اعمومً   يف السنّ عننيالعشرين هم من الرجال الطا

أن الصــــحوة تزايــــد بشــــكل ملحــــوظ يف اآلونــــة األخــــرية ممــــا يشــــري وبشــــكل واضــــح إىل 
ا اجلليــة علــى ا، بعــد يــوم ااإلســالمية تتفاعــل يوًمــ حلــوادث وهــي وال شــك تــرتك بصــما

، بـــدأت مـــع الثـــورة يف تـــونسوالـــيت ، واإلســـالميبــــي األخـــرية الـــيت جتـــري يف العـــاملني العر 
نتصـــاٍر واضـــح للقـــوى اإلســـالمية امـــع ، غـــري قليـــل مـــن الـــدول العربيـــة لتنتشـــر يف عـــدد

  املعتدلة فيها.
ســــتعباد الفكــــرّي اللــــذين كانــــا ر املعــــرّيف واالوقــــد أثبتــــت هــــذه احلــــوادث أّن اَحلْجــــ

بفضــل تيســري ، مــن النفــوس كمــا يف الواقــع الً ى األّمة اإلسالمية قد زاال فععلمفروضني 
كمــا ،  شــار هــذه املعرفــةنتملعرفة. وسامهت مواقــع التواصــل االجتمــاعي يف ســهولة اُسُبل ا

والتحــرك ، احلد األدىن مــن التخطــيط املشــرتك والتنظــيم اهلــادف، ذاته الوقت حققت يف
 ومــن مث، أجــل القضــاء علــى االســتبداد السياســي مــن، لفئــة الشــباب خصوًصــا، لســريعا

  .تصادي واالجتماعي والتنموي عموًماقروج من شرنقة التخلف الفكري واالالبدء باخل
 يف البدايــة الــيت أشــرنا إليهــا للحضــارة الغربيــة ويف الوقــت عينــه فاألزمــات املتالحقــة

املعــريف الواســع الــذي  نفجــاروتزامنهــا مــع االيف العقد األول من القرن الواحد والعشــرين 
 للعلمــاء والبــاحثني واملفكــرين ت وأوحــتمشل العامل كله ومجيــع جوانــب احليــاة فيــه عّجلــ

حبثًــا ومتحيًصــا ، طالع علــى الــدين اإلســالمي ومــا فيــه مــن تشــريعات مقابلــةباال الغربّيني
حيـــدث يف العـــامل. فوجـــدوا فيـــه مـــا يشـــفي عـــن املســـببات كمـــا عـــن احللـــول ملـــا  وتفتيًشـــا
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مــا جيــري يف  دون -إذا مــا طُّبقــت  -حتــول، وحلــوٍل ناجعــة، لهم من مبــادئ ناصــعةٍ ليغ
رذيلــة وحــروب نتشــار للاومشــاكل بيئيــة و ، وأمراٍض مستشــريةقتصادية االعامل من كوارث 

  .عبثية وإجرام وإرهاب
ـــــــعفبُ  ـــــــة العامليـــــــة كتـــــــب  دْي رئـــــــيس حتريـــــــر جملـــــــة  »بـــــــوفيس فانســـــــون«األزمـــــــة املالي

أظـــن أننـــا حباجـــة « :يقـــول فيـــه »البابـــا أو القـــرآن«بعنـــوان  افتتاحًيـــا الً امقـــ »تشـــالينجر«
، لفهــم مــا حيــدث بنــا ومبصــارفنا، أكثر يف هذه األزمة إىل قراءة القرآن بــدالً مــن اإلجنيــل

وأحكـــاٍم  رتام مـــا ورد يف القـــرآن مـــن تعـــاليمَ حـــاون علـــى مصـــارفنا ألنـــه لـــو حـــاول القـــائم
، ا وصل بنا احلال إىل هذا الوضع املزريملو ، اتمن كوارث وأزم بنا ا حلّ مَ لـ، وطبقوها

  .»ألن النقود ال تلد النقود
رئــــيس حتريــــر ، Roland Laskine كتــــب روالنــــد الســــكني،  ويف اإلطــــار ذاتــــه

ــــا الً مقــــا »لوجورنــــال دفنيــــانس«صــــحيفة  هــــل تأهلــــت وول ســــرتيت «بعنــــوان:  افتتاحًي
إلســالمية يف اجملــالني الشريعة ا. ينادي فيه بضرورة تطبيق »عتناق الشريعة اإلسالمية؟ال

ــز أســواق العــامل قتصــادي لوضــع حــدٍّ املــايل واال مــن جــرّاء التالعــب ، هلــذه األزمــة الــيت 
  .)8(ة غري املشروعةبقواعد التعامل واإلفراط يف املضاربات الومهيّ 

إن هــــــذا الــــــدين «رجــــــل القــــــانون الفرنســــــي املعاصــــــر:  -ويقــــــول مارســــــيل بــــــوازار 
 الظهــور يف العــامل املعاصــر بوصــفه أحــد احللــول للمشــكالت الــيت (اإلســالمي) يعــود إىل

مــن  -إن يف وســع العــامل اإلســالمي «: ويقــول أيًضــا» يطرحها مصــري اإلنســان واجملتمــع
وأنــه  »أن يقــدم مشــاركة أساســية يف تكــوين اجملتمــع الــدويل املرتقــب -بــني عــوامل أخــرى 

  .»العاملية احلديثةيبدو أحد العوامل املمكنة اهلامة يف اإلنسانية «
وهـــي أعلـــى هيئـــة ، اهليئـــة الفرنســـية العليـــا للرقابـــة املاليـــة أصـــدرت، وإىل مثـــل ذلـــك

والبيــوع ، ةيقضــي مبنــع تــداول الصــفقات الومهيّــ اقــرارً ، ىن مبراقبة نشــاطات البنــوكة تعرمسيّ 
ــة الــالرمزيّــ ــا النظــام الرأمســايل و يت يتمّي أيــام ال شــرتاط التقــابض يف أجــٍل حمــّدد بثالثــة از 

  .)9(أحكام الشريعة اإلسالميةوهو ما يتطابق مع ، أكثر من إبرام العقد
كمـــا أقـــرت جلنـــة الشـــؤون املاليـــة يف جملـــس الشـــيوخ الفرنســـي أن النظـــام املصـــريف 

مــريح للجميــع ، الــذي يعتمــد علــى قواعــد مســتمدة مــن الشــريعة اإلســالمية، اإلســالمي
للمؤسســـات واملتعـــاملني يف اللجنـــة مسحـــت و ، غـــري مســـلمني مكـــانوا مســـلمني أأســـواء 
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  األسواق املالية بالتعامل مع نظام الصكوك اإلسالمية يف السوق الفرنسية.
قــــد أثــــارت هــــذه املوجــــة مــــن  2008وإذا كانــــت األزمــــة املاليــــة العامليــــة يف العــــام 

ــــا، الــــردود املباشــــرة يــــار احلضــــارة الغربيــــة اأضــــاءت يف الوقــــت ذاتــــه علــــى عوامــــل  فإ
، مثــــل برناردشــــو، يف هــــذا اجملــــال، يف املاضــــي، مــــا كتبــــه البــــاحثون الغربيــــونو ، األخــــرى

، ورينيــه جينــون، وروجيــه جــارودي، وكــولن ولســون، وجــان بــول ســارتربـــي، وأرنولــد توين
علــى أن احلضــارة الغربيــة قــد بــدأت مرحلــة  ادامغًــ الً غريهم كثري... شّكل دلــيوشبخلر و 

وعـــــودة الـــــروح إىل منـــــٍو جديـــــٍد للحضـــــارة ، اإلحنـــــدار لصـــــاحل فهـــــم الشـــــريعة اإلســـــالمية
  اإلسالمية.

(أســـتاذ التـــاريخ يف جامعـــة أكســـفورد بــــي وذهـــب كـــل مـــن برناردشـــو وأرنولـــد توين
) إىل أن احلضـــارات تســـقط يف اللحظـــة الـــيت »ســـتجابةالتحـــدي واال«وصـــاحب نظريـــة 

  .)10(يشعر فيها اإلنسان أن قّوته أشد من قّوة الدين
عــــداد و مطــــرد ألغربيــــة لفهــــم الشــــريعة اإلســــالمية مــــع منــــوترتافــــق هــــذه الــــدعوة ال

وتــه وعملــه ودع هولكٍل منهم نشــاط، الذين يعتنقون اإلسالم الغربيني الباحثني واملثقفني
 نبـــويٍ  أو حـــديثٍ ، قرآنيـــة آليـــةٍ  علمـــيٍ  أن إميانـــه كـــان بفضـــل إعجـــازٍ ا خصوًصـــ، إىل اهللا
ا ا صـــلبً ســـخً فجـــاء إميانـــه را و غـــري ذلـــك.أو فهـــٍم ملقاصـــد التشـــريع اإلســـالمي أ، شـــريف

  واألمثلة على ذلك كثرية. .فهو يدعو إىل اهللا على بصريٍة وهدىً ، امتينً 
بنســبٍة هــي ، مــع ازديــاد متواصــل ألعــداد املســلمني يف العــامل، اويرتافــق ذلــك أيًضــ

علــى موقـــع دراســة إحصــائية  كمــا تشــرياألعلــى باملقارنــة مــع بــاقي الــديانات األخـــرى.  
Google  وباملقابـــل ، ٪1,66ين إىل أن زيـــادة عـــدد املســـلمني يف العـــامل تبلـــغ اإللكـــرتو

الــــدايلي تلغــــراف  ويشــــري تقريــــر لصــــحيفة، ٪1,07فــــإن زيــــادة عــــدد املســــيحيني تبلــــغ 
حتمـــال أن يتفــــّوق عـــدد املســــلمني علـــى ســــواهم يف معظـــم دول أوروبــــا الربيطانيـــة إىل ا

  الغربية يف منتصف القرن احلايل (الواحد والعشرين).
جـــرة عـــدد  أضـــ كبـــري مـــن ف إىل ذلـــك أن العوملـــة اجلديـــدة قـــد ســـامهت بـــدورها 

ممـــــا يزيـــــد يف انتشـــــار ، وراء فـــــرص العمـــــل املعروضـــــة هنـــــاك ااملســـــلمني إىل الغـــــرب ســـــعيً 
ففي فرنسا يرتاوح عدد املســلمني اليــوم بــني ، املسلمني يف الدول الغربية بشكل ملحوظ

نســـي كلـــود غيـــان فـــإن هـــذا التزايـــد وحســـب وزيـــر الداخليـــة الفر ، ماليـــني مســـلم 6و 5



  نظرة تفاؤلية     128

  

ر حــذّ  الــدايلي تلغــراف الربيطانيــة تقريــرً . وقــد نشــرت صــحيفة ا»خيلــق مشــكلة لفرنســا«
ة مرد للجاليـــات املســـلل يف تزايـــد مطّــتتمثّــ، ةة دميوغرافيّـــأوروبـــا تواجــه قنبلـــة زمنيّــ مــن أنّ 

خــالل العقــدين املهاجرة مما يهدد تلك القــارة بتغيــريات جذريــة ال ميكــن تــدارك أبعادهــا 
  املقبلني.

جتـــدر اإلشـــارة إىل أن هـــذه اجلاليـــات اإلســـالمية يف الغـــرب حتـــافظ علـــى إلتزامهـــا 
وذلــــك يف ظــــل احلريــــات الــــيت ، بالــــدين اإلســــالمي كمــــا لــــو كانــــت يف بالدهــــا أو أكثــــر

ادهــــــا الــــــذين تزيــــــد أعــــــدادهم علــــــى فاملســــــاجد تغــــــص بروّ ، توفرهــــــا األنظمــــــة األوروبيــــــة
ويف بعضـــها ، دة فيلجـــأون إىل الشـــقق ومراكـــز األنديـــة الثقافيـــةســـتيعاب يف مـــرة واحـــاال
ؤدي فروض اجلماعة كصالة اجلمعة والعيدين وتراويح العشاء يف رمضان على دفعتــني ت

باإلضــافة إىل النشــاطات الدينيــة والدعويــة الــيت يشــارك فيهــا اآلالف ، أو ثــالث دفعــات
  من املسلمني يف الغرب.

يا لتبعــث يف نفــوس نتشــار موجــة اإلســالمافوباو ، 2001وجــاءت حــوادث أيلــول 
طـــــالع علـــــى الـــــدين اإلســـــالمي ا حـــــب االا واملثقفـــــني مـــــنهم خصوًصـــــالغـــــربيني عموًمـــــ

للجميــع بــدون اســتثناء  اطــالع الــذي أصــبح متــوفرً هــذا اال، ئــهوأصــوله ومباد، وتشــريعاته
 الً هــائا دث عن الدين اإلســالمي تلقــى رواًجــبفضل عوملة املعرفة وإذا بالكتب اليت تتح

  بني الغربيني.
ت تنمــو أملســلمني العــاملني يف الغــرب قــد بــدكمــا أن اهلجــرة املعاكســة للعلمــاء ا

م بســـــبب مـــــا يالقيـــــه هـــــؤالء مـــــن متييـــــز عنصـــــري يصـــــل إىل حـــــّد عـــــدم الرتقـــــي يف الســـــلّ 
ة إىل مف األدمغـــة املســـلنــــز وهـــذا مـــا بـــدأ حيـــّد مـــن ، وأحيانـــاً إىل حـــّد املهانـــة، الـــوظيفي
ا والعمل على خدمة بلدها وأهلها.ويدفعها ، الغرب   للبقاء يف أوطا

المية إىل الغــــــرب فــــــإن هجــــــرة رؤوس األمــــــوال العربيــــــة واإلســــــنفســــــه الوقــــــت  ويف
الثــــاين مــــن القــــرن  الــــيت بــــرزت مــــع الفــــورة النفطيــــة يف النصــــف، )ا(األمريكــــي خصوًصــــ

لــى سر بعد أن فقد أصــحاب هــذه األمــوال الســيطرة املباشــرة عنحت تأقد بد، العشرين
 2008العام  يفبعد األزمة املالية العاملية  اوخصوصً ، سية معينةحتويلها يف ظروف سيا

ولني العــــــرب مــــــوالــــــيت أّدت إىل مــــــا أّدت إليــــــه مــــــن خســــــارات فادحــــــة عنــــــد بعــــــض املت
م وراعــى فيهــا ، ستثماراته يف بلدهاسلم منها إال من حافظ على طبيعة ومل ي، وحكوما
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  احلدود الشرعية السليمة.
هــل تكفــي هــذه العوامــل ، ســؤال الــذي يطــرح نفســه بعــد هــذا العــرض الســريعوال

  ود احلضارة اإلسالمية من جديد؟عوص، ربيةغوالدالئل للقول ببدء أفول احلضارة ال
أتوقــف عنــد العنــوان الــرئيس الــذي مّيــز ســرعة صــعود ، مباشــرة نــهوقبــل اجلــواب ع

لتـــزم باجلـــانبني ام الـــذي ســـالاحلضـــارة اإلســـالمية عـــن بـــاقي احلضـــارات األخـــرى. إنـــه اإل
وجعـــل عمــــارة ، انيا مًعــــلتـــزم شـــؤون الــــدين والـــداكمــــا ،  لروحـــي واملـــادي عنــــد اإلنســـانا

ستشـــــعر او ، هللا. فقـــــّوم احلضـــــارة اإلنســـــانيةوالـــــدعوة إىل ا، مـــــن عبـــــادة اهللا ااألرض جـــــزءً 
وجعــل اهلــدف األمســى للرســالة الســماوية مصــلحة اإلنســان ، غايتها وحاجة النــاس إليهــا

ة كمـــا يف الســـنّ ،  الفـــرائضولــذلك فقـــد جعـــل يف كـــل العبــادات و ، الــدنيا قبـــل اآلخـــرةيف 
كــان مــن   اتمــٍع أفضــل. ولــذلك أيًضــوجم، ا حنــو إنســاٍن أفضــلوالتشــريع واملعــامالت هــدفً 

زات الفتوحـــات اإلســـالمية احلفـــاظ علـــى الـــرتاث احلضـــاري عنـــد الشـــعوب الـــيت مّيـــ أهـــمّ 
والعمــل علــى ، ااحلضــاري لإلنســانية عموًمــووضــع هــذا الــرتاث بتصــرف النمــو ، أسلمت
ــا.، بــذلك مســرية احلضــارة اإلنســانية لتتكامــل، تطــويره وبفضــل  بكــل أبعادهــا ومكونا

ر مـــن عشـــرة بـــني بـــاقي احلضـــارات (أكثـــ ت احلضـــارة اإلســـالمية األطـــول زمنًـــاذلـــك كانـــ
مــــا ك،  مــــن الصــــني شــــرقًا إىل األنــــدلس غربًــــا) وكانــــت أيًضــــا( قــــرون) واألوســــع انتشــــارًا

ـــا  شـــاملة جلميـــع نـــواحي العمـــران والتقـــدم  »حضـــارة القمـــة«وصـــفها بعـــض العلمـــاء بأ
  ومجيع جماالت العلوم الطبية والفلكية والصناعية والطبيعية وغريها.

 مــــن أصــــول وأصــــلٌ  أن هــــذه امليــــزة يف التشــــريع اإلســــالمي هــــي ثابتــــةٌ يف ال شــــك 
ا تقصــ عرتاها اليوم بعضٌ اوإن ، الدين ، يف أدائهــا. فتخلينــا ري املســلمنيمن الفتور وشــا

د ينفــع اإلنســان واإلنســانية خــرتاع واإلتيــان بكــل جديــواال، عــن اإلبــداع، نيحنــن املســلم
ليأخــــذ مكانــــه يف ، كمــــا تراجــــع العلــــم والبحــــث العلمــــي بــــني صــــفوفنا،  لغرينــــا، اعموًمــــ
ه وجعــل هــذ، ثالثــة: العلــم والتقنيــة واملــال اعنــد مــن وضــع نصــب عينيــه أهــدافً ، ربالغــ

  األقانيم الثالثة يف صلب فلسفة الرتبية والتعليم يف عصر العوملة.
فــإن مقومــات ، حيــّددها الغربيــون أنفســهم، أفول احلضارة الغربية ةوإذا كانت سرع

وأن أبــواب  اخصوًصــ، حيــّددها املســلمون بــدورهم صعود احلضارة اإلســالمية مــن جديــد
وال ينقصــهم ســوى إميــان راســخ ، يهماملعرفة قد باتت مفتوحة على مصراعيها أمام ناظر 
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ــــدنياقــــوي  نطلقــــت اواآلخــــرة. وال يكــــون ذلــــك إال إذا  جيمــــع يف الســــعي إىل خــــريي ال
مــــن الــــدعوة إىل اهللا  اوكانــــت جــــزءً ، هــــذا العنــــوان العــــريض فلســــفة الرتبيــــة والتعلــــيم مــــن
ووضــعت هــذه الفلســفة نصــب أعينهــا القــيم الســامية الــيت ، والصحوة اإلسالمية احلديثــة

ــا، لهــا اإلســالم وغــريه مــن األديــان والشــرائع الســماويةمح ومــن ، ومــن أجلهــا، ولتقــود 
، بواقعيــــة وإجيابيــــة، خالهلــــا اإلبــــداع املــــادي الــــذي وصــــلت إليــــه احلضــــارة الغربيــــة اليــــوم

يف  من هذا اإلبداع الكبري لتحقيق أهدافها اإلنسانية الكــربى ذاته الوقت ومستفيدة يف
  معة.ومشولية جا، سرعة قياسية

كــني األمــم ال يكــون إال  فــإن مت، بــتالءكــني األنبيــاء ال يــتم إال بعــد االوإذا كــان مت
م الــذي تعيشــه األمــم العربيــة واإلســالمية ومــا فيــه يولعــل يف احلاضــر األلــ، اكــذلك أيًضــ

إمنــا ، ومــا فيــه مــن تقليــد لآلخــرين وضــياع هويــة ويعيشه التعليم فيهــا، من ضعف وهوان
  روفه ومسبباته.ظني بعد أن تكتمل بتالء يسبق التمكاهو 

شـــــباط  17وقبـــــل أن أخـــــتم هـــــذا البحـــــث أشـــــري إىل مـــــا نقلتـــــه وكالـــــة رويـــــرتز يف 
وتشــري ، »نظــام التعلــيم خطــر داخلــي يــداهم إســرائيل«يف مقالــة حتــت عنــوان  2010

وأنـــه «، زديـــاد عـــدد الطـــالب اليهـــود الـــذين يـــرتددون علـــى املـــدارس الدينيـــةاملقالـــة إىل ا
إســم دولــة مصــر  جئــةة فصل أو نص يف التوراة. لكن معظمهــم ال ميكنــه ميكنهم قراء

ارديـــا يف مســـتعمرة«. »اجملـــاورة باللغـــة اإلنكليزيـــة حنـــاليم بـــالقرب مـــن تـــل  ويف مدرســـة 
أبيــب حيــث يــدرس الطــالب اليهــود املتزمتــون كــل املــواد الدراســية األساســية يف املــنهج 

هدفنا هــو «ة. ويقول املعلم حانوش فريدجيري: جبانب دراستهم التوراتي، الدراسي الوطين
إعطاء احلاردمي فرصة ليندجموا يف سوق العمل اإلسرائيلي دون أن يضــطروا للتخلــي عــن 

  .)11(»هويتهم الدينية
أن مكمــــن اخلطــــر الــــذي يشــــري إليــــه الكاتــــب يف عنــــوان املقالــــة هــــو يف وال شــــك 

،  جعلتهــا يف صــلب العمليــة الرتبويــةالعقيدة الدينية املتطرفــة الــيت تنتهجهــا إســرائيل والــيت
فهـــــم يرتبـــــون وينشـــــأون علـــــى التطـــــرف ، بـــــل والتأسيســـــية يف تعلـــــيم األوالد يف املـــــدارس

  والعنصرية.
ـــــا املتقدمـــــة متثـــــل حنـــــو  ـــــة مـــــن  43جتـــــدر اإلشـــــارة إىل أن صـــــناعة التكنولوجي باملئ

ة تعمــل ائيلييف املئــة فقــط مــن قــوة العمــل اإلســر  7صادرات إسرائيل علــى الــرغم مــن أن 
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دون  الً الـــــديين والتعليمـــــي مل يشـــــّكل حـــــائن تـــــالزم املســـــارين يف هـــــذه الصـــــناعة. أي إ
ــا اجملتمــع ويــدعو إليهــا بل حافًزا لال، داثة يف تنمية اجملتمعاحل لتزام بالعقيــدة الــيت يــؤمن 

  عقيدة ملؤها التطرف والدعوة إىل العنصرية واإلرهاب.هذه الوإن كانت ، النظام
ــ ــا اجملتمــع عقيــدة مستهــا االالعقيــدة الــيت ا إذا كانــت أّم ، عتــدال والوســطيةيــؤمن 

ــا دائًمــا، ل واالســتزادة منــهبــ، والــدعوة إىل العلــم، ونبذ التطرف واإلرهاب ملــا فيــه  ودعو
ال فــرق ، ومــن كــل املنــاطق واألقــاليم، مــن كــل الطوائــف واملــذاهب، خــري النــاس أمجعــني

فــــإن تأســــيس ، ه مــــن خــــٍري ونفــــٍع للنــــاس كافــــةفــــيهم بــــني عــــريبٍّ وأعجمــــيٍّ إال مبــــا يقدمــــ
يقدم خدمة كبرية تتعدى اجملتمــع ، الطالب على هذه العقيدة بالتوازي مع التعليم العام

ا وتقدمها واإ، وأهله   زدهارها واإلبداع والتجديد فيها.ىل اإلنسانية وحضار
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  الفصل الثاني

  فلسفة التربية والتعليم

ــــاد  ، يف املبــــىن، »التعلــــيم«و »الرتبيــــة«علــــى تــــالزم الكلمتــــني ، النــــاس عموًمــــااعت
وما فيهما مــن تــرابٍط وتكامــٍل ، واملغزى، أو مل يدركوا أمهية هذا التالزم يف املعىن، ونسوا

 وثيقني.
يف اإلنســان ومــا ، هي زرٌع وتنمية عقيدٍة أو فكٍر أو فعــلٍ ، فالرتبية مبعناها الشامل

ــــؤثّر ٍد أو روح. فهــــيفيــــه مــــن عقــــٍل أو جســــ  علــــى تكوينــــه وســــلوكه وقيمــــه، مــــن مث، ت
  وعالقاته بني الناس.

أو معــــارف أو ، أمــــا التعلــــيم فهــــو عمليــــة نقــــٍل مباشــــٍر ملعلومــــاٍت أو علــــوٍم معينــــة
يف تعلـــيم  لمـــون يف املـــدارس واجلامعـــات عموًمـــاوهـــو مـــا يقـــوم بـــه املع، مهـــاراٍت معلومـــةٍ 

تســـاب العلـــوم كا  فهـــو، تـــدريس. أمـــا الـــتعّلموتـــدريس الطـــالب يف الصـــفوف وقاعـــات ال
  وخارج طرق التعليم التقليدية.، خارج اإلطار الصفي، واملعارف

أن ختــــدم  العقيــــدة والفكــــر فــــإّن عليهــــا دائًمــــاوإذا كانــــت الرتبيــــة تنــــدرج يف إطــــار 
يف ذاتــه فهــو جيــب أن  أمــا التعلــيم، اهلــدف الــذي تســعى إليــه هــذه العقيــدة وهــذا الفكــر

على احلقــائق العلميــة  أميًنا، ة اليت تصوغها الرتبيةحتت األهداف اجملتمعي ايكون منضويً 
  مبا فيها من معلوماٍت ومعادالٍت ونظريات.

تكمـــن يف وضـــع التعلـــيم ضـــمن ، لـــذلك كانـــت أمهيـــة الـــرتابط بـــني الرتبيـــة والتعلـــيم
علـــيم أي أن هـــدف الت، املنظومـــة الرتبويـــة الـــيت تســـعى إليهـــا العقيـــدة والفكـــر يف اجملتمـــع

  واألمثلة على ذلك كثرية.، جيب أن يندرج مع الرتبية يف هذا اإلطار
، س النظاميــةهــو أول مــن أســس املــدار ، يف عهــد الســالجقة فــإذا كــان نظــام امللــك
قتصــار علــى مقاومــة الشــيعة اإلماميــة واإلمساعيليــة وبــاقي الفــرق فــذلك ألنــه رأى أن اال

سفل
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قرتنــت لــن يكتــب هلــا النجــاح إال إذا ا، يةمقاومــًة سياســ، الباطنية الــيت ظهــرت يف حينهــا
ذلــــك أّن الشــــيعة يف تلــــك الفــــرتة نشــــطوا يف ، مبقاومــــٍة فكريــــة، هــــذه املقاومــــة السياســــية

، الدعوة ملذهبهم بوسائل فكريــة متعــددة. فكــان أن أنشــأ نظــام امللــك املــدارس النظاميــة
  وجعل هلا األهداف التالية:

 .حتقيق العبودية اخلالصة هللا تعاىل  -1
 .األداء األمثل للتكاليف الشرعية  -2
 .إعداد اإلنسان الصاحل بنفسه واملصلح لغريه  -3
 .بتكارري جو علمي للتفكري والتأليف واالتوف  -4
 .إطالع الطلبة على الرتاث احلضاري والفكري لألمة (نقل الرتاث)  -5
حلكــومي أو إعــداد الكــوادر الفنيــة املؤهلــة ملمارســة األعمــال املختلفــة يف اجلهــاز ا  -6

 .يف غريه
 .نشر الفكر السين يف مواجهة حتديات الفكر الشيعي  -7
ــاإجياد طائفة من املوظفني السنّ   -8 ، يني ليشاركوا يف تسيري مؤسسات الدولة وإدارا

 .)12(وخاصة يف جمال القضاء واإلدارة
ومــن أجــل حتقيــق هــذه األهــداف جمتمعــة يــتّم اختيــار األمــاكن الــيت تُبــىن فيهــا 

كمــا جيــري وضــع املنــاهج الدراســية ،  واختيــار األســاتذة واملدّرســني والعلمــاء، ارساملــد
  اليت تتناسب مع األهداف املوضوعة ويتّم توفري اإلمكانات املاديّة الالزمة.

مــا يلــي فلســفة الرتبيــة  ويف سبيل تكــوين نظــرة شــاملة حــول املوضــوع نســتعرض يف
والواليــات  ماليزيا والصني واليابان وروســياوالتعليم وأهدافها يف بعض دول العامل مثال: 

ا يف هذه البلدان.،  املتحدة األمريكية   كما يراها أصحا

  التربية في ماليزيا:
: اآليتوزارة التعليم املاليزية فلســفة الرتبيــة الوطنيــة يف ماليزيــا علــى الشــكل  عّرفت  ●

ــدف إىل حتقيــق تنميــة شــ، إن الرتبيــة يف ماليزيــا« املة متكاملــة عمليــة متواصــلة 
وجســمًيا وروحيًــا  واطن متوازن متوافق عقليًــامن أجل إعداد م، إلمكانيات الفرد

ــدف أيًضــا إىل تكــوين الشــعب ، مطيًعــا هللا، ملتزًما بالعقيدة الدينيــة، وعاطفًيا و
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تحليًــــا بــــاألخالق ومهــــارات فائقـــة وم، ذا كفــــاءات عاليـــة املـــاليزي شــــعًبا متعلًمـــا
بــاذًال قصــارى اجلهــد ، علــى إســعاد الــنفس قــادرًا، ؤوليةومتصــًفا باملســ، الفاضــلة

للمبــادئ العامــة  وذلــك وفًقــا» لتحقيــق الوئــام والعمــران لألســرة واجملتمــع والــوطن
  اآلتية:

 .اإلميان باهللا  -
 .الوالء للملك والوطن  -
 .التمسك بالدستور وسيادة القانون  -
 .حسن األخالق والسلوك  -

الباحــث الرتبــوي يف اجلامعــة اإلســالمية العامليــة يف  ،ويقول الدكتور إبــراهيم شــوقار
اإلنسان يف كّلّيته: عقــًال  الرتبية يف اإلسالم هي منهج يستهدف صياغة كيان«ماليزيا: 

ــذه التســمية (أي إنســان) إال بالرتبيــة.  وجســًدا وروًحــا ونفًســا. واإلنســان لــيس جــديًرا
ــــا األنبيــــاء واملرســــلون مــــن  وليســــت الرتبيــــة يف اإلســــالم إال إتبــــاع األصــــول الــــيت جــــاء 

األحكــام واِحلكــم والتعــاليم. وهــي املبــادئ احلقيقيــة الــيت تأخــذ بيــد اإلنســان إىل أعلــى 
مراتــب القــيم احلميــدة وحســن األخــالق فالــدين هــو املوجــه حلركــة اجملتمــع ومصــدر كــل 

  .)13(»اليت منها الرتبية بوسائلها املختلفة، نظمه العاملة

  التربية في الصين:
ــا يف ، أمــا يف الصــني الــيت تضــم أكــرب نظــام تعليمــي يف العــامل  ● إذ يبلــغ عــدد طال

فــإن فلســفة التعلــيم هــي جــزء مــن ، مليــون طالــب 200خمتلف مراحل التعليم الـــ
وكــذلك ، حــاكمالفلسفة الكونفوشيوسية اليت تنادي بــالوالء الكامــل واملتنــاهي لل

طريــق احلضــارة  عتــرب أنّ تَ  والــيت، والصــغري للكبــري، بــن لــألبواال، املرؤوس للرئيس
 وأنّ ، م خطــرعترب أن جمرد التفكــري دون تعلّــكما تَ ،  زدهار هي الرتبية والتعليمواال
م دون تفكـــري عـــدم. فـــالتفكري الصـــحيح أساســـه التعلـــيم الصـــحيح. ويضـــع  الـــتعلّ 
  وأمهها:، وشيوس األسس الصحيحة للتعلم الصحيحفكون
لألخــــالق العمليـــة يف عمليــــة ألولويـــة الســـلوك األخالقـــي ويفيــــد إعطـــاء ا  -1

تبـــــدأ هـــــذه العمليـــــة حبـــــب الوالـــــدين واألخـــــوة اإلنســـــانية  .والرتبيـــــة الـــــتعلم
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 .والصدق
، املوســـــيقى، ه: الشـــــعريـــــلإلفنـــــون وهـــــي بالنســـــبة ضـــــرورة التـــــدرب علـــــى ا  -2

 .الكتاب واحلساب، الرماية
 .ضرورة جتاوز الصعاب  -3
 .ضرورة جتاوز األخطاء  -4
 .بني املعلم والتلميذ ضرورة التعاون  -5
 .قالتحق وأالتعلم ال يعين احلفظ وإمنا الفهم   -6
 .التعلم هو التطبيق العملي  -7
الوســـــيلة األساســـــية لتحقيـــــق الـــــتعلم هـــــو بنـــــاء مدرســـــة ونشـــــر الكتـــــاب   -8

 .)14()(الفلسفة يف الصني القدمية

  :التربية في اليابان
، اين يــــدين بالبوذيــــةوعلــــى الــــرغم مــــن أن معظــــم الشــــعب اليابــــ، ويف اليابــــان

فإن النظام التعليمي تــأّثر كثــريًا مببــدأ عــدم ، )٪84(، والشنتوية القريبة من البوذية
ـــا يف املـــدارس اليابانيـــة. وعلـــى ، االهتمـــام بالـــدين بـــل وجعـــل تـــدريس الـــدين ممنوًع

الرغم من عدم انتشار اللغة اليابانية خارج اليابــان إال أّن اللغــة اليابانيــة هــي اللغــة 
  ويــــــــــــــــــــرى البــــــــــــــــــــاحثون أن إحــــــــــــــــــــدى مميــــــــــــــــــــزات التعلــــــــــــــــــــيم اليابــــــــــــــــــــاين ، مسيــــــــــــــــــــةالر 

  عـــــــــدم االعتمـــــــــاد علـــــــــى اللغـــــــــات األجنبيـــــــــة. ويبـــــــــدأ تعلـــــــــيم اللغـــــــــة اإلجنليزيـــــــــة يف 
  املرحلــــة املتوســــطة. ومــــن أهــــم املــــواد الــــيت نــــص عليهــــا القــــانون األساســــي للتعلــــيم 

  ما يأيت:
ويســـعى إىل ، يةيهـــدف التعلـــيم إىل التنميـــة املتكاملـــة للشخصـــ هـــدف التعلـــيم:  ●

ويقـــّدرون القـــيم ، وجيعلهـــم حيبـــون احلـــق والعـــدل، تربيـــة التالميـــذ عقلًيـــا وجســـديًا
بون روح ويتشـــــرّ ، باملســـــؤولية اعميًقـــــ اويـــــزرع لـــــديهم إحساًســـــ، وحيرتمـــــون العمـــــل

 ستقالل ويبنون جمتمع السالمة.اال
وحــــىت ، يتحقــــق هــــدف التعلــــيم يف كــــل املناســــبات واألمــــاكن أســــاس التعلــــيم:  ●

فـــــة بالتقـــــدير املتبـــــادل قـــــق اهلـــــدف حنـــــاول اإلســـــهام يف خلـــــق وتطـــــوير الثقايتح
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 حرتام احلرية األكادميية.والتعاون وا
، ُميــنح مجيــع النــاس فرًصــا متســاوية لتلقــي التعلــيم تكــافؤ الفــرص فــي التعلــيم:  ●

م وفًقــا س العنصــر أو ولــن يتعــرض أي فــرٍد ألّي متييــز تعليمــي علــى أســا، لقــدرا
أو العقيــدة الدينيــة. كمــا أن ، أو األصــل العــائلي، جتماعيــةلــة االأو احلا، اجلــنس

الدولــة واهليئــات احملليــة والعامــة ستضــع األســس الــيت َمتــنح يف ضــوئها املســاعدات 
، قتصـــاديةة يف االنتظـــام يف التعلـــيم ألســـباب ااملاليـــة هلـــؤالء الـــذين جيـــدون صـــعوب

م الذهنية متكنهم من اال رغم  ستمرار فيه.أن قدر
البنــني والبنــات للتعلـــيم ، م أفـــراد الشــعب بإرســال أبنـــائهميُلــزَ  لتعلــيم اإللزامــي:ا  ●

وال تتقاضــى املؤسســات التعليميــة أيــة رســوم هلــذا التعلــيم يف ، ملــدة تســع ســنوات
. وتشــرف علــى التعلــيم ثــالث إدارات )15(مــدارس الدولــة واهليئــات احملليــة العامــة

وهــي الــيت ، رتبط مباشرة مبجلس الوزراءوت، األوىل على املستوى الوطين، تعليمية
علمـــني وعلـــى تـــدريب امل، تشـــرف علـــى القطاعـــات التعليميـــة واملنـــاهج التعليميـــة

  متحانات.وجتهيز املدارس وإجراء اال
وهــــي منوطـــة بــــإدارة املؤسســـات التعليميــــة يف ، والثانيـــة علـــى املســــتوى اإلقليمـــي  

 وهــي مســؤولة أيًضــا، توســطة)ليــات املالوالية أو اإلقليم (مــا عــدا اجلامعــات والك
، عن القيام باألنشطة الثقافية ونشــرها وتعزيزهــا وعــن إعطــاء الرتاخــيص وســحبها

  ومعاجلة شؤون املوظفني وإصدار شهادات املعلمني...
ويكون مــن بــني ، وهي تتبع لبلدية املدينة أو احملّلة، على املستوى احمللي، والثالثة  

كــون مهمــة هــذا اجمللــس إدارة املؤسســات وت، أعضائها مراقب كمسؤول تنفيذي
التعليمية والقيام باألنشطة الرتبوية والرياضية وتقــدمي التوجيــه واملســاعدة للهيئــات 

  والتعاون مع املنظمات مثل اليونسكو.، غري احلكومية للقيام بأنشطتها
وال ، لذا ميكننا القول بأن اإلدارة التعليميــة يف اليابــان تتميــز مبركزيــة يف التخطــيط  

  .)16(بالسلطات اإلقليمية واحمللية زية يف التنفيذ الذي يبقى حمصورًامرك

  :)17(التربية في روسيا
نتوقــف عنــدها ، يف حَقــب ثــالثأمــا يف روســيا فقــد مــّرت فلســفة الرتبيــة والتعلــيم 



  137     الباب الثالث: الغد المرتجى

  

إىل النظــام ، ن روســيا القيصــريةللتغيري الكبري يف طبيعة اجملتمع ونظامــه وتركيبتــه. فمــ نظًرا
وما رافق ذلك مــن قضــاء كامــل ، 1917رتاكي الذي بدأ مع ثورة أكتوبر يف عام شاال

هلــذا النظــام يف  يــارإىل ا، مــن حكــم للطبقــة العاملــةو ، علــى القطــاع اخلــاص ومبادراتــه
نتقال إىل مرحلة ليرباليــة جديــدة ال تــزال جتريبيــة يف معظــم تفاصــيلها واال، 1991العام 

 ومل تظهر أبعادها كاملة بعد.

  المرحلة القيصرية: ●
املرحلــة القيصــرية هــي املرحلــة الــيت أســس هلــا بطــرس األول يف القــرن الثــامن عشــر 
والــذي يف عهــده بــدأت أوائــل املؤسســات التعليميــة يف روســيا. ويعتــرب بوسشــكوف مــن 

ك لتمّســــعجبــــوا بإصــــالحات بطــــرس األول ودعــــا إىل اأوائــــل املنظــــرين الــــروس الــــذين أ
ســــية كمــــا دعــــا للقضــــاء علــــى اجلهــــل واألميــــة بــــني الفالحــــني بتقاليــــد الــــروس األرثوذك

ص علـــــى الطريقـــــة والنســـــاء. أمـــــا فيـــــودور بروكـــــوفيتش فنـــــادى بـــــالتعليم الـــــدنيوي اخلـــــال
. ويف هـــذه الفـــرتة ظهـــر »املـــرء علـــى قـــدر تعليمـــه«بـــذلك إىل مبـــدأ  مســـتنًدا، األوروبيـــة

ذي دعـــــا إىل العـــــامل الروســـــي لومونوســـــوف الـــــذي يعتـــــرب مؤســـــس العلـــــم يف روســـــيا والـــــ
دميوقراطيــة التعلــيم وإدخــال العلــوم الطبيعيــة بشــكل إلزامــي إىل املــدارس. وأعقــب ذلــك 

ما ،  وذهـــيننوفيكـــوف الـــذي قّســـم منهـــاج الرتبيـــة إىل قســـمني بـــدين وجعـــل مـــن وحـــد
فــربط تقــدم اجملتمــع بتقــدم الرتبيــة املبنيــة ، لصنع اإلنســان املــواطن. أمــا رادييتشــف أسلوبًا

  ل وسعادة اجملتمع.على مبادئ العد
قتصـــــادية بالغـــــة ن القـــــرن التاســـــع عشـــــر ويف ظـــــل ظـــــروف اويف النصـــــف األول مـــــ

وإبعـــــاد ، ظهـــــر التنـــــاقض بـــــني تطـــــور الفكـــــر الرتبـــــوي والتعليمـــــي مـــــن ناحيـــــة، الصـــــعوبة
التعليميــــة. وكــــان الفالحــــون يشــــكلون  -الفالحــــني عــــن املســــامهة يف العمليــــة الرتبويــــة 

ا يف ، فانطلقــت احلركــات الثوريــة ضــد الســلطة، األغلبية املطلقة للسكان آنذاك وســاند
، ذلـــــك حركـــــة املثقفـــــني (اإلنتلجنســـــيا) وظهـــــر مـــــن بينهـــــا علمـــــاء أمثـــــال أودويفســـــكس

العلــم يف وهريتســن الــذين حــاولوا أن يبلــوروا فكــرة الــدور احلاســم للتعلــيم و ، وبيلينســكي
واإلنســان مــع ، نســانعتقــدوا بــأن العلــم يســامل اإلنســان مــع اإلحيــاة اجملتمــع والفــرد. وا

عتـــربوا الرقـــي األخالقـــي لإلنســـان هـــو الغايـــة النهائيـــة وا، والطبيعـــة مـــع الطبيعـــة، الطبيعـــة
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للرتبيــة والتعلــيم. ودعــوا إىل تعميــق الــروح اإلنســانية يف الرتبيــة. فالرتبيــة ال ينبغــي هلــا أن 
  وقبل كل شيء. الً إنساٍن أو  بل عن، تبحث يف الطفل عن شاعٍر أو موظف

ظهر علمــاء آخــرون أمثــال كرييفســكي وخوميكــوف مــن مناصــري ، ل هؤالءومقاب
ونــادوا بوضــع ، والــداعني إىل احلفــاظ علــى التقاليــد الروســية، القوميــة الروســية والســالفية

  الدين (األرثوذكسي) واألخالق يف أساس وصلب العملية الرتبوية يف روسيا.
، اين من القرن التاسع عشرحتولت مشكلة الرتبية والتعليم يف النصف الث، وبذلك

، للمرحلة القيصــريةبـي وُعرفت هذه الفرتة بالعصر الذه، إىل قضية سياسية وطنية كربى
  نتقال من املدرسة التقليدية إىل املدرسة العصرية.إذ تشكلت فيه وتكاملت بدايات اال

، منــا تيـــار مناصـــري القوميـــة، كيةشـــرتا ت القـــرن العشـــرين وقبيــل الثـــورة االويف بــدايا
ولكــن ال علــى ، ومت إدخــال دراســة الــدين إىل املدرســة، نتشرت املدارس بني الفالحنيوا

ســـــعى  الً علـــــى أســـــاس احلـــــوار املفتـــــوح. فمـــــث بـــــل، أســـــاس التلقـــــني اجلـــــاف للنصـــــوص
ــا الروحيــة ، راجينســكي إىل بنــاء مدرســة روســية وطنيــة مــن طــراز خــاص تســتمد مقوما

، وقبــل كــل شــيء إىل تربيــة أخالقيــة الً جــة أو حبا، الشــعب الروســي املتــدّينمن يقينــه بــأن 
عتبارها وسيلة بلوغه ذروة التقدم والتطور. أما تولستوي فأدخل تعــديالت كثــرية علــى با

واعتـــرب معيـــار الرتبيـــة جتماعيـــة. ا يتطـــابق مـــع نظرتـــه الفلســـفية واالمبـــ، فكـــرة الرتبيـــة احلـــرّة
قلــــي والشــــرعي الوحيــــد س العوجعــــل مــــن الــــدين واإلميــــان األســــا، »احلريــــة«واحــــًدا هــــو 

    للرتبية.
  :المرحلة السوفياتية ●

نتقــال اتية فقد شهدت حتوًال كبريًا يف فلســفة الرتبيــة والتعلــيم باالأما املرحلة السوفي
وفصــل ، حيث مت فصل الدين عــن املدرســة، »مدرسة العمل«من الطريقة التقليدية إىل 

مــع رفــض ، ره يف كــل روســياوجــرى توحيــد النظــام التعليمــي ونشــ، الكنيســة عــن الدولــة
تية العامة عن الرتبيــة ايية التعليمية. فكانت الرؤية السوفالتنوع يف مضمون وتنظيم العمل

  والتعليم ترتكز على مخسة مبادئ هي:
 .املبدأ التارخيي  ●
 .الرتابط بني املدرسة واحلياة  ●
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 .ربط التعليم باإلنتاج  ●
 .وحدة الرتبية والتعليم  ●
 .لإلنسان التطوير الشامل  ●

وأصــبح الشــعب الروســي ، ةستطاعت روســيا القضــاء علــى اجلهــل واألميّــا، وهكذا
وأفلحـــت يف تعميـــق األســـس العلميـــة واملنهجيـــة إلنتـــاج ، أكثـــر الشـــعوب ثقافـــة ومعرفـــة

ــا للطــالب األجانــب مــن خمتلــف  العلــم والعلمــاء يف خمتلــف امليــادين. كمــا فتحــت أبوا
كمســاعدات تنمويــة هلــذه الــدول. ،  يف التعليم العــايل اوخصوصً ، الدول النامية يف العامل

ت وخاصـــة يف جمـــال ولكنهـــا أخفقـــت يف مواكبـــة التطـــور العلمـــي املتســـارع يف الثمانينـــا
م قـــدرة العقيـــدة اإليديولوجيـــة (االشـــرتاكية) علـــى بســـبب عـــد، تصـــاالتاملعلوماتيـــة واال

بــدأت مالحمهــا  لعوملــة الــيتومــع ا، نفجــار املعــريف يف الغــرب الرأمســايلالتفاعل مــع هــذا اال
ا.، غري مسبوق وتأخذ بعًدا عاملًيا، تتكرس     بقيت روسيا خارَجُه بإراد

  :ما بعد المرحلة السوفياتية ●
لتبــدأ يف ، 1991ــار النظــام اإلشــرتاكي يف العــام ا، وإزاء هــذه املتغــريات العامليــة

سياســـة الرتبيـــة والتعلـــيم  ومل تتكـــون فيهـــا، روســـيا مرحلـــة جديـــدة متيـــزت بليرباليـــة جتريبيـــة
الـــيت بـــدأت ، مـــن املؤسســـات الرتبويـــة والتعليميـــة الرمسيـــة جلًيـــاالعـــام بعـــد. ويظهـــر ذلـــك 

ــــا ، تعــــاين مــــن التغيــــريات اإلداريــــة واملنهجيــــة العاصــــفة والــــيت فقــــدت الكثــــري مــــن مقّوما
غابــــت عنهــــا الرؤيــــة و ، واحملســــوبية، وانتشــــرت فيهــــا ظــــواهر الفســــاد والرشــــوة، األساســــية

سرتاتيجية الــيت جيــب أن تتكامــل مــع أهــداف التغيــري احلاصــل يف اجملتمــع. واال، ملتكاملةا
ــــدف إىل تنميــــة املعــــارف والقـــــدرات ، وباملقابــــل ظهــــرت مؤسســــات تعليميــــة خاصــــة

كمـــا تأخـــذ بعـــني االعتبـــار التنـــوع ،  فـــة عنـــد الطالـــبوتربيـــة امللكـــات املختل، الشخصـــية
ـــــد مبـــــادئ التعلـــــيم ومناهجـــــه يف وحم، جتمـــــاعي املســـــتحدث يف اجملتمـــــعاال اولـــــة أن تقّل

الغــرب. وهــي بالتأكيــد مقتصــرة علــى نســبة ضــئيلة يف اجملتمــع تتمثــل يف القــادرين فقــط 
  على دفع األقساط الكبرية بالنسبة إىل متوسط دخل الفرد.

ســـيرتك بصـــماته هـــذا التنـــاقض الواضـــح يف مســـتوى التعلـــيم بـــني الرمســـي واخلـــاص 
 ومــن مث، ائها أو هبوطها يف خمتلف اجملاالت العلمية والتنمويةرتقعلى مستقبل روسيا وا
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  سيحّدد مكانة روسيا بني باقي الدول ومشاركتها يف بناء احلضارة اإلنسانية.

  التربية في الواليات المتحدة:
كتشف املســؤولون مــع بدايــة الثمانينــات فقد ا ، لواليات املتحدة األمريكيةأما يف ا

الـــــذي أطلـــــق قمـــــًرا حتـــــاد الســـــوفيايت (ابـــــان وكوريـــــا اجلنوبيـــــة وااليف الي أن نظـــــام التعلـــــيم
) يتفـــوق علـــى نظـــام التعلـــيم يف أمريكـــا. فـــدعت إىل مـــؤمتر  1957يف العـــام  اصـــطناعًيا

والحــظ املــؤمترون أن خرجيــي  »Nation at risk -أمــة يف خطــر«كبــري حتــت عنــوان 
فـــإن  ومـــن مث، مريكـــااجلامعـــات يف هـــذه البلـــدان يتفّوقـــون علـــى خرجيـــي اجلامعـــات يف أ

  .و عشرين سنة سيكون دامهًا وكبريًااخلطر بعد عشر سنوات أ
تظهر أمهية التعلــيم يف بنــاء اجملتمــع ومنائــه ، وتضمن التقرير الصادر عن املؤمتر فقرة

ســيتخرج جيــل ال يتفــوق ، نــه ألول مــرة يف مســرية التعلــيم يف أمريكــاإ« :تقــول، وتقدمــه
ويقـــول » أو يـــدانيهم يف املهـــارات واملعـــارف والقـــدراتوحـــىت ال يســـاويهم ، علـــى آبائـــه

عليهــا مـــن قـــوى  مفروًضـــا، نينـــات بأمريكــالـــو كــان التعلـــيم حبالتــه يف بدايـــة الثما« أيًضــا
ــم ، ضــدهمبـــّي كــان األمريكيــون ســينظرون إليــه كعمــٍل حر ،  خارجية ولكــن مــا حــدث أ

  .»مسحوا بأن يفعلوا ذلك بأنفسهم
مث ، ن أهـــم أســـباب النهـــوض هـــي اللغـــة اإلنكليزيـــةط التقريـــر الضـــوء علـــى أويســـلّ 

 1983صدور التقرير عــام مع  وبدأت فوًرااحلاسب اآليل.  الرياضيات والفيزياء وأخريًا
  عملية اإلصالح.
، مكّمـــليف عهـــد الـــرئيس جـــورج بـــوش األب يصـــدر مشـــروع ، 1991ويف عـــام 

حيتــــل الطالــــب «ويهــــدف إىل أن ، ســــرتاتيجية للتعلــــيم)ا 2000بعنــــوان (أمريكــــا عــــام 
ويضــــع  »بــــني دول العــــامل يف مــــاديت العلــــوم والرياضــــيات األمريكــــي املرتبــــة األوىل عاملًيــــا

  اخلطط الرتبوية الالزمة لتقومي مناهج التعليم يف العلوم والرياضيات.
 2005 -2001ســــــرتاتيجية التعلــــــيم مــــــن عــــــام صــــــدرت ا 2000ويف العــــــام 

ضمن حماور رئيسة هي: التعليم األساسي وأكدت دور التعليم يف تكوين الدولة القوية 
، حتقيق تكافؤ الفرص يف املرحلة الثانوية وما بعدها، No child left behindلكل فرد 

  وتطوير وزارة التعليم مبا حيقق هذه األهداف.
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الـــذي يعكـــس مـــدى  »رتفـــاع فـــوق العاصـــفةاال«صـــدر تقريـــر  2007ويف العـــام 
دي ة العلميـــة إىل أمريكـــا بعـــد حـــوادث احلـــاخـــوف العلمـــاء األمريكـــان مـــن تراجـــع اهلجـــر 

نعكـــاس ذلـــك علـــى تراجـــع القـــدرات العلميـــة ومـــدى ا، 2001عشـــر مـــن أيلـــول عـــام 
ــا ، الــذي شــارك يف وضــع هــذا التقريــر، ويصــف العــامل ســتيفن شــو، األمريكيــة أمريكــا بأ

ــا يف ، فهي ال تقفز من املــاء، كضفدعة سقطت يف ماء يغلي ببطء« ــا ال تــدرك أ أل
  ».يقها إىل املوتطر 

  
الرتبيـــة والتعلـــيم مهـــا يف واقـــع احلـــال  إنأخلـــص مـــع هـــذا الســـرد الســـريع إىل القـــول 

  .)18(»مها الروح الذي حتيا به الشعوب واألمم«و، عملية بناء شخصية اإلنسان
أو  »فلســــــــفة«ال بــــــــد هلــــــــا أن تقــــــــوم علــــــــى ، والرتبيــــــــة عمليــــــــة تنفيذيــــــــة إجرائيــــــــة

، وحتــــّدد هلــــا املســــار، ترســــم هلــــا األهــــداف »يــــدةعق«أو  »مــــذهب«أو  »إيــــديولوجيا«
أن ، مما جيعل من احملتم على مــن يتنــاول مســألًة تربويــةً ، وتوحي هلا بالوسائل واألساليب

، حــىت ميكــن أن نقــرأ مــا يكتــب »مرجعيته الفلسفية«أو  »هويته الفكرية«حيّدد لنا أوًال 
  .)19(ونقّومه يف ضوئها

ويعطــــي ، »جزئيــــة التعلــــيم«و »ليــــة الرتبيــــةمشو «ويؤكــــد الشــــيخ حممــــد رشــــيد رضــــا 
رمبــا يضــّر بعلمــه أكثــر ممـّـا ينفــع ، األولوية للرتبيــة علــى التعلــيم ألن الــذي يــتعلم وال يــرتّىب 

اإلدارة للتوجه العام الذي تكون عليــه  أن التعليم غالباً ما يكون تابًعاوينتفع. كما يرى 
ع يقــوم لتعليم الــذي يوجــد يف جمتمــفشــر. فــا وإن شــًرا، إن خــريًا فخــري، العامــة للمجتمــع

ممارســة حقــه يف التفكــري  ومتكــني اإلنســان مــن، جتمــاعيعلى صحيح الــدين والعــدل اال
إذا كنا حمتــاجني إىل «ويعترب أننا ، ال بّد أن يكون تعليًما منتًجا مبدًعا، رختياوحرية اال

  .)20(»فنحن أحوج منه إىل قنطار من الرتبية، مثقال من التعليم
، علـــى ثالثـــة ضـــروب: تربيـــة اجلســـم«لشـــيخ حممـــد رشـــيد رضـــا أن الرتبيـــة ويـــرى ا
ــــا، )21(»وتربيــــة العقــــل، وتربيــــة الــــنفس  :ويعــــّرف الرتبيــــة يف معناهــــا الكلــــي الشــــامل بأ

ا أن تربــو وتنمــو علــى بلــوغ الكمــال يف منوهــا« املســتعّدة ، مساعدة القوى اليت مــن شــأ
أو تنحــرف بــالقوى ، مــوســباب الــيت تعيــق النبإزالــة األ، هــي لــه يف أصــل الفطــرة واخلِلقــة

وبإمداد هذه القوى مبا تتغذى به من مواد القــوى املاديــة ، عتدال املطلوبعن جاّدة اال
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 واملعلومات يف القوى املدركة العاقلة اخلارجة عنها
)22(.  

وينتقـــد الشـــيخ حممـــد رشـــيد رضـــا بشـــدة التعلـــيم التلقيـــين الـــذي يهـــدف إىل احلصـــول 
ن مــ الً بــد، النصــياع والنمطيــة. ويــدعوميــة بأنــه يرســخ الســلبية والتقليــد واعلــى وظيفــة حكو 

وإىل متـــرينهم علـــى ، الت واإلبـــداعوحـــل املشـــك، إىل تـــدريب الطـــالب علـــى احلـــوار، ذلـــك
  .)23(ستنباطعقلية مثل املناقشة والتحليل واالكتساب املهارات الا 

، ة التعلــيم هــذهأن مــا يــدعو إليــه الشــيخ حممــد رشــيد رضــا يف منهجيــيف ال شــك 
الــذي يــدعو إليــه العلمــاء والبــاحثون يف ، هــو الــذي يكمــن يف أســاس التعلــيم التفــاعلي

يف ذلــك منــذ مطلــع القــرن العشــرين. وهــذا التعلــيم يهــدف  أيامنا هــذه. فقــد كــان ســّباقًا
أكثــر مــن ، علــى التفكــري والفهــم وحثــه دائًمــا، املختلفة عنــد الطالــبإىل تنمية املهارات 

ة أكثــر مــن تنميــة الــذاكر ، حلفظ والرتداد. كما يهــدف إىل تنميــة ملكــة العقــلحثه على ا
الــذي أصــبح ، العصــر ســتنتاج حــىت يــتمّكن مــن جمــاراةوالقــدرة علــى التحليــل واال، عنــده

  متياز.عصر املعرفة با
خطــة تطــوير التعلــيم «يف  مبــا جــاء، وأختم هذه املقارنة السريعة مع فلسفة التعلــيم

الـــيت وضـــعتها املنظمـــة العربيـــة للرتبيـــة والثقافـــة والعلـــوم بالتعـــاون مـــع  »يف الـــوطن العـــريب
قــول: تتحــدد فلســفة النظــام حيــث ت، )24(2009العربيــة يف تــونس عــام  جامعة الــدول
ــا ، يف القرن احلادي والعشرين بســتة مرتكــزات أساســيةبـي التعليمي العر  تشــكل حبــد ذا

  اإلطار لتحديد الغايات واألهداف املتبناة:
احلســـاب ، الكتابـــة، ضـــمان التعلـــيم للجميـــع كحـــق مـــن حقـــوق اإلنســـان (القـــراءة  - 1

 وامتالك القدرات األساسية للتعامل مع احلياة بطريقة تليق بالكرامة اإلنسانية).
ــــ  -2 ، تفســــريها، حتليلهــــا، امتكــــني املــــتعلم مــــن أدوات املعرفــــة (تقيــــيم املعرفــــة وحياز

، ارات واخلـــربات لزيـــادة إنتاجيـــة اإلنســـانوتزويـــده باملهـــ، ســـتثمارها)وإنتاجهـــا وا
 وتعزيز دوره املساهم يف إحداث التغري والتطور.

بط فــــتح القنــــوات واألطــــر التنظيميــــة اجلديــــدة يف مســــتوى املدرســــة واجلامعــــة لــــر   -3
جتماعيــــة وإملــــام املتعلمــــني بــــألوان النشــــاط العلمــــي التعلــــيم باإلنتــــاج وباحليــــاة اال
 دارس واجلامعات.املختلفة اليت جتري خارج امل

تنميــــة قـــــدرات الفــــرد املـــــتعلم ومقابلـــــة حاجاتــــه املختلفـــــة وخاصــــة البدنيـــــة منهـــــا   -4



  143     الباب الثالث: الغد المرتجى

  

والرتفيهيـــة لتوســـيع خيـــارات اإلنســـان مـــن أجـــل حتقيـــق الـــذات وجعـــل املؤسســـة 
 التعليمية مفتوحة على حميطها.

اطنيــة الــيت تشــكل األســاس بناء القدرات لتقوية اإلجتماع البشري من خالل املو   -5
بــــــاجملتمع وضــــــمان احلقــــــوق والســــــلم والتضــــــامن للنهــــــوض ، جتمــــــاعيللعقــــــد اال

إضــافة إىل ترســيخ معــاين ، جتماعيــةاالجتمــاعي واالرتفــاع مبســتوى املســؤولية اال
يم الـــدين اإلســـالمي العـــدل والســـلم والقـــيم اإلنســـانية والدينيـــة املســـتندة إىل تعـــال

االقتنـــــــاع حبـــــــق حـــــــرتام الثقافـــــــات واألديـــــــان األخـــــــرى وفـــــــق احلنيـــــــف وكـــــــذلك ا
 الً وصــو بـــي طين والشــعور القــومي العر نتماء الو ذلك لتقوية حس االو ، ختالفاال

اهلويــة الكونيــة يف عــامل حيكمــه إىل ضــمان األمــن اإلنســاين ورفــد اهلويــة الوطنيــة ب
عتماد املتبادل ومن متطلبات ذلــك أن تقــوم عمليــة تطــوير املنــاهج علــى مبــدإ اال

 لعربية والعاملية.اجلمع بني الرؤية الوطنية وا
تعزيـــز دور النظـــام الرتبـــوي يف تعميـــق الثقافـــة والوطنيـــة والقوميـــة وتعميـــق الـــوعي   -6

  بالقضايا القومية الكربى.
بعــد هــذا العــرض للمبــادئ واألســس الــيت قامــت وتقــوم عليهــا الرتبيــة والتعلــيم يف 

جتماعيـــٍة ابـــأن أهـــداف الرتبيـــة يف كـــل بيئـــٍة ، أخلـــص إىل القـــول، عـــدٍد مـــن دول العـــامل
تابعــٌة ملثلهــا العليــا. واملثــل العليــا يف اجملتمعــات تتغــري بتغــري الزمــان واملكــان. ال شــك أن 

ّر جتمــع بــني الــدين والــدنيا يف آن. وهــذا ســثابتــة و  ثــل العليــا يف اإلســالم كانــت دائًمــاامل
َتــِغ ِفيَمــا آتَــاكمــا أمجــع املفكــرون ،  نتشــارهاقــوة احلضــارة اإلســالمية وســرعة ا َك اللَّــُه َوابـْ

نـَْيا... اَر اآلِخَرَة َوَال تـَْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ   .]77القصص: [ الدَّ
إىل آخــر ، داع إىل ربطهــا بالعقيــدة الدينيــة فمــن، ختلفــت النظــرة إىل الرتبيــةوقــد ا

بــالقيم األخالقيــة احلميــدة عوًضــا  لتــزامعوًضــا عــن ذلــك إىل اال وداعٍ ، رافــٍض هلــذا الــربط
  ).الً ان مثعن ذلك (كالياب
لتزامهــا بــالقيم احلميــدة هــو وا، بية بالعقيدة الدينيــة هــو أصــلٌ رتباط الرت يف رأينا أن ا

هــو أعلــم مبــا ، فرٌع من هذا األصل. ذلك أن اهللا الذي خلق اإلنسان وسّخر له الكــون
يصــلح هلــذا اإلنســان مــن حــالٍل ومــا يضــره مــن حــرام.  وهــو أعلــم مبــا، ومــن خلــق خلــق

خــالق والقــيم احلميــدة يف مجيــع الشــرائع الســماوية هــي واحــدة أضــف إىل ذلــك أن األ
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ـــا مـــن مصـــدر واحـــد ســـوى أن الشـــرائع الســـماوية األخـــرى غـــري اإلســـالمية لت ، نــــز أل
ولــذلك مل يتكفــل اهللا تعــاىل حبفظهــا مــن التحريــف فلــم تســلم ، لزمــاٍن ومكــاٍن حمــّددين

د تكفل اهللا حبفظــه مــن كــل أما اإلسالم ولكونه الدين اخلامت وللناس كافة فق، من ذلك
، أو زيــادة أو نقصــان. أضــف إىل ذلــك كونــه جيمــع بــني الــدين والــدنيا، تغيــري أو تبــديل

ــا ، وإن كانــت متغــرية بتغــري الزمــان واملكــان، ويف شقها الــدنيوي، فإن املثل العليا فيه فإ
ه وســلم صــلى اهللا عليــبـــي دعــاء الن، تبقى منضبطة يف اإلطار الديين الثابت. مثاُل ذلك

فــإن العلــم مهمــا تقــدم فــإن  »وزدنــا علًمــا، وانفعنــا مبــا علمتنــا، اللهــم علمنــا مــا ينفعنــا«
وال أن يكــون ، د العلــمجملــر  ال أن يكــون علًمــا، النفــع اإلنســاينعليــه أن يبقــى يف إطــار 

  .اباإلنسان واإلنسانية عمومً  علًما ضارًا
، ورئــيس شــركة كيوســريا، مؤســس جــائزة كيوتــو اليابانيــة، وقــد عــرب كــوزو إينــاموري

، عــن أمهيــة إرتبـــاط التعلــيم بالعقيــدة الدينيـــة، اإلمرباطوريــة التكنولوجيــة التجاريــة العامليـــة
االفلسفة ال«بقوله:  مســتقبل البشــرية إال مــن خــالل  هي أنه لن نطمــئّن إىل، يت أؤمن 

ب أن خنلــق أي أنــه جيــ »والعلــوم الروحيــة، خلــق التــوازن الــالزم بــني تطــور العلــوم املاديــة
ــتم بالــذك، هذا التوازن يف اإلنسان اء بني ذكائه الذهين وِقَيِمه الروحيــة. فاحلضــارة الــيت 

ال أفــق ، هــي حضــارة آفلــة، وما تبثه يف اإلنســان مــن قــوة وإرادة وتبخس الروح، الذهين
  .)25(هلا وال مستقبل

، صــقلها عديــدةجتــدر اإلشــارة إىل أن حمــاور الرتبيــة الــيت جيــب العمــل علــى تنميتهــا و 
وقد عّدد منها األستاذ عبد ، وملكاته كافة، وقواه املختلفة، مهارات اإلنسان، وهي تتناول

  :)26(نوردها بتصرف» مدخل إىل الرتبية«الرمحن الباين عشرًا يف كتابه 
وهــــي تشــــمل تنميــــة اجلســــم واحلفــــاظ علــــى الصــــحة ، الصــــحية -الرتبيــــة البدنيــــة  -1

 ».العقل السليم يف اجلسم السليم«لوا: وممارسة الرياضة وقدميًا قا
وإتقــان للغــة حــىت ، وإصــالح للبيــان، وما تشمل من تقومي للسان، الرتبية األدبية  -2

 سليًما وواضًحا ال لبس فيه.، يكون التعبري من املراد
وصــقل ، وتســديد الفكــر وأحكامــه، وهــي تنميــة العقــل ومداركــه، الرتبيــة العقليــة  -3

 تنتاج واالستنباط وما إىل ذلك.مهارات التحليل واالس
وتشـــــمل تعريـــــف املـــــتعلم باملعلومـــــات النافعـــــة والعلـــــوم ، الرتبيـــــة العلميـــــة واملعرفيـــــة  -4
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، والــــيت تشــــكل الطريــــق إىل احلكمــــة، للتعــــرف علــــى احلقــــائق الكونيــــة، املختلفــــة
 وآالئه الكونية.، ومعرفة اهللا تعاىل

، العـــيش والـــرتويض عليهـــا وتشـــمل التعـــرف علـــى وســـائل كســـب، الرتبيـــة املهنيـــة  -5
 وربطها مبهارات املتعلم وهواياته وقدراته املختلفة.

وتدريبــه علــى التعبــري عــن ذلــك ، وفيها إيقاظ شعوره جبمال الكــون، الرتبية الفنية  -6
 بالكلمة أو بالريشة أو باحلركة أو غري ذلك.

ومــا فيــه مــن  ،ومــا فيهــا مــن احلقــوق والواجبــات حنــو اجملتمــع، الرتبيــة االجتماعيــة  -7
واخــــتالف يف الــــرأي ويف األدوار ، وعالقــــات ومعــــامالت وأدب، نظــــم وظــــواهر

 وما يستوجب ذلك من تكامل يف بناء اجملتمع.، االجتماعية لكل فرد
وما فيها من تواصل مع شعوب العامل املختلفــة ومــا يتبــع ذلــك ، الرتبية اإلنسانية  -8

ومــــا فيهــــا مــــن عالقــــات ، مــــن حقــــوق وواجبــــات حنــــو بنــــاء احلضــــارة اإلنســــانية
 ومبادالت وثقافة وحوار وتعددية يف املفاهيم والعادات والتقاليد وغريها.

وهــي زرع األخــالق احلميــدة والقــيم الســديدة يف نفــس املــتعلم ، الرتبيــة األخالقيــة  -9
 حىت يرتىب وينشأ عليها.

ن بــاهللا الواحــد فيــؤم، وهــي زرع العقيــدة اإلميانيــة يف نفــس املــتعلم، الرتبيــة الروحيــة  -10
، حــىت إذا مــا صــّدق عملُــه إميانـَـه، إميانًا ال ينازعه شــك وال يشــوبه دخــن، األحد

جــاءت أعمالُــه كلهــا علــى ، وكــان منهاجــه يف احليــاة اإلخــالص هللا تعــاىل وحــده
 ومسا بروحه إىل األفق األعلى.، طريق اخلري والرشاد والسداد

  ونضيف على أورده األستاذ عبد الرمحن الباين:
، أو إفرادهــا يف حمــور مســتقل، اليت ميكن إدراجها مع الرتبيــة اإلنســانية، الرتبية البيئية  - 1

للداللة على أمهيتها الكبرية يف حياة اإلنسان على وجه األرض. خصوًصــا وأن اهللا 
يــتم خالهلــا إحتــاد الــذرات ، قــد جعــل لكــل كــائن حــّي دورة بيولوجيــة أرضــية، تعــاىل

ــوين العناصـــر العضـــوية للكائنـــات احليّـــة. ولكـــل كـــائن حـــي يف هـــذه الـــدورات  لتكـ
وخيــرج منــه ، فهــو يأخــذ مــن الغــذاء مــا يتناســب مــع دوره وحاجاتــه، مهمــات حمــددة

مـــا يتناســـب مـــع حاجيـــات كـــائن حـــّي آخـــر وكـــل ذلـــك يشـــّكل حلقـــات متكاملـــة 
فال بــد ، بفعل اإلنسان، مرتابطة فيما بينها. وإذا ما أصاب اخللل حلقة أو دورة ما
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وعلى ، ويرتك آثاره السلبية على البيئة، أن ينعكس يف احللقات األخرى فيتفاعلله 
 حياة اإلنسان ومصاحله ومنافعه.

والشــبكة ، وهــي تشــمل التعــاطي مــع وســائل االتصــاالت احلديثــة، الرتبيــة الرقميــة  -2
ومــــا فيهــــا مــــن ، ومواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي علــــى هــــذه الشــــبكة، العنكبوتيــــة

وحقـــوق ، ســـلوكياٍت وأصـــوٍل ومبـــادئتوجب ذلـــك مـــن ومـــا يســـ، خصوصـــيات
  للدخول إليها والتعاطي معها.، وواجبات

  
وانــب يف السياســة أن تغطــي جة التعلــيم يف عصــر املعرفــة ال بــد هلــا أن فلســف كمــا

، قتصــاد املعرفــةا، والفكــر وبــاقي ميــادين احليــاة. فاالقتصــادقتصــاد والتنميــة واجملتمــع واال
إمـــا سياســـة ، والسياســـة، ترتكـــز علـــى معرفـــة حاجـــات اجملتمـــع والتنميـــة تنميـــة مســـتدامة

أو سياســة منفتحــة علــى اجلميــع الــيت بــدورها ترتكــز علــى املعرفــة ، منغلقــة علــى الــذات
والعــــدل يســــتوجب ، نفتــــاح عليـــه. واجملتمــــع والدولــــة إمـــا متطــــرف أو عـــادلاالبـــاآلخر و 

ت د متزّمــا آحــادي متشــدّ إمّ  املعرفة ببواطن األمور بل واإلملام مبختلف جوانبها. والفكر
ويسعى حنو املعرفــة وحنــو احلقيقــة ، أو فكر معريف يتعاطى مع اآلخر، ال يكرتث باآلخر

  فيلتزمها حيثما كانت. وهكذا دواليك...
الـــيت أصـــبحت ، علـــى أبـــواب املعرفـــة ل ذلـــك وغـــريه يســـتوجب عقـــالً منفتًحـــاوكـــ

النظــام التعليمــي يف عصــر  بــدورها مفتوحــة علــى مصــراعيها. وهــذا بــدوره يعــين أن علــى
قـــادرة علـــى التعامـــل مـــع حتـــديات العوملـــة ، ي إىل إعـــداد قيـــادات معرفيـــةاملعرفـــة أن يـــؤدّ 

ـــا، القائمـــة وقـــادرة علـــى أن جتمـــع بـــني ، قـــادرة علـــى حتقيـــق التنميـــة املســـتدامة يف أوطا
ا.، ثقافة الشرق وأصالتها   وحداثة الغرب وتقنيا

واإلمكانـــــات ، كتشـــــاف الـــــذاتتعلم يف ا لتعلـــــيم جيـــــب أن تســـــاعد املـــــوفلســـــفة ا
مــن شــخص آلخــر)  والطاقــات الكامنــة (وهــذه اإلمكانــات والطاقــات ختتلــف، الذاتيــة

فتجلَوهــا وتنّميهــا وتفجّرَهــا يف طريــق الرســالة العليــا الــيت رمستهــا الرتبيــة ، يف نفــس املــتعلم
ان املــتعلم فــإن فلســفة التعلــيم جيــب أن ترســم لإلنســ ومــن مثأصــالً علــى ضــوء العقيــدة. 

عليــه أن يبــذل ، واألهــداف الــيت، وأن ترشــده إىل طريــق بنــاء املســتقبل، رســالته يف احليــاة
  جهوده وطاقاته يف سبيل حتقيقها.
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طية واإلعتــدال قــد ولــدت وإذا كانــت الصــحوة اإلســالمية املعاصــرة املتميــزة بالوســ
ا علــى فلســفة الرتبيــة والتمــن رحــم االنفجــار املعــريف فــإن ا علــيم مل تأخــذ بعــد نعاكاســا

 علـــىحيـــزاً مـــن الواقـــع والتطبيـــق. وال تـــزال النظـــرة املاديـــة البحتـــة والعلميـــة اجملـــّردة تطغـــى 
احلكوميــة ، األهداف والغايات يف الرتبيــة والتعلــيم يف معظــم مدارســنا العربيــة واإلســالمية

  منها واخلاصة ومبا فيها اإلرساليات األجنبية.
والتغيـــري يف اجملتمـــع وأيهمـــا ، لتغيـــري يف الرتبيـــةختلـــف فالســـفة العـــامل حـــول اوقـــد ا
لــه. فمــنهم مــن رأى  همــا يتقــّدم علــى اآلخــر ويكــون ســبًباوأي، ويقــّدم لــه، يســبق اآلخــر

ُع العربــة أمــام أنــه إذا كــان التغيــري اجملتمعــي جيــيء عــن طريــق اإلصــالح الرتبــوي فإنــه وضــ
، ت البـــــىن اجملتمعيـــــةســـــتمر تغيـــــري اإلنســـــان إذا ا«نكـــــر إمكانيـــــة ومـــــنهم مـــــن أ، احلصـــــان

واملعتقــدات األساســية والسياســة احلاكمــة علــى حاهلــا مــن التهــرؤ والفســاد؟ هــل ميكــن 
لدعاة اإلصالح الرتبوي أن ينعزلــوا عــن عيــون النظــام القــائم وتــأثريات األحــداث اجلاريــة 

م يف جزيرة منعزلة؟   .)27(»وكأ
ألنظمــة العربيــة اليــوم فــالتغيري يف بعــض ا، أن الواقع اليــوم يفــرض نفســهيف ال شك 

وال تــزال األخطــار احملدقــة حتــيط بــه مــن كــل جانــب. وهــذا ، مل يستقّر بعــد وإن، قد بدأ
تغيـــري يف وضــع األســـس الصــحيحة لفلســـفة ، علـــى أمهيــة أن يواكـــب ذلــك، دليــل آخــر

وتلتـــزم مبـــادئ ، وحتـــافظ علـــى أصـــالة القـــيم، تواكـــب احلداثـــة، تربويـــة وتعليميـــة معاصـــرة
فإنـــه يســـّهُل ، ا. وال شـــك أن هـــذا التغيـــري إن حصـــل بالســـرعة املطلوبـــةالعقيـــدة وأصـــوهل

  ويساهم يف استقراره إىل حدٍّ بعيد.، يدنتقال إىل النظام اجلدية االعمل
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وســّر ، اإلســالمّية أّن مــن أهــّم عوامــل النهضــة إىل كنــا قــد أشــرنا يف البــاب األول
اة قــوّ  العلــم  كــان مــا أمــر بــه اإلســالم وحــّض عليــه يف طلــب،  وســرعة انتشــارها، حضــار

مـــع اقـــرتان ذلـــك بالعمـــل وجعلـــه جـــزًءا مـــن عبـــادة ، علـــم الـــدنيا وعلـــم اآلخـــرة، هبشـــقيّ 
  اإلنسان لربّه.

ما، وعلم اآلخرة هو الدين واإلميان . وهذا العلم أســهل وكّل ما له صلة مباشرة 
وهو الــدافع ، والرفعة وأسرع حتريًكا هلا حنو السموّ ، ا يف نفس اإلنسانوأكرب تأثريً  إقناًعا

فهــو الــدافع إىل علــم الــدنيا مبختلــف ، ومــن مث. تعــاىل كمــا أمــر اهللا،  إىل عمــارة األرض
أن مــن حلضــارة اإلســالمية هــو الــذي مّكــن ا، يهبشقّ ، تفاصيله. فهذا العلم أنواعه وأدقّ 

ك إجنــازات كثــرية بســرعة قــت بــذلفحقّ ، متاسًكا شديدينمتانًة و و ، ة دفع هائلةمتتلك قوّ 
  .شّىت  جماالتٍ فائقة ويف 

: كانــت ثالثــة،  مرتكــزات احلضــارة اإلســالمية نّ ميكننــا القــول إ، وبنــاًء علــى ذلــك
  اإلميان والعلم والعمل.

وهــو الــذي يقــود إىل علــوم الــدنيا ، الً ألنّــه يــأيت أوّ ، فاإلميــان هــو األســاس واملنطََلــق  - 1
ـــــا، هـــــافيقّوي أي وضـــــعها موضـــــع التنفيـــــذ ، ويـــــدعو إىل االســـــتزادة منهـــــا والنفـــــع 

حــىت ، والتطبيق. واإلميان هــو الضــابط واإلطــار الــذي يضــبط ويطــّور العلــم والعمــل
ومــا يرافــق ذلــك مــن دعــوة إىل اإلخــالص واإلتقــان ، ال خيرجا عن اإلطــار الشــرعيّ 

  د والعهود.وصدق يف املعاملة واألمانة والوفاء بالعقو ، يف العمل
يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمنُــوا لِــَم تـَُقولُــوَن عمل:  بالعلوم الدين تنهى عن العلم  نّ كما إ  -2

. ]3- 2الصــف: [ َكبُـَر َمْقًتا ِعْنَد اللَِّه َأْن تـَُقولُــوا َمــا الَ تـَْفَعلُــونَ  * َما الَ تـَْفَعُلونَ 

رتالم
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دعو إىل الــربط بــني صــّلى اهللا عليــه وســلم أحاديــث كثــرية تــبـــي وقــد ورد عــن الن
  العلم والعمل نقتطف منها:

  .)28(»إّن من أشّد الناس عذابًا يوم القيامة عالـًما ال ينفعه اهللا بعلمه«  -
  .)29(»تكون احلجة عليه أكرب، من تعّلم العلم ومل يعمل به«  -
  .)30(»وال تعّلموه لتتجّملوا به، تعلموا العلم وانتفعوا به«  -
 .)31(»فإذا علمتم فاعملوا، تعّلموا، تعّلموا«  -
اللهـــم إين «عليـــه الصـــالة والســـالم مـــن علـــم ال ينفـــع يف قولـــه: بــــي وقـــد تعـــّوذ الن  

ونفــــٍس ال ، وقلــــٍب ال خيشــــع، ودعــــاٍء ال ُيســــمع، أعــــوذ بــــك مــــن علــــٍم ال ينفــــع
  .)32(»تشبع. اللهم إين أعوذ بك من هؤالء األربع

ال حتمـــد عقبـــاه. ولـــذلك كـــان بداهـــة أن العلـــم بـــال عمـــل يقـــود إىل مـــا ، ومعلـــوم  -3
ًما علــى العمـــل. واخلليفـــة عمــر بـــن عبـــد العزيــز رضـــي اهللا عنـــه  طلــب العلـــم ُمقـــدَّ

. ويقــول )33(»كان مــا يفســد أكثــر ممــا يصــلح،  من عمل على غري علم«يقول: 
والعامـــل ، كالســـائر علـــى غـــري طريـــق،  العامـــل علـــى غـــري علـــم«احلســـن البصـــري: 

، فـــاطلبوا العلـــم طلًبـــا ال يضـــر بالعبـــادة، علـــى غـــري علـــم يفســـد أكثـــر ممـــا يصـــلح
، وتركـــوا العلـــم، واطلبـــوا العبـــادة طلبًـــا ال يضـــر بـــالعلم. فـــإن قوًمـــا طلبـــوا العبـــادة

مل ، ولــو طلبــوا العلــم، فخرجــوا بأســيافهم علــى أمــة حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم
م اخلوارج).» يدهلم على ما فعلوا   (يعين 
  .)34(»والعمل بغري علم ال يكون، عمل جنون العلم بال«ويقول اإلمام الغزايل: 

ويرى بعض العلماء أن العلــم يســبق اإلميــان والعمــل مســتدلني بــذلك علــى أن اهللا 
ولعــل األصــح ، وهــي تفيــد طلــب العلــم» اقــرأ«ل أول كلمــة يف القــرآن الكــرمي نـــز تعــاىل أ

بخــاري من ذلك هو ما ذهــب إليــه اإلمــام البخــاري رضــي اهللا عنــه يف تبويبــه لصــحيح ال
ويلـــي ذلـــك كتـــب العبـــادات مـــن ، يليـــه كتـــاب العلـــم، الً حيـــث جعـــل كتـــاب اإلميـــان أو 

  وصالة وزكاة وصيام وحج ومعامالت وغريها.، طهارة
ة وبفضـــل الـــرتابط الوثيـــق بـــني هـــذه املرتكـــزات الثالثـــة انطلقـــت احلضـــارة اإلســـالميّ 

  ة أدهشت العامل.بسرعة قياسيّ 
األوج ، النهضــةبــثالث حــاالت هــي:  رة متــرّ احلضــا أنّ بـــي يرى املفكر مالك بن ن



  المرتكزات الثالثة     150

  

، الروحتغّذيها  ة)ة (أو أخالقيّ أن مرحلة النهضة تنطلق من فكرة إميانيّ . ويعترب واألفول
ــ صــعوًدا مــع منــوّ  النهضــة وتســتمرّ  وتأصــيلها يف النفــوس  وانتشــارها ةهــذه الفكــرة اإلميانّي

ا علــى الغرائــز. فينمــو العقــل ، جحــىت يبلغــا مرحلــة النضــ ّلمالعلــم والــتعويــزداد ، وسيطر
 هــذه املرحلــة طاملــا بقــي العقــل مســيطرًا يف اجملتمــع وتستمرّ ، وتبلغ احلضارة مرحلة األوج

تطغــــى علــــى  الغرائــــز والشــــهواتحــــىت إذا أخــــذت ، ومنضــــبطًا يف إطــــار إميــــاين ســــليم
أت بــد، واألخالقــيّ  االلتــزام الــديينّ  عَ وتراَجــ، م يف شؤون النــاسيف التحكّ ، جانب العقل

، تراجــع دور العقــل والعلــم، وكّلما ازداد دور الغرائــز والشــهوات مرحلة األفول والرتاجع.
ـــاوت احلضـــارة لتبـــدأ . و أي التخلّـــف املســـتمرّ ، تكـــون بعـــد ذلـــك مرحلـــة الكمـــونل، و

، تبعــث الــروح مــن جديــد، ةحتــدثها صــدمة قويـّـ، ة جديدةالنشأة التالية مع صحوة إميانيّ 
  األفول وهكذا دواليك. فاألوج مثّ ، من النهضة احلديثة لتبدأ معها دورة جديدة

ال شّك يف أّن هذا التحليل ينطبق بوضوح على األّمــة اإلســالمّية. فقــد بــدأت 
حيــــث كانـــت الــــروح اإلميانيّـــة عنــــد قليـــل مــــن ، ضـــتها مــــع بـــدء الــــدعوة اإلســـالمّية

يف معـــادالت  ،املســـلمني تـــدفعهم إىل قتـــال األعـــداد الكبـــرية احملاربـــة والنصـــر علـــيهم
ـة الــيت ألفوهــا. يقــول ، أذهلــت البــاحثني ــة والعدديّـ ــا كانــت خمالفــة للقواعــد العلمّي أل

َع الصَّــاِبرِينَ اهللا تعاىل:   ...َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيَرًة ِبِإْذِن اللَّــِه َواللَّــُه َمــ
لعقل. ّمث كان أوج احلضــارة . وقد ترافق ذلك مع طلب العلم ومنّو ا]249البقرة: [

، حـــني كانـــت أوروبـــا تغـــّط يف ُســـبات عميـــق، مـــا بـــني القـــرنني الثـــامِن والثالـــَث عشـــرَ 
م الشــهوات ، وِخالٍف مستفِحل بني رجال الدين وأهل العلم مث بدأ األفول مع حتّكــ

  الذي أعقبه الكمون املستمّر إىل يومنا هذا.، واإلسراف يف امللّذات
ة انتشـــارها يف العصـــر ة وقـــوّ احلضـــارة الغربّيـــ لكـــن مـــا هـــو ســـرّ و ، قـــد يتســـاءل املـــرء

  احلاضر؟
عهم يف األنــدلس وتوّســ، ة يف أيــدي املســلمنيســقوط القســطنطينيّ  أنّ يف ال شــك 

 ه يصحو مــن غفلتــهتكبرية يف الغرب املسيحي جعل  صدمة اأحدث، اه غرب أوروبايف اجتّ 
املاديّــة القائمــة واملســتمرّة ة اريّ وينطلــق يف مســريته احلضــ، ومــن اخلطــر الــداهم علــى أرضــه

  .حىت يومنا هذا
، ًما كبـــريًاقـــت تقـــدّ قــد حقّ ، يف العصـــر احلاضـــر، ةهـــذه احلضـــارة الغربيّــ نّ صــحيح إ
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يًــا حبتًــا خاليًــا ولكــن مستهــا كــان مادّ ، مرتكزة على العلــم والعمــل، وانتشارًا واسًعا وسريًعا
كنـــا قـــد أشـــرنا إليهـــا يف  متالحقـــةً  أزمـــاتٍ  اإلميانيـــة. وهـــا هـــي اليـــوم تعـــاينمـــن الـــدوافع 

  .الفصل األول من هذا الباب
 ... َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس الَ يـَْعَلُمــونَ يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي عن البشر: 

َيا... * نـْ ، اهللا تعــاىل أنّ  يف ال شــكّ  .]7-6الــروم: [ يـَْعَلُمــوَن ظَــاِهًرا ِمــَن اْلَحَيــاِة الــدُّ
هــو الــذي يعلــم مصــلحة هــذا اإلنســان ويعلــم مــا ، ون وخلــق اإلنســانالــذي خلــق الكــ

ويف االلتـــزام بشـــرعه ، الـــذي حيّلـــل وحيـــّرم، جـــّل جاللـــه، ولـــذلك فهـــو، ه ومـــا ينفعـــهيضـــرّ 
  ة مجعاء.ق خري اإلنسان والبشريّ السماوي يتحقّ 

كمــــا قــــد يــــدرك مقتضــــى ،  وقــــد ال يعلــــم، قــــد يعلــــم اإلنســــان مغــــزى هــــذا احلــــالل
حيــّده ، يبقى حمدوًدا، مهما بلغ من احلكمة، عقل اإلنسان  يدرك. ألنّ وقد ال، التحرمي

ينمـــو مـــع الـــزمن ، اوإن كـــان تراكميًّـــ، العلـــم الزمـــان واملكـــان والقـــدرة وغـــري ذلـــك. وألنّ 
ملــا كــان يف ازديــاد  الّ وإ، يبقــى مقصــرّا عــن علــوم الغــد واملســتقبل، ويــزداد عمًقــا وتوّســًعا

  متواصل.
تنطلــــق مــــن روح ، ةصــــفة إميانيّــــ وبــــأوامره ونواهيــــه شــــرع اهللاكــــان االلتــــزام ب،  لــــذلك

  ة على ذلك.ة أو العلميّ ة العقليّ قبل أن تقوم احلجّ ، اإلنسان
جنحــت مــع ، واكتفــت بالعقــل ومــا يقــّرره، وإذا مــا ضــّيعت احلضــارة املرتكــز اإلميــاينّ 

ا حتّكم األهواء والغرائزمرور الزمن إىل    ندها.وبدأت مرحلة األفول ع، يف مسري
م الغرائــز املختلفــة نتيجــة حتّكــ الّ ة اليــوم إاحلضــارة الغربيّــ هــاوهل األزمــات الــيت تعاني

املــال ومــا  وغريــزة حــبّ ، ة ومــا تســببه مــن أمــراض(مثــل الغريــزة اجلنســيّ  ؟يف هذه احلضــارة
وغريـــزة شـــهوة الســـلطة ومـــا ، ت إليـــهت إىل مـــا أدّ تســـببه مـــن عمليـــات غـــري مشـــروعة أدّ 

مــن احلكمــة  فــإنّ ، وغــري ذلــك...) لــذلك وقتــل ودمــار ر واســتغاللبه مــن اســتعماتســبّ 
ومتّمًمــا ، هلمــا الً ليأيت العمــل مكّمــ، أن حيافظ اجملتمع على تالزم اإلميان والعلم، مبكان
  ز التنفيذ.ز التنظري إىل حيّ من حيّ  الً وناق
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  الفصل الرابع

  الحكمةطريق 

يصــف فيهــا ، »إلميــانالعلــم يــدعو إىل ا«ان: لــول النجــار بعنــو يف حماضــرة للــدكتور زغ
ــــا هــــرم متواصــــل األطــــرافاملعرفــــة اإلنســــانيّ  ومــــا فيهــــا مــــن ، ةقاعدتــــه العلــــوم التطبيقيّــــ، ة بأ
فلســفة ، واهلندســة. مث تــأيت فــوق هــذه القاعــدة وعلــوم يف الطــبّ ، ةة وتطبيقّيــدراســات كونّيــ

وإعجـــاز ، ة ومـــا فيهـــا مـــن حكمـــةوهـــي معرفـــة القـــوانني الـــيت حتكـــم العلـــوم التطبيقيّـــ، العلـــوم
ومــا فيهــا مــن آداب وســلوكيات وأخــالق واقتصــاد ، ةوإبداع. يلي ذلك الدراسات اإلنسانيّ 

، علــى إطالقهــا، أّم املعــارف، تــأيت الفلســفة، وإدارة وسياســة وتــاريخ وحضــارة. وبعــد ذلــك
 هــذا ن طريــق النظــر يفالــيت تصــل إىل اإلنســان مــ، املعــارف ف كــلّ وهي التفكري الــذي يوظّــ

تــه ل وقمّ نـــز امل ه الــوحي الســماويّ ف إىل خالقــه. ويــأيت فــوق ذلــك كلّــويف ذاتــه للتعــرّ ، الكون
...فَاْعَلْم أَنَُّه الَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه ] :19محمد[.  

ـــــا  ة (مبختلـــــفاملعرفـــــة اإلنســـــانيّ هرميّــــة ومــــع هـــــذا الوصـــــف الـــــدقيق ملفهـــــوم  طبقا
الــــيت مبضــــمون كلمــــة املعرفــــة ، عليــــه البــــاحثونأطرافهــــا) جتــــب اإلشــــارة إىل مــــا تعــــارف و 

 »اقتصــاد املعرفــة«و، »جمتمــع املعرفــة«إىل عدد من املصطلحات مثل ، حديثًا، أضيفت
واليت أحدثت نقلة ، وغريها »...إعالم املعرفة«و» حرب املعرفة«و، »سياسة املعرفة«و

ة ت اإلنســــانيّ كمــــا يف العالقــــا،  علــــى اخــــتالف أنواعهــــا، ة يف التعــــاطي مــــع العلــــومنوعيّــــ
  ة وغريها.تعليميّ الة و قتصاديّ االة و جتماعيّ اال

، مــن النــاس ذوي اهتمامــات متقاربــةه جمموعــة بأنـّـ، يعــّرف البــاحثون جمتمــع املعرفــة
ويضــيفون ، يف اجملــاالت الــيت يعملــون فيهــا، مًعــا، ن االستفادة من جتميع معرفتهمحياولو 

م و ، إليهـــا املزيـــد مـــن املعرفـــة ، حتلـــيلهم وتفكـــريهم وإدراكهـــم املشـــرتكمـــن نـــاتج معلومـــا
  .)35(صالره هلم تكنولوجيا املعلومات واالتّ ا توفّ مّ مـمستفيدين يف ذلك 

يقطر 
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على توافر تكنولوجيــا ، يف أساسه، فهو االقتصاد الذي يعتمد، أما اقتصاد املعرفة
كمــا يعتمــد علــى اســتعمال ،  ات يف جمــال معــّني وتضــافر اإلمكانيّــ، صــالاملعلومــات واالتّ 

، العوملـــــة يف ظـــــلّ ، حـــــدث الوســـــائل الـــــيت تســـــاعد علـــــى املنافســـــة واإلبـــــداع يف اإلنتـــــاجأ
  املتسارع.  التكنولوجيّ التغّري  ويف ظلّ ، واالنفتاح الكبري على مجيع مصادر املعلومات

كمــا كــان عليــه يف ،  مق الــتعلّ ائــ لنــا الفــرق الكبــري بــني العلــم وطر يتبــّني ، ما تقــدّ مّ ـمــ
، هــذه ثــورة املعلومــات يف ظــلّ ، م يف العصــر احلــديثق الــتعلّ ئــاوبــني العلــم وطر ، املاضــي

، د للعلــوم علــى اخــتالف أنواعهــاع املتعــدّ ويف ظل التفــرّ ، والسباق احلميم يف نشر املعرفة
  الدقيق يف أعماق هذه العلوم. الغوص العلميّ  يف ظلّ و ، الناتج عن هذه املعرفة

جتـــــدر اإلشـــــارة إىل ، م احلـــــايلعلّ ل والـــــتم األوّ  لنـــــا الفـــــارق بـــــني الـــــتعلّ ولكـــــي يتبـــــّني 
أقـــرب  ولعـــلّ  .الفروقـــات الـــيت جيـــب حلظهـــا بـــني املصـــطلحات املســـتعملة يف هـــذا اجملـــال

  ية.هو االستفادة والتشبيه باألمثلة احلسّ ، السبل لتوضيح هذه الفروقات
وهــي أشــبه  .مــا يــراه اإلنســان ويعقلــه ويدركــه هي كــلّ  Informationsفاملعلومات 

ــاألوّ  واملــوادّ حبجــارة البنــاء  ،  الــيت يســتعملها اإلنســان يف بنــاء مشــروع معــّني ، ة األخــرىلّي
ما منا عقلــه وكلّ ، تكون مبستوى معّني ، عند الطفل، . وهذه املعلوماتالً كاملستشفى مث
ــا يف ، مهازادت معلوماته من العلوم اليت تعلّ ، وازداد إدراكه ويف  ذاكرتــهواليت صار خيتز

  ناته وأرشيفه.مدوّ 
تــتحّكم يف هــذه  فهــي الدراســات واملعــادالت والقــوانني الــيت Sciencesالعلوم  اأمّ 

 على التطبيق واالستعمال. وهذه العلوم هي كعلم اهلندسة والطبّ وتساعد ، املعلومات
 ات والفيزياء وغريها. وهــي خاضــعة يف مســارها الــزمينّ والزراعة واالقتصاد وعلوم الرياضيّ 

وبفضـــــل هـــــذه  ومـــــا إىل ذلـــــك.، ع واالكتشـــــافاتع والتفـــــرّ للتطـــــوير والتوّســـــ، والرتاكمـــــيّ 
، جيري بناء املستشفى من احلجارة واملواّد األّولّية األخرى، املعادالت والقوانني اهلندسّية

  لريتفع البناء على أسس علمّية سليمة.
فهـــي جمموعـــة العلـــوم الـــيت حيصـــل عليهـــا اإلنســـان يف  Knowledgeوأمـــا املعرفـــة 
وغالبًــا ، )الً ما بينها قاسم مشرتك (هو مشروع املستشــفى مــث مع يفحياته ودراساته وجي

. املشــرتكة يف مــا بينهــامــن جمموعــة العلــوم ، نــةات معيّ معرفــة جبزئيّــ، ما تكون هــذه املعرفــة
جيــب علــى مــدير مشــروع ، فباإلضــافة إىل هندســة البنــاء وقواعــد بنــاء اهليكــل واخلرســانة
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ــ ندســة الكهاملستشــفى أن يكــون ملمًّ واهلندســة ، ةديــدات الكهربائّيــربــاء الالزمــة للتما 
 جيمــع بــني  حــّىت ، ة التجهيــزات الالزمــة للمستشــفى وتغــذيتهاونوعيّــ، ة والتكييــفالصــحيّ 
أداء الوظــــائف ُحْســــن  مبقــــدار ذلــــك يف تنفيــــذ املشــــروع. ويكــــون املشــــروع ناجًحــــاكــــّل 

  املطلوبة منه.
 تُ ْفــرَ عَ « يُقــال:، الً مــث، ال آخــريف جمــ، وقــد مّيــز العلمــاء بــني املعرفــة والعلــم أيًضــا

ال تكــــــون كاملــــــة أبــــــًدا ، وجــــــلّ  عــــــزّ ، ألن معرفــــــة اهللا» اهللا تُ ْمــــــٍل◌ِ عَ «وال يقــــــال » اهللا
...لَـــْيَس َكِمْثِلـــِه َشـــْيٌء... ] :فنقـــول: ، الً بينمـــا قـــد يكـــون العلـــم كـــام، ]11الشـــورى
 الثانيــة ألنّ » تعــّرف الولــد إىل جــدول الضــرب«وال نقول » تعّلم الولد جدول الضرب«

  تعين أنّه رمبا قد تعّلم جزًءا منه أو عرفه عموًما. (تعّرف)
ـــ، رمحـــه اهللا، فقـــد عّرفهـــا اإلمـــام الغـــزايل :Wisdomوأمـــا الحكمـــة  ّ معرفـــة «ا بأ

وعنهــا قــال ». ن يُعــرف هــو اهللا ســبحانه وتعــاىلوأجــلُّ َمــ، أفضل األشياء بأفضــل العلــوم
لــم الصــحيح الــذي يبعــث اإلرادة إىل العلــم هــي الع«اإلمــام الشــيخ حممــد رشــيد رضــا: 

، بالعمــــلالعلــــَم  ن احلكمــــة هــــي أن يســــتكمل اإلنســــانُ أي إ »النــــافع الــــذي هــــو اخلــــري
 ماّديًّــــا أَعَمــــًال حضــــاريًّا ســــواء، أن يكــــون العلــــم مقرونًــــا بــــالنفع اإلنســــاينّ ، أدقّ  وبتعبــــري
صــّلى اهللا ، رســول اهللا كــان،  مفيــدة. ولــذلك ثقافــةً  أمفكرًا نافًعــا  أم، كان ذلك  ملموًسا

ويــدعو » وانفعنا مبا عّلمتنا وزدنا علًمــا، منا ما ينفعناعلّ  همّ اللّ «يدعو ربّه: ، عليه وسّلم
  .»الّلهّم إّين أسألك علًما نافًعا«أيًضا: 

ـــًدا ونافًعـــا إالّ إذا ترافـــق ذلـــك مـــع دراســـة جـــدوى  وال يكـــون بنـــاء املستشـــفى مفي
وأمهّّية الوظائف ، من بناء هذا املستشفى الحكمةُتظهر  نفعّية اقتصاديّة بيئّية إحصائّية
ــــــه وامللّبيــــــة حلاجــــــات الســــــّكان يف املنطقــــــة الــــــيت بــــــين فيهــــــا ، االستشــــــفائّية املطلوبــــــة من

  املستشفى.
الــيت تســتوجب  العلمّيــة تظهــر بعــض النــواحي، هلــذه العلــوم ومــع التطبيــق النفعــيّ 

يأخذ مكانه إىل جانب بقية ، جديدوقد ينتج عن ذلك علم ، دقيًقاوتحبثًا ومتحيًصا 
  العلوم.

نفعهــا  ويعــمّ ، ة ودائــرة احلكمــةع الــدائرة املعرفيّــومعهــا تتوّســ، فتــزداد جمموعــة العلــوم
وهــو  ، كــان األمــر يف املاضــي،  . هكــذاوتصــبح الفائــدة منهــا أجــدى وأعــمّ ، أكثــر وأكثــر
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يدة مستحدثة يرتافق كّل ذلك مع علوم جد، ورقّي وحضارة كذلك اليوم. تقّدم علميّ 
ا ا تأخذ طريقها ومكا   يف حياة اإلنسان من أجل عمارة األرض.، وتطبيقا
وأجــّل مــن «يل: الثــاين مــن قــول اإلمــام الغــزا ذلــك؟ اجلــواب يف الشــقّ  علــى مــاذا يــدلّ 

، اإلنســان يف األرضخالفــة مبــا فيهــا ، ّن طريق العلم واملعرفة واحلكمةأي إ »عرف هو اهللايُ 
يقــول  .وجــلّ  أال وهــي معرفــة اهللا عــزّ ، وأرفــع املعــارفتقــود إىل أرقــى العلــوم ، هــاه إيّاوعمارتُــ

ومعرفة عظمته ، إىل برهان وحدة اهللا، إّن اإلنسان ليصل من طريق علم النجوم«البستاّين: 
  .)36(»وكمال خلقه، وقّوته الكربى، وحكمته السامية، اهلائلة

... َوَمــْن يـُــْؤَت اْلِحْكَمــَة : ولذلك أيًضا فإن أمسى مراتب احلكمة هــي معرفــة اهللا
ًرا َكِثيًرا...   .»رأس احلكمة خمافة اهللا«و ]269البقرة: [ فـََقْد ُأوِتَي َخيـْ

نـــذ طفولتـــه وحـــىت يســـلكه اإلنســـان م، وهـــذا الطريـــق مـــن املعلومـــات إىل احلكمـــة
ـــــتعّلم الطفـــــل األحـــــرف واألرقـــــام والقـــــراءة والكتابـــــة مماتـــــه. يف البـــــدء فتصـــــبح عنـــــده ، ي

لتنمــو  ، س عليهــا علــوم احلســاب واألشــياء وغريهــاليؤسّ ، خمزونة يف الذاكرة» وماتمعل«
، لتشّكل دائرة املعارف اليت تنمو معه وتكرب وتــزداد، ما بينها ها يف عقله وترتابط يفكلّ 

، بعــــــد ذلــــــك، . ويبــــــدأاجلزئيّــــــات املعّينــــــة حــــــىت مســــــتوى، ع مداركــــــه يف املدرســــــةفتتوّســــــ
م واملعــارف الــيت اكتســبها قــد ا يكون عدد كبــري مــن العلــو بينم، ص يف علم معّني التخصّ 
  .اليت وصلت إىل حّد معني عنده يف مرتبة املعلومات أصبح

حــني اكتشــف ، الــذي ســلكه أجــدادنا األوائــل يف املاضــي، هــذا هــو الطريــق العــامّ 
كعلمـــــني جديـــــدين ،  Logarithmواخلـــــوارزمي علـــــم الــــــ ، بـــــن حيـــــان علـــــم اجلـــــربجـــــابر 

واالزديـــاد املتواصـــل ، ع التقـــّدم العلمـــّي أكثـــر فـــأكثرومـــ .اتم الرياضـــيّ عني مـــن علـــو متفـــرّ 
ويبقـــى قســـم  ،ينتقـــل قســـم مـــن هـــذه العلـــوم إىل املرتبـــة الـــدنيا كمعلومـــات، هلـــذه العلـــوم

ال بــّد أن يتعّلمــه اإلنســان مهمــا تقــّدم  -املبــادئ األساســية يف هــذه العلــوموهــو  -منهــا
وبفضــل ذلــك تظهــر العلــوم اجلديــدة  ، واجلــوهر ألنــه يشــّكل اللــبّ ، الــزمن وتتطــّور العلــم

  ومنها علم الكومبيوتر واالّتصاالت و...، كّل يوم
  أخلص إىل القول:

زاد ، ا ومنضــــبطًا يف اإلطــــار اإلميــــاينمــــا كــــان هــــذا التطــــور العلمــــّي نفعيًّــــ: كلّ الً أو 
عرفــة.  . فيــزداد مــع ذلــك ســعيه للمزيــد مــن العلــم واملومعرفــة بــه هربـّـمــن اإلنســان فيــه قربًــا 
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يف عصـــرنا احلاضـــر الـــذي ، تنظيمهـــا واالســـتفادة منهـــا كيـــف تكـــون الزيـــادة وكيـــف يـــتمّ 
واملــبهم ، النــافع منهــا وغــري النــافع، شــّىت اهــات جتّ ايف ، كبــرية جــًداة  يشــهد قفــزات نوعّيــ

ومــا هــو املقيــاس؟ وإذا كــان الرفض؟ بــمنها والواضح؟ هــل جيــوز االســتعجال بــالقبول أو 
التســاؤالت بوضــوح؟ وإذا هــذه  كلّ   عن، الشرعجييب  فهل، قياسالشرع احلنيف هو امل

كــان اجلــواب ال ينســجم مــع   إن، »مسعنــا وأطعنــا«لنقــول: حنــن جــاهزون أ، أجــاب عنهــا
ــــا الرتبيــــة اإلميان»وامســــع وانظرنــــا، مسعنــــا وأطعنــــا«أمانينــــا؟ أم نقــــول:  ّ  ةيّــــ؟ ال شــــّك يف أ

ا ، ةهــــذه األســــئل  تســـــاعد علــــى اإلجابــــة عـــــنالــــيت، الســــليمة وتضـــــع األمــــور يف نصـــــا
  .الصحيح
، د يـــومعـــتـــزداد يوًمـــا ب، ات املعلومـــات الـــيت حيصـــل عليهـــا اإلنســـانّيـــ: إن كمّ ثانًيـــا

م مــا تقــدّ زداد أيًضــا كلّ ة يــصــات العلميّــوعــدد العلــوم والفــروع والتخصّ ، بعــد جيــل الً وجــي
طلوبــة مــن املواملعارف ات من املعلومات والعلوم ويزداد مع ذلك حجم األساسيّ ، الزمن

 ون هـــممفطـــور ب. أالّ أيـــدي أبنائنـــا الطـــأن يكـــون بـــني وكـــّل ذلـــك جيـــب ، طالـــب العلـــم
، ي هـــــي عليـــــهبالشـــــكل الـــــذ، ةالـــــربامج واملنـــــاهج التعليمّيـــــ تســـــمح علـــــى ذلـــــك؟ وهـــــل

واســتعمال هــذه املعلومــات الــيت تــوافرت ، القــدمي منهــا واجلديــد، باســتيعاب هــذه العلــوم
، احلضــارات الســابقة واحلاليــة والــيت تــزداد باســتمرار مطــردعرب األجيال السابقة واحلالية و 

  ثورة املعلومات والتكنولوجيا. وخصوًصا يف ظلّ 
وحبجــم مــا تفّكــر ، حبجم ما تعرف تشقى«: أصحيح ما يقوله بعض الناس: ثالثًا

بقــدر مــا تّتســع دوائــر املعلومــات واملعرفــة ، ؟. أم أنّــه»تصــبح أكثــر شــقاًء وقلًقــا ومعانــاة
  وتصبح احلياة أكثر تألًّقا وغًىن وإبداًعا وجتّدًدا؟، بقدر ما يضيء عقله، سانعند اإلن

ـــبــــي تعـــود ، هـــذه األســـئلة قبـــل اإلجابـــة عـــن ة الـــيت ات احلســـابيّ الـــذاكرة إىل العملّي
ســأل عنــه يف أّي حلظــة وكنّــا نُ ، كيــف حفظنــاه،  وجــدول الضــرب، مناهــا يف املاضــيتعلّ 

ألســـــتاذ مـــــن إتقاننـــــا وســـــرعة إجابتنـــــا. وكـــــذلك د احـــــىت يتأّكـــــ، متاًمـــــا وبشـــــكل فجـــــائيّ 
ومل تكـــــن اآلالت ، رناهـــــا مـــــرارًا وتكـــــرارًاالـــــيت كرّ واملعقـــــدة ة الطويلـــــة ات احلســـــابيّ العملّيـــــ

  مثّ كانت املسطرة احلسابّية اليت تعّلمنا كيفّية استعماهلا. بة قد وجدت بعد.اساحل
دة نــا مــن احلســابات املعّقــالــيت أعفت، احلاســبةسررنا كثــريًا بــاخرتاع اآلالت ، والحًقا

الـــذين كـــانوا ، والشـــركات يف احملـــالّ ، واختصـــرت الوقـــت الكبـــري علـــى احملاســـبني، عموًمـــا
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  ا.يًّ ات الطويلة يدو جيرون هذه العمليّ 
للطـــــالب يف وهنـــــا يـــــربز ســـــؤال آخـــــر: هـــــل جيـــــب إلغـــــاء تعلـــــيم جـــــدول الضـــــرب 

مليــات احلســابية  الصفوف االبتدائيــة؟ أو هــل نســتمر يف تعلــيم جــدول الضــرب وكــل الع
أو هــل جنعلهــا جــزًءا مــن العملّيــة  وكــأن هــذه اآلالت احلاســبة غــري موجــودة؟، كمــا كنــا

  التعليمّية؟.



  

158  

  الفصل الخامس

  دور التكنولوجيا 

  في تطوير التعليم

ثـــورة غـــري مســـبوقة يف جمـــاالت تكنولوجيـــا ، عـــرف الربـــع األخـــري مـــن القـــرن العشـــرين
، كمــا يف تطــّور خمتلــف العلــوم،  كــان هلــا أثرهــا املباشــر يف مجيــع قطاعــات احليــاة،  املعلومــات

واالّتصــاالت والطــّب والصــناعات علــى أنواعهــا. وقامــت مبــادرات ، وعــوامل الــذرّة والفضــاء
يف خمتلــف دول العــامل. وحــّددت معظــم الــدول ، عديــدة دعــت إىل اســتخدامها يف التعلــيم

قصـــى مطلـــع العقـــد األول مـــن القـــرن احلـــايل لـــربط مجيـــع املـــدارس ومراكـــز األوروبيـــة تارخيًـــا أ
وإدخــال ، التدريب املهّين والكلّيات واجلامعات واملكتبات بالشبكة اإللكرتونّية للمعلومات

ــّي تكنولوجيــــا املعلومــــات كمــــاّدة أساســــّية يف بــــرامج التعلــــيم املدرســــّي. فخطــــا العــــامل الغر  بـــ
وقــام بتعــديل ، الفــوري واملباشــر يف إعــداد األجيــال القادمــةخطــوات واســعة كــان هلــا أثرهــا 

ــة واملبــادئ الرتبويّــة، املنــاهج والــربامج مبــا يتناســب مــع ذلــك اختلفــت ، ألّن املعــايري التعليمّي
مــن  بـــّي،يف عاملنــا العر ، لألســف مل تــتمَّ االســتفادة، اختالفًــا كبــريًا عّمــا كانــت عليــه. ولكــن

فبقينا عاجزين عن اللحاق بالركب ، الت التعليم والتعّلموخصوًصا يف جما، ذلك كما جيب
رأســها يف الــرتاب حــىت  كالنعامــة الــيت تــدسّ ،  كني بقــدمينامتمسّ ، يف أماكننا قابعني، العلميّ 

  ال يراها اآلخرون!
تفتقــــر إىل الوضــــوح يف األهــــداف  بـــــّي،سياســــة التعلــــيم يف العــــامل العر  أنّ  ال شــــكّ 

ـــــ، ر التكنولوجيـــــاوتفتقـــــر إىل صـــــياغة دو ، عموًمـــــا ات املعلومـــــات. وخصوًصـــــا تكنولوجّي
إذا كــان ، دورهم يف بنــاء املســتقبلبــ اليــوم أن يقومــوا بَ الّ طــه ال ميكــن أنـّـوبديهي القول 

  .ومهاراته املاضي بأدوات تعليمهم يتمّ 

ردو 
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ى يقــارن بعــض البــاحثني ظهــور احلاســوب (الكومبيــوتر) بظهــور املطبعــة. فقــد أدّ 
ى ظهور الكومبيــوتر انتشار الكتاب بالسرعة املطلوبة. كما أدّ  ظهور املطبعة إىل سهولة

نرتنــت إىل ســرعة انتشــار املعرفــة. ولكــن مــع الفــارق الواضــح والكبــري يف دور  وشــبكة اإل
  ة الرتبية والتعليم.منهما يف عمليّ  كلّ 

  إيجابّيات االستفادة من التكنولوجيا الحديثة: - أ
عمليــة الرتبيــة والتعلــيم؟ احلاســوب يف  ؤّديــهالــذي جيــب أن يبـــّي اإلجيا ما هو الدور

ة علــــى االرتقــــاء بعملّيــــ دليــــلٌ  يقــــوم د وجــــود احلاســــوب يف املدرســــة أو يف الصــــفّ جــــرّ أمب
  التعليم إىل مستوى التكنولوجيا احلديثة؟

قـــائم  موضـــوعٌ ، دها احلاســـوبالـــيت جيّســـ، تكنولوجيـــا املعلومـــات أنّ يف  ال شـــكّ   -1
ات وهندســة د انتشــرت هــذه العلــوم (علــوم الربجميّــوقــ، مهاراتــهو لــه علومــه ، بذاتــه

عــادت فانكفــأت لتأخــذ  مثّ ، احلاسوب) انتشارًا واســًعا يف أواخــر القــرن العشــرين
ا تطبيقات هــذه العلــوم ر الــيت ّنة التطــوّ فتلــك هــي ُســ، يف خمتلــف اجملــاالت، مكا

  أشرنا إليها سابًقا.
، بالّ إيصــال املعرفــة إىل الطــ أداة مســاعدة يف، يف ذاتــه، وجهــاز احلاســوب يشــّكل  - 2

وحواريـّـــة ، تفاعليّــــة وتوضــــيحّية، مـــن خــــالل بــــرامج خمّصصـــة، يف العديـــد مــــن املــــوادّ 
ــّما يزيــد يف فهــم الطــ، ورســوم وصــور طبيعّيــة وغــري ذلــك م. الّ مـ ب وســرعة اســتيعا

كمــا ،  بإشــراف األســتاذ وتوجيهاتــه املباِشــرة، وهــذا مــا ميكــن اعتمــاده داخــل الصــفّ 
 من خالل برامَج خمّصصٍة لذلك.، ون خارَج الدوامميكن أن يك

كســــبه يُ ، اســــتخدام تكنولوجيــــا املعلومــــات، رةيف ســــن مبّكــــ، تعلــــيم الطالــــب إنّ   -3
لــك ذ يف التفتيش عن أجوبة األسئلة الــيت تعرتضــه.، نهامرونة كافية لالستفادة م
مباشــًرا.  بــذلك ارتباًطــا العقــل مــرتبطٌ  ومنــوُّ ، مالــتعلّ  بّ أّن فطــرة اإلنســان هــي حــ

ســع احملــيط . فــإذا اتّ مــا حيــيط بــه األســئلة عــن كــلّ مــن  ُيكثــرنــرى الطفــل ، ولذلك
  األسئلة وازدادت املعرفة. رتِ ثُ واإلدراك كَ 

مبــا ، للطالب م العلميّ على التقدّ ، أيًضا، ستخدام تكنولوجيا املعلوماتايساعد   -4
ــيتناســب مــع إمكانيّ  ــاتــه الذهنّي  ا يف الصــفّ ذ مضــطرًّ ة. فــإذا كــان األســتاة والعلمّي



  دور التكنولوجيا في تطوير التعليم     160

  

، رةة املقــرّ ة الزمنيّــضــمن احلّصــ، األدىن من املعلومات والشروحات أن يعطي احلدّ 
حنــــو الــــربامج ، الــــراغبني يف املزيــــد مــــن الــــتعلم، البباســــتطاعته توجيــــه الطّــــ فــــإنّ 

ــــ ع يف للتوّســــ، أو علــــى أقــــراص مدجمــــة، ة املوجــــودة علــــى شــــبكة اإلنرتنــــتالرقمّي
حســب  م الطالــب يف معرفتــهيتقــدّ ، من املعرفــة. وبــذلك وغرف املزيد، املعلومات

ا. وهــذا يًّــفيــه التعلــيم حال الــذي يــتمّ  ل الوســطيّ ال حســب املعــدّ ، رغبته واندفاعــه
محلــت ، صــقلها إذا متّ ، يزة مــن بــني الطــالبمّ ـبــربوز طاقــات مــ، بــدوره، يســمح

 م العلمي وسارت به إىل األمام.لواء التقدّ 
واالطالع على ما ، على البحث العلميّ املعلومات يا استخدام تكنولوجيساعد   -5

وعلــى ، وذلــك بســهولة فائقــة وســرعة قياســّية، حولــهحتقيقه وما جيري البحــث  متّ 
، وتوحيــد اجلهــود وحتقيــق اإلجنــازات، بــني البــاحثني، ن بعــدمــ، املسامهة واملشاركة

ة.توسهولة التواصل بني الباحثني يف موضوعات م  شا
بــاالطالع علــى الــربامج ووســائل ، متكنولوجيا املعلومات للمعلّ استخدام يسمح   -6

مــــع التصــــويب ، بســــهولة ويســــر، رة باســــتمراراإليضــــاح احلديثــــة واملنــــاهج املتطــــوّ 
 واالبتكار يف التعليم وتوسيع املناهج.، ةدائًما على زيادة اإلنتاجيّ 

ل وحــدات واســتعما التقيــيم الــذايتّ علــى املعلومــات تكنولوجيــا اســتخدام يســاعد   -7
علــــى  اتــــه واحلــــرصَ ومعرفــــة إمكانيّ  هِ قدراتِــــب الطالِــــ ل اكتشــــافَ يســــهّ و ، التقــــدير

 .التطوير الذايتّ 
اســـتخدام تكنولوجيـــا املعلومـــات واالّتصـــاالت علـــى الـــربط بـــني التعلـــيم يســـاعد   -8

مــن خــالل إنشــاء مواقــع الكرتونّيــة ، مــع ســوق العمــل، عموًمــا، اجلــامعّي واملهــينّ 
واملشــاريع الــيت ، مل على نشر موجز عن األحباث العلميّــةمتخّصصة يف ذلك تع

م ومعاهـــــــدهمالّ يدرســـــــها الطـــــــ ويُطلـــــــع عليهـــــــا أربـــــــاب العمـــــــل ، ب يف جامعـــــــا
ليكونــــوا علــــى بّينــــة مــــن ، وأصــــحاب احلــــرف واملصــــانع واملؤّسســــات االجتماعيّــــة

كمــــا يســــتطيع أربــــاب العمــــل أن يقــــّدموا   .التطــــّور العلمــــّي يف جمــــاالت عملهــــم
م إىل املــوارد ويعرضــوا  املشــاكَل واألعمــال التطويريّــة الــيت يرغبــون فيهــا واحتياجــا

يف ، بدرجـــــة عاليـــــة، البشـــــرية الـــــيت تلـــــزمهم. وهـــــذا التواصـــــل اإللكـــــرتوين يســـــاهم
 االستفادة املتبادلة بني طريف املعادلة: العلم والعمل.
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بنـــاء مـــن خـــالل ، تســـاعد تكنولوجيـــا املعلومـــات علـــى تطـــوير نُظُـــم االمتحانـــات  -9
وحتديــــدكفاءة األســــئلة ودقّتهــــا وتــــدّرجها بطريقــــة ، بنــــوك األســــئلة والتــــدقيق فيهــــا

وعلــى تصــحيح ، تساعد علــى حتديــد مســتوى الطالــب بشــكل ســليم، موضوعّية
 اإلجابات مع احلؤول دون الوقوع يف اخلطإ البشرّي.

، Multimediaمثــــــل الوســـــــائط املتعـــــــّددة ، تــــــوفري املصـــــــادر التعليميّــــــة اجلديـــــــدة  -10
ـــــــة املتخّصصـــــــة يف التعلـــــــيم، واألقـــــــراص املدجمـــــــة ، والقنـــــــوات الفضـــــــائّية التلفزيونّي
؛ تــــوّفر هــــذه املصــــادر كّلهــــا أمناطًــــا Video conferencesوحلقــــات الفيــــديو 

واكتســــاب ، والوصــــول إىل كــــّم كبــــري مــــن املعلومــــات، جديــــدة يف طرائــــق الــــتعّلم
ايل تــؤّمن زيــادة عوائــد التعلــيم وبالتــ، املعرفة على أنواعهــا بأقــّل التكــاليف املمكنــة

، مـــــع إمكانّيـــــات كبـــــرية يف تنظـــــيم هـــــذه املعلومـــــات وتبويبهـــــا، بشـــــكل ملحـــــوظ
 للوصول إليها بشكل دقيق يف أّي وقت.

يعتمــد ، يف أحباثــه ســابًقا، إذا كــان حجــم املعلومــات الــيت يســتند إليهــا الباحــث  -11
ــا  ومــا، علــى الكتــب واملراجــع الــيت اســتطاع احلصــول عليهــا فقــط ختتزنــه بــني دفّا

يصــعب ، فلقد تضــاعفت هــذه املعلومــات أضــعافًا مضــاعفة، من علوم ونظريّات
ويبقــــى حجمهــــا الفعلــــّي ال يزيــــد عــــن حجــــم الكتــــاب ، ختيّــــل حجمهــــا العلمــــيّ 

أّن كميّـــة املعلومـــات الـــيت ُختتـــَزن علـــى الرقـــائق واألقـــراص املدجمـــة ، الواحـــد. ذلـــك
 على القرص الواحد. ،إىل عشرة آالف كتاب، أحيانًا، تصل

، تساعد التكنولوجيا احلديثة يف التعّلم الذاّيت وهذا هــو املقصــود بــالتعليم املــربمج  -12
وخصوًصـــا التعلـــيم اإللكـــرتوّين الـــذي يعتمـــد علـــى حتويـــل التعلـــيم التقليـــدّي (أي 

هـــو إحـــدى الوســـائل «وجًهـــا لوجـــه) إىل شـــكل رقمـــّي لالســـتخدام مـــن بعـــد. و
ـــة الـــيت تعتمـــد ـــة التعليمّي ـــات اخلدمـــة ، علـــى تقنيّـــات االّتصـــاالت اإللكرتونّي وتقنّي

 .)37(»إلتاحة املعرفة للذين ينتشرون خارج قاعات الدراسة، الذاتّية
، باملباريــات الذاتيــة بــني بعضــهم بعًضــا، كمــا تســمح التكنولوجيــا احلديثــة للتالميــذ  - 13

ـــــ ّددهم وال فهـــــم قـــــادرون علـــــى طـــــرح املواضـــــيع اجلديـــــدة ومناقشـــــتها يف بيئـــــة ال 
يـــنهم وتقيـــيم ، وهـــم قـــادرون علـــى تصـــحيح أخطـــائهم بأنفســـهم، حتـــاكمهم وال 

م بإجيابّية وموضوعّية   بال زيف أو خطإ أو نسيان.، مشاركا
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  السلبيات: - ب
ا فتحت آفاق التواصل واملعرفة على مصــراعيها ّ ، ما فعلته تكنولوجيا املعلومات أ

بـــه الّ كـــان املعّلـــم يعطـــي ط،  يف املاضـــي وبـــال مرشـــد أو موجـــه.، بـــال رقيـــب أو حســـيب
أو ، ويتـــدرّج معهـــم فيهـــا حســـب مـــا يـــراه مناســـًبا هلـــم، الـــدروس الـــيت تناســـب أعمـــارهم

ب قــادرين علــى االســتزادة مــن الّ أصــبح الطــ، حســب الربنــامج الــذي بــني يديــه. واليــوم
 بفضــل شــبكة اإلنرتنــت، يف آن واحــد، احلميــدة منهــا واملنكــرة، ذلــك يف اجتاهــات شــّىت 

  اليت تفتح هلم األبواب مشّرعة على كل شيء.
واأللعــاب الــيت حيــرص ، وإذا كان األب خيتار الكتب اليت يريــد ألوالده أن يقرأوهــا

ــا فقــد أصــبح األوالد قــادرين علــى الــدخول إىل كــّل ، علــى تــوجيههم إليهــا وتســليتهم 
ا ال يناســـب وإن حـــوت مـــ، واللعــب بـــأنواع مـــن ألعـــاب شــّىت ، املواقــع الـــيت يرغبـــون فيهـــا

م أو أخالقهم أو تربيتهم.   أعمارهم أو فطر
وإذا كان األوالد خيتارون ألنفسهم األصدقاء الذين ميضون معهــم أوقــات الــدرس 

فقــد أصــبحوا قــادرين علــى اختيــار مــن ، حتــت أعــني املدرســة أو األهــل، واللهــو والتســلية
فيــدة وغــري املفيــدة وميضــون معهــم احلــوارات امل، ومــن يعرفــون ومــن ال يعرفــون، يشــاؤون

أو إمكانيّــة تــدّخل ، وبعيدة كّل البعد عن أية مراقبــة، وخبصوصّية فائقة، على حّد سواء
  أو تصحيح أو تصويب.

الــــــيت يلتقــــــي عليهــــــا املشــــــاركون بأخبــــــارهم » التشــــــاركية«كمــــــا انتشــــــرت املواقــــــع 
م تــــارة م وِخــــَدعهم وأكــــاذيبهم تــــارة أخــــرى، وأضــــحوكا يــــب لدرجــــة أن ترك، وتلفيقــــا

  بلمح البصر.، الصور الكاذبة أصبح سهل االنتشار والتوزيع
تشــري بعــض اإلحصــاءات غــري املؤّكــدة إىل أن نســبة اســتعمال شــبكة االنرتنــت يف 

. ال شــّك يف أّن مواقــع العنــف ٪70قــد بلغــت الـــ ، يف أمــور مضــّرة وغــري مفيــدة، العــامل
ــًزا كبــريًا وغ، والســباب والشــتائم، واإلباحيــة ومنتــديات اللهــو املفــرط ريهــا قــد أخــذت حيّـ

وتقـــــّدم ســـــلطان الغريـــــزة. ، علـــــى الشـــــبكة. وهـــــذا مـــــا يشـــــّجع علـــــى تراجـــــع دور العقـــــل
ِإنَّ الــنـَّْفَس  ...وطريقــة تــأثريه يف الــنفس أســرع وأفعــل. ، فخطــاب الغريــزة دائًمــا أســهل

  .]53يوسف: [ َألمَّارٌَة بِالسُّوِء...
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وتنمــو معــه بــوترية أســرع ، الً ع الولــد أوّ تولــد مــ، وهــي مــن الفطــرة، كمــا إّن الغريــزة
  من منّو العقل عنده.

وهنــا يكمــن دور اإلرشــاد والتوجيــه الــديّين واألخالقــّي اللــذين جيــب أن يســبقا منــّو 
منــــاء الــــروح.  -أي يف اإلرشــــاد والتوجيــــه الــــديّين واألخالقــــيّ  -الغريــــزة والعقــــل. وفيهمــــا

بــال إرشــاد ، رفــة املفتوحــة علــى كــّل شــيءال جيوز أن يبقى األوالد أمام أبــواب املع، أجل
ليكــون اإلميــان هــو ضــابط اإليقــاع. وال شــّك ، وبال تنمية الوازع الديّين عندهم، وتوجيه

، منــذ الصــغر، يف أّن منــاء الــروح يكــون مــن خــالل زرع بــذرة اإلميــان يف الــنفس البشــريّة
  فالعلم يف الصغر كالنقش يف احلجر.

مث التــدهور ، مث االزدهــار، هــي التكــوين -ذكرناكما   -وإذا كانت مراحل احلضارة
ومرحلــة االزدهــار تتمّيــز بنمــو ، وكانــت مرحلــة التكــوين تتمّيــز بنمــاء الــروح، واالحنطــاط

ومرحلـــة التـــدهور واالحنطـــاط متتـــاز بـــتحّكم الغرائـــز وَغَلَبتهـــا علـــى ، العقـــل وتطـــّور العلـــم
، الطفولــة هــي مرحلــة الفطــرةفــإن املشــهد يتكــّرر مــع الــذات اإلنســانّية. فمرحلــة ، العقــل

، ومــن روح طــاهرة، وما خّص اهللا به اإلنسان من غرائز بشــريّة ال بــّد منهــا لنمــّو اجلســم
وتعليمهــا حماســن األخــالق. فــإذا تقــّدم ذلــك ، ال بــّد مــن صــقلها وتعويــدها علــى اخلــري

 ومنـــا العقـــل بفضـــل ذلـــك يف، أمكـــن ضـــبطها وتنميتهـــا يف اّجتـــاه اخلـــري، علـــى منـــّو الغريـــزة
  تلك هي سّنة اهللا يف خلقه.». ومن شّب على شيء شاب عليه«، اّجتاه اخلري أيًضا

قــد بــدأ ، الــذي أطلــق تكنولوجيــا املعلومــات واالّتصــاالت بـــّي،وإذا كــان العلــم الغر 
ويعمـــل علـــى تصـــحيح ذلـــك مـــن ، يلمـــس بعـــض املضـــاّر والســـلبّيات الـــيت نتجـــت منهـــا

قامــــة الــــدورات حــــول االســــتعمال اآلمــــن وإ، خــــالل تعريــــف النــــاس إىل هــــذه الســــلبّيات
ــــة ســــليمة، لإلنرتنــــت وغريهــــا وتربويّــــة ، فــــإّن ذلــــك جيــــب أن يتــــزامن مــــع بــــرامج أخالقّي

  وعمريّة مناسبة.، صحيحة
علينــا أن حنســن االســتفادة ، لنكــون إجيــابّيني يف التعــاطي مــع التكنولوجيــا، بــدورنا

مــن خــالل زيــادة املواقــع ، يّــة عنــدهموتنميــة الــروح اإلميان، منهــا يف دعوتنــا وتربيــة أجيالنــا
الــيت تــدعو إىل التحّلــي ، واملشــاركة يف املواقــع التشــاركّية، اإللكرتونيــة واملنتــديات احلواريّــة

الــــيت ختاطــــب الفطــــرة اإلنســــانّية الســــليمة واملوّجهــــة إىل األجيــــال ، بــــاألخالق الفاضــــلة
  وناصح أمني.، بأسلوب شائق ممتع، الناشئة يف خمتلف األعمار
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، منربًا إعالمًيا عامًّا ميكن استعماله يف دعــوة صــاحلة بنّــاءة الّ هذه املواقع ليست إف
، املطلوبـــان مـــن األهـــل واملدرســـة، أو يف فتنـــة مفســـدة هّدامـــة. ويبقـــى التوجيـــه واإلرشـــاد

وتبيان فوائد هذه ومضــاّر ، واإلعراض عن املواقع الفاسدة، للدخول إىل املواقع الصاحلة
  ناسبة ملختلف املراحل العمريّة.بالطريقة امل، تلك
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  الفصل السادس

  من التعليم التقليدي 

  إلى التعليم الحديث

يكمـــن يف تقـــدمي املعلومـــات للمـــتعّلم ، يف التعلـــيم التقليـــديّ ، إذا كـــان دور املعّلـــم
، يتقـــّدم مـــع تكنولوجيـــا التعلـــيمفـــإّن هـــذا الـــدور ، وشـــرحه احلقـــائَق واملعطيـــاِت والرباهـــنيَ 

، أي كيـــف حيصـــل علـــى املعلومـــات الـــيت تفيـــده، كيـــف يـــتعّلم،  ليصـــبح تعليًمـــا للمـــتعّلم
علــى املعّلــم أن حيســن اســتيعاب املــتعّلم ، وكيــف يفهــم احلقــائق والرباهــني. ومبعــًىن آخــر

بحــث وكــي حيســن توجيهــه حنــو ال، واحتــواَءه كــي يــزرع فيــه االنــدفاع الــذاّيت حنــو الــتعّلم
  والربهنة العقلّية العلمّية.، وكيفّية االستنتاج، املفيد واملناسب عن املعلومات

  وإذا كان التعليم التقليدي يقوم على األسس اآلتية:
  يشرح ويعطي وحيّدد.، املعلم منوذج ُحيتذى  -
 الكتاب املقرَّر مصدر أساسّي للقراءة والفهم واحلفظ.  -
 يف الصّف هي األساس يف املقرَّر املطلوب. احلقائق اليت يستخرجها املعّلم  -
 املعلومات منظَّمة وجاهزة وتعطى يف الصّف ويف الكتاب.  -
 الرتكيز على النتائج من خالل حفظ املقرَّرات وفهمها.  -
 التقومي الكّمّي ملا حفظه الطالب وفهمه وحتديده من خالل االمتحانات.  -

 ة:فإّن التعليم احلديث يقوم على األسس اآلتي
 املعّلم مسّهل للعملية التعليمّية ومرشد.  -
 الطالب حمور العملية التعليمية النشطة.  -
 هناك مصادر ووسائل متنوعة للحصول على املعلومات.  -

المن 
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 التساؤالت هي اليت حتّدد طريق البحث وتوّجه الطالب يف حبثه.  -
 الرتكيز على عملّيات التفتيش والبحث والتوجيه واالستنتاج.  -
  تقومي يصبح كمًّا وكيفا.ال  -

، أي أن مهمـــة التعلـــيم التقليـــدي تقتصـــر علـــى إيصـــال املعلومـــات املتدرجـــة واملرتابطـــة
فإنـّــه يعتمـــد علـــى طبيعـــة التفاعـــل بـــني الطالـــب ، جـــاهزة إىل الطالـــب. أّمـــا التعلـــيم احلـــديث

لـــب وعلـــى مـــدى االعـــرتاف املتبـــادل بينهمـــا كشـــريكني يف املشـــروع املعـــريف. فالطا، واملعّلـــم
واملعّلـــم هـــو القائـــد يف العمليـــة الرتبويـــة ، صـــاحب احلـــق يف الـــتعّلم واحلصـــول علـــى املعـــارف

والتعليميـــــة. ويكـــــون ذلـــــك مـــــن خـــــالل تشـــــكيل الفـــــرق الطالبيـــــة يف الصـــــف وتكلـــــيفهم 
، واالســتماع إىل اآلخــر ومناقشــته، وحــوارات تســمح لكــل مــنهم بإبــداء الــرأي، مبشــروعات

لتـــدريب علـــى التفكـــري النقـــدي. أي أن الـــتعّلم يعتمـــد علـــى مـــع ا، وتقيـــيم املســـتوى املعـــريف
واالكتشـــاف الفكـــري والنشـــاطات الـــيت تشـــحذ الـــذهن والتفكـــري لـــدى ، أســـلوب التفاعـــل

وتــــوفر لــــه ممارســــة مهــــارات الــــتعّلم والــــربط بــــني املوضــــوعات مســــتعيًنا بالتقنيــــات ، الطالــــب
  والتعليمية.املتطورة وباملعلوماتية كجزء متكامل من العملية الرتبوية 

، كمــا جيــب يف التعلــيم التفــاعلي أن يُــرّىب الطالــب علــى العصــامية يف إجنــاز املهــام
واالســتقاللية ، وعلــى االلتــزام بالتحضــري، وعلــى التــداول واملنافســة يف إطــار عمــل الفريــق

ا. كمــا نـز يف إعداد الواجبات امل لية واالنتباه لنشاطات الــتعلم وتــدوين املالحظــات بشــأ
، الــب أن يتــدّرب علــى اســتخدام الوقــت وحســن إدارتــه والعمــل بإنتاجيّــة عاليــةعلــى الط

  وأن تنشأ عنده مهارات التعّلم مدى احلياة.
كمــا علــى الطالــب أيًضــا أن يــتعّلم اكتشــاف مــواطن القــوة يف ذاتــه وتعزيزهــا مــن 

وكــذلك حتديــد ومعاجلــة نــواحي الضــعف. وبــذلك يرتقــي يف ســّلم ، خالل عمليــة الــتعّلم
  رفة.املع

تأخــذ ، باملقابل فإّن على املعّلم اتباع أمناط تعليميــة عديــدة داخــل الصــف الواحــد
يف عــــني االعتبــــار مســــتوى الــــذكاء واالســــتيعاب واخللفيــــة الثقافيــــة عنــــد طالبــــه. (خطــــة 

  بـي)تطوير التعليم يف الوطن العر 
وإذا كـــــان التعلـــــيم التقليـــــدي يرتكـــــز بالدرجـــــة األوىل علـــــى احلفـــــظ وتنميـــــة ملكـــــة 

فــإن التعلــيم التفــاعلي يرتكــز أيًضــا بعــد الفهــم ، مــع الفهــم الصــحيح للنصــوص، لــذاكرةا
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علــــى التحليــــل للنصــــوص واســــتنباط القواعــــد الــــيت تــــؤثّر يف الــــنص ومــــا يتبــــع ذلــــك مــــن 
اســــتنتاجات قابلــــة للتعلــــيم أو خاصــــة دون ذلــــك. وكــــّل ذلــــك يســــتوجب تنميــــة هــــذه 

للوصــول بــه إىل مرتبــة ، لقــادر علــى ذلــكوتنميــة العقــل الســليم ا، املهــارات عنــد املــتعلم
، اإلبــــداع واالكتشـــــافات. كــــّل هـــــذه املهــــارات أصـــــبحت مطلوبــــة بإحلـــــاح عنــــد املـــــتعلم

واالستفادة مبا ينفع منها وترك ما ، لالنفتاح على مصادر املعرفة املختلفة واملتوفرة بكثرة
  دون ذلك.

ليس هدفًا يف ذاتــه وال  يف التعليم احلديث، جتدر اإلشارة إىل أّن دور التكنولوجيا
بــل ، واســتخدامها يف عمليّــة التعلــيم، يقتصــر أبــًدا علــى اقتنــاء اآلالت واألجهــزة احلديثــة

ومـــا تتطّلبـــه ، ومهـــارات التـــدريب وأســـاليبه، يتعـــّدى ذلـــك إىل طريقـــة التعلـــيم ومناهجـــه
تُــه: أصبحت قابلة للتحقيق يف عصٍر ِمسَ ، العملّية الرتبويّة احلديثة من أهداف مستحَدثَة

  ونشر املعرفة وتنمية املهارات اإلنسانية املختلفة.، وسرعة االّتصاالت، َوْفرة املعلومات
ال شــّك يف أّن هــذا َغــيٌض مــن فــيض إجيابيــات االنتقــال مــن التعلــيم التلقيــين إىل 

، علـــــــى أنواعهــــــا (معلومـــــــات، التعلــــــيم التفــــــاعلي مـــــــع اســــــتعمال التكنولوجيـــــــا احلديثــــــة
ويف طرائــق التعلــيم علــى ، يف مؤّسســات التعلــيم علــى أنواعهــا خــدمات...)، اّتصــاالت
يف أّن ســــــــرعة التقــــــــّدم والتطــــــــّور احلاصــــــــلني يف عــــــــامل ، أيًضــــــــا، وال شــــــــكّ ، اختالفهــــــــا
، وبتســارع غــري مســبوق. لــذلك، جتعل هذه اإلجيابّيات تزداد يوًما بعد يوم، التكنولوجيا

، بــل يف صــلب طرائــق التعلــيم، لــيميف عمليّــة التع، فإن اســتعماالت التكنولوجيــا احلديثــة
وهــو واقــع ، الً ال آجــ الً عــاج، جيــب أن تكــون مــن املســّلمات، علــى خمتلــف املســتويات

حــىت نســتطيع اللحــاق بركــب التطــّور ، مفــروض ال بــّد مــن التعامــل معــه اليــوم قبــل الغــد
  وبركب احلضارة عموًما.، العلمّي املتسارع
ا، ولكـــن لـــى كيفيـــة إدخـــال التكنولوجيـــا يف الوقـــوف ع، يبقـــى مـــن الضـــرورّي جـــدًّ

ـــا، لتحقيـــق الفائـــدة القصـــوى منهـــا، بـــرامج التعلـــيم ، مـــن العلـــوم األخـــرى، كغريهـــا،  ألّ
ـــــا ويف جوانبهـــــا املختلفـــــة بعـــــَض الســـــلبّيات الـــــيت جتلـــــب الضـــــرر ، حتمـــــل دائًمـــــا يف طّيا

وقــد أشــرنا إىل ذلــك يف ، عليــه الً ويصــبح وبــا، فينقلــب الســحر علــى الســاحر، واألذى
  الفصل السابق.
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  الفصل السابع

  في التعليم التمويل مصادر

مــن ، تتعّدد جهات التمويل اليت تتوّىل اإلنفاق على املؤّسسات الرتبويّة والتعليميّــة
  يف عصرنا احلاضر.، مدارس وجامعات ومكتبات عاّمة

هــو أهــمَّ ، ى املؤسســات التعليميّــة: يـَُعــدُّ إنفــاق الدولــة علــالدولة أو المال العامّ   - 1
وهــو ، إنفــاق. فــالتعليم هــو االســتثمار األفضــل واألجــدى واألهــّم يف بنــاء الدولــة

أّن التعلــيم هــو الــذي يضــمن بنــاء ، األساس لتأمني التنمية املستدامة فيها. ذلــك
وإذا مـــــــا أدرك ، وهـــــــو مـــــــرآة اجملتمـــــــع يف مســـــــتقبله القريـــــــب، األجيـــــــال املتعاقبـــــــة

وجــــب علــــيهم تقــــدمي ، لقــــائمون علــــى شــــؤون الدولــــة هــــذه احلقيقــــةاملســــؤولون ا
حرًصــا ، خمتلــف صــنوف الــدعم وأنواعــه واالهتمــام واملســاعدة يف عمليــة التعلــيم

  على مستقبل الوطن وتقدُّمه وازدهاره.
يف املراحــــل ، الحظــــت الســــلطات الصــــينّية أّن قــــانون إلزاميّــــة التعلــــيم، الً مــــث  

النتائج املرجّوة منه. فقّررت احلكومــة الصــينّية  ال يعطي، االبتدائية يف الصني
الــــــذين خــــــدموا يف هــــــذه املراحــــــل ، دعــــــوة أمهــــــر األســــــاتذة مــــــن املتقاعــــــدين

ــم، االبتدائّية وجعلــت هلــم رواتــب وخمّصصــات معّينــة تتناســب ، واالســتعانة 
نســــبة إضــــافّية فــــوق ، فــــوق ذلــــك، وجعلــــت، مــــع سلســــلة الرواتــــب املعتمــــدة

ـــا مباشـــًرا بـــاألداء والنتيجـــة الـــيت حيّققهـــا كـــلٌّ مـــنهم يف مرتبطـــًة ارتب، الراتـــب اًط
وذلـــك تشـــجيًعا للمعلمـــني علـــى حســـن األداء واإلخـــالص ، بـــهالّ صـــفوف ط

وأداؤهم خمتلف. وهــذه ، يف العمل. فال جيوز أن يتساوى الناس يف ما بينهم
  سياسة الثواب والعقاب اليت جيب أن تسود يف املعاملة بني الناس.

الــرئيس الفخــرّي للجامعــة الكاثوليكيّــة ، فقــد ذكــر مارســيل لوشــيه، اموبلغــة األرقــ  

صم



  171     الباب الثالث: الغد المرتجى

  

الــذي عقــد يف الدوحــة ، أمام مــؤمتر القّمــة العــاملّي لالبتكــار يف التعلــيم، يف لوفان
مــن ، جامعــة أوروبيّــة 33أن مســًحا مشــل ، 2009تشــرين الثــاين 19-17يف 

هــــذه  أظهــــر أنّ ، وفــــق تصــــنيف شــــنغهاي، جامعــــة يف العــــامل 100بــــني أفضــــل 
علــــى أقســــاط  ٪11مقابــــل ، ٪58اجلامعــــات تعتمــــد علــــى املــــال العــــاّم بنســــبة 

والبــاقي ترصــده مــن ، حتصــل عليهــا اجلامعــات يف شــكل مــنح ٪19، وبالّ الطــ
  .)38(مصادر خمتلفة

: أي التمويل الــذايت مــن قبــل الطــالب. وهــذا البــاب غالًبــا مــا يكــون األقساط  - 2
ــا ، علـــى الســـواء، م املدرســـّي أو اجلـــامعيّ ألّن جـــودة التعلـــي، غـــَري كـــاٍف إطالقًـ

جتعل من هذا التعليم مقصوًرا علــى ، واألقساط املرتفعة، كبريًا  الً تستوجب متوي
  فتنعدم املساواة والعدالة االجتماعّية وتكافؤ الفرص.، الطبقات امليسورة

عنــدما جعلــت األقســاط يف ، يف هــذا اجملــال، وقد حّققت أوروبــا تقــّدًما ملحوظًــا  
رس واجلامعــات التابعــة للدولــة أقســاطًا رمزيــة. وهــي أقــرب أن تســّمى رســوم املــدا

، وهي غالًبا ما تكون يف متناول مجيع الطبقات واملواطنني. كما انتشــرَ ، تسجيل
أو بفوائــد ، مبــدأ القــروض اجلامعيّــة امليّســرة بــال فوائــد، يف العديــد مــن دول العــامل

د أن ينهــي دراســته اجلامعيّــة. وقــد يقــوم الطالــب املســتفيد بتســديدها بعــ، خمّفضــة
عنــــد ، يف اجلامعــــات اخلاّصــــة، ســــامهت هــــذه القــــروض بتغطيــــة نفقــــات التعلــــيم

  الطبقات الفقرية.
ـــة اإلنفـــاق المـــنح والهبـــات:  -3 ب العلـــم الّ علـــى طـــ، أدرك املســـلمون األوائـــل أمهّي

يف ، إنفاقًــــا ســــخيًّا ال مثيــــل لــــه. وكانــــت األوقــــاف الشــــرعّية، وعلــــى دور العلــــم
منذ عهد ، رافًدا عظيًما الستمرار حركة العلم والتعليم والتنمية، تلف اجملاالتخم

صــّلى اهللا النبـــّي  كمــا عّرفــه،  صــّلى اهللا عليــه وســّلم. والوقــف، صــحابة رســول اهللا
أي حــبس األصــل عنــد البيــع » حــبس األصــل وتســبيل الثمــرة«هــو ، عليــه وســّلم
مثـــل ، عّينـــة مـــن جهـــات اخلـــريوجعـــل منافعـــه وريعـــه خمّصصـــة جلهـــة م، والتمليـــك

  .)39(التعليم. وهذا ما يضمن استمراريّة اإلنفاق بشكل سليم
مل يعــــــد الوقــــــف مقصــــــورًا علــــــى اإلنفــــــاق علــــــى الفقــــــراء ، ويف العصــــــر األمــــــويّ   

واإلنفــاق علــى ، بــل تعــّدى ذلــك إىل ختصــيص بنــاء دور العلــم، واملســاكني فقــط
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شــأ هشــام بــن عبــد امللــك ديوانًــا وقــد أن، ب العلــم مــن هــذه األمــوال الوقفّيــةالّ طــ
ـــا واإلشـــراف عليهـــا. ويف العصـــر العّباســــّي ، خاصًّـــا لتنظـــيم األوقـــاف والعنايـــة 

ليشــمل تأســيس املكتبــات العاّمــة ، توّســع نظــام الوقــف يف جمــاالت طلــب العلــم
إضــافة إىل إنشــاء املصــّحات وعــالج املرضــى باجملــان. وكــذلك ، واإلنفــاق عليهــا

قـــراء واملســـاكني. وكثـــرت األوقـــاف يف الدولـــة األيوبيّـــة يف إنشـــاء دور الســـكن للف
وأكثــَر ، هـــ) بإنشــاء املــدارس واخلانقاهــات568فــأمر نــور الــدين زنكــي (، مصــر

وعلــى ، وأقام بدمشــق دارًا للحــديث يف اإلســالم ووقــف عليهــا، منها يف كّل بلد
ب وبـــــىن أيًضـــــا يف كثـــــري مـــــن بـــــالده مكاتـــــ، الوقـــــوَف الكثـــــرية، املشـــــتغلني فيهـــــا

  لأليتام...
بدأ أفــول كثــري مــن األوقــاف اإلســالمّية يف ، ومع إطاللة القرن العشرين امليالدي  

ويعـــــزو بعـــــض البـــــاحثني ذلـــــك إىل ضـــــعف القـــــوى ، واإلســـــالميّ بــــــي العـــــامل العر 
واســــتبداد بعــــض احلكومــــات بأوقــــاف ، وتالعــــب النظّــــار باألوقــــاف، السياســــية
، قســـم األكـــرب مـــن العـــامل اإلســـالميّ وغلبـــة الدولـــة املســـتعِمرة علـــى ال، املســـلمني

  والتأميم واملصادرة اليت حصلت يف بعض الدول.
فاعتمــده يف العديــد ، فقــد اقتــبس الغــرب مبــدأ الوقــف عنــد املســلمني، يف املقابــل  

وأّمهها املؤّسسات التعليمّية. فقد بلغــت أوقــاف ، من املؤّسسات اخلاّصة والعاّمة
ايــة العــام ، مليــار دوالر أمريكــي 25,5ما قيمتــه ، جامعة هارفرد يف أمريكا يف 

، حســـب مـــا أوردتـــه اجلامعـــة يف موقعهـــا الرمســـي علـــى شـــبكة اإلنرتنـــت، 2005
صـــــندوق اســـــتثماري مســـــتقّل. وقـــــد ّمت تأســـــيس هـــــذه  10,800موزعـــــة علـــــى 

مثــــل تغطيــــة بعــــض ، لتغطيــــة النفقــــات العلميّــــة املتنوعــــة، الصــــناديق عــــرب الســــنني
ــــة للطــــالب  ــــة، املعــــوزين واملتفــــّوقنياألقســــاط اجلامعّي ، ومســــاندة األحبــــاث العلمّي
وتــدريب ، ورفــع الكفــاءات، وجتديــد منــاهج التعلــيم، وتطوير املتاحف واملكتبات

وغري ذلك مــن النشــاطات العلميّــة املختلفــة. وتشــرف علــى ، بالّ األساتذة والط
ــــدف عملّيــــات » شــــركة هــــارفرد لــــإلدارة«هــــذه الصــــناديق  التابعــــة للجامعــــة. و

 الصــفّ ضمان استقرار اجلامعــة واســتمرارها يف «ثمار املوجودات الوقفّية إىل است
  كما يذكر املوقع.» بني املؤّسسات الرتبويّة والتعليمّية األول
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هي األوىل يف العامل مــن حيــث قيمــة ، جامعة أمريكية 20هذا وقد بلغت أوقاف 
ي وقـــد أوردناهـــا يف مليـــار دوالر أمريكـــ 200مـــا ينـــاهز الــــ  2007يف العـــام ، أوقافهـــا

للداللـــــة علـــــى األمهيـــــة البالغـــــة الـــــيت توليهـــــا إدارات هـــــذه ، مـــــع أمسائهـــــا 4امللحـــــق رقـــــم 
ويف تنمية املهارات والقدرات وتنمية البحــث ، اجلامعات لعمليات االستثمار يف التعليم

ولكـــي تبقـــى هـــذه اجلامعـــات متقدمـــة علـــى غريهـــا. وال يـــتم هلـــا ذلـــك إال مـــن ، العلمـــي
  ).4رد املالية املستمرة واملتنامية. (ملحق رقم خالل املوا
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الباحــث يف معهــد ، Symour Pappertيقــول العــامل األمريكــي ســيمور بــابريت 
ئـــــل القـــــرن إنـــــه إذا ســـــافر ضـــــيف قـــــادم مـــــن أوا« ):MITماساشوســــتس للتكنولوجيـــــا (

فإنــه سيصــاب بالدهشــة ممــا ، ووصل إىل مستشــفى أو مصــرف، التاسع عشر عرب الزمن
ن فــإن مــا جيــري أمامــه ســيكو ، غري أنه إذا ما زار مدرسة يف أواخر القــرن العشــرين، يرى
  .)40(»عتاد أن يراه يف املدرسةاإذ مل يتغري شيء مما ، مألوفًا

يف ، تصـــاالت قـــد أحـــدثتا تغيـــريًا جـــذريًاوثـــورة التكنولوجيـــا واال، الصـــناعيةفـــالثورة 
كمــــا يف عمــــل عــــدٍد كبــــٍري جــــًدا مــــن ،  واملصــــنع، عمــــل كــــل مــــن املستشــــفى واملصــــرف

تصــــاالت والبنــــاء واإلدارة واال، ثــــل قطاعــــات النقــــل واملواصــــالتالقطاعــــات املختلفــــة م
 قتصاد واملال وغريها...واال

 الت الـــيت أحـــدثت يفتصـــاكانـــت بفضـــل ثـــورة التكنولوجيـــا واال  ومعظـــم املتغـــريات
ســتهالكية اًعا. ومعظــم هــذه القطاعــات قطاعــات كبــريًا ومتســار   اهــذه القطاعــات تقــدمً 

  وليست قطاعاِت بناٍء مستقبلية.، آنية
علــى حالــه يف  الوضــعفقــد بقــي بـــي، يف عاملنــا العر  اوحتديــدً ، أمــا يف قطــاع التعلــيم

  ).ودفرت، وقلم، وكتاب، وطبشورة، ولوح، معظم املدارس (معلم
تســــتفيد مــــن ثــــورة ، يف الرتبيــــة والتعلــــيم» ثــــورة«لــــذلك كــــان ال بــــد مــــن إحــــداث 

خصوًصا وأن التعليم هــو ، وبقدٍر وافرٍ ، كما باقي القطاعات،  تصاالتالتكنولوجيا واال
بــل ، فإنــه ال جيــوز بــأن جيــرَي بنــاء املســتقبل بــأدوات املاضــي، وكما أشــرنا، بناء املستقبل

تمةخا
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  وفكٍر وإبداع.، إليه احلاضر من أدواٍت وتكنولوجيا جيب أن يكون بأحدث ما توصل
 :اآلتيةوال بد هلذا التغيري أن يشمل اجلوانب 

 :العقيدة والقيم - 1

، رتباطًــــا وثيًقــــااالعقيــــدة الدينيــــة والقــــيم احلميــــدة رتبــــاط الرتبيــــة باجيــــب أن يكــــون 
يــة هــم ألن معظــم ســكان الــدول العرب، ونستدل على ذلك بالعقيدة اإلسالمية كنموذج

وإىل التفكــر ، وهــو يــدعو إىل العلــم، والــدين اإلســالمي هــو الــدين اخلــامت، مــن املســلمني
ومناء احلضارة اإلنسانية ويــربط ذلــك  ، وإىل عمارة األرض، يف خلق السماوات واألرض

وكمــا يــدعو إىل ، كما يدعو إىل عبادة اهللا وإقامة الفرائض والسنن،  متاًما، كله بالعقيدة
ف والنهــي عــن املنكــر. أي أنــه الــدين الــذي يــدعو دائًمــا إىل خــريي الــدنيا األمــر بــاملعرو 

  واآلخرة.
فــإن اآليــات الــيت تلتهــا » إقــرأ«لت يف القــرآن الكــرمي هــي نـــز وإذا كانــت أول كلمــة 

 َــَرْأ َورَبُّــَك اَألَكــَرمُ  * َخلَــَق اِإلْنَســاَن ِمــْن َعلَــقٍ  * اقْـَرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَّــِذي َخلَــق لَّــِذي ا * اقـْ
أوضــحت أّن مصــدر املعرفــة  ]5-1العلــق: [ َعلََّم اِإلْنَساَن َما َلْم يـَْعلَــمْ  * َعلََّم بِاْلَقَلمِ 

مــن علــم اهللا عــز وجــل. وغايــة املعرفــة هــي  فــيضوأّن علــم اإلنســان هــو ، هــو اهللا تعــاىل
كل شــيء يف الوجــود مصــدر ومــن عــرف اهللا تعــاىل وصــفاتِه فقــد عــرف ، معرفــة اهللا تعــاىل

وإذا كانــــت احلكمــــة هــــي أعلــــى مراتــــب املعرفــــة املقرونــــة بالعمــــل ، درك كنــــه العقيــــدةوأ
كمــا يقــول » رأس احلكمــة خمافــة اهللا«فــإن ، املناسب يف الوقت املناسب والبيئة املناســبة

  أهل احلكمة.
فـــإّن ال ، وغايتهـــا أيًضـــا معرفـــة اهللا تعـــاىل، وإذا كـــان مصـــدر املعرفـــة هـــو اهللا تعـــاىل

 علـــٍم أو معرفـــٍة ال كمـــا أنـــه ال خـــري يف،  معرفـــٍة ال توصـــل إىل اهللا تعـــاىلخـــري يف علـــٍم أو 
رتبــاط الرتبيــة بالعقيــدة الدينيــة ااهللا تعــاىل. مــن هنــا كانــت أمهيــة  بــأوامر تكــون منضــبطةً 

  واإلسالمية منها خصوًصا.، عموًما
، فقــد خلــق اهللا آدم عليــه الســالم، فرع من فروع العقيدة الدينيــة، والقيم اإلنسانية

ُزرعــت القــيم يف كيــان اإلنســان ومنهــا كــان ، روحــه. ومــع روح اهللا ومنهــامــن وبــث فيــه 
. ولذلك فمعظم القــيم اإلنســانية هــي اشــتقاق مــن صــفات )41(حبه للخري وكرهه للشر
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، ســــتقرار. ومــــن خصائصــــها يف اإلنســــانوهــــذه القــــيم أساســــها الثبــــات واال، اهللا تعــــاىل
فهــو يف الــذات ، منهــا مــثالً العــدل، فات مطلقــةالواقعية والنســبية. وصــفات اهللا هــي صــ

أمــا ، وصــفة مــن صــفاته العــال، اإلهليــة علــى اإلطــالق وهــو إســم مــن أمســاء اهللا احلســىن
ومنسوبًا ملا لديه من معطيات وبــراهني وأدلــة. وال أدّل ، اعدل اإلنسان فهو يبقى واقعيً 

وإن ، ا أنــا بشــرإمنــ«علــى ذلــك مــن قــول رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عــن نفســه: 
فأقضــي ، فأحســب أنــه صــدق، فلعل بعضــكم أن يكــون أبلــغ مــن بعــض، يأتيين اخلصم

  ».فإمنا هي قطعة من نار فليأخذها أو ليرتكها، له بذلك. فمن قضيت له حبق مسلم
، منفتحــة علــى ســائر األمــم والشــعوب، عامليــة الطــابع اوالقيم اإلنسانية هي عمومً 
حممــد بــن عبـــد اهللا بـــي وكانــت بعثــة الن، شــرائع الســماويةمشــرتكة بــني مجيــع األديــان وال

». إمنا بعثــت ألمتــم مكــارم األخــالق«كما ورد يف احلديث الشريف: ،  ليتّمم هذه القيم
مســـــتقرة يف ، ومـــــن خصـــــائص القـــــيم اإلنســـــانية أن تكـــــون راســـــخة يف نفـــــس اإلنســـــان

دق حــــىت ى الصــــفالرجــــل يصــــدق ويتحــــرّ «، أعماقهــــا ومســــتدامة يف الســــلوك واملمارســــة
  كما ورد يف احلديث الشريف....» ايكتب عند اهللا صديقً 

  :الهدف والغاية في التعليم - 2
كانــت تقضــي بإعــداد   امللــككنا قد أشرنا سابًقا إىل أن فلسفة التعليم عند نظــام 

حتــاد الكودار املختلفة للعمل يف اجلهاز احلكومي مع الوالء الكامــل للســلطة. أمــا يف اال
ــــبالد يف حينهــــابق ويف ظــــل االالســــوفيايت الســــا ، شــــرتاكية وحكــــم الطبقــــة العاملــــة يف ال

ألن عليهــا إعــداد العمــال والفالحــني الــذين ، »مدرســة العمــل«فكانت املدرسة تســمى 
الــذي عــاىن الكثــري مــن ، يشكلون غالبية املواطنني وميسكون بزمــام الســلطة. ويف اليابــان

، تعلم الطالـــب حتمـــل املســـؤوليةكانـــت فلســـفة التعلـــيم تقضـــي بـــأن يـــ،  ويـــالت احلـــروب
ازدادت ، ومــع ظهــور الثــورة الصــناعية، واحرتام العمل وبنــاء جمتمــع الســالمة. ويف أوروبــا

األمــر الــذي أدى إىل إعــداد برنــامج التعلــيم ، الــدعوة إىل إعــداد طبقــة الصــناع واحلــرفيني
يط مــن العلــوم الفين والتقين يف مدارس أوروبا واليت جتمع براجمها ومناهجها بني قدر بس

  إضافة إىل التدريب املهين إلعداد خرجيني للعمل يف ميدان الصناعة.، األكادميية
الــيت » خطة تطوير التعلــيم يف الــوطن العــريب«فقد أوضحت بـي، أما يف عاملنا العر 
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، وهــي باختصــار، ذكرناها سابًقا األهداف والغايات اليت جيب أن حتكــم مســار التعلــيم
وتزويـــده باملهــارات الالزمــة ملواجهـــة ، أدوات املعرفـــة وتنميــة القــدراتمتكــني املــتعّلم مــن 
  عصر املعرفة وثورة املعلومات واالتصاالت.، متطلبات العصر

وحداثــٍة ، وال يكــون ذلــك إال إذا تواكــب مــع إعــداٍد وتــدريٍب مســتمرين للمعلمــني
يف مراحـــل  وتوجيـــه مهـــين ســـليم للطـــالب، وتطـــويٍر دائمـــني للـــربامج واملنـــاهج التعليميـــة

م اجلامعيــة تتناســب مــع   ــم إىل اختيــار صــحيح الختصاصــا الدراســة املختلفــة يــؤدي 
م العلميــة وتكــوينهم املعــريف ومــع حاجــات اجملتمــع. كمــا جيــب أن يرتافــق ذلــك  كفــاءا
مــع زرع حــب الــتعّلم املســتدام يف نفوســهم ليســتطيعوا مواكبــة العصــر ومــا فيــه مــن تقــّدم 

اته وإبداعاتــه. خصوًصــا واكبــة املســتقبل مبســتجداته واكتشــافم ومــن مث، علمــي متســارع
  أن التعليم والتعّلم مها مرآة املستقبل.

 :دور اللغة العربية - 3

ملتعلمـــــني هـــــو أســـــرع أثـــــًرا وأغـــــزر إىل اأن الـــــتعلم باللغـــــة األم بالنســـــبة  ال شــــك يف
الدراســــــات وأكثـــــر جناًحــــــا وتفوقًـــــا منــــــه باللغـــــات األجنبيــــــة. وهـــــذا مــــــا أثبتتـــــه ، إبـــــداًعا

يف الباب  أشرنا إىل ذلكأن كما سبق ،  املية يف جمال الرتبيةوأقّرته الوثائق الع، واألحباث
ســاهم ، ال متــوت، . ومــع يقيننــا الثابــت بــأن اللغــة العربيــة لغــة حيــةالفصــل الرابــع، الثــاين

 القرآن الكرمي الذي ال يأتيه الباطــل مــن بــني يديــه، يف ختليدها الكتاب السماوي اخلامت
نتهــاء عــن نواهيــه فــالٌح يف مــل بأحكامــه واالوالــدعوة للع، تالوتُــه عبــادة، وال مــن خلفــه

شــار اللغــة نتالقــوة و  وحــده طــأ أن نعتقــد أن هــذا يكفــيمــن اخل إال أنــهالــدنيا واآلخــرة. 
ستعمال اللغة الالتينيــة يف آخــر مراحلهــا قبــل أن متــوت كــان علــى انشري إىل أن ، العربية

ســتعمال اللغــة امن بأنــه مــن الضــروري أن ال يقتصــر ك علينــا أن نــؤ منابر الكنــائس. لــذل
ولغــة ، افــةبــل جيــب أن تكــون لغتنــا العربيــة هــي لغــة الفكــر والثق، العربيــة علــى العبــادات

ولغــة البحــث العلمــي واإلبـــداع ، ولغــة الفـــن واملســرح، قتصــاديةالعالقــات السياســية واال
فمـــا هــي املقومـــات للعـــودة ، الميةاملعــريف. وهـــي كانــت كـــذلك يف عصــر احلضـــارة اإلســ

  قتحام امليادين؟انفتاح و الباللغة إىل مراتب ا
إىل قـــرارات جريئـــة تتخـــذها ، ســـتخدام اللغـــة العربيـــة حيتـــاج وال شـــكاإن تطـــوير 
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مــع وضــع خمطــط تطبيقــي هلــذه القــرارات. ، جمتمعــةبـــي، السلطات العليــا يف العــامل العر 
ئمني على األمر بالكالم املعسول وحده ال وتشجيع القا، فاملؤمترات وحدها ال تكفي

يكفي. بل جيــب أن يكــون ذلــك معــزًزا بقــرارات تنفيذيــة وعقوبــات رادعــة للمخــالفني  
، يةكأن ال جتدد الرتاخيص املعطاة إىل اجلامعات ما مل تكن الدراسة فيها باللغة العرب

  لتعريب التعليم اجلامعي فيها.، وتعطى لذلك مهلة زمنية حمددة
الصـــــادرة عـــــن املـــــؤمتر  »بـــــازل«ذلك أن نتـــــذكر بـــــأن أحـــــد أهـــــم مقـــــررات يكفـــــي لـــــ

عتمــاد اللغــة العربيــة لغــة اكــان ،  1897يف عــام  الصــهيوين األول بــني اليهــود واملســتوطنني
التعلــــيم يف املــــدارس واجلامعــــات اليهوديــــة. فكــــان مــــن نتيجــــة ذلــــك أن الدراســــة يف هــــذه 

ــا تـــتم باللغــــة العربيـــة دون غريهـــا. وكـــان ذلــــك ســـبًبا يف أن حيتـــل الكيــــان  املؤسســـات كلهـ
. كـــذلك حتديـــًدا يف صـــناعة املعلوماتيـــةبـــل و أعلـــى املراتـــب بـــني الـــدول املتقدمـــة الصـــهيوين 

بــل حســمت معركــة اللغــة ، فاليابــان مل تنبهــر باللغــات األجنبيــة املتقدمــة، األمــر يف اليابــان
ـــا تـــؤمن بأنـــه ال ميكـــن ألمـــة ـــ تعليمًيـــا وحياتًيـــا منـــذ البدايـــة. أل ا إال بلغتهـــا أن تبـــدع علمًي

ــد  األم. كمـــا تـــؤمن اليابـــان بـــأن العـــامل ال يســـتمع ألمـــة تتحـــدث بلغـــة غريهـــا. لـــذلك فقـ
كمــــا يف مجيــــع ميــــادين ،  عتمــــدت اللغــــة اليابانيــــة يف مجيــــع املــــدارس واملعاهــــد واجلامعــــاتا

ــر العــا علميًّــمً ومل متنع صعوبة اللغة من تقدم اليابان تقــدّ ، العمل واحلياة بــل ومّكــن ، املا أ
ا املختلفة.االيابان من    حتالل مراكز الصدارة يف صناعا

والقـــرارات اجلريئـــة وحـــدها ال تكفـــي بـــل جيـــب أن يرتافـــق ذلـــك مـــع تطـــوير اللغـــة 
ويـــتالءم مـــع ثـــورة التكنولوجيـــا العربيـــة مبـــا يـــتالءم مـــع ســـرعة التغيـــريات يف عصـــر املعرفـــة 

ـــذه املهمـــة وحـــريٌّ مبجـــامع اللغـــة العربيـــة تصـــاالت. واال أن تنســـق يف مـــا بينهـــا للقيـــام 
وشــبكة املعلومــات ، نفتــاح علــى جمتمــع املعرفــةاكما جيب أن يتــزامن ذلــك مــع  السامية.

وباللغــة العربيــة لــدفع اآلخــرين لإلقبــال ، والعلــوم وأخــذ املبــادرة يف العمــل علــى تطويرهــا
  كما كانت احلال يف عصر احلضارة.،  على تعلمها وتعليمها

كنـــا بـــأن اللغـــة هـــي أســـاس احلضـــارة وال حضـــارة بـــدون لغـــة تنقلهـــا إىل ومـــع إدرا 
عرفـــــة والعوملـــــة واملعلوماتيـــــة النـــــاس وإىل اآلخـــــرين فـــــإن التعـــــاطي مـــــع اللغـــــة يف عصـــــر امل

خيتلـــف عـــن التعـــاطي مـــع اللغـــة يف العصـــور الغـــابرة. وإذا  ، تصـــاالت وعصـــر الرقمنـــةواال
التعريــب والرتمجــة و ، بالدرجــة الثانيــةبـــي ر والشــعر الع، كــان القــرآن الكــرمي بالدرجــة األوىل
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فــإن اللغــة ، باحلفــاظ علــى اللغــة العربيــة عــرب تارخيهــا الطويــل تبالدرجــة الثالثــة قــد قامــ
  على خريطة املعرفة اإلنسانية. اا بارزً أت بفضل ذلك يف حينه موقعً العربية تبو 

ة واللغات احمللية مكــان وحلول اللغة العامي، نتشار التعليم بغري العربيةاومع ، أما اليوم
ســتعمال الكلمــات بااهيــك ن، يف العديد مــن اإلعالنــات ووســائل اإلعــالم، اللغة الفصحى

نتمـــاء فـــإن اال، واقـــع التواصـــل اإللكـــرتوينالعربيـــة بـــاألحرف الالتينيـــة يف اهلواتـــف احملمولـــة وم
  ستعماالت اللغة.ر مباشر مع هذا الرتاجع الكبري الواهلوية يصبحان يف خط

ك كله وجب على القادة واحلكماء والعلماء والباحثني اللغــويني وضــع احللــول لذل
ــا مشــاكل مستعصــية. ومــن هــذه احللــول ، الناجعــة هلــذه املشــكالت وعــدم التســليم بأ

وتــوفري الكتــب واملؤلفــات واملراجــع ، إجياد املصطلحات التقنيــة يف خمتلــف ميــادين املعرفــة
التـــأليف يف شـــىت أنـــواع العلـــوم واملعـــارف أو  ســـواء مـــن خـــالل تشـــجيع، باللغـــة العربيـــة

تعريـــب املراجـــع األجنبيـــة. هـــذا باإلضـــافة إىل ولـــوٍج شـــجاٍع ومتقـــدٍم يف عـــامل احلاســـوب 
والربجميات وحمركات البحث والرتمجة اإللكرتونية وغري ذلك ممــا يســتوجبه عاملنــا املعاصــر 

  يف سبيل تطويع هذه التقنيات خلدمة اللغة العربية.
ى أعلـــى املســـتويات وتكاتًفـــا أن هـــذه التحـــديات تســـتوجب قـــرارًا علـــ ال شـــك يف

لعلمـــاء اللغـــة والبـــاحثني يف علومهـــا. عنـــدها ســـتكون التقنيـــات احلديثـــة يف خدمـــة  اقويًـــ
ســخ ستخدام التقنيــات احلديثــة فسري اأي إذا ختلينا عن اللغة لصاحل ، اللغة. أما العكس

  نتمائنا.اراثنا وهويتنا و نسالخنا عن تاذلك تبعيتنا الثقافية لآلخر و 
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نفتــاح معــريف أوجبــا احلاجــة إىل مهــارات اومــا رافقهــا مــن ، ال شــك يف أن العوملــة
كانت احلاجة إىل املزيد من هذه املهــارات ،  وكلما تقدم العلم، وكفايات عالية ومتقدمة

يف مراحـــل التعلـــيم األوىل.  اًصـــب أن حيصـــل عليهـــا املـــتعلم وخصو والكفايـــات الـــيت جيـــ
نتقـــــال مـــــن التعلـــــيم التلقيـــــين يف التعلـــــيم جيـــــب أن ترتكـــــز علـــــى اال لـــــذلك فـــــإن احلداثـــــة

إىل التعلـــــيم ، املتمحـــــور حـــــول املعلـــــم والقـــــائم علـــــى احلفـــــظ واملـــــذاكرة وتنميـــــة الـــــذاكرة
 والتفكـــري، ســـتنتاجوالقـــائم علـــى الفهـــم والتحليـــل واال مالتفـــاعلي املتمحـــور حـــول املـــتعلّ 

، يف مـــــواد العلـــــوم والرياضـــــيات اوخصوًصـــــ، والعمـــــل علـــــى حـــــل املشـــــكالت، املنطقـــــي
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ســـتخدامها بشـــكل فّعـــال وصـــحيح الـــى احلصـــول علـــى املعلومـــات بســـرعة و والتمـــرين ع
، كتشــاف واإلبــداعلوصــول إىل اال إىل ال ذلــك مــن شــأنه أن يــؤدي بــاملتعلم وخالفــه. كــ

وتنـــــوع ، املعـــــريف نفتـــــاحامجـــــة عـــــن االومواجهـــــة التحـــــديات الن، وتقـــــدمي احللـــــول املبتكـــــرة
أن العــــامل الــــذي نعيشــــه اليــــوم يشــــهد تغــــريات متســــارعة يف كافــــة ا الثقافــــات. خصوًصــــ

  حمورها األساس اإلبداع ونشر املعرفة.، جوانب احلياة
وأحدث طرق التعليم وأساليبه هــي الطــرق النشــطة الــيت تشــجع علــى التعــاون بــني 

وهـــي الطـــرق الـــيت تشـــرك املتعلمـــني يف عمـــل أشـــياء  املـــتعّلماملتعلمـــني واملتمحـــورة حـــول 
  ما يتعلمونه ومنها: جتربهم على التفكري يف

وفيــــه يــــتم تقســــيم طلبــــة الفصــــل إىل جمموعــــات صــــغرية غــــري  م التعــــاوني:الــــتعلّ   ●
ويعمــل كــل عضــو يف اجملموعــة وفــق ، ميــةتجانسة تُعطى كل جمموعــة مهمــة تعلّ م

. مث تعمـــم نتـــائج عمـــل اجملموعـــات الـــدور املكلـــف بـــه لتحقيـــق اهلـــدف املشـــرتك
 على كافة املتعلمني.

واملواضــيع العلميــة ، وفيــه يستكشــف الطــالب الظــواهر احمليطــة م بالتقصــي:التعلّ   ●
ويطرحـــون الفرضـــيات ويقـــدمون ، )Hands onمـــن خـــالل األنشـــطة اليدويـــة (

 التفسريات وحتاليل البيانات للوصول إىل املعرفة العلمية املطلوبة.
ســرتاتيجية يقــوم املــتعلم ببنــاء يف هــذه اال م القــائم علــى حــل المشــكالت:التعلّ   ●

ومســــاعدة ، ويتمثــــل دور املعلــــم بتــــوفري مصــــادر الــــتعلم املختلفــــة، املعرفـــة بنفســــه
املتعلم للوصول إىل املعرفة من خــالل حــل مشــكالت معينــة ويســاعد هــذا النــوع 

 علم.تنمية التفكري والتحليل العلمي عند املت علىمن التعلم 
م يقــوم علــى مراعــاة الفــوارق يف إمكانــات هــذا النــوع مــن الــتعلّ  م التمــايزي:التعلّ   ●

م علـــى حـــدة  مـــتعّلمويقتضـــي معرفـــة خصـــائص وقـــدرات كـــل ، املتعلمـــني وقـــدرا
، ختالفـــات بـــني املتعلمـــنيمـــع مراعـــاة اال، ميـــة مناســـبة للجميـــعوتقـــدمي بيئـــة تعلّ 

ومــــن بيئـــــة ، خبــــربات خمتلفــــة الً ّمــــيــــأيت إىل املدرســــة حم مــــتعّلمأّن كــــل خصوًصــــا 
 خمتلفة.

  :ستعمال الوسائل التعليمية والتكنولوجيااالتحديث في  - 5
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وتشــــــجع علــــــى ، وطرقــــــه ومناهجــــــه، علــــــيمل جــــــوهر التاو إذا كانــــــت احلداثــــــة تطــــــ
فــإن ، د منهــا والنــافعســتخراج املفيــاو ، يف ســرب أغــوار العلــوم واملعــارف، ســتخدام العقــلا

والتكنولوجيـــا املتطـــورة يف عمليـــة ، ث الوســـائل واألدواتســـتعمال أحـــداالتحـــديث هـــو 
بفضــل ، يال التكنولوجياأن األجيال الناشئة باتت تُعرف بأجا خصوصً ، تعّلمالتعليم وال
ــــا ال ســــتعماهلا هلــــا ســــواء يف او ، ا بــــالغ النظــــريإتقانًــــ، مال التكنولوجيــــا احلديثــــةســــتعإتقا
ــا كمــا يف خمتلــف ،  جتمــاعيع التواصــل االعلــى مواقــ، يمــا بينهــاأو يف تواصــلها ف، ألعا
ا األخرى.اأوجه   ستعماال

إىل الــتعّلم  الً وصــو ، تلــف مراحــل التعلــيمل اليــوم خماو وقــد بــدأ هــذا التحــديث يطــ
والــــربامج املتقدمــــة علــــى ، وبفضــــل احلاســــوب، بفضــــل هــــذه الوســــائل املتطــــورة، الــــذايت

، يم بـــدًءا مـــن الطفولـــةالشـــبكة العنكبوتيـــة. وقـــد مشـــل هـــذا التحـــديث كـــل مراحـــل التعلـــ
ومــا يناســبها مــن تعلــيم باأللعــاب املختلفــة ومــا فيهــا مــن ، ومرحلــة التعلــيم يف الروضــات

. مث تتــــدرج هــــذه الـــــربامج مورغبــــااألطفــــال يتماشــــى مــــع خمتلــــف أذواق ، تنــــوع كثــــري
وصــوًال إىل الــتعّلم ، لتناســب تنميــة مهاراتــه وكفاياتــه املختلفــة يف مراحــل التعلــيم املتقدمــة

 ONوالــتعلم ، والــتعلم اإللكــرتوين، الــذايت LINE ،وإجــراء األحبــاث العلميــة املشــرتكة ،
، لــربامج الرقميــة املشــرتكةوكل ذلــك بفضــل ا، ويف خمتربات متباعدة، بني طرفني أو أكثر

وعقــد املــؤمترات والنــدوات ، أيًضــا إىل إجــراء احملاضــرات وورش العمــل عــن بعــد الً ووصــو 
 عن بعد. واملشاركة يف املناقشات
ا ، ال تغيـــب عنـــاالتكنولوجيـــا احلديثـــة الـــيت جيـــب أســـتعمال اومـــن إجيابيـــات  قـــدر

، يف معاجلــــــة املعلومــــــات وختــــــزين املكتســــــبات ونقــــــل املعرفــــــة، علــــــى مســــــاعدة الطالــــــب
من حيث الصوت والصــورة والرســومات ، باإلضافة إىل ما تقّدمه من تنوٍع يف املعطيات

(كمــــا تقــــول د. ماريــــا حبيــــب يف حبثهــــا بعنــــوان: ، إخلوالتصــــاميم واخلطــــوط البيانيــــة... 
املنعقــد يف جمّمـــع ، املقــّدم إىل مــؤمتر احلداثــة يف التعلــيم» التعلــيم بــني احلداثــة والوقائيــة«

 .)42( )12/5/2012و 11العزم الرتبوي يف 
، ســتعمال التكنولوجيــا احلديثــة أيًضــاات النظــر هنــا إىل أن مــن إجيابيــات نلفــكمــا 

ومبـــا تـــوفره مـــن وقـــت يف القيـــام ، ه مـــن تعـــديالت يف الـــربامج واملنـــاهجهـــو مـــا تســـمح بـــ
، ومـــا يســـتغرقه مـــن وقـــت، بـــدًال مـــن رمسهـــا علـــى اللـــوح، بعـــرض الرســـومات والتصـــاميم
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وإمكانيــة اإلضــافات والتعــديالت ببســاطة ومبــا يســاعد ، باإلضافة إىل اجلودة يف العــرض
ســتفادة ذلــك كثــري ممــا يســمح باالعلم. وغــري ترسيخ ذلك أكثر فأكثر يف ذهن املــت على

وإجـــراء ، مـــن هـــذا الوقـــت مبـــا يـــتالءم مـــع زيـــادة املعلومـــات واإليضـــاحات والشـــروحات
والتمـــايزي أو التعلـــيم بالتقصـــي وغـــريه. كـــل ذلـــك يســـتوجب ، حلقـــات التعلـــيم التعـــاوين

جيــــب علــــى اإلدارة املدرســــية أن ، مهــــارات وكفايــــات جديــــدة ومتقدمــــة عنــــد املعلمــــني
وبشــــكل متواصــــل. كمــــا يتطلــــب ذلــــك مــــوارد ماليــــة إضــــافية لشــــراء هــــذه  تقــــدمها هلــــم

االستعاضــة وبالتــايل يتطلــب تغيريهــا أو ، التجهيزات اجلديدة واملتسارعة جًدا يف تطورها
 مبا هو أحدث صنًعا وأكثر متيًزا. عنها

 :وتدريبهم مينإعداد المعلّ  - 6

ــذا يف العملية  أساسيٍّ  ينهض بدورٍ م ال شك يف أن املعلّ  الرتبوية. ولكي يــنهض 
، التــدريب الالزمــني واملســتمريناإلعــداد و ال بــد لــإلدارة الرتبويــة مــن القيــام ب، الــدور اهلــام

ومبــا يتطــابق مــع ، مبــا يواكــب متغرياتــه املتســارعة، واملتناســبني مــع متطلبــات عصــر املعرفــة
داد اجلوانــب وجــب أن يغطــي هــذا اإلعــ، فلســفة الرتبيــة والتعلــيم يف اجملتمــع. لــذلك كلــه
  نذكر منها:، املختلفة يف شخص املعلم وأدائه وبلورة صفاته

م، هتمـــام طالبـــهافـــاملعلم هـــو ِقبلـــة  اإلعـــداد الشخصـــي:  ● ومـــن منـــا ال ، وقـــدو
وأدبــه وهندامــه!. لــذلك كــان ال بــد ، وحركاته وســكناته، يذكر املعلم الذي أحبه

القــيم الســامية  حمافظًــا علــى، هعارفًــا بــأمور دينــ، هلذا املعلم أن يكون نِعم القــدوة
، ألن يبــادلوه هــذا احلــب ويســعى، حمبــاً لطالبــه، خلــق حســن اذ، واألدب الرفيــع

ــــميف  امتزنًــــ معهــــم بــــدون قــــوي الشخصــــية ، نفعــــالابــــدون متييــــز أو ، عالقاتــــه 
، د املالحظــــةذكيًــــا شــــدي، مــــن غــــري ضــــعف نفســــه يف الوقــــت اومتواضــــعً ، عنــــف

بــل يقبــل علــيهم بقلــب منفــتح ، ال يعتــزل النــاسجتماعًيــا ا، فصــيًحا جيّــد النطــق
يتمتـــع ، قـــادرًا علـــى النهـــوض بأعبـــاء التـــدريس، صـــحيح البـــدن، وبشاشـــة ظـــاهرة

 بروح القيادة وضابطًا لصفه بدون ميوعة وال قسوة.
الــيت ســيعلمها ، دتــهجيــب أن يكــون املعلــم متمكنًــا مــن ما اإلعداد التخصصــي:  ●

ا بباقي العلــوم ، ا املختلفة من ناحيةللعالقة بني مكونا امدركً ، لطالبه ولعالقا
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ًما باملهـــارات الـــيت تســـاعد املـــتعلم علـــى حـــل ـعالـــ، واملعـــارف مـــن ناحيـــة أخـــرى
والــيت تعــرتض ، كمــا يف العلــوم القريبــة منــه،  املشــكالت الــيت تنــدرج يف هــذا العلــم
، ية املفيــدةقادرًا على ضرب األمثلة التطبيق، املتعلم يف حياته اآلنية أو املستقبلية

مهمــــا كانــــت بريئــــة أو ، مــــع أســــئلتهم الً متفــــاع، حــــني يســــمح املوضــــوع بــــذلك
 نوال يشــاغبو ، درســه نفــال ميلّــو ، هتمامهم بشكل متواصلومستقطًبا ال، معقدة

ويف ، ويف التحضـــــري ملادتـــــه، علـــــى املشـــــاركة يف صـــــفه نصـــــو بـــــل حير ، يف حصـــــته
 فهمها وحفظها واإلبداع فيها.

ومهنـــة العظمـــاء ، رســـالة األنبيـــاء، ا كانـــت الرتبيـــة والتعلـــيمملـــ اإلعـــداد التربـــوي:  ●
ولــه ، فهي قطاع له أصوله ومبادئه ومهاراته، وصناعة األجيال واألبناء، والعلماء

ختصـــاص وال تقـــل كعلـــم اال،  ومتّممـــة هلـــا، رى مســـاعدةوأخـــ، علومـــه األساســـية
ت تعـــــرف املكونـــــاالـــــذي يســـــاعد املعلـــــم علـــــى ، الـــــنفس مثـــــل علـــــم، عنـــــه أمهيـــــة

عد املعلــم علــى الــربط بــني وعلم أصول الرتبية الذي يســا، الشخصية عند املتعلم
. وكـــل هـــذه العلـــوم تســـاهم وسياســـته وفلســـفة الرتبيـــة وأهـــداف التعلـــيم العقيـــدة

 بدرجة عالية يف بناء شخصية املتعلم مبا يتناسب مع طبائعه وصفاته ونفسيته.
ت ومــا فيــه مــن نظريــا، ســاليبهوهــو يشــمل تقنيــات التعلــيم وأ اإلعــداد المهنــي:  ●

هتمــام مبختلــف الطــرق واملنهجيــات احلديثــة يف واال، حول التواصل مع املتعلمــني
، ومبــا يتناســـب مــع نوعيــة الـــدروس، ختيــار األفضـــل مــن بينهــااو ، عــامل التــدريس

ومـــع الســـعي الــــدائم ، مـــا بيــــنهم مــــع مراعـــاة الفـــوارق يف، ومـــع طبيعـــة املتعلمـــني
ســتثناء. فتكــون املراعــاة اج عنــد مجيــع الطــالب بــدون ل النتــائللوصــول إىل أفضــ

 والطالب الضعيف على تقويته.، مبساعدة الطالب املتميز على متيزه
طـــالع علـــم واســـع الثقافـــة واالجيـــب أن يكـــون امل اإلعـــداد الثقـــافي والفكـــري:  ●

متمتًعــا مبلكــة ، ودبــدون قيــ، منفــتٍح علــى اآلخــرين فكــٍر مــرٍن وســلس اذ، اعموًمــ
 ومدافًعا عن رأيه باحلجة والربهان ومبنهجية علمية.، متساًحما، الً تداحلوار مع
يف  منــهل أو أن يقلّــ دور املعلــم فإنــه ال يســتطيع ناقــد أو حملــل أن ينكــر، وباملقابــل

وأثــر ذلــك يف بنــاء ، ااوتكــوين شخصــي، بنــاء اجملتمــع مــن خــالل بنــاء األجيــال الناشــئة
حرتام ا أن حيظـــــى هـــــذا املعلـــــم بـــــاالوطنيًـــــ ابل الـــــوطن واألمـــــة. لـــــذلك كـــــان واجًبـــــمســـــتق
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والعناية اليت يستحقها يف اجملتمع لكي يقــوم بــدوره خــري ، هتمام والتدريبواال، والتقدير
  قيام.

 :التوجيه المهني - 7

نقاط القوة والتميز عند  اكتشافاحلداثة يف التعليم تقضي بأن يعمل املعلم على 
هتماماتــه يف اإبداعاته يف احلصص التعليميــة و و  وذلك من خالل متابعة حتصيله، املتعلم

، كتشــاف مواهبــها يســاعد الطالــب علــى التعــرف بذاتــه و النشاطات الالصفية. وهــذا مــا 
ختصــــاص املناســــب. ومــــن املفيــــد أن يشــــرتك يف ختيــــار االااعد علــــى توجيهــــه يف ويســــ

  سواء. حدٍّ ملدين على عملية التوجيه املهين هذه األهل واملدرسة واجلامعة كما اجملتمع ا
ًـــ ويـَُعـــدُّ  . ففـــي مرحلـــة ألنـــه يرافـــق الطالـــب يف مجيـــع مراحـــل العمـــر ادور األهـــل حموري

يعطـــي األهـــُل الولـــَد عـــدة أنـــواع مـــن األلعـــاب ، تعـــرف العـــامل اخلـــارجيالطفولـــة ومـــع بدايـــة 
  نتباهه مرة بعد مرة.االعام حنو األلعاب اليت تسرتعي  وجتري مالحظة التوجه

يف املراحــل األوىل مــن ، تأكــد مــن هــذه اهلوايــات عنــد املــتعلمويف املدرســة جيــري ال
مــع ربطهــا بــبعض ، وخصوًصــا يف النشــاطات الالصــفية، الدراســة ويــتم تشــجيعه عليهــا
ميكنه أن يــدخل ، حىت إذا أصبح يف الصفوف املتقدمة، املواد العلمية اليت يبدأ بتعلمها

وايـــات التالميـــذ تنميـــة هـــذه اهلوايـــات مبـــا يناســـب ليصـــار إىل ، يف النـــوادي الـــيت تعـــىن 
  عمره ومستواه التعليمي.

الرتكيــز علـــى املــواد العلميـــة الــيت ختـــدم ، كمــا جيـــب علــى املدرســـة يف الفــرتة التاليـــة
ختبارات الالزمة وبالنشاط الالصفي. حــىت مع ربطها باال، كورة عند التالميذاهلواية املذ 

 اختيار املهنة الــيتمساعدته يف  تجبو ، يف مرحلة متقدمة يف املدرسةالتلميذ إذا أصبح 
 تنضــــوي يف هــــذا التوجــــه ختصاصــــات الــــيتســــتعراض االابعــــد ، ناســــب ميولــــه ورغباتــــهت

ا. يف هذه املرحلة يتم تكــوين ملــف التلميــذ األساســي الــذي يظهــر العلمي لال لتحاق 
  والكفايات العلمية عنده.، خارطة الطريق حنو القدرات املهنية

اية املرحلة اويف ختصــاص الــذي يتناســب مــع ختيــار الصــائب لالملدرســية يــتم اال 
وليكـــون هـــذا ، جيـــدومـــع الكفـــاءة العلميـــة الـــيت مت إعـــدادها بشـــكل ، امليـــول والرغبـــات

وجــد جمموعــة تذلــك أنــه يف كــل توجــه عــام ، العمــل حلاجــات ســوق اختصاص مناســبً اال
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ا علــى أســاس ختيــار األنســب مــن بينهــاوبــذلك يــتم ، مــا بينهــا ختصاصــات تتقــارب يفا
  احلاجة إليه يف سوق العمل.

إن هــذا التوجــه املهــين يفســح اجملــال بــربط خمرجــات التعلــيم مــع حاجــات اجملتمــع 
كمـــا يـــؤمن توجيـــه األفـــراد لتطـــوير ،  ويســـاهم يف تغيـــري البنيـــة اجملتمعيـــة بســـرعة ملحوظـــة

م املهنية والتعّلمية الذاتية يف املراح كتشــاف ا لــى ل األوىل من أعمارهم ويســاعد عقدرا
، وعلــى تزويــدها باملهــارات املطلوبــة، الطاقــات املميــزة واملبدعــة عنــدهم بشــكل متواصــل

يف دفــــع عجلــــة التنميــــة املســــتدامة يف اجملتمــــع. فتتكامــــل  اممــــا يــــؤثر إجيابًــــ، وروح املبــــادرة
ضع اإلنسان املناسب يف طاقاته وعلومه ورغباته يو و ، مصلحة الفرد مع مصلحة اجملتمع

يف املكـــــان املناســـــب يف اجملتمـــــع. فيتطـــــور هـــــذا اجملتمـــــع وتـــــزداد ، شخصـــــيةوحاجاتـــــه ال
 إنتاجياته ويتحسن األداء فيه.

  :العالقة بين التعليم وحاجات المجتمع - 8
، عالقــة تبادليــة يف غايــة األمهيــة، ال شك يف أن العالقة بني التعليم وســوق العمــل

لتعلــيم التقــين يف كــل مراحلــه هــي التعلــيم اجلــامعي وا اذلــك أن خمرجــات التعلــيم وحتديــدً 
فهــــــي العامــــــل األقــــــوى تــــــأثريًا يف املســــــار التنمــــــوي  ومــــــن مثمــــــدخالت ســــــوق العمــــــل 

للمجتمــــع. ومــــن الضــــروري أن تكــــون هــــذه العالقــــة تبادليــــة تكامليــــة ديناميكيــــة حيتــــل 
  التعليم فيها موقع القيادة املسؤولة.
ا ، هــامن التعلــيم اجلــامعي اوحتديــدً ، ذلــك أن مؤسســات التعلــيم تضــم بــني جــدرا

تــــنهض بــــدور تــــوجيهي  علــــى أنممــــا يســــاعد اجلامعــــة ، ختصاصــــات احلديثــــةخمتلــــف اال
أي أن تشــارك مــع الســلطات املعنيــة يف ، مكّمــل لــدورها األكــادميي، وقيــادي وختطيطــيّ 

ومــا ، مســتفيدة مــن الكــوادر األكادمييــة الرفيعــة، الدولة بوضع اخلطط التنموية للمجتمع
  حديثة ومعارف واسعة. حتمله من علومٍ 

أضــف إىل ذلــك أن الشــراكة الفعليــة بــني التعلــيم اجلــامعي وفعاليــات ســوق العمــل 
وتســاعدهم علــى تطــوير ،  على التعليم اجلامعي مبعرفة حاجات اجملتمــعنيمائتسمح للق

قتصــادية يف اجملتمــع. كمــا أن العالقــة جتماعيــة واالفاءات الالزمة لتحقيق التنميــة االالك
، حاجـــات اجملتمـــع إىل هـــذا العلـــم يف ســـوق العمـــلو  ،ب أن يتعلمـــه الطالـــبني مـــا جيـــبـــ
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  من علٍم ال ينفع.وال جدوى إذ ال فائدة ، جيب أن تكون عالقة وطيدة
أن متغــريات اجملتمــع ومشــاريعه التنمويــة ختضــع لعوامــل ، عتبــارومع األخذ بعــني اال

لتعــديل املنــاهج والــربامج  لجامعات دراسة هــذه املتغــرياتلفإنه ينبغي ، داخلية وخارجية
ا دراســة حاجــة اجملتمــع إىل ات دوًمــكمــا جيــب علــى اجلامعــ،  التعليميــة مبــا يتناســب معهــا

والتقـــدم الـــذي حتققـــه العلـــوم واملعـــارف. ومـــن ، ختصاصـــات اجلديـــدة ملواكبـــة العصـــراال
علـــــى ختصاصـــــات اجلديــــدة الـــــيت تظهــــر وأحـــــرص مــــن اجلامعـــــات يف معرفــــة اال، أخــــرب

ـــــــــة ختصاصـــــــــات يف متطلبـــــــــات التنميـــــــــة االودور هـــــــــذه اال، الصـــــــــعيد العـــــــــاملي جتماعي
  ومتطلبات التنمية املستدامة.، قتصاديةواال

واألحبــاث ، على التعليم العــايل ال أن دور اجلامعة ال يقتصر أبدً لذلك وجب القو 
خطـــــيط التنمـــــوي بـــــل جيـــــب أن تشـــــارك اجلامعـــــة يف عمليـــــة الت، وحســـــب، األكادمييـــــة
  والربامج املستقبلية ملختلف القطاعات يف الوطن.، اتيجياتسرت وصياغة اال، للمجتمع

يف أعمال التدريس ، من عامل األعمال املتخصصنيفإن مشاركة بعض ، وباملقابل
تُغــين العمليــة التعليميــة بـــاخلربة التطبيقيــة املطلوبــة. هــذا التكامــل املنشـــود ال ، والتــدريب

  يتحقق إال إذا عمل اجلميع ألجله:
ــــــــــــــــة ممثلــــــــــــــــة  ● ــــــــــــــــا وخصوًصــــــــــــــــا وزاريت التعلــــــــــــــــيم العــــــــــــــــايل الدول   ، جبميــــــــــــــــع وزارا

 والتخطيط.
 اجملتمع املدين: جبميع قطاعاته ومؤسساته اخلاصة والعامة.  ●
 يف خمتلف اجملاالت العلمية. للمتخصصنياإلدارة اجلامعية احلاضنة   ●

ويكــون ذلــك مــن خــالل جملــس تنســيقي يتــوىل عمــل اإلحصــاءات يف القطاعــات 
وحتديــد احلاجــات مــن املــوارد البشــرية ، أربــاب عمــل...)، مهــن حــرة، تاملختلفــة (نقابــا

وتقـــدمي الدراســـات الالزمـــة للـــربط بـــني التعلـــيم ، املســـتقبليةو  الراهنـــة بنـــاء علـــى املشـــاريع
  اجلامعي وسوق العمل.

ة فيها من والعوامل العديدة املؤثر ، ومع إدراكنا لصعوبة حصر املتغريات يف اجملتمع
أن حاجـــات اجملتمـــع اليـــوم ال ميكـــن احلصـــول عليهـــا مـــن ا خصوًصـــ، داخليـــة وخارجيـــة
مــا ال يــدرك  «فــإن ، ختصــاصســنوات حســب مــدة االمخــس أو  ثــالثاجلامعــة إال بعــد 
  كما يقول أهل احلكمة.» كّله ال يرتك جّله
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  :اإلستثمار في التعليم - 9
 يـَُعــدّ  ســتثمار يف العنصــر البشــري الــذيايف التعلــيم يف أنــه  ســتثمارتكمن فــرادة اال

ـــــــق التنميـــــــة االيف  ـــــــواع قتصـــــــادية واالدوره األســـــــاس يف حتقي ـــــــع أن جتماعيـــــــة. بينمـــــــا مجي
ســـتثمار مباشـــر يف منـــتٍج أو خدمـــة. وال تقـــوم اســـتثمار األخـــرى هـــي يف واقـــع احلـــال اال

هتمـــام بتكــوين القــدرات البشـــرية إال بقيــام األول. ذلــك ألن اال، رىهــذه األنــواع األخـــ
علــيم التطبيقــي) يهــدف دائًمــا إىل يب الــذي هــو نــوع مــن التعــن طريــق التعلــيم (والتــدر 

والـــــيت بـــــدورها ، كتســـــاب املهـــــارات والقـــــدرات الالزمـــــة للمشـــــاركة يف العمليـــــة التنمويـــــةا 
  قتصادي.يف النمو اال تنعكس إجيابًا

ســتثمار هــي عبــارة عــن توظيــف لــرأس املــال يف منــتج أو وإذا كانت مجيــع أنــواع اال
ســتثمار يف اســتثمار يف التعلــيم هــو فــإن اال، ر علــى اإلنســاننفع املباشــخدمــة تعــود بــال

ـــــه وشخصـــــه ودوره ، صـــــناعة رأس املـــــال البشـــــري أي يف صـــــناعة هـــــذا اإلنســـــان يف ذات
ســـتثمار هـــو األهـــم واألجـــدى واألفعـــل يف أن هـــذا النـــوع مـــن اال وكينونتـــه. وال شـــك يف

ول واألهــم لكافــة ور األســتثمار يف التعلــيم يشــكل احملــواال بناء املســتقبل وبنــاء احلضــارة.
جتماعية. كما يشكل الركيزة األساس يف مرتكزات الرؤيــة قتصادية واالخطط التنمية اال

ســتمرارية ر أن يــنجح إال إذا تــوفرت لــه االســتثماقبلية للمجتمع. وال ميكــن هلــذا االاملست
 أنــه يســاهم جتمــاعي وسياســي وأمــين. وال شــك يفاقتصــادي و اســتقرار االالزمة يف ظل 

ســتقرار إذا أحســن تطبيقــه. فالعالقــة بــني التعلــيم وبــاقي قطاعــات وره يف نشر هذا االبد
  تعود بالنفع املباشر على الفرد واجملتمع.، اجملتمع هي عالقة تبادلية

،  اخلطــة التعليميــة وأهــدافهاعلــى أمهيــة التكامــل بــني امــن هنــا وجــب التأكيــد أيًضــ
لــذي عربنــا عنــه ســابقاً بأمهيــة الــرتابط بــني هــذا التكامــل ا، اخلطــط التنمويــة يف اجملتمــعو 

  التعليم وسوق العمل.
أن اإلنفــاق علــى التعلــيم جيــب أن يكــون علــى كــل ذلــك يشــكل داللــة واضــحة 

ــا، هّم اجملتمع بكامله ومبشــاركة فعالــة ، وبتوجيه مباشر وتشجيع أكيــد مــن الدولــة وأركا
م ومـــردوده علـــى اجملتمـــع علـــى مـــن اجملتمـــع املـــدين والقطـــاع اخلـــاص املـــؤمن بأمهيـــة التعلـــي

يف دور األوقــاف علــى التعلــيم الــيت ســامهت  الطويــل. وهــذا مــا أشــرنا إليــه ســابقً املــدى ا
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ضـــــة التعلـــــيم يف عصـــــر احل ضـــــارة. وال يشـــــكل هـــــذا النـــــوع مـــــن بشـــــكل أساســـــي يف 
بــل ، ذا مــردود أو ربــح مباشــر، اا مالًيــســتثمارً ا، لقطــاع اخلــاصإىل ابالنســبة ، ســتثماراال

، زدهــاره. ويــرى بعــض البــاحثنياومســتقبل اجملتمــع و ، تقبل اإلنســانثمار يف مســســتاهــو 
يعـــود بســـبعة أضـــعافه يف بنـــاء ، إذا أحســـنت إدارتـــه، بـــأن كـــل درهـــم ينفـــق علـــى التعلـــيم

  اجملتمع ومستقبله.
عتمــاد الوقــف يف اإلنفــاق علــى التعلــيم مــن قبــل املســلمني اجتــدر اإلشــارة إىل أن 

هـــو ، الً أو التـــربع بفـــائض املـــال مـــث، مسيأو املـــو ، فـــاق اخلـــرييكاإلن،  األوائـــل دون غـــريه
وهذا املبدأ هو ما تســري عليــه اليــوم كربيــات املؤسســات ، ستمرارية يف اإلنفاقأضمن لال

  .)4(ملحق رقم التعليمية يف الغرب

 :الجودة في التعليم - 10

 - جــودة التعلــيم«(هــذا اجلــزء مقتــبس مــن حبــث للــدكتور أمحــد الفراجــي بعنــوان 
 2009مقــــّدم إىل مــــؤمتر تــــونس الرتبــــوي الــــدويل يف العــــام » ضــــمان التنميــــة املســــتدامة

  .)43(بتصرف وإضافة)
ال شـــك يف أن عصـــر املعرفـــة جيـــب أن يتميـــز بـــاجلودة الشـــاملة يف شـــىت قطاعـــات 

مجلــة املعــايري واخلصــائص الــيت «قطــاع التعلــيم. واجلــودة يف التعلــيم هــي ، وأمههــا، اجملتمــع
أو ، سواء منها ما يتعلــق باملــدخالت، وفر يف مجيع عناصر العملية التعليميةينبغي أن تت
ســتخدام الفعــال جلميــع عــايري مــن خــالل االوتتحقــق تلــك امل، أو املخرجــات، العمليــات

  ».العناصر املادية والبشرية
كما ينبغي أن تتــوفر معــايري اجلــودة يف العمليــة التعليميــة علــى خمتلــف املســتويات: 

والوطنيـــــة أي يف سياســـــة ، واملؤسســـــاتية عنـــــد اإلدارة املدرســـــية، د املعلـــــمالشخصـــــية عنـــــ
  التعليم الوطنية.

داعًيا ، جيب على املعلم أن يكون مؤمًنا بعقيدته الدينية، على الصعيد الشخصي
 الً عــام، للقــيم املعاصــرة والوافــدة متمكًنا مــن التعامــل الــواعي والناقــد، إىل قيمها السامية

بــــي متقًنـــا ومتيقًنـــا مـــن الـــدور اإلجيا، ســـتمراراكفاياتـــه الشخصـــية ب  جتديـــد وتطـــوير علـــى
، ا مــــــن الــــــتعلم الــــــذايتمتمكنًــــــ، كتســــــاب املعرفــــــةا بوتيــــــة يف للحاســــــوب والشــــــبكة العنك
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خــتالف جتاهــات الــيت تــدعم التســامح واالومشــجًعا لال، ة مــن العلــم بإســتمرارســتزادواال
  نفتاح على اآلخر.البّناء مع اال

فيجــب علــى اإلدارة املدرســية أن جتــرَي التقيــيم والتقــومي ، ؤسســةأما على صــعيد امل
وفــق منهجيــة متجــددة بإســتمرار. وهــي مســؤولة عــن وضــع ، للعمليــة الرتبويــة والتعليميــة

بـــرامج إعـــداد وتـــدريب املعلمـــني وفـــق اخلطـــط الرتبويـــة املســـتحدثة واهلادفـــة إىل اإلبـــداع 
اد واإلدارة أيًضـــا مســـؤولة عـــن إعـــد، نيوتوليـــد األفكـــار واملشـــاريع اجلديـــدة عنـــد املتعلمـــ

  ات التنافسية القائمة على املعرفة.قتصاداملتعلمني للعمل وفق اال
يم مــن تــوفري فــرص التعلــ، فتنطلق معــايري اجلــودة الشــاملة، أما على الصعيد الوطين
يشــكل ، ســتثناء أو متييــز. ذلــك أن التعلــيم النــوعي اجليــداالنوعي جلميع املواطنني بدون 

أكيدة للتنمية املستدامة. كما جيب على سياسة التعلــيم الوطنيــة أن تعمــل علــى  ضمانة
مــن خــالل تعزيــز وتشــجيع مســامهة ، توسيع قاعدة املشاركة يف التوجيه املهين للمتعلمني

ومــن ، اجملتمــع ومؤسســاته اإلنتاجيــة واخلدماتيــة وغريهــا يف صــياغة السياســات التعليميــة
وعلى املشــاركة يف ، عتماد اجلودة الشاملةاتعمل على قامة شبكة تواصل دائمة خالل إ

تطـــوير اإلدارة الرتبويـــة والتعليميـــة. كمـــا تســـاهم هـــذه الشـــبكة يف تـــأمني التمويـــل الـــالزم 
  ومستلزمات حداثتها وحتديثها.، واملستمر للعملية التعليمية

 بنجــاحٍ ، أهدافــه الســامية وتتحقــق مبــادئ اجلــودة يف التعلــيم عنــدما حيقــق التعلــيم
  وهي:، متيازاوتفوق و 

 .غرس اإلميان والقيم الروحية واألخالقية يف نفس املتعلم  ●
 .املفكرة واملنتجة واملبدعة، املتعلمة واملثقفة، بناء الذات اإلنسانية  ●
 .والدميقراطية السليمة وحقوق اإلنسان، اإلميان بالوطن واملواطنة  ●
وتنفيـــــذ املشـــــاريع ، العمـــــل ســـــتعداد بكفـــــاءه لتلبيـــــة حاجـــــات ســـــوقالتهيئـــــة واال  ●

 .اجملتمعية
ا، ومتطلباته، التعامل الذكي مع جمتمع املعرفة  ●  .ومع التكنولوجيا وحمدثا
 اإلستدامة يف التعليم والتعّلم مدى احلياة. تعزيز  ●
 .القدرة على املشاركة يف حتقيق التنمية املستدامة وبناء احلضارة اإلنسانية  ●
واإلميان حبق اإلختالف يف العقيــدة والفكــر والثقافــة ، خرنفتاح واحلوار مع اآلاال  ●
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 .وغريها
، ومـــن بلـــٍد إىل آخـــر، رىوختتلـــف معـــايري اجلـــودة يف التعلـــيم مـــن مؤسســـة إىل أخـــ

  تشمل: اوهي عمومً 
، ومراجعتهـــا، مـــع مشـــاركة اجلميـــع يف ذلـــك، صـــياغة الرؤيـــة والرســـالة واألهـــداف  ●

لك علــــى تطبيقهــــا بفاعليــــة والعمــــل كــــذ، والعمــــل علــــى حتــــديثها بشــــكل دوري
 وجناح.

وضــــع ضــــوابط ومعــــايري خاصــــة بأخالقيــــات مهنــــة التعلــــيم وبالكفــــاءة التعليميــــة   ●
 وبالنشاطات الالصفية.، للجهاز التعليمي داخل الصف

ج واملنـــاهج مبـــا فيهـــا الـــربام، كيفيـــة متابعـــة مشـــاريع التخطـــيط والتطـــوير الرتبـــوي  ●
وتطبيقهـــا يف العمليـــة ، ســـينها وجتديـــدهاقـــرتاح أســـاليب حتامـــع ، والطـــرق الرتبويـــة

 .ةالرتبوي
، ختبـــــارات خـــــالل عمليـــــة التطـــــويرمتحانـــــات واالمتابعـــــة النتـــــائج احملققـــــة يف اال  ●

 والعمل على إجياد احللول هلا.، وحتديد املشاكل املنبعثة عنها
تنميــة العالقــة بــني املؤسســات التعليميــة واجملتمــع احمللــي وتــوفري اخلــدمات املتبادلــة   ●

 . دفع عجلة التنمية املستدامةمبا يساهم يف
، أي قابلــــة للوصــــف بشــــكل حمــــدد SMARTختضــــع مجيــــع األهــــداف ملبــــادئ   ●

 وحمددة الوقت للتنفيذ.، واقعية، وقابلة للقياس وللتحقيق

  خاتمة
علــــى أمــــل أن تكــــون هــــذه الكتابــــة قــــد بعثــــت يف قلــــب قارئهــــا القناعــــة ، ختاًمــــا

نــا ألجلــه. مإذا عمــل كــل واحــٍد ، النهضــة قــد يكــون قريًبــا بــأن انــبالج صــبح، واإلميــان
مــــا مــــرآة املســــتقبل وخارطــــة  اســــتقراره طريقــــه و والبدايــــة تكــــون مــــع الرتبيــــة والتعلــــيم أل

، وطــــــالب اليــــــوم هــــــم بنــــــاة املســــــتقبل، وازدهــــــاره. فأبنــــــاء اليــــــوم هــــــم رجــــــال املســــــتقبل
كماليـــات اليـــوم ورفاهيتـــه و ، واكتشـــافات اليـــوم وإبداعاتـــه هـــي علـــوم املســـتقبل وبديهياتـــه

  هي ضروريات املستقبل وحاجياته.

تمةخا
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مــن ، وتلــك هــي مســرية احلضــارة اإلنســانية عموًمــا، تلــك هــي ّســنة اهللا يف َخْلِقــه
بعــد أن َخَلَقــُه ونفــخ » األمساء كلها«عندما عّلمه اهللا تعاىل  -، عليه السالم، لدن آدم

  وإىل يومنا هذا. -فيه من روحه
ى أن جنعـــل مـــن الضـــعف الـــذي أصـــاب األمـــة واعـــرتى فهـــل ســـنكون قـــادرين علـــ

، والرتاجـــع الـــذي أصـــاب املســـتويات العلميـــة لـــدى أجيالنـــا الناشـــئة، نظامهـــا التعليمـــي
ومــا اســُتحِدث ، نستفيد فيه مــن تارخينــا اجمليــد، ملسرية جديدة يف نظامنا الرتبوي منطلًقا

  ؟مبا يتناسب مع قيمنا وتراثنا، يف العامل من جديد
مبــا يضــمن حتقيــق » ثــورة الرتبيــة والتعلــيم«ن قادرين علــى االنطــالق يف وهل سنكو 

لنســــري حنــــو مســــتقبٍل زاهــــٍر وغــــٍد ، ضــــة شــــاملة يف مجيــــع امليــــادين وعلــــى مجيــــع احملــــاور
  خبًطى ثابتة وعقيدة راسخة وتصميم ال يلني؟، مرجتى

ا يقــول مالــك بــن نبـــي "ليســت املشــكلة أن نعّلــم املســلم عقيــدة هــو ميلكهــا، وإمنــ
ـــا اإلجيابيـــة وتأثريهـــا اإلجيابــــي". ويقـــول  املهـــم أن نـــرّد إىل هـــذه العقيـــدة فاعليتهـــا، وقو
أيضاً: "إن الذي ينقص املسلم لــيس منطــق الفكــرة، ولكــن منطــق العمــل واحلركــة، فهــو 

  ال يفكر ليعمل بل ليقول...".
 ِْمُنونَ َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيـََرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمؤ  
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