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  الفصل األول

  مقتطفات وأرقام تتكلّم

عــن برنــامج األمــم (صــادر  :2002انّية العربّيــة للعــام تقريــر التنميــة اإلنســ -1
  .)1()واالجتماعيّ  لإلمناء االقتصاديّ بـّي الصندوق العر  -حدة اإلمنائيّ املتّ 

  :ف التقرير من مثانية فصول ومالحقيتألّ 
 والفصـــل اخلــامس علـــى، ة: التعلــيمبنــاء القـــدرة البشــريّ  م الفصــل الرابـــع علــىيــتكلّ 

  حنو جمتمع املعرفة.توظيف القدرات البشرية: 
  هذين الفصلني:من مقتطفات  يأيتما  ونورد يف

  اإلنفاق على التعليم:
، مــن جهــة(يف العــامل العــرّيب)  ســاق بــني خمرجــات النظــام التعليمــيّ عــدم االتّ  إنّ «

عــن بـــي إىل انعــزال العــامل العر  أّديــا مــن جهــة أخــرى، واحتياجــات ســوق العمــل والتنميــة
يف وقـــت أضــحى فيــه اإلســراع يف اكتســاب املعرفـــة ، ةالعامليّــ ةقانــاملعرفــة واملعلومــات والت

  .»ممة شرطني مسبقني إلحراز التقدّ ة املتقدّ وتكوين املهارات اإلنسانيّ 
 -متوســـط وثـــانويّ  -ســـتويات التعلـــيم (ابتـــدائيمبل زيـــادة االلتحـــاق تباطَـــأَ معـــدّ «
  .»اتيّ ات باملقارنة مع معدله يف الثمانينيّ أثناء التسعين يف )جامعيّ 
علـــى مــدى الفــرتة مــن عـــام ، ر نصــيب الفــرد مـــن اإلنفــاق علــى التعلــيمارتفــع مؤّشــ«
أثناء النصــف األخــري مــن يف هذا االرتفاع أعقبه تدهور  أنّ  الّ . إ1987إىل عام  1980

 لكــلّ ، اخنفــض اإلنفــاق علــى التعلــيم، ةات... وباملقارنــة مــع البلــدان الصــناعيّ يّــعقــد الثمانين
، 1980ة يف عــام ا كانــت تنفقــه البلــدان الصــناعيّ مّ ـمــ، ٪20مــن ، ةلعربّيــفــرد يف البلــدان ا

  .»اتيّ ة يف منتصف التسعينمن إنفاق البلدان الصناعيّ  ٪10إىل 
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  الجودة:
.. بـــي.يف العــامل العر ، توجد دالئل عديدة على تناقص الكفاءة الداخلية للتعليم«
على ناتج التعليم يف ، ةت أساسيّ فرة غلبة ثالث مساادت الدراسات القليلة املتو وقد أكّ 

راد طّــة واة واالبتكاريـّـوضــعف القــدرات التحليليّــ،  التحصــيل املعــريفّ ة: تــدينّ البلدان العربيّــ
  .»التدهور فيها

وبــني نــاتج ، بني سوق العمل ومستوى التنمية مــن ناحيــة، ويوجد خلل جوهريّ «
واخــــتالل هيكــــل ة العمالــــة. يــــنعكس علــــى ضــــعف إنتاجيّــــ، التعلــــيم مــــن ناحيــــة أخــــرى

يف العــــامل ، علــــى التعلــــيم واالجتمــــاعيّ  مبــــا يف ذلــــك وهــــن العائــــد االقتصــــاديّ ، األجــــور
  »..بـّي.العر 

هــي عــدم قــدرة ، للقلــق إثــارةً بـــّي يف العــامل العر ، أكثــر جوانــب أزمــة التعلــيم ولعــلّ «
ــ بــات تنميــة اجملتمعــات العربيــة... بــل إنّ التعلــيم علــى تــوفري متطلّ  ، أيًضــا ةالبلــدان العربّي

ة: وإذا مســح للوضــع الــراهن أن أصــبحت معزولــة عــن املعرفــة واملعلومــات والتقانــة العاملّيــ
يف وقـــــت أصــــبح فيـــــه اإلســـــراع يف ، أن تـــــزداد األزمـــــة ســــوًءا الّ ه ال ميكــــن إفإنـّــــ، يســــتمرّ 

شـــــرطني مســـــبقني لتحقيـــــق ، مـــــةة املتقدّ وتكـــــوين املهـــــارات اإلنســـــانيّ ، اكتســـــاب املعرفـــــة
        .»مالتقدّ 

حنــو «الذي محــل عنــوان:  :)2(2004قرير التنمية اإلنسانّية العربّية للعام ت -2
 بــــّي،أزمـــة التنميـــة يف الـــوطن العر « فقـــد ذكـــر يف التمهيـــد أنّ » ة يف الـــوطن العـــريباحلريّـــ

، إصـــالح حـــقّ  حبيـــث أصـــبح أيّ ، أضـــحت مـــن اجلســـامة والتعقيـــد وتشـــابك اجلوانـــب
ضــة إنســانيّ  إىل جنبــات  يســتلزم أن ميتــدّ ، ة يف املنطقــةإلحــدى النــواحي املطلوبــة لبنــاء 

 دت جماالتــه... إنّ مهمــا تعــدّ ، كافيًــا  ة. فلــم يعــد اإلصــالح اجلزئــيّ ة كافّــاجملتمعات العربيّ 
، مل يعــــد حيتمــــل اإلبطــــاء أو التبــــاطؤ، ةيف البلــــدان العربيّــــ، الشــــامل اإلصــــالح اجملتمعــــيّ 

  ».مهما كان نوعها، حرًصا على مصاحل راهنة
ومــــا أن يــــدخل الطفــــُل «يقــــول: ، ق بــــالتعليماملتعلّــــ اول التقريــــر الشــــقّ وعنــــدما يتنــــ

تغلب على املناهج وأســاليب التعلــيم والتقيــيم فيهــا ، ةسة تعليميّ حىت جيد مؤسّ ، املدرسةَ 
وال ، النشــط م االستكشــايفّ والــتعلّ ، الــيت ال تســمح بــاحلوار احلــرّ ، ي واخلضــوعالتلّقــ عةُ نـــز 
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علــى املخالفــة وجتــاوز  ضــعف القــدرةَ بــل تُ ، التفكــري والنقــد يــةحلرّ  البــابَ ، مــن مثّ ، تفــتح
ــ، ز دورهــا اجملتمعــيّ الــراهن. ويرتّكــ  ة. ولكــنّ يف إعــادة إنتــاج التســّلط يف اجملتمعــات العربّي

(التعلـــيم  العليـــاة عنـــد الوصـــول إىل مراحلـــه وخاّصـــ، د أوجـــه قصـــورهعلـــى تعـــدّ ، التعلـــيم
  .»لقوى التغيري ومخريةً ، االستنارةا للمعرفة و يبقى مصدرًا أساسيًّ ، )اجلامعيّ 
  
بــراين «ألّــف الصــحايف الربيطــاين : أيــن الخلــل الحقيقــي فــي الشــرق األوســط - 3
ارديــــــان اجل«عــــــن شــــــؤون الشــــــرق األوســــــط يف صــــــحيفة  الً الــــــذي كــــــان مســــــؤو  »:ويتــــــاكر
 وفيــه حيّلــل اجلــوّ ، )3(»يف الشــرق األوســط أيــن اخللــل احلقيقــيّ «كتابًــا بعنــوان: » الربيطانيــة

أو التجديــد أو التفكــري أو املســاءلة أو ، ع علــى التغيــري أو االبتكــارلفاســد الــذي ال يشــجّ ا
 بـــّي،إىل فشــل التعلــيم يف العــامل العر ، ل مــن كتابــهيف الفصــل األوّ ، قاملشــاكل. ويتطــرّ  حــلّ 

جيــب البــدء بتغيــري ، كــي يكــون للتغيــري معــًىن   :ا ملشــاكل املنطقــة. ويقــولالــذي يعتــربه حموريًّــ
، 2004ة العربيــة للعــام د مــا جــاء يف تقريــر التنميــة اإلنســانيّ تفكــري النــاس. وقــد أّكــطريقــة 
ي إىل ال تــؤدّ ، احلفــظ ةما التعلــيم مــن طريقــال ســيّ  بـــّي،يف العــامل العر ، ق التعلــيمائــطر  مــن أنّ 

 ؛يــة الــرأي والنقــدال تفــتح اآلفــاق حلرّ  ومــن مث، م الفاعل واالستكشايفّ وإىل التعلّ  احلوار احلرّ 
ع علــى اخلضــوع تشــجّ  بـّي،يف العامل العر ، برامج التعليم املعتمدة يبدو أنّ ، ل على العكسب

ر اليـــد وهـــذا مـــا يعيـــق تطـــوّ ، ة واإلذعـــان. وينـــتج مـــن ذلـــك نقـــص يف املعرفـــةواخلنـــوع والتبعيّـــ
بإصــالح بـــي العــامل العر «ويوصــي ويتــاكر  .ة عاليــةز مبهــارات تقنّيــالــيت تتمّيــ، فــةالعاملــة املثقّ 

الدول  نّ إ«ة مفادها ويصل إىل خالصة جدليّ  »ة واالستعداد ملستقبل التغيريته الرتبويّ أنظم
ــــ مــــن دون إحــــداث تغيــــري ، ة غــــري قــــادرة علــــى تطــــوير جمتمعــــات قائمــــة علــــى املعرفــــةالعربّي

  ».جذريّ  وسياسيّ  اجتماعيّ 
  
تصنيف شــنغهاي (صــادر عــن معهــد التعلــيم العــالي فــي جامعــة شــنغهاي  -4
ـــا ، ةة وموضـــوعيّ يســـتند التصـــنيف إىل أربعـــة معـــايري علمّيـــ :)4()2005للعـــام  يشـــهد 

 ص لكــلّ وخيّصــ، وعــدد مــن املؤشــرات أو وحــدات القيــاس، ني يف العــاملمجيــع األكــادمييّ 
  عالمة. 100ة حصيلتها رات نسًبا مئويّ من تلك املؤشّ 

ى جـــوائز واحلـــائزون علـــ، ةســـة اجلامعّيـــجيـــو املؤسّ خرّ ، رملؤّشـــا :معيـــار جـــودة التعلـــيم -1
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  .٪10ونسبته ، صهمختصّ  أو ميداليات يف جمال، نوبل منها
ـــار جـــودة الكلّ  -2 ، ســـةيف املؤسّ  العلمـــيّ  اجلهـــاز البشـــريّ ، راملؤّشـــ: املعهـــد يـــة أومعي

، رواملؤّشــ ؛٪20ونســبته ، وامليــداليات يف التخصــص منهــا واحلائزون جوائز نوبــل
، ةة الرئيســيّ ضــوعات العلمّيــفئــة مــن املو  21 يف، البــاحثون رفيعــو املســتوى لــديها

  .٪20 ونسبته
يف علــوم ، املقــاالت املنشــورة مــن قبلهــا، راملؤّشــ: ةمعيار خمرجات األحباث العلميّ   -3

، املقــاالت املنشــورة مــن قبلهــا، رواملؤّشــ ؛٪20نسبته ، ةالطبيعة والعلوم األساسيّ 
ونســبته ، ةانيّ والفنــون والعلــوم اإلنســ ةعة يف العلــوم االجتماعّيــيف الفهــارس املوّســ

20٪.  
 مـــع األخـــذ يف، مـــن قبلهـــا األداء األكـــادمييّ ، راملؤّشـــ :ســـةمعيـــار حجـــم املؤسّ   -4

  .٪10ة ونسبته سة العلميّ املؤسّ  االعتبار حجم

  :جامعة 500أول 
 ابريطانيــــ، )168حــــدة (العــــامل: الواليــــات املتّ  ) جامعــــة يف500توزيــــع أول (  -

 افرنســــــــ، )23( اإيطاليــــــــ، (23) اكنــــــــد،  )34اليابــــــــان (، )40( اأملانيــــــــ، )40(
، (8)ا سويســــــــــــر ، )11الســــــــــــويد (، )12( اهولنــــــــــــد، )14( اأســــــــــــرتالي، )21(
، )5( افنلنــــــد، )5الـــــدامنارك (، )6( االنمســــــ، )7( ابلجيكـــــ، )7( »إســـــرائيل«

  ).2( اروسي، (4) النرويج
ـــــ (  التصــــنيف أنّ يبــــّني   - كانــــت مــــن نصــــيب ،  ) األوىل يف العــــامل20اجلامعــــات ال

  .واليابان ابريطاني مثّ ، حدةتّ الواليات امل
 اأملانيــو  افرنســ :إىل القائمــة ) األوىل يف العــامل تنضــمّ 100( الـــ وبــني اجلامعــات  -

ا النمســــــو  »إســــــرائيل«و اإيطاليــــــو  اأســــــرتاليو  اهولنــــــدو  اسويســــــر و الســــــويد و  اكنــــــدو 
  .اوروسي افنلندو النرويج و الدامنارك و 

 الصــني :مــن اف إىل ما ســبق كــلّ يض، األوىل يف العامل 200وبني اجلامعات الـ   -
  .واملكسيك سنغافورةو  الربازيلو  اجلنوبية اكوريو  ابلجيكو  اإسبانيو 

جنــوب و  انيوزيلنــد: تضــاف دول مثــل، األوىل يف العــامل 300وبني اجلامعات الـ   -
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  .واألرجنتني اتشيكيو  ايرلندوإ اليونانو  اهنغاريو  اإفريقي
اهلنـــــد و  ابولنـــــد :مل تضـــــاف دول مثـــــلاألوىل يف العـــــا 400وبـــــني اجلامعـــــات الــــــ   -

 .وتشيلي
  .والربتغال اتركي: األوىل يف العامل تضاف دول مثل 500وبني اجلامعات الـ   - 

ـــأّمـــ وجودهـــا خـــارج  ويعكـــس، فهـــي خـــارج هـــذا التصـــنيف، ةا اجلامعـــات العربّي
ــا خمرج ةَ وقّلــ، فيهــا والبحثــيّ  التدريســيّ  واجلهــازَ ، جييهــا خلرّ التصــنيف املســتوى املتــدينّ  ا

  .ةسيّ ة واملؤسّ ة والتنظيميّ ناها اإلداريّ ف بُ وختلّ ، ةواألعمال العلميّ ، ةالبحثيّ 
  
بتــاريخ ، نشــرتها جريــدة الســفير اللبنانيــة، زيــدبـــي مقالــة للكاتبــة منيــرة أ -5

ــــوان:  4/12/2009 ـــــّي األورو «بعن ًــــا  35يقــــرأ ب ــــا  80و، كتاب ــــا يقــــرأون كتاًب عربًي
، التكنولوجيـــــــا ر بنمـــــــوّ ســـــــبة القـــــــراءة يف العـــــــامل تتـــــــأثّ ن تـــــــذكر الكاتبـــــــة أنّ : )5(»واحــــــًدا
ة. وتعــزو تــدهور نســبة القــرّاء والــنظم التعليميّــ ة والعامــل االقتصــاديّ الت السياســيّ والتحــوّ 

  ة.العامّ  تباتية ومثن الكتب وعدم انتشار املكإىل: األمّ بـّي يف العامل العر 
ـــتمِ (جمُ بــــي ينـــتج العـــامل العر : «اآلتيـــةوتـــورد األرقـــام  ، كتـــاب يف الســـنة  5000ا) ًع

، كتـــاب يف الســـنة. يف ســـياق هـــذه املقارنـــة  300,000(وحـــدها)  ريكـــابينمـــا تنـــتج أم
دقــائق يف النهــار.  6 بينمــا يقــرأ الطفــل األمريكــيّ ، دقائق يف الســنة 7بـّي يقرأ الطفل العر 

، كتابًـــــــا يف الســـــــنة  35ل يقـــــــرأ مبعـــــــدّ بــــــــّي األورو  وتكشـــــــف أحـــــــدث اإلحصـــــــاءات أنّ 
شخًصـــا  80فـــإن  بــــّي،ا علـــى مســـتوى العـــامل العر كتابًـــا يف الســـنة. أّمـــ  40 ليّ واإلســـرائي

 2800ثقافــة ، واحــدبـــّي تــوازي ثقافــة أورو ، لةيقــرأون كتابًــا واحــًدا يف الســنة. يف احملّصــ
  ».يّ ـعرب 3200ثقافة  وتوازي ثقافة إسرائيليّ  بـّي،عر 

يف  اآلتيـــــة:رقـــــام تـــــرد األ، بـــــني خمتلـــــف البلـــــدان، يف ســـــياق املقارنـــــات«مث تقـــــول: 
ملقارنــة با، 1991كتــاب عــام   6500ة ات اليونيســكو: أنتجــت الــدول العربّيــإحصــائيّ 

الالتينيـــــة  كتـــــاب يف أمريكـــــا  42000، وةالشـــــماليّ  كتـــــاب يف أمريكـــــا  102000مـــــع 
مــا يــرتجم  يف حــني أنّ ، امليــون صــفحة ســنويًّ  30ليابــان حــوايل ... وتــرتجم اوالكاريبـــي

  »...هو حوايل مخس ما يرتجم يف اليونانبـي، سنويًا يف العامل العر 
ال يشــمل ميــدان عــامل الكتــاب  بـــّي،ظــالم اجلهــل الــذي يعــّم العــامل العر «وتضــيف: 
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بل يشمل حىت القدرة على القراءة والكتابة. ففي الوقــت ، وترمجة وقراءة)، فحسب (تأليًفا
معيـــارًا جديـــًدا ، ســـيبوإتقـــان التعامـــل مـــع احلوا، ةم اللغـــات األجنبيّـــالـــذي صـــار فيـــه تعلّـــ

 60يبلــغ ، وحســب مــا صــدر عــن اليونيســكوبـــي، ني يف العــامل العر عدد األميّــ فإنّ ، للتعليم
 أنّ بـــّي ة يف العــامل العر عــن األميّــ، مليــون. وقــد الحــظ هــذا اإلعــالن 300من أصــل  امليونً 

ة مـــــع وهـــــذا رقـــــم صـــــغري باملقارنـــــ، ادوالر ســـــنويًّ  مليـــــارات 6حيتـــــاج إىل  التعلـــــيم األساســـــيّ 
، إىل اإلعالنات دوالر مليار 300و، تذهب إىل اإلنفاق العسكريّ دوالر مليار  1100

  ».عام ينفقها العرب على التبغ كلّ دوالر مليار  500و
  
ــــوطن العر   -6 ـــــي.كتــــاب اســــتراتيجّيات العلــــوم والتعلــــيم فــــي إســــرائيل وال  ب

، 1شــرون. طنا -للمؤّلف عبد الحسن الحسيني. صادر عن الــدار العربيّــة للعلــوم
2007.  

  )6(التربية والتعليم في الوطن العربّي: العرب بين األمّية والتعلُّم 
ويف تقرير اليونيســف ، ا على صعيد األمّيةجدًّ  عاليةً  ٌمعّدالتٍ بـّي يُعاين الوطن العر 

ّي أّمــ مليــونَ  60ه يوجــد تبــّني أنـّـ، 2004ٌنشر عــام ، »وضع األطفال يف العامل«حول 
حوايل ربع الســكان  أيّ ، مرأة وطفلمليون ا 45كثر من من بينهم أ ّي،بـيف الوطن العر 

بينمــا ، مليونًــا 17ني يف مصــر بعــدد يــوازي أكثــر مــن ربــع األميّــ العــرب أميّــون. ويرتّكــز
  ي السودان واملغرب واجلزائر واليمن.منهم يف أربع دول أخرى ه ٪70وزّع يت

بـــني عـــامي ، ٪10زداد بنســـبة ة اائيّـــاالخنـــراط يف املـــدارس االبتد د التقريـــر أنّ ويؤّكـــ
وإذا مــــا  بـــــّي،مــــن عــــدد الســــكان يف الــــوطن العر  ٪75لريتفــــع إىل ، 1996و 1980

 فــإنّ ، ةاملعــّدل نفســه يف الــدول العربيّــب، يف نســبة االخنــراط يف املــدارس، ت الزيــادةاســتمرّ 
 نّ فــإ، . ويف املقابــل2010عــام ، مليونًــا 44,2عــدد التالميــذ يف املــدارس سيصــل إىل 

، مــــا زالــــوا خــــارج املدرســــة، خصوًصــــا مــــن البنــــات، مليــــون طفــــل يف ســــّن املدرســــة 11
  ة.الفتيات يف املدارس الثانويّ  عددَ ، ان بشكل كبريويفوق عدد الشبّ 

ة يف يـــة خنبويـّــقتصـــًرا علـــى أقلّ ه ال يـــزال مُ فإنـّــ، وعلـــى صـــعيد مســـتوى التعلـــيم اجليّـــد
بينمـــا ، ًداملـــدارس الـــيت تـــؤّمن تعليًمـــا جّيـــن يســـتطيعون االلتحـــاق بامّ ـمـــ بــــّي،الـــوطن العر 



  خصائص التعليم في عصر الحضارة اإلسالمّية     80

  

ا بــــني معــــّدالت جــــودة أقــــّل. ويُعتــــرب الفــــارق عالًيــــا جــــدًّ  ة مبــــدارس ذاتِ تلتحــــق األكثريـّـــ
بـــــــني الـــــــذكور  بــــــــّي،يف الـــــــوطن العر ، إىل اجلامعـــــــات ومـــــــن مث، االنتســـــــاب إىل املـــــــدارس

ذي تشــهد يف الوقــت الــ، حيث تفوق نسبة الذكور نسبة اإلناث بشكل كبــري، واإلناث
ب الـــذكور مـــن حيـــث يتســـرّ ، ةة واملتقّدمـــة معـــّدالت عكســـيّ فيـــه بعـــض الـــدول الصـــناعيّ 

  دة.ة جيّ فيما حتّقق الفتيات نتائج أكادمييّ ، املدارس وحيصلون على درجات أقلّ 
ــ ، بلــغ عــدد الفتيــات، ة ودول جنــوب الصــحراءة واآلســيويّ ويف معظــم الــدول العربّي

. ويف حــني بلغــت 2002مليــون فتــاة يف العــام  24 حــوايل، اللــوايت مل يــدخلن املدرســة
مئــة يف ، وأســوج وطاجيكســتان مــن هولنــدا يف كــلّ ، نسبة الفتيــات امللتحقــات باملــدارس

على ســبيل ، ةكالسعوديّ   يف بلد غينّ ، من الفتيات ٪58مل تصل هذه النسبة إىل  املئة؛
وغريهـــا مـــن ، لمـــن ذلــك بكثـــري يف الســـودان والـــيمن ومصــر والصـــوما وهـــو أقـــلّ ، املثــال

  ة.الدول العربيّ 
م مــن الــتعلّ  إلنفــاق علــى التعلــيم هــو نصــيب الفــرد يف ســنّ رات إىل اوأفضــل املؤّشــ

يف ، ةيف معظــم البلــدان العربيّــ، ط نصــيب الفــرد. فقــد بلــغ متوّســاإلمجــايلّ  النــاتج القــوميّ 
دوالرًا (ويصــل  340حــوايل ، 2005ات مــن القــرن العشــرين وحــىت يّ منتصــف التســعين

» إســـرائيل«دوالر يف  2500مقابـــل أكثـــر مـــن ، )يف دول اخللـــيج العـــريبّ  1300 إىل
  ة.دوالر يف البلدان الصناعيّ  6500و

  
ّي: (بحـــث مقـــّدم مـــن الـــدكتور ـوضـــع البحـــث العلمـــّي فـــي العـــالم العربـــ -7

  )7(مصطفى عثمان اسماعيل إلى مؤتمر المنتدى العالمّي للوسطية في عّمان...)
يف جمــال البحــث ، فحالة مزرية من التخلّــيف  -مع األسف -يعيش العامل العريبّ 

وذلــك ، مثــل التــأليف والطباعــة والنشــر والتوزيــع، ةواجملاالت األخرى ذات الصل العلميّ 
ة البلـــدان شـــأنًا مـــن حيـــث عـــدد الســـكان واملـــوارد الطبيعيّـــ عنـــد مقارنتـــه حـــىت مـــع أقـــلّ 

ة وامليـــزات واخلصـــائص االســـرتاتيجيّ  ،ةة والثقافيّـــعـــن املعطيـــات احلضـــاريّ  الً فضـــ، ةواملاليّـــ
ق علــى ســائر الــدول تتفــوّ ، علــى ســبيل املثــال، مثــل ســنغافورة الً ذلــك بــأّن دو ، األخــرى

  ة جمتمعة يف هذه اجملاالت.العربيّ 
الــيت تقــف ، إىل مجلــة مــن العوامــل واألســباب، عــادة، ونويشري الباحثون واملختّصــ
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أرجو أن أذكــر بعًضــا منهــا ، ةبصفة عامّ ، ف العرب يف جماالت البحث العلميّ وراء ختلّ 
  :يأيتما  يف
ات الســــلطات ل ســــلم اهتمامــــات وأولويـّـــيف أوّ  يّ مــــال تــــأيت مســــألة البحــــث العل  -1

ني والبــــاحثني  لألكــــادمييّ  بــــل ترتكهــــا عــــادة لالجتهــــاد الشخصــــيّ ، ةة العربيّــــالرمسيّــــ
 وض؛الفــر علــى أحســن ، ســاتة كمؤسّ أو للجامعات واملعاهد األكادمييّ ، كأفراد

على اآلماد القريبة ، ااواسرتاجتيّ  الدول ضمن خطط وال يدخل البحث العلميّ 
  ما ندر. يف الّ إ، طة والبعيدةواملتوسّ 

ــــة املخّصصــــة للبحــــث العلّمــــي  - 2 ففــــي  بـــــّي.يف الــــوطن العر ، ضــــآلة املــــوارد املالّي
بــأن تكــون النســبة املخّصصــة للبحــث ، الوقــت الــذي أوصــت فيــه اليونســكو

جند أّن بعض الدراســات يشــري ، من الدخل القومي ٪1تقل عن  العلمّي ال
ال تتجــاوز نســبة  بـــّي،داخــل أقطــار الــوطن العر ، إىل أّن النســبة املخّصصــة لــه

هذا يف الوقت الذي تبلــغ فيــه تلــك النســبة ، من الدخل القوميّ  ٪0,24الـ 
 يف فرنسا على سبيل املثال. ٪2,4، ويف الواليات املتحدة 2,62٪

ة التعــاون وتبــادل األحبــاث ل عملّيــســية الــيت تســهّ ام أو ضــعف األطــر املؤسّ انعــد  -3
 بـّي.داخل الوطن العر ، واملعلومات بني العلماء والباحثني

بصـــفة ، ةة والتطبيقيّـــبـــدور العلـــوم األساســـيّ  ضـــعف أو غيـــاب االقتنـــاع احلقيقـــيّ   -4
ة صــاديّ املشــكالت االقت كوســيلة حلــلّ ،  خــذي القــراركثــريين مــن متّ ة لــدى  خاّصــ

 ة.واالجتماعيّ 
عديـــد مـــن دول العـــامل يف ، ات واضـــحة للبحـــث العلمـــيّ عـــدم وجـــود اســـرتاتيجيّ   -5

 بـّي.العر 
 صة.ة املتخصّ ات العلميّ ة الدوريّ وقلّ ، والرتمجة قصور النشر العلميّ   -6
 ومناهجه. ات البحث العلميّ نقص التدريب على أساسيّ   -7
ـــــ  -8 ألســـــباب ، ة الكـــــربىالبلـــــدان الصـــــناعيّ  ة إىلهجـــــرة األدمغـــــة والكفـــــاءات العربّي

 ودوافع خمتلفة.
ـــ انعـــدام أو ضـــعف الـــربط بـــني البحـــث العلمـــيّ   -9 بســـبب ، ةوخطـــط التنميـــة العربّي

يئة مُ   .ناخ مالئم للبحث العلميّ ضعف اخلطط وضعف دورها يف 
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، ميكـــن أن نســـّميه الـــوهن احلضـــارّي الـــذي أصـــاب األّمـــة، هنالـــك عامـــل نفســـيّ   -10
وضعف الثقة بالنفس لــدى األجيــال العربيّــة ، يادة روح من اإلحباطيتمّثل يف س
إىل تفّشــي نــوع مــن فتــور اهلّمــة وعــدم القــدرة علــى ، بــدوره، مـــّما أّدى، املعاصــرة

إىل كــــّل مــــا يصــــدر عــــن ، بصــــورة عشــــوائّية، ومــــن مث الركــــون، اخللــــق واالبتكــــار
يف غــري مــا بصــرية ، لــهواالكتفاء مبجّرد تقليده وحماكاته والنسج على منوا، الغرب
 قادرة على التدبّر احلصيف واالنتقاد.، واعية

بــني البــاحثني بـــّي ســية والتفاعــل اإلجياة واملؤسّ انعدام أو ضعف الصــالت العضــويّ   -11
 سات اإلنتاج.ومراكز البحث ومؤسّ 

حقيقــَة أّن للنشــاط البحثــّي ، يف الــدول العربيّــة، عدم إدراك بعــض صــانعي القــرار  -12
ــا املؤّسســات ، هخصوصــياتِ  حيــث ال يــزال يُعامــل باملعــايري نفســها الــيت تعاَمــل 

  اخلدماتّية واإلنتاجّية األخرى.
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  الفصل الثاني

  تدھور الحضارة

يتبــّني لنــا حجــم ، مــن هــذه املقتطفــات واألرقــام الــيت أوردناهــا يف الفصــل الســابق
ــا التعلــيم ــا ـامل العربــيف العــ، عموًمــا، األزمــة الــيت ميــّر  ي؛ فقــد َصــَحِت األّمــة مــن غفو

وبعيـــــدة أيًضـــــا مـــــن منـــــابع الفكـــــر ، لتجـــــد نفســـــها بعيـــــدة كـــــّل البعـــــد مـــــن تراثهـــــا اجمليـــــد
، تغـــــزو فلســـــَفَتها ومناهَجهـــــا وأنظَمَتهـــــا، وحماطـــــة حبضـــــارة جديـــــدة، اإلســـــالمّي اجلـــــامع

ــا ِ ا، وتفــرض عليهــا مفاهيَمهــا ونظريا كنولوجيــا مــن خــالل ت، وتــدخل إىل عقــول شــبا
فألغـــــت املســـــافات ، االّتصـــــاالت واملعلومـــــات الـــــيت فتحـــــت األبـــــواب علـــــى مصـــــراعيها

ال ، ومــن خــالل معــادالت سياســّية واقتصــاديّة مبنيّــة علــى مصــاحل غربيّــة منهــا، مبجملهــا
بـــــل وتســـــتفيد مـــــن هـــــذا الغـــــزو الفكـــــرّي ، متـــــتُّ إىل مصـــــلحة الشـــــعوب العربيـــــة بصـــــلة

  ملصلحتها.
، مث تنمــو وتتقــّدم، تولــد جــرّاء حــدٍث ممّيــز، إنســاينٌّ ممّيــز فعــلٌ ، عموًمــا، واحلضــارة

وقد ، وتكمن لفرتة، مث تضعف وتفسد وتتدهور، وتتفاعل وتتكامل وتتصارع مع غريها
  متوت وتندثر.

وذكــروا ، كتب الباحثون كثريًا حول أسباب تدهور احلضارة اإلسالمّية واحنطاطهــا
ومنهـــــا علميّـــــة وأخـــــرى ، داخليّـــــة وخارجيّـــــة وأخـــــرى، منهـــــا أســـــبابًا سياســـــّية واقتصـــــاديّة

  وغري ذلك.، اجتماعّية
  .)8(ونذكر منها:، ونتوقف هنا عند ما له عالقة مبوضوع العلم والتعّلم

بعــد مــا  ، من خلفاء وأمراء ومديرين يف العصور العباسّية املتــأخرّة، غياب رعاة العلم  - 1
وبعــد مــا غابــت جمــالس ، نيكانوا يدفعون الذهب مثن املخطوطات للعلماء واملرتمجــ

  وضعف اإلنفاق على املؤّسسات العلمية عموًما.، العلم عن قصورهم

ورتده
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، وبــدأت ســيطرة احلّكــام عليــه، خرج العلم عن أهدافه النفيســة اإلنســانّية عموًمــا  -2
وخصوًصا يف اخلالفــات الداخليّــة الــيت بــدأت تســتعر ، ليخدم أهدافهم السياسّية
واألخــرى الــيت أّسســها ، ة الــيت أّسســها ِنظــام الـــُملكوتتــأّجج. فاملــدارس النظامّيــ

ضــة علمّيــة شــاملة، األيّوبّيــون واملماليــك والفــاطميون وغــريهم ألّن ، مل تــؤدِّ إىل 
ا خلدمة مصاحلها السياسّية.  توجيهات السلطة كانت تنحو 

أصـــبح يشـــرتط حتقيـــق األهـــداف السياســـّية ، اإلنفـــاق علـــى املـــدارس ودور العلـــم  -3
ألنـّـه كــان يــأيت إّمــا مــن الســلطة السياســّية أو ، من حتقيق األهداف العلميّــةأكثر 

من خالل نظام الوقف اإلســالمّي الــذي ، من األغنياء املرتبطني مبصاحلهم معها
 حتقيق شروط الواقف.، دائًما، يستوجب

الذي بدأ مياَرس ضّد املخالفني لتوجيهات السلطة. وقــد بــدأت ، إلرهاب الفكريّ ا  - 4
الـــذين كـــانوا حيملـــون رايـــة العقـــل. ، ري هـــذا اإلرهـــاب يف القضـــاء علـــى املعتزلـــةتباشـــ

ووصــل هــذا اإلرهــاب الفكــرّي إىل ذروتــه يف العصــرين البــويهّي والســلجوقّي. ومـــّما 
يف عــام ، أنـّـه عنــدما دخــل عضــد الدولــة البــويهّي مدينــة بغــداد، يروى يف هــذا اجملــال

بــأن يؤلّــف  ، راهيم بــن هــالل الصــابنيأمــر رئــيس ديــوان الرســائل آنــذاك إبــ، م983
وأخــذ يشــتغل ، قدميــه وحديثــه. فامتثــل إبــراهيم لألمــر، كتابًا يف تاريخ دولة بين بويــه

فـــرآه يف ، أُبلـــغ عضـــد الدولـــة أّن صـــديًقا إلبـــراهيم دخـــل عليـــه، يف تصـــنيفه. ولكـــن
أباطيـــل أمنّقهـــا «فقـــال: ، فســـأله عّمـــا يفعـــل، شـــغل شـــاغل مـــن التســـويد والتبيـــيض

فــأمر عضــد الدولــة أن يُلقــى إبــراهيم حتــت أرجــل الِفيَـَلــة. ولــوال ». ذيــب ألّفقهــاوأكا
، أخــريًا، حــني وافــق عضــد الدولــة، شــفاعة كبــار كتّــاب الــديوان لقضــى إبــراهيم حنبــه

ويـُـزّج بــه يف الســجن. مث أطلــق ســراحه ، وأن ُتصــاَدَر أمالُكــه، على إبقائه قيــد احليــاة
 يف أواخر أيّام عضد الدولة.

كــان ،  إّن لــّب أســباب بــدء تــدهور احلضــارة اإلســالمّية، ميكننــا القــول، صــارباخت
الــــذي كــــان يــــدعو إىل بنــــاء اإلنســــان وحتصــــينه ، يكمــــن يف البعــــد مــــن جــــوهر اإلســــالم

وإذا حتّقــق اهلـــدف األّول ، قبـــل أن يــدعو إىل بنــاء الدولـــة واملؤّسســات، باإلميــان والعلــم
أي بنــاء الدولــة القويـّـة). أّمــا إذا احنــرف املســار تبعه اهلدف الثــاين (، (أي بناء اإلنسان)

  أم آجال. الً عاج، فالرتاجع واقع ال حمالة ونتيجته الفشل، عن ذلك
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  الفصل الثالث

  مشاكل التعليم 

  في العصر الحاضر

، بــدورها، بــدأت مشــاكل التعلــيم تتفاعــل وتــؤثّر، مــع بــدء تراجــع احلضــارة اإلســالمية
إىل أن بلغــت أمــور التعلــيم ، سلًبا يف احلضارة العلمّية. وصار كــّل ذلــك يتفــاقم ككــرة الــثلج

عن اإلبداع يف ، تقريًبا، فغاب العرب بشكل كامل، ما بلغته من ضعف يف عصرنا احلاضر
مــا جيعلنــا نستشــعر ، يف األرقام واملقتطفــات الــيت ذكرناهــا، الساحة العلمّية والتعليمّية. ولعلّ 

ــا تلــوح يف ، معلنًــا قــرب حــدوث أزمــة كبــرية جــدًّا، وهــو يـُـدقّ ، وس اخلطــرنــاق بــدأت عالما
األفـــق. خصوًصـــا أّن العـــرب بـــاتوا احللقـــة األضـــعف يف سلســـلة احللقـــات الدوليّـــة. ويف كـــّل 

ــا العــامل (كاألزمــة املاليّــة العامليّــة األخــرية عــام  ســيحاول العــامل املتقــّدم ، )2008أزمــة ميــّر 
وما ميلكونه من ثروات ، على حساب العرب والعامل الثالث، عن احللول املمكنةأن يفّتش 

  وطاقات وموارد بشريّة.
وقدرتـــه علـــى الصـــمود والتطـــّور ، ال شـــّك يف أّن كفـــاءة النظـــام الرتبـــوّي والتعليمـــيّ 

تتوّقفــان علــى مــدى ، يف عصــٍر ِمسَتــه الرئيســة هــي التقــّدم العلمــّي الســريع، والقيــام بــدوره
والتفاعــل الســليم مــع ، والتكامــل بــني الوظــائف الــيت يؤّديهــا، ط بــني أجزائــه املكونـّـةالــرتاب

  ما حوله.
فأمــــا سنقّســــم املكّونــــات التعليمّيــــة إىل خمرجــــات ومــــدخالت. ، مــــن أجــــل ذلــــك

  :المخرجات فهي
ومـــنهم مـــن ، التالميـــذ الـــذين يرتكـــون الدراســـة يف املـــرحلتني االبتدائيـــة واملتوســـطة  -1

لعمــــل ومــــنهم مــــن يــــرتك ليخــــرج إىل الشــــارع وهــــو مــــا يســــّمى خيــــرج إىل ســــوق ا

شام
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يف كثــري مــن ، حيــاول املســؤولون، وهــي خمرجــات غــري نظامّيــة، التســّرب املدرســي
ا تشّكل خطًرا كبــريًا علــى الرتكيبــة اجملتمعيّــة، وضع حلول هلا، الدول العربّية ، ألّ

لتوجيهّيــة وعلــى النســيج الســّكاين. وقــد وضــعت بعــض الدراســات اإلحصــائّية وا
  ويعمل عليها عدد من املؤسسات املدنّية والرمسّية ملعاجلتها.، لذلك

وحيملــون الشــهادات ، ب الــذين يتخّرجــون مــن اجلامعــات واملعاهــد التقنّيــةالّ الطــ  -2
 اجلامعّية والتقنّية.

  وأّما المدخالت فهي:
ه إخالًصــا  وهــذا مــا يفــرض عليــ، ومهنة نبيلة، املعّلم حيمل رسالة سامية المعّلم:  -1

، وإبــداًعا وجتديــًدا متواصــلني، وتدريًبا مســتمرًّا، وكفاءة عالية وإعداًدا مميّـًزا، كبريًا
، وهـــذا مـــا يســـتوجب بـــدوره للمعلـــم مـــردوًدا ماليًّـــا الئًقـــا، وانـــدفاًعا وحبًّـــا للمهنـــة

 جيعله مطمئنًّا إىل وضعه ومستوى معيشته.
يف العمليــة الرتبويــة واملعلــم اجليــد أن املعّلم يشّكل يف ذاتــه حجــر الزاويــة ال شك   

، يســتطيع أن يــرّمم وجيــرب مــا يف الــربامج واملنــاهج مــن قصــور أو ضــعف أو خلــل
واملعلــــم الســــيئ ال يســــتطيع أن يوصــــل العلــــم واملعرفــــة إىل طالبــــه مهمــــا كانــــت 

  الربامج واملناهج التعليمية متطورة ومتقدمة وحديثة.
، يتطّلــــــب مهــــــارات معينــــــة، ة علــــــم قــــــائم بذاتــــــهاإلدارة الرتبويّــــــ اإلدارة التربويــــــة:  - 2

ـــا كبـــريين، وتقنيـــات حديثـــة ـــا مـــع ســـلطة القـــرار الً وتواصـــ، وإخالًصـــا وتفانًي ، إجيابًي
ــاز الــــوظيفّي بشــــكل مســــتمّر. ، ومــــوارَد ماليّــــة تســــمح بــــالتطوير وحتســــني أداء اجلهــ

 ،وعنــدما تــدعو احلاجــة، ويتطّلب تعاونًا مع األهايل ولقاءات معهم بشــكل دوريّ 
مــن اإلدارة ، وتقــدمي أفضــل مــا ميكــن هلــم. كمــا يطلــب، بالّ ملعاجلــة مشــاكل الطــ

أن ، مــع اجملتمــع املــدين الــذي تنتمــي إليــه؛ وعليهــا أيًضــا الً تفاعالً وتكــام، التعليمّية
ب. الّ للتعــاطي مــع احلــاالت اخلاّصــة عنــد بعــض الطــ، متلــك املعرفــة واإلمكانّيــات

ومراقبـــة أداء املعّلمـــني ، وإمكانّيـــة املســـاءلة، وأن متلـــك القـــدرة علـــى التقيـــيم الـــذايت
واتّبــاع مبــدإ الثــواب والعقــاب. وأن ُتشــرف علــى املســارين الرتبــوّي والتعليمــّي عنــد 

 والنجاح الذي حيرزونه.، ب ومدى تقّدمهم فيهماالّ الط
جيـــب أن تكـــون املنـــاهج التعليميـــة دينامّيـــة احلركـــة  المنـــاهج والبـــرامج التعليمّيـــة:  - 3
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. فالتقــّدم العلمــّي ال بــّد مــن أن يــنعكس علــى عــدد هــذه املنــاهج وحمتواهــا والتطــور
مقابــــل التخفيــــف واحلــــذف مــــن بعضــــها ، وفحواهــــا جلهــــة الزيــــادة يف بعــــض املــــواد

بـــــدون أن يســـــّبب ذلـــــك خلـــــالً يف إعـــــداد ، أو التغيـــــري يف طريقـــــة التعلـــــيم، اآلخـــــر
عرفتــه وإدراكــه. يســاعده علــى زيــادة معلوماتــه وســعة م، بــل علــى العكــس، الطالــب

أّن االنتقــــال مــــن حشــــو املعلومــــات يف ذهــــن ، ومــــن املفيــــد ذكــــره يف هــــذا اجملــــال
ــــــاع أســــــلوب التلقــــــني واحلفــــــظ ، إىل أســــــلوب املســــــاءلة واالســــــتقراء، الطالــــــب واتّب

وتعليمـــــــه اســـــــتخراج ، ومســـــــاعدة الطالـــــــب علـــــــى التحليـــــــل واالســـــــتنباط والفهـــــــم
ومــــن التلقــــني إىل ، لــــيم إىل الــــتعّلمأّي أّن االنتقــــال بالطالــــب مــــن التع، املعلومــــات

  االكتشاف واإلبداع يستوجب تغيريًا مستمرًّا يف الربامج واملناهج.
يعتمـــد تـــدريس عـــدد كبـــري مـــن املـــواّد العلمّيـــة علـــى  المختبـــرات والتجهيـــزات:  -4

وعلــى ، التجهيــزات املختربيّــة الــيت تســاعد الطالــب علــى تطبيــق مــا تعّلمــه بنفســه
وتــأيت  ،مــن مث فهــي ُجــزء أساســّي يف العملّيــة التعليمّيــةو ، اكتشــاف أمــور أخــرى

وهـــي ، ويف اإلعـــداد الصـــحيح للطالـــب، ضـــمن األولويّـــات يف الـــربامج التعليمّيـــة
 وحتديث مستمّر.، أيًضا يف عملّية تطور دائم

متثل النشاطات الالصّفّية دورًا مهمًّا يف تكوين شخصّية  النشاطات الالصّفية:  -5
وتســـــاعده علــــى اكتشـــــاف ، مارســـــته اهلوايــــات الـــــيت حيّبهــــاوتســــمح مب، الطالــــب

 وتساهم يف تقوية عالقاته االجتماعّية بزمالئه وحميطه وبيئته.، مواهبه وهواياته
القــوُل أّن الطالــب يقضــي ، أبــًدا، ليس من املبالغة األبنية المدرسّية والجامعّية:  -6

وجــب أن يتمّتــع ، كجــزًءا مهًمــا مــن حياتــه بــني جــدران املدرســة واجلامعــة. لــذل
حــىت يــدخل إليــه ، البناء املدرسي واجلامعي مبقّومات احلداثة والنظافــة واخلــدمات

وخيــرج منــه وقلبــه متعلِّــق بــه. كمــا جتــدر اإلشــارة ، مشــتاقًا إليــه، كــّل يــوم،  الطالب
فـــال جيـــوز أن ، مـــع زيـــادة عـــدد الســـكان، إىل أعـــداد الطـــالب املتزايـــدة باســـتمرار

بــل مــن خــالل إنشــاء أبنيــة ، دد الطــالب يف الصــّف الواحــديكون احلّل بزيادة عــ
م.  مدرسّية وجامعّية جديدة الستيعا

، طويــُل املــدى، ال شــّك يف أّن التعلــيم هــو اســتثماٌر يف املــوارد البشــريّة التمويــل:  -7
إذا أحســـــنت ، علـــــى الصـــــعيد الـــــوطينّ ، وهـــــو اســـــتثمار ثابـــــت مضـــــمون النجـــــاح
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ومســتقبل األوطــان. ، لطريــق األوحــد لبنــاء اإلنســانمبعىن أّن التعلــيم هــو ا، إدارته
ينبغي التأكيــد ، وهو يستوجب إنفاقًا كبريًا ليعطي نتائجه املثمرة. ويف هذا اجملال

ال ميكــن ، مــن مــدارس وجامعــات، أّن إنشاء بعض املؤّسسات اخلاّصــة التعليميّــة
ن التمويـــل الـــالزم إذا تـــأمّ  الّ إ، يـــؤّمن هلـــا اســـتمراريّتها، أن يكـــون جمـــديًا اقتصـــاديًّا

أو دعــم مــاّيل مســتمّر. ، أو أوقــاف جمزيــة، إّما من خالل أقســاط مرتفعــة، لذلك
وال ، وهـــذه املؤّسســـات اخلاّصـــة تشـــّكل رافـــًدا صـــغريًا يف عملّيـــة التعلـــيم الشـــاملة

ا ال تؤّمن تكافؤ فرص التعليم يف اجملتمع.، حتّل حمّل التعليم الرمسيّ   ألّ
ــا يف العمليّــة الرتبويـّـة والتعليميّــة ميّثل سلطة القرار:  -8 وهــو ، القرار الرمســّي دورًا مهمًّ

بيــــد الســــلطة السياســــّية يف البلــــد. وهــــو القــــادر علــــى  بـــــّي،يف العــــامل العر ، عــــادة
  إن أراد.، التغيري

  الواقع الفعلي لهذه المدخالت:
ــة نتوقّــف عنــد حتليــل ال، املــوجزبعــد هــذا العــرض  واقــع ملــدخالت العمليّــة التعليمّي
  يف عصرنا احلاضر.، الفعلّي هلذه املدخالت

حيــث كــان ، يف الســنني األوىل مــن حياتــه، ينتقــل الولــد مــن بيتــه وحميطــه األســريّ 
حيــث يتــابع املعلــم دوره يف كبــِت حرّياتــه ، إىل املدرســة، »ال تفعــل«و »افعــل«يواَجــه بـــ 

فينشــأ الطفــل ، ويف تدريبــه علــى تثبيــت جســده يف املقعــد بــال تفكــري، مــن حركــٍة وكــالم
فتطمس كــّل ، على تقدمي اإلذعان والطاعة لغريه. فتغدو هذه الِسَمة مالزمًة لشخصّيته

ونظــًرا إىل عــدد  .)9(مهارة قياديـّـة لديــه. فيفقــد بــذلك روح القيــادة والقــدرة علــى اإلبــداع
غالًبـــا مـــا يكـــون املعّلـــم غـــري قـــادٍر علـــى مراعـــاة الفروقـــات ، ب املرتفـــع يف الصـــفّ الّ الطـــ
، إن ُوجــد، فُيغِفــل الطالــَب املبــدِعَ ، بــهالّ يف املســتويات العلمّيــة عنــد كــّل مــن ط، لفرديّــةا

هــو احلصــول علــى شــهادة التخــرّج. وتتحــّول املدرســة أو ، عنــد اجلميــع، ويصــبح اهلــدف
هــدفها بنــاء اإلنســان املــتعّلم القــادر علــى املســامهة يف بنــاء  -اجلامعــة مــن حاضــنة علميّــة

إىل مصــــنٍع  -عموًمــــا، علــــى املشــــاركة يف بنــــاء احلضــــارة اإلنســــانّيةو ، خصوًصــــا، جمتمعــــه
ذاِت الـــدخل ، الـــيت تســـاعد حاملهـــا علـــى إجيـــاد الوظيفـــة املناســـبة، للشـــهادات العلمّيـــة

  املالئم.
وخنــق اإلبــداع وروح ، يعزو بعض الباحثني االرتفاع يف درجــة الــتحّكم يف الطالــب
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ـــة ،ســـنة 12-6يف العمـــر مـــا بـــني ، املبـــادرة عنـــده إذ إّن ، إىل املؤّسســـة التعليمّيـــة الرمسّي
  .)10(هذه املؤّسسة تعكس صورَة السلطة الرمسّية يف اجملتمع

ـــم:  -1 وضـــعَف ، ال شـــّك يف أّن قلّـــة بـــرامج التـــدريب الـــيت خيضـــع هلـــا املعلّـــم المعّل
ونقــص الكفــاءة ، املــدخول املــاّدّي ومــا ينــتج عنــه مــن ضــعٍف لالســتقرار النفســيّ 

يف ، كــّل ذلــك يشــكل أســبابًا رئيســة،  تناســب مــع التطــّور واحلداثــةواإلعــداد مبــا ي
  ضعف االنتماء إىل املهنة واإلخالص هلا واإلبداع فيها.

ـــــة:  -2 وخصوًصـــــا يف ، ليســـــت حبـــــال أفضـــــَل مـــــن حـــــال املعّلمـــــني اإلدارة التعليمّي
حيــث ال تزيــد النســبة املئويّــة للمــديرين احلــائزين شــهادة اإلدارة ، املــدارس الرمسّيــة

ومــا يــنجم عــن ذلــك مــن آثــار ســلبّية علــى ، الرتبويّــة علــى أصــابع اليــد الواحــدة
أم يف توجيــــه ، ســــواء أيف التخطــــيط والتنظــــيم وتســــيري األمــــور، العمليــــة التعليميّــــة

واســـتخدام نظـــم ، أم يف املســـاءلة والتقيـــيم الـــذايت، املشـــرفني واملنّســـقني واملعلمـــني
وإدارة التحـــديات ، مليـــة اختـــاذ القـــراراملعلوماتيـــة احلديثـــة وخصوًصـــا يف ترشـــيد ع

، وحل النـزاعات وما إىل ذلــك مـــّما تقتضــيه اإلدارة احلديثــة مــن حــّس باملســؤولّية
بـــّي ناهيك بالقــدرة علــى التواصــل اإلجيا، امللقاة على عاتقها، وشعور بالواجبات

 والقدرة على التفاعل معهم...، مع األهل واجملتمع األهلي
تعــــاين املنــــاهج والــــربامج التعليميــــة أيًضــــا مجــــوًدا  ج التعليمّيــــة:المنــــاهج والبــــرام  -3

كما تعاين غيابًا يف التنويــع يف األســاليب ،  وعدَم مواكبة للعصر احلديث وتقنّياته
ومــا ، وعــدَم تطــويٍر للمكتبــات، يف التطبيق والتحليــل وحتــديث املختــربات الً وإمها

شخصـــّيته. كمـــا إّن  ينـــتج عـــن ذلـــك مـــن َضـــعف يف بنـــاء عقـــل الطالـــب وتنميـــة
، الذي جيب أن يأخذ دور املراقب واملوّجه للمســرية التعليميــة، اإلشراف الرتبويّ 
، ويعتمــد علــى عنصــر املفاجــأة، يأخذ شكل التفتــيش واملســاءلة، ال يزال تقليديًّا

عــوض أن يشــّكلوا مــع ، الذي جيعل املعّلمني يف حالة توّتٍر مســتمّر مــع املشــرفني
، إذا اشــــتكى منــــه عضــــو تــــداعى لــــه ســــائر األعضــــاء، ابعضــــهم جســــًدا واحــــدً 

 وإجياد احللول املناسبة هلا.، بالسهر والتعاون على معاجلة الشكوى
تركيــز املنــاهج التعليميــة يف معظــم الــدول العربيــة علــى التلقــني ، كيضــاف إىل ذلــ  

وعلــــــى أهــــــداف التعلــــــيم األدىن كــــــالتعّرف والتــــــذّكر وإمهــــــال التطبيــــــق والتحليــــــل 
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ناهيــــــك بتنميــــــة القــــــدرات املســــــاِعدة علــــــى الــــــتعّلم الــــــذايت ، والتقــــــومي والرتكيــــــب
هـــذا باإلضـــافة إىل ضـــعف االهتمـــام بـــالفنون اجلميلـــة ، والتشـــجيع علـــى اإلبـــداع

، والتعريف باملفاهيم اإلنسانية املتقّدمة كاحلريــة وحقــوق اإلنســان، والرتبية البدنية
  وتقّبل اآلخر والتسامح والتغطية الصحية وغريها.

يف املــدارس ، مشــكلة زيــادة عــدد الطــالب عــدد الطــالب فــي الصــّف الواحــد:  -4
فــال يســتطيع املعلّــم أن ، تــنعكس ســلًبا علــى مســتوى التعلــيم، يف الصــّف الواحــد
الوقــَت واالهتمــام الالزمــني ملعرفــة نقــاط الَضــعف ، يف صــّفه، يعطــَي كــَل طالــب

ب يف الصــــّف الّ لطــــفأعــــداد ا، عنــــده ومعاجلتهــــا ومســــاع أســــئلته واإلجابــــة عنهــــا
أحيانًا. فيفقد املعلــم إمكانيّــة اعتمــاد األســلوب التفــاعلّي  30الواحد تتجاوز الـ 

نظــرًا إىل حمدوديّــة الوقــت الــذي بــني يديــه وكثــرة ، حــىت إن أراد ذلــك، بــهالّ مــع ط
 الطالب يف الصّف الواحد.

ـــــل:  -5 فتـــــأيت  ،يشـــــّكل التمويـــــل العقبـــــة الكـــــؤود يف الـــــدول العربيّـــــة الفقـــــرية التموي
، تكاد تغطــي رواتــب املعلمــني، املوازنات السنويّة املخّصصة للرتبية والتعليم قليلة

وال ، فـــال موازنـــات لتأهيـــل األبنيـــة القدميـــة، ٍر يســـرينــــز كـــّل   الّ وال يفـــيض عنهـــا إ
وال زيـــادات ، لتحـــديث التجهيـــزات واملختـــربات أو الـــدورات التدريبيّـــة للمعّلمـــني

 ال ما ندر.يف القدرة االستيعابّية إ
منـــوط بأهـــل الســـلطة. بــــي ال شـــك أن قـــرار التغيـــري يف العـــامل العر  قـــرار التغييـــر:  -6

ورغـــــم ، ورغــــم التقـــــارير الدوليــــة الـــــيت ذكرنـــــا بعًضــــا منهـــــا يف مطلـــــع هــــذا البـــــاب
، وعلــى صــعيد وزراء الرتبيــة العــرب، على صعيد القمم العربيــة، املؤمترات املتعددة

والعديـــد مـــن ، ءات الدالّـــة علـــى حالـــة الـــرتديورغـــم تقـــدمي العديـــد مـــن اإلحصـــا
ــــة مــــا ورد فيهــــا إال أّن ذلــــك مل يأخــــذ طريقــــه إىل ، خطــــط تطــــوير التعلــــيم وأمهي

يف بعــــض احلــــاالت اخلاصــــة الــــيت ال تشــــّكل نســــبة  الّ التنفيــــذ اجلــــّدي والســــريع إ
 ملحوظة يف حجم العملية التعليمية برمتها.

األخــرية عــدد مــن اجلامعــات واملعاهــد ظهــر يف اآلونــة طفــرة التعلــيم الجــامعي:   -7
ومؤسســــات التعلــــيم العــــايل احلــــائزة تــــراخيص رمسيــــة بــــالتعليم ، اجلامعيــــة اخلاصــــة

اجلامعي دون أن يرتافق ذلك مــع وضــع مواصــفات أكادمييــة وتعليميــة ال بــّد مــن 
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ــــا مــــع إعطــــاء الرتاخــــيص الالزمــــة. وقــــد أّدى ذلــــك إىل اســــتيعاب كّمــــي  مراعا
وبقــــــي املســــــتوى النــــــوعي ضــــــعيًفا خصوًصــــــا جلهــــــة مالءمــــــة ، للطلبــــــة اجلــــــامعيني

احتياجــات التنميــة والتطــور العلمــي املطلــوب. جتــدر اإلشــارة أيًضــا إىل أن عــدًدا 
مــن خــالل ، يقــوم علــى مبــدأ حتقيــق الــربح املــادي، مــن هــذه املؤسســات اخلاصــة

اختيــاره لالختصاصــات األكثــر طلًبــا مــن الشــرائح االجتماعيــة املتواضــعة واألقــل  
فيكــون ذلــك ســبًبا إضــافًيا يف ختلّــف دور ، واليت هي أكثر عرضــة للبطالــة، كلفة

 التعليم العايل كرافعة أساسية للتنمية اجملتمعية املستدامة.
  

ال تقتصر أزمــة التعلــيم يف العصــر احلاضــر علــى ضــعف مــدخالت العمليــة الرتبويــة 
يســـبق التوســـع يف بــــي ر و الســـكاين يف العـــامل العفـــالنم، عـــداها إىل أبعـــد مـــن ذلـــكبـــل تت

ا االســــتيعابية ممــــا يســــبب تزايــــًدا ملحوظًــــا يف نســــبة األميــــة ، املؤسســــات الرتبويــــة وقــــدر
مث يف املرحلـــة املتوســـطة والثانويـــة؛ ، بتدائيـــةين يرتكـــون الدراســـة يف املرحلـــة االونســـبة الـــذ

الطـــــالب الـــــذين يتّمـــــون املرحلـــــة الثانويـــــة نســـــبة حـــــىت أن بعـــــض األرقـــــام تشـــــري إىل أن 
الطـــالب الـــذين يـــدخلون إىل  )٪10( رْشـــوينتقلـــون إىل التعلـــيم اجلـــامعي ال تتعـــّدى عِ 

  بتدائية.املدرسة يف املرحلة اال
بــدون توجيــه مهــين ، أما أولئك الذين حيالفهم احلــظ فيصــلون إىل التعلــيم اجلــامعي

أو ال ، فيختــارون مــن االختصاصــات مــا قــد يكــون بعيــًدا عــن حاجــات اجملتمــع، رشــيد
م مما ينتج بطالةً  يتناسب مبشــاكل  غالبًــا مــا تكــون مصــحوبةً  أكادمييــةً  مع ميوهلم وقدرا
ة وتتســع علــى اجملتمــع ومؤسســاته التعليميــة وغريهــا. وهكــذا تتســارع اهلــوّ  ونقمــةٍ ، نفســية

ممـــا يعيـــق املســـار ، وحاجـــات اجملتمـــع مبختلـــف قطاعاتـــه، بـــني خمرجـــات التعلـــيم عموًمـــا
  ر.طوّ ومعدالت النمو والت التنمويّ 
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  الفصل الرابع

  اللغة العربيةتراجع استعمال 

  (الجرح النازف)

أنَّ اللغــــة العربّيــــة ال تســــتطيع أن تواكــــب ، ال جيــــوز ألحــــٍد مــــن النــــاس أن يتصــــّور
كمــن يـَْنَحــُر نفَســُه بِنـَْفِســه. ذلــك أّن اللغــة ،  التطّور العلميَّ احلديث. ألنّنــا نكــون بــذلك

لغَة البداوة ولغــة  -وما نتج عنه من حضارة وتطّور علميّ  -قبل اإلسالم، عربّية كانتال
أّي ، قبــل اإلســالم، مل يُعــرف عــن العــرب، الِشــعر واملــدِح واِهلجــاِء والَغــَزل. وكمــا ذكرنــا

ــــة أبــــًدا ــــة واإلنســــانّية والتطبيقّي م ، شــــهرة يف علــــم مــــن العلــــوم الطبيعّي فقــــد متّيــــزت حيــــا
تــــدعو إىل الســــأم ، الصــــحراويّة خصوًصــــا، وكانــــت طبيعــــة بالدهــــم، تابــــةبالبســــاطة والر 

ومــا يســتتبع ذلــك مــن ضــيٍق يف دائــرة التفكــري. ورغــم ذلــك فقــد كانــت معــاجم ، وامللــل
ا بدقّــة بالغــة لوصــف األشــياء. ومــا  اللغة العربية غنيّــًة مبفــرداٍت كــان شــعراؤهم يســتعملو

ــعة ، حــىت وجــد العــرب يف لغــتهم، قــلحبركــة الرتمجــة والن، إن بــدأت رحلــُة العلــمِ  مــن السَّ
مــا يكفــي ، واملرونــة والقــدرة علــى مواكبــة مجيــع العلــوم املعروفــة يف عصــرهم علــى تنوعهــا

، ومن خمتلــف لغــات أهلهــا. لــيس هــذا وحســب، لنقل هذه العلوم من كّل بقاع األرض
علمـــاء وجـــدوا يف لغـــتهم كـــّل مـــا يلـــزم ليتماشـــى مـــع انطالقـــة ال، بـــل مـــا يزيـــد علـــى ذلـــك

ومـــــا يســـــتوجب ذلـــــك مـــــن ألفـــــاٍظ ، يف رحلـــــة اإلبـــــداع وتطـــــوير هـــــذه العلـــــوم، العـــــرب
  ومصطلحاٍت ومشتقاٍت وتسميات.

ــا املســلمون وغــريهم يف ، واللغة العربية« لغة دولّية علمية دينيّــة دنيويـّـة... يــتكّلم 
ــا ــم، مشــارق األرض ومغار ــا عــن أحاسيســهم وآدا ــا معــا، ويعــّربون  رف ويتعّلمــون 

ـــا أفكـــارهم وعلـــومهم، غـــريهم ودقيقـــة للتعبـــري العلمـــّي ، وهـــي أداة ســـليمة، ويـــدّونون 

جعترا
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ــا اســتوعبت احلضــارة اإلنســانّية  -يــوم كــان هلــا رجــال-وقد كان من عبقريّتها ، والفّين  ّ أ
، مـــن اليونـــان واهلنـــد وغريمهـــا، وقـــام علماؤهـــا برتمجـــة معـــارف البشـــريّة إليهـــا، واإلســـالمّية

ومنهـــا الشـــعوب ، حلضـــاراُت والثقافـــاُت اإلنســـانّية إىل الشـــعوب األخـــرىوعنهـــا نُقلـــت ا
  .)11(»األوروبّية. فُرتجم ما َحَوْته العربّية من علٍم ومعرفٍة وثقافٍة وآداٍب إىل العامل كّله

، بــل هــي أرقاهــا بيقــني، واللغــة العربيــة ليســت لغــة مــن أرقــى لغــات العــامل فحســب
  وحتسن تقدميها للعامل.، اأّمة تعرف قيمته الّ وال يعوزها إ

احلضارة اإلســالمية: ثوابتهــا وفضــلها «يروي الدكتور عبد احلليم عويس يف كتابه: 
مبعهــد احلضــارة ، أنّــه عنــدما كــان مشــارًكا يف مــؤمتر إســالميّ ، »علــى احلضــارة اإلنســانّية

مـــا ، قـــرأ مـــدير املعهـــد آنـــذاك د. بكـــري عبـــدالكرمي، اإلســـالمّية مبدينـــة وهـــران اجلزائريّـــة
حــول نتــائج دراســته ملــّدة ، مــن الفرنســيني، أرسله أحد علماء فقــه اللغــة ومقارنــة اللغــات

اليت أراد فيها أن يَعرَف: هل كان من املمكن أن يتنـّزل القرآن بلغــة غــري ، عشر سنوات
عربية؟ وهل بإمكــان لغــة أخــرى أن َتَســَع كتــاَب اهللا املعجــز ألفاظًــا ومضــامَني وغايــاٍت؟ 

  دراسته إىل استحالة ذلك. فأعلن إسالمه. وقد انتهى من
قاطًعــا علــى مرونــة اللغــة العربّيــة ومتّيزهــا عــن غريهــا مــن  الً يشــّكل دلــي، كــل ذلــك

واســتنباط التســميات ، يف ســهولة التصــريف واالشــتقاق وبنــاء الكلمــة واجلملــة، اللغــات
  العمراّين.اليت جيب أن تواكب ركب احلضارة والنهضة والتطّور العلمّي و ، واملصطلحات

ال جيـــوز لنـــا أن خنتلـــف أو نتشـــاجر أو نغضـــب إذا اســـتعمل  اللغـــة وعـــاء الفكـــر:  - 1
فكالمهـــا ، »الكومبيـــوتر«واســـتعمل بعـــٌض آخـــُر كلمـــة » احلاســـوب«بعضـــنا كلمـــة 

، (خصوصــاً وأن القــرآن الكــرمي قــد اســتعمل بعــض األلفــاظ املعرّبــة يؤّدي املعىن ذاتــه
ــّن املصـــيبة مـــن أصـــوٍل هنديـــٍة وفارســـية).  مثـــال: "ســـندٍس وإســـتربق" املشـــتّقتان لكـ

عــن معــىن هــذه الكلمــة أو تلــك. ، غــري اللغــة األمّ ، أخــرى ر بلغــةٍ تكــون عنــدما نفّكــ
، ولكنهــا أيًضــا لغــة الفكــر والثقافــة والــتعّلم، ذلك إّن اللغة ليســت فقــط لغــَة اللســان

وهــي ، هلويـّـةوهــي كــذلك لغــة التــاريخ واحلضــارة وا، وهي لغة الدين والعبــادة والتفّكــر
بل كّل فرٍد مؤمتٌن على احلفاظ ، لغة تكوين العقل والشخصّية واالنتماء. وكّل جيلٍ 

ا، عليهـــا ا واســـتخداما مبـــا يعـــّزز َدْوَرهـــا وانتشـــارها. فاللغـــة ، وعلـــى صـــيانتها وصـــو
فال ، والفكر فارسها، اللغة فرس الفكر«أو كما يقول أحد املفكرين: ، وعاء الفكر
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  ».هو يكبووال ، هي ختبو
أّن الطفـــل يســـتطيع أن يعـــّرب : «)12(1951تـــذكر وثيقـــة األونيســـكو لعـــام   

ويفهـــم بلغتـــه األم بطريقـــة أفضـــل. هـــذا مـــن الناحيـــة النفســـّية. ومـــن الناحيـــة 
فإّن الطفل حيّقق ذاته وسط أعضاء جمتمعه الذي ينتمــي إليــه. ، االجتماعّية

باملقارنة مــع ، ان التعليم بلغتهيتعّلم الطفل أسرع إذا ك، ومن الناحية الرتبويّة
؛ كمـــــا أظهـــــرت البحـــــوث العديـــــدة أّن »التعلـــــيم إذا كـــــان باللغـــــة األجنبيّـــــة

، التلميذ الثنائّي اللغة يتمّتع مبيزة عن التلميذ اآلحادَي اللغــة إذا درس بلغتــه
  وعرف نظامها الصوّيت والصرّيف والنحوّي.

لعربيّـــــة حتتـــــّل املرتبـــــة أّن اللغـــــة ا» 2009أطلـــــس احلضـــــارات «بيّنـــــت دراســـــة   
). وهــي حتتــّل املرتبــة الثامنــة ٪4,2السادســة بالنســبة إىل عــدد ســكان العــامل (

وهي حتتّل املرتبة العاشــرة بالنســبة إىل ، )٪1,8بالنسبة إىل االقتصاد العاملي (
علــــى ، ). أّمــــا بالنســــبة إىل صــــفحات الويــــب٪0,9مســــتخدمي اإلنرتنــــت (

  .)13()٪0,04حتتّل املرتبة التاسعة ( فاللغة العربّية، شبكة اإلنرتنت
م    ا يف معـــامال أي إّن أقـــّل مـــن نصـــف املتكّلمـــني باللغـــة العربيّـــة يســـتعملو

م ، االقتصـــاديّة م ومنتـــديا ا يف مراســـال وعشـــرون باملئـــة مـــنهم يســـتخدمو
ا علـــــى صـــــفحات ، علـــــى اإلنرتنـــــت وواحـــــد باملئـــــة مـــــنهم فقـــــط يســـــتعملو

  اإلنرتنت.
يــزداد اخلطــر علــى اللغــة ، ومــع قــدوم العوملــة تهــدد اللغــة العربيــة: األخطار التــي  -2

فعلــى ، وتكمــن اخلطــورة يف الرتاجــع املســتمّر علــى مجيــع األصــعدة، أكثــر فــأكثر
هــي اإلعالنــات الــيت ، أصــبحت اإلعالنــات األكثــر انتشــارًا، الصــعيد اإلعالمــي

، ل اإللكرتونيّــة القصــريةوأصــبحت الرســائ، تتوّجــه إىل النــاس بالّلغــة احملّليــة العاّميّــة
ــــة بــــأحرف التينيّــــة،  يف معظمهــــا، عــــرب اهلواتــــف اخللويّــــة ، كلمــــات عربيّــــة مكتوب

ــــة ا مــــن االختصاصــــات، ناهيــــك عــــن األحبــــاث العلمّي تــــتّم ، يف عــــدٍد كبــــٍري جــــدًّ
وعدد كبري من املؤمترات الدوليــة الــيت ، باللغتني األجنبيتني اإلنكليزيّة أو الفرنسّية

ـــةتعقـــد يف الـــدول  ّـــة فيهـــا هـــي اللغـــة الرئيســـة، العربّي وإن  ، تكـــون اللغـــة اإلنكليزي
ومــن بينهــا ، إىل عــدد مــن اللغــات األخــرى، كانــت جتــري فيهــا بعــض الرتمجــات
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ـــة يف  اللغـــة العربّيـــة. باإلضـــافة إىل تـــدريس بعـــض املـــواّد العلمّيـــة باللغـــات األجنبّي
األجنبيّــة أمــر يف غايــة  صــحيٌح إّن تعلّــم اللغــات بـّي.بعض املدارس يف العامل العر 

ـــة ـــَن َمْكـــَرُهم«وإّن ، علميًّـــا وثقافيًّـــا...، األمهّي  الّ علـــى أ، »مـــن تعّلـــم لغـــة قـــوٍم أَِم
يكوَن ذلك على حساب اللغة األم. فجميع العلماء والباحثني يقّررون أّن تعّلم 

وأثبــت يف الــذهن ، وأســرع يف التحصــيل والفهــم، أســهُل عليــه، الولــد بلغتــه األمّ 
  إلثارة كوامن فكره وحتليله. وأوعى

، مث ينمــــو، الــــذي يولــــد، يشــــّبه أحــــد األصــــدقاء اللغــــة (عموًمــــا) بالكــــائن احلــــيّ   
ويشــــيخ ويضــــعف مث ميــــوت. وهــــذا التشــــبيه رّمبــــا يكــــون صــــحيًحا يف ، ويتناســــل

ــة. ألن اللغــة ، بعــض اللغــات أو أكثرهــا ولكــّن ذلــك ال ينطبــق علــى اللغــة العربّي
ل نـــز أ، وألّن اهللا عــّز وجــلّ ، اللغــات احليّــة علــى وجــه األرض من أقدم الً العربّية أوّ 

 ِإنَّا َنْحــُن نـَزَّْلنَــا الــذِّْكَر َوِإنَّــا لَــُه َلَحــاِفُظونَ ، القرآن الكرمي بالعربّية وتكّفل حبفظــه
َزْلَناُه قـُْرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكــْم تـَْعِقلُــونَ و ]9الحجر: [ ا قـُْرآنًــو ]2 يوســف:[ ِإنَّا َأنـْ

ــَر ِذي ِعــَوٍج... لــذلك فقــد أعطــى القــرآن الكــرمي  .)14(]28الزمــر: [ َعَربِيًّــا َغيـْ
، يف االنتشــار واالســتعمال، وقــّوة ال تعادهلــا قــوة، اللغــة العربيــة دفًعــا غــري مســبوق

كمــا أعطاهــا ،  وفكٍر وثقافــة، وما يتبع ذلك من علٍم ومعرفة، ويف الدين والعبادة
هــــا أحــــد. وإذا كانــــت اللغــــات الســــابقة (الالتينيّــــة أو دميومــــة ال ولــــن يســــبقها إلي

قــد ولــدت ومنــت ، السريانّية أو السالفية... أو غريها) وما رافقها مــن حضــارات
فــــإّن اللغــــة العربيــــة ســــتبقى علــــى مــــّر ، وتناســــلت وشــــاخت مث ماتــــت وانــــدثرت

واخلالـــــد مـــــدى ، كتـــــاب اهللا اخلـــــامت،  بفضـــــل القـــــرآن الكـــــرمي، العصـــــور واألزمنـــــة
  .الدهور

عنــــدما يضــــعف ، قــــد يضــــعف اســــتعمال اللغــــة العربّيــــة بســــبب أويل األمــــر فيهــــا  
يف  -رمحــــه اهللا -ويتفّرقــــون شــــيًعا ومــــذاهب. يقــــول اإلمــــام الشــــافعي، املســــلمون

مــا َجِهــَل النــاس وال «معــرض حديثــه عــن تفــّرق املســلمني وابتــداعهم يف الــدين: 
يف  -رمحــــه اهللا -يّ ويقــــول احلســــن البصــــر ». لــــرتكهم لســــان العــــرب الّ اختلفــــوا إ

؛ وقــد كانــت لغــة الباديــة عنــد العــرب »أهلكــتهم الُعجمــة«املبتدعــة مــن العــرب: 
 بــــّي،كـــّل الفخـــر عنـــد العر ،  وكـــان الفخـــر، هـــي احلّجـــَة عنـــد كـــّل اخـــتالف بيـــنهم
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كأحــــد أبنــــاء الباديــــة. وكــــان العــــرب ،  قدرتــــه علــــى التحــــّدث بالعربيــــة الفصــــحى
لط علـــيهم أو دخـــل إىل لغـــتهم بعـــٌض مـــن يرســـلون أبنـــاءهم إىل الباديـــة إذا اخـــت

  لغات األقوام اليت دخلت يف اإلسالم.
وتوليــد ، وقد محل علماؤهم على عاتقهم َمهّمة تعريب املصطلحات غري العربيّــة  

وبفضــلهم اســتطاعت اللغــة العربّيــة ، املشــتّقات والصــيغ ذات الــدالالت اجلديــدة
  بقة.التعبري عن أدّق املعاين يف علوم احلضارات السا

وغري  ،وِفقه وبالغة، من حنو وصرف، صروح العلوم اللغويّة، بعد ذلك، وقامت  
وقــد ســامهت أيًضــا بــدورها يف منــاء اللغــة وتطّورهــا. ولكّنهــا مــا لبثــت أن ، ذلــك

ا مــــا شــــاَب الــــدعوة اإلســــالمّية مــــن خالفــــات وضــــعف ومتــــزُّق. ولعــــّل يف  شــــا
مــا هــو ، مــن أهلهــا ومــن غــريهم، اهلجمــات املتعــّددة اجلوانــب علــى اللغــة العربّيــة

ـــــا وأكثـــــر اســـــتهدافًا مـــــن اهلجمـــــات األخـــــرى علـــــى األّمـــــة 
ً
أشـــــّد أثـــــًرا وأمضـــــى أمل

  اإلسالمّية عموًما.
ذلك ألن َضعف اللغة العربّية ال بــّد أن يــؤّدي إىل بُعــٍد مــن القــرآن الكــرمي وفهــم   

غــة العربّيــة ومجيــل آياتــه. وألّن َضــعف الل، ولــّذة صــياغته، وتــذّوق مبانيــه، معانيــه
املتّممـــة ملعـــاين القـــرآن ، يـــؤّدي إىل ضـــعف يف فهـــم الُســـّنة النبويـّــة الشـــريفة، أيًضـــا

وقد قال عنهما رسول اهللا ، حبل اهللا املتني -القرآن والُسّنة -وكالمها، وأحكامه
مـــا لـــن تضـــّلوا مـــن ، تركـــت فـــيكم أمـــرين«صـــّلى اهللا عليـــه وســـّلم:  إن متّســـكتم 
  ».وُسّنيت بعدي أبًدا: كتاَب اهللا

، وألّن َضــــعف اللغــــة العربّيــــة ســــوف يــــؤّدي إىل االنســــالخ عــــن املاضــــي املشــــرق  
  وفهًما وخصائَص وممّيزات.، وثقافة، حضارة وفكرًا

ا ، وألّن َضـــــعف اللغـــــة العربيّـــــة ســـــوف يـــــؤّدي إىل التمّســـــك بغريهـــــا     خصوًصـــــ
علومــه مبــا يتناســب مــع ثقافتــه وفكــره و ، أّن غريها قد بدأ ينمو ويكرب ويتوّسع

  وحضارته اليت ختضع كّلها ملقاييَس ختتلف عن مقاييس اإلسالم احلنيف.
يف العديــد مــن ، وما اّختاذ اللغات األوروبّية وسيلًة لدراسة العلوم والفنون احلديثة  

أو حبّجــة وجــود ، حبّجــة عــدم وجــود املصــطلحات الالزمــة بالعربيّــة، الدول العربية
إال دليــل علــى أّن هــذا الغــزو الثقــاّيف قــد ، ألجنبّيةأكثر املراجع العلمّية باللغات ا
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  أحرز جناحات متقّدمة.
بـــّي واللهجــات املختلفــة يف العــامل العر ، يضــاف إىل ذلــك انتشــار اللغــات احملكيّــة  

  اليت أثّرت بشكل مباشر يف إتقان األوالد اللغة األّم.
اللغة األجنبيــة لذلك أصبح أمًرا مألوفًا أن نرى بعض العرب يفّضلون التحّدث ب  

ــــا والتعبــــري عــــن أفكــــارهم الـــــيت بــــدأ يتســــلل إليهــــا اخلطــــاب اآلخـــــر ، والكتابــــة 
  تدرجييًّا.

إىل فقـــدان الشـــعوب العربيـــة هويـََّتهـــا األصـــلّية ، ال حمالـــة، ســـوف يقـــود، كـــل ذلـــك  
خطــوات متقّدمــة علــى طريــق الغــزو  الّ وانتماَءهــا الفكــرّي واحلضــارّي. ومــا ذلــك إ

  ساق إليه الشعوب العربّية من حيث تدري أو ال تدري.الذي تن، الثقايفّ 
نــورد بعــض مــا كتبــه الباحــث ، وعلى ســبيل املقارنــة املؤملــة ضرورة االهتمام باللغة:  - 3

حيــث ) 15(»اللغــة العربيــة حصــن أخــري«ســليمان عبــد املــنعم يف مقالــة لــه بعنــوان: 
ات األجنبيـــة يف حـــني يتأمـــل املـــرء إشـــكالية اللغـــة الوطنيـــة أمـــام غـــزو اللغـــ«يقـــول: 

فـــإن الـــدروس تســـتحق االنتبـــاه. ففـــي الصـــني علـــى ســـبيل املثـــال ، بـــالد غـــري عربيـــة
تُدرَّس العلوم كلها يف اجلامعات باللغــة الصــينية الــيت مل تقــف عائًقــا أمــام االطــالع 

اليت بــدأها الصــينيون منــذ ثالثــة » التكنولوجيا«على علوم ومعارف الغرب أو نقل 
اللغــة الصــينية بالتأكيــد يف إعــادة إنتــاج العلــوم واملعــارف  وجنحــت، أو أربعــة عقــود

والصــينيون حريصــون علــى أن تكــون ، العامليــة» التكنولوجيــا«الغربيــة وحماكــاة لغــة 
لغـــتهم الفصـــيحة (وليســـت العاميـــة) هـــي نفســـها لغـــة الـــربامج التلفزيونيـــة واألفـــالم 

  السينمائية واألعمال املسرحية والغنائية.
  

ًدا! إن إســــرائيل قــــد جنحــــت يف إحيــــاء العربيــــة الــــيت كــــادت أن وملــــاذا نــــذهب بعيــــ
تنقــرض منــذ قــرن مــن الزمــان لتصــبح اليــوم هــي لغــة التــدريس يف اجلامعــات ولغــة العلــوم 
واملعــارف واآلداب لدرجــة أن علــوم الطــب تــدرس يف اجلامعــات اإلســرائيلية بالعربيــة وال 

حجــر عثــرة أمــام االطــالع علــى يشــكو اإلســرائيليون مثلنــا مــن أّن لغــتهم العربيــة تقــف 
معـــــارف وعلـــــوم األمـــــم املتقدمـــــة. والطريـــــف أن معظـــــم اإلســـــرائيلييني الـــــذين ولـــــدوا يف 
فلســطني يبــدون أقــل إتقانًــا وأضــعف لكنــًة يف اإلنكليزيــة مقارنــة بــالكثريين مــن الشــباب 
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كيــف اســتطاع اإلســرائيليون أن يوقظــوا مــن جــوف التــاريخ لغــة كــادت تنــدثر ال بـــي،  العر 
ــا أكثــر مــن مخســة عشــر مليونًــا يف العــامل كلــه لتكــون أحــد مكونــات مشــروعهم ينطــ ق 

  »احلضاري!
إذا مــا تكلّــف ، بــادئ ذي بــدء، عّمــا سيصــنع، حكيم الصني، سئل كونفوشيوس

مث ســئل: ملــاذا؟ فأجــاب قــائًال: ». إصــالح اللغــة بكــّل تأكيــد«فأجــاب: ، بــأمر الــبالد
هــو املقصــود. وإذا كــان مــا يقــال لــيس هــو  إذا مل تكــن اللغــة ســليمة فمــا يقــال لــيس«

فــــإّن ، وإذا مل ينجــــز مــــا يســــتحّق اإلجنــــاز، فمــــا يســــتحّق اإلجنــــاز لــــن ينجــــز، املقصــــود
ــا االحنطــاط فــإّن العدالــة ، وإذا مــا احنطّــت األخــالق والفنــون، األخــالق والفنــون حيــّل 

 حــول فــإّن النــاس ســوف يقفــون مضــطربني ال، وإذا مــا احنرفــت العدالــة، سوف تنحرف
وهـــذا أمـــر يتفـــّوق يف ، وعلـــى هـــذا جيـــب التخلّـــي عـــن االعتبـــاط يف القـــول، هلـــم وال قـــّوة

  .)16(أمهّيته على كّل أمر
ــا، إّن إمهالنا اللغَة العربّية وتطويرها ألّن ، لن يؤّديــا إىل َضــعف اللغــة العربيّــة يف ذا

ــا مســتَمدَّة مــن حفــظ القــرآن الكــرمي يف صــدور احلــافظني تكّفــل اهللا تعــاىل  بعــد مــا، قوّ
بعــد أن ، بــل ســيؤديّان إىل ضــعفنا وتقهقرنــا وهواننــا علــى النــاس، حبفظــه إىل يــوم الــدين

جــر الســالح األقــوى الــذي وضــعه اهللا عــّز وجــّل بــني أيــدينا (كتــاب اهللا وُســّنة ، نــرتك و
  نبّيه).

حبّجــة ، وغري ذلك، كما إّن دعوة بعض اللغويني إىل تغيري قواعد النحو والصرف
وإىل ، بسيطها وتقريبهــا مــن املتعّلمــني ســوف يــؤّدي إىل قصــور وضــعف يف فهــم القــدميت

  بعٍد أكرب عن كتاب اهللا وُسّنة نبّيه.
إّن اهللا تعــاىل ســوف يهّيــئ هلــذا الــدين ، وإذا كــان إمياننــا الراســخ يــدفعنا إىل القــول

إىل االعتقاد بأّن  فإّن هذا اإلميان يدفعنا أيًضا، ومن يُعلي شأنه وجيّدد أمره، من ينصره
ـــة ودورهـــا. ومـــا عـــدد املستشـــرقني  ذلـــك ال بـــد أن يكـــون مـــع عـــودة مشـــرقة لّلغـــة العربّي

  دليل على ذلك. الّ املتزايد الذين يتعّلمون اللّغة العربّية الفصحى إ
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  الفصل الخامس

  وعالميّة اإلسالم الجديدةعولمة ال

  التعليم فيمنھما  وأثر كلٍّ 

قــارن عــدٌد يو ، ٍد وناقــٍد ومعــارضبــني مؤيـّـ، الباحثون يف احلديث عن العوملــة يفرتق
ويف هــذه العجالــة حنــاول أن نســرد مــا تيّســر لنــا مــنهم بــني عوملــة اليــوم وعامليّــة اإلســالم. 

منهمــا يف الرتبيــة والتعلــيم يف  إىل أثــر كــلٍّ  بغيــة الوصــول، من بعض ما نقله هؤالء بإجيــازٍ 
  .واإلسالمّي بشكل عامبـي وخصوًصا يف العاملني العر ، نا احلاضرعصر 

  :عولمة اليوم
العوملــة ، هــي العوملــة السياســّية، أساســّيةلعوملة ثالثة حماور املؤيّدون ل الباحثون يرى

  قتصاديّة.والعوملة اال، الثقافية واالجتماعّية
احليـــاة السياســـّية مـــن  فالعوملـــة السياســـّية هـــي الـــيت تُعـــىن بنشـــر القـــيم األساســـّية يف

ودعــوٍة إىل ، اآلخــر وقبــولِ ، وإميــاٍن بالتعدديـّـه، ةوبالدميقراطيّ ، ة الرأي واملعتقدمتسٍك حبريّ 
  وما إىل ذلك.، لتزام بالنظام العامواال، احلوار

والنظــر يف ، جتماعيّــة فهــي الــيت تُعــىن بشــؤون الفكــر والرتبيــةأما العوملة الثقافيّــة واال
وعالقاتـــه ، وســـلوكه وأخالقياّتـــه، جتماعّيـــةاتـــه االوأدبيّ ، ء شخصـــّيتهحيـــاة اإلنســـان وبنـــا

  كما عالقاته بالكون وخمتلف أجزائه ومكّوناته.،  البشريّة
، دعاة العوملــة يف عصــرنا احلاضــروهي األهّم بالنسبة إىل  -قتصاديّة أما العوملة اال

تُعــىن فهــي الــيت  -ؤى علــى األذهــان والــر  ملا يتمّيز بــه هــذا العصــر مــن ماّديـّـاٍت ســيطرتْ 
وســيطرٍة لقــانون العــرض ، لألســواق وفــتحٍ ، مــن جتــارٍة حــرة بالشــؤون االقتصــاديّة عموًمــا

ولمعال
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كمــا بــني ،  عالقــاٍت بــني الــدولبنــاء و ، شــركاٍت متعــّددة اجلنســّياتوتأســيس ، والطلــب
  دون غريها.، حتكمها املصاحل املاّديّه املباشرة، املؤسسات

ــضــون للعوملــة فمــنهم مــن ير أمــا البــاحثون الناقــدون واملعا ّ حافلــٌة تســري «ا صــفها بأ
وقــد ال ، بتغاهــاوقــد تصــل إىل م، ا تســري بغــري قواعــديقول إومنهم من ، »بدون سائق

ـــدف إىل جـــين األربـــاحها االعـــدِ يف بُ  ومـــنهم مـــن يـــرى، تصـــل ـــا  ، الكثـــرية قتصـــادّي أ
ــا تســاهم يف تركيــز الثــروة يف وأ، يف البلدان الناميــة وخصوًصا، خطّيًة املصاحل الوطنّيهمت

ســـكان  عنـــد غالبيـــةي الفقـــر تزيـــد يف تفّشـــ، نفســـه ويف الوقـــت، أيـــدي قّلـــة مـــن األثريـــاء
ـــ، األرض ّ الفقـــري. وقـــد ذهـــب بعضـــهم إىل حـــّد القـــول:  وفقـــر، ا تزيـــد غـــىن الغـــينّ أي أ

  .)17(»هو صريورة العامل واحًدا - اواحدً  الً للعوملة مدلو  بأنّ «

  :عالمّية اإلسالم
وة النــاس ودعــ، الً الــدعوة إىل اإلميــان بــاهللا أوّ  مــن فهــو ينطلــق اإلسالم وبالعودة إىل
ملـــا فيـــه خـــريهم وفالحهـــم: ، نواهيـــهلتـــزام بـــأوامره واإلنتهـــاء عـــن واال، أمجعـــني إىل عبادتـــه

 ِـــُدون ـــَس ِإالَّ لِيَـْعُب ـــُت اْلِجـــنَّ َواِإلْن ـــا َخَلْق ومـــا تســـتوجب هـــذه ، ]56 الـــذاريات:[ َوَم
َوَمــا َأْرَســْلَناَك ِإالَّ ونشٍر للعدالة والرمحة بــني النــاس أمجعــني: ، ة من عمارٍة لألرضالعباد

وحماربــٍة ، ونشــرمها، ودعــوٍة إىل طلــب العلــم واملعرفــة، ]107األنبياء: [ رَْحَمًة لِْلَعاَلِمينَ 
وحــضٍّ ، ورفــٍض للتكاســل والتواكــل، هامبقتضــا وطلٍب للحكمة والعمــلِ ، للجهل والذلّ 

ٍي عن اإلسراف والتبذير، قتصاد يف اإلستهالكاال على وشــجٍب ، وإمياٍن بالوسطّية، و
ادُْع ِإلَــى َســِبيِل رَبِّــَك بِاْلِحْكَمــِة  :لإلفراط والتفريط... وكل ذلك ال يكون إال باحلسىن
هــذا  كــانومــا  ، ]125النحــل: [ َواْلَمْوِعظَــِة اْلَحَســَنِة َوَجــاِدْلُهْم بِــالَِّتي ِهــَي َأْحَســُن...

قـــد بـــل ، مجيـــع جوانـــب احليـــاة علـــى وجـــه األرض وحســـبليشـــمل التشـــريع الســـماوّي 
علــى  وما فيها من ثواٍب وعقابٍ ، أي إىل احلياة اآلخرة، تعّدى ذلك إىل ما بعد املوت

  ما عمل هذا اإلنسان يف حياته الدنيا.
جيــوز  ال لــذلك، اإلنســانألخيــه  اســتعبادهر اإلنســان مــن ليحــرّ  قــد جــاء اإلســالمُ ف

ســــتغالل ثــــروات الشــــعوب الــــيت تســــعى إىل ا، ة املقابلــــة مــــع العوملــــةســــلّ الأن يوضــــع يف 
إىل نشــر  تْ ة اإلسالم هــدفَ سواء. ذلك أن عامليّ  املاديّة منها والبشريّة على حدٍّ  األخرى
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 خماطبــةً ، وباحلكمــة واملوعظــة احلســنة، ة والربهــانة والــدعوة إليهــا باحلّجــالرســالة الســماويّ 
يَاَأيـَُّهــــا النَّــــاُس ِإنَّــــا  :إىل مجيــــع شــــعوب العــــامل ومتوجهــــةً ، لعقــــل يف آٍن واحــــدالــــروح وا

َبائِـــَل لِتَـَعـــاَرُفوا ِإنَّ َأْكـــَرَمُكْم ِعْنـــَد اللَّـــِه  َخَلْقَنـــاُكْم ِمـــْن ذََكـــٍر َوأُنـْثَـــى َوَجَعْلَنـــاُكْم ُشـــُعوبًا َوقـَ
صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  املعـــىن يقـــول الرســـول هـــذاويف  .]13الحجــرات: [ َأتْـَقــاُكْم...

بـــي أال ال فضــل لعر ، أبــاكم واحــد وإنّ ، ربكــم واحــد إنّ ، هــا النــاسأيّ «يف حجة الوداع: 
وال ألســود علــى أمحــر ، وال ألمحــر علــى أســودبـــي، وال لعجمــي علــى عر ، علــى عجمــي
 واحلكــــم فيهــــا هللا تعــــاىل وحــــده، . فمعيــــار التفاضــــل الوحيــــد هــــو التقــــوى»إال بــــالتقوى

م اإلســـالم أقـــرَّ بـــا . أي أنّ مجيًعـــا واخلطـــاب للنـــاس ختالف النـــاس يف ثقـــافتهم وحضـــار
م ــدمي مــا شــّيده هــؤالء، وأبقاهم على خصوصيا وال علــى إحــراق مــا ، ومل يُقــِدم علــى 

إذا كــان ال يتعــارض مــع التشــريع الســماوي بــل ذهــب ، فــوه وال إلغــاء مــا توافقــوا عليــهألّ 
مــا مل ، البلــد واعتبــاره تشــريًعا ُحيــتكم إليــه هــلأ ض علمــاء املســلمني إىل إقــرار عُــْرفِ بعــ

كاملشـــروط ،  املعـــروف ُعرفًـــا«وذلـــك يف قـــوهلم: ، يُنـــاقض نًصـــا شـــرعًيا يف القـــرآن والســـّنة
الــيت  اإلسالم مل يهدف إىل فرض اللغة العربية على الشــعوب األخــرى كما أنّ   ».شرطًا

الشـــعوب إال عـــن رغبـــة  تلكـــمنتشـــار اللغـــة العربيـــة بـــني دخلـــت يف اإلســـالم. ومل يكـــن ا
 وعلومـــــه أفكـــــار اإلســـــالم ونشـــــر دعوتـــــه إذ كـــــانوا حباجـــــة ماســـــة لنقـــــل، تعّبديّـــــة مـــــنهم

م ، زيلـوتعميمها مبا يتناسب مع جوهر التن ولذلك فقد بقي كثــٌري مــن النــاس علــى لغــا
  غري العربية.، املختلفة

  :هجرة األدمغة
ة هـــي هـــدٌف يف حـــد هـــل العوملـــ الـــذي نطرحـــه يف هـــذا اجملـــال الســـؤال األساســـيو 

 ّ ا أم أ ة؟ وهــل أصــبحت ا نتيجٌة لتطورات طبيعية وتقنية يف خمتلــف اجملــاالت احلياتيــذا
فكيـــف يكـــون التعـــاطي ، ؟ وإذا كـــان األمـــر كـــذلكمنـــه ال مفـــرّ  أمـــًرا واقًعـــا وقـــدرًا حمتوًمـــا

  معها؟
، التتصــاالت واملواصــالكبــري يف عــاملي اال ر التكنولــوجيّ التطــوّ  أنّ ، هشــك فيــممــا ال 

مســـارها يف بنـــاء ولتالقيهـــا ول، ةالطاقـــات واملهـــارات البشـــريّ  قـــد أوجـــد مســـاحًة واســـعًة لنمـــوّ 
ة السياســيّ  ىة والقــو هــو األســهل واألفضــل واألســرع حنــو تركيــز الثــروات املاديـّـو ، طريــٍق واحــد
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يــد  إىل تركيز هذه الثروات والقوى يف افّية. كما أّن تنافسها سيؤّدي أيًضاة والثققتصاديّ واال
  الفريق األقوى واألغىن واألقدر على مجيع الصعد.

واألدمغــة والعقــول ، ةأّدى إىل هجرة الثروات املاديّ  وحنن نعتقد أّن ذلك هو الذي
هلــا ومســاحًة لتنميــة  ة األرضــية كلهــا موطنًــاة لتتخذ مــن الكــر ة من مواطنها األصليّ البشريّ 

ا وجماًال إلبراز قواها و    تطورها.منوها و ثروا
هــذه  إىل الغــرب نــدرك أنّ بـــّي مطالعتنــا هلجــرة األدمغــة مــن العــامل العر  ن خــاللومــ

موقـــع  ر يف جمتمعاتنـــا. فمـــثًال يـــذكرل خطـــورًة كبـــريًة علـــى التطـــوّ تشـــكّ  األرقـــام أصـــبحتْ 
مــن  ٪ 15مــن املهندســني و ٪ 23مــن األطبــاء و ٪ 50أن «بـــي اإلحتــاد الربملــاين العر 

هني إىل أوروبــا والواليــات جة يهاجرون متــوجّ ة املتخرّ العلماء من جمموع الكفاءات العربي
مـــن  ٪ 70. كمـــا تشـــري األرقـــام إىل أن حـــوايل »تحـــدة األمريكيّـــة وكنـــدا بوجـــٍه خـــاصامل

ال يعـــــــــودون إىل ، الطـــــــــالب العـــــــــرب الـــــــــذين يتوجهـــــــــون ملتابعـــــــــة دراســـــــــتهم يف اخلـــــــــارج
  .)18(بالدهم

ا البلــدان العربيّــة  ر اليت ُمنيتْ اخلسائ«بأّن بـّي االحتاد الربملاّين العر ويضيف موقع 
مـــن  مليـــار دوالر يف عقـــد الســـبعينات 11مـــن جـــرّاء هجـــرة األدمغـــة العربيّـــة قـــد بلغـــت 

بـــّي ملــا يســود العــامل العر  وســريعٍ  متواصــلٍ  زديــادٍ وهذه األرقام هي على ا». القرن العشرين
باإلضــافة ، بعــد يــوم اويوًمــ، زداد رقعتــه عاًمــا بعــد عــامتــ وأمــينٍّ  سياســيٍّ  ســتقرارٍ من عــدم ا

 صــادرٌ  .. ويشــري تقريــرٌ ّي أو اجتمــاعّي أو علمــّي.إىل أســباب أخــرى منهــا مــا هــو مــادّ 
ة الناجتــة عــن هجــرة األدمغــة قــد بلغــت يف اخلســائر الســنويّ  ة بأنّ مة العمل العربيّ عن منظّ 

ونتجت هذه األرقام عن تأهيل هذه العقول ودفــع ، مليار دوالر 200األعوام األخرية 
اك   .)19(لفة تعليمها داخل أوطا

إذا أضاعت فرنســا اخلمســني األوائــل مــن «يقول الباحث الفرنسي سان سيمون: 
وأصــبحت ، رأُس األّمــة ُقطــع، هــا وصــناعتها وزراعتهــاعلمائهــا ومثــل ذلــك مــن أهــل فنّ 

تلــك احلادثــة ُحتــزن  فــإنّ ، هــا إذا فقــدت مجيــع موظفيهــا الــرمسينيبــال روح. ولكنّ  جســًما
ــــــ، ني لطيــــــب نفوســــــهمالفرنســــــي ه ال يــــــنجم يف البلــــــد عــــــن ذلــــــك مــــــن الضــــــرر إال ولكّن

  .)20(»رياليس
علمــاء اإلســالم الــذين نبغــوا يف  جنــد أنّ ، ة اإلســالممقارنة بني عوملة اليوم وعامليّــفب
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مــن دمشــق وبغــداد إىل القــريوان وقرطبــة ، يف القرون الوسطى، خمتلف البلدان اإلسالمية
كافــــة علــــى كــــانوا جيوبــــون األمصــــار  ،  م العــــامل القــــدميوغــــري ذلــــك مــــن عواصــــوإســــتنبول 

اخـــتالا مث ، علـــم عنـــد احلكـــاميشـــاركون يف جلســـات ال، متعّلمـــني ومعّلمـــني، ف مشـــار
مإىل ب يعودون دائًما ســفر يف ذلــك احلــني. ومل ال رغم صــعوبة التــنقالت ومشــقات، لدا
ألّن قــّوة الشــعور  -إلســالميّ البقاء الدائم خارج العــامل ا كبريٌ   أن اختار عاملٌ  حيدث أبًدا

بــــني عـــــامل  لألّمـــــة والتمــــايز الواضـــــح الــــذي كـــــان يشــــعر بـــــه ثقافيًــــا وحضـــــاريًا نتمــــاءباال
،  مل علـــــى العابـــــداومكانـــــة العلمـــــاء يف اإلســـــالم (فضـــــل العـــــ، والعـــــامل اآلخـــــر، اإلســـــالم

ة ســــتقرار هــــذه املكانــــة يف نفــــوس عاّمــــوا، حــــديث شــــريف) -كفضــــلي علــــى أدنــــاكم 
يف لــزوم وبقــاء  كانــت ســبًبا،  العلمــاء علــى فكريــةٍ  وعــدم وجــود قيــودٍ ، همتوخاّصــ، النــاس

  .)21(ر اإلسالمعلماء املسلمني يف دا

  :أثر العولمة في التعليم
فرتاجعـــت ا املباشـــر يف التعلـــيم يف بالدنـــا العوملـــة وهجـــرة األدمغـــة أثرمهـــ تركـــتْ لقـــد 

، لعصر وتقنياته احلديثــةنسبة العلماء والباحثني القادرين على مواكبة ا، بشكل ملحوظ
م والقـــادرين علـــى إدخـــال هـــذه التقنيـــات احلديثـــة يف ، واملمارســـني لـــدورهم يف جمتمعـــا

املرتبطــة حباجــات العصــر ، ة الواضــحةغابــت الفلســفة الرتبويّــة. فة التعليمّيــصــلب العملّيــ
ـــة بـــني النـــاس. حـــىت فاقـــتْ نتشـــرت األمّ وا، قافـــة والتـــاريخواجملتمـــع وبأصـــالة الث هـــا مُ أرقا ّي

 يف أحســـن أحواهلـــا مصـــنًعا، املـــدارس وأصـــبحت، الت يف الـــدول الناميـــة األخـــرىاملعـــدّ 
أو  ةٍ حكوميّـــ يف دائـــرةٍ  وظيفـــةٍ علـــى ، ة الـــيت تســـاعد حاملهـــا للحصـــولللشـــهادات الرمسيّـــ

 هتمــام بــالتعليم الفــّين اال هتمــام بــالتعليم النظــري يفــوق بــدرجاتٍ ة. كمــا أصــبح االخاّصــ
ة ا يلجـــأ إليـــه الطـــالب ذوو املســـتويات العلمّيـــتعلـــيم الفـــّين بابًـــبـــل أصـــبح ال -والتطبيقـــي

حـــــىت ضـــــاقت الـــــدنيا ، الضـــــعيفة. وغـــــاب الـــــرتابط الـــــالزم بـــــني التعلـــــيم وســـــوق العمـــــل
حبيــث نــراهم ال جيــدون فرصــة ، نــةمعيّ  ختصاصــاتٍ الكثريين من اخلرجيني اجلــامعيني يف اب

  .واملعاش للرزق اطلبً ، ولو مكرهني، رون إىل اخلارججفيها، عمل يف بلدهم
نطلق الغرب يستقبل ذوي الكفاءات واملهارات ليأخذ مــنهم مــا يف الوقت نفسه ا

ة  اجملــاالت العلميّــيف شّىت ، ة والعامةة ملختلف املرافق احلياتيّ يتناسب مع خططه التطويريّ 
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ــ ر والبحــث م والتطــوّ وجيــزل للمميــزين مــنهم العطــاء ويفــتح هلــم أبــواب التقــدّ ، ةواإلنتاجّي
  ه ميلك الرؤية واهلدف.ألنّ ، مبا خيدم مصاحله ومبادئه وثقافته، علميّ ال

ونظــرة اإلســالم لــه. ، جتدر اإلشارة إىل الفرق الشاسع بني نظرة الغــرب إىل العلــمو 
الغرض من  إنّ «و األب الشرعي للحضارة الغربّية: وه، يقول الباحث فرانسيس بيكون

ه وســــيلة الســــتثمار أنـّـــ أيّ  »حل البشــــريّةالطبيعــــة وعناصــــرها لصــــا العلــــم هــــو الــــتحّكم يف
  .)22(ستهالك البشرية ووضعها يف خدمة االالثروات الطبيعيّ 

، إىل العلــم بأنــه عبــادة هللا تعــاىل يف ذاتــه ينظــر، كمــا نــرى،  اإلســالم يف املقابل فإنّ 
ألرض. فعمـــارة األرض ال وهـــو الطريـــق األمثـــل لعمـــارة ا، وهــو اهلـــادي لإلميـــان الصـــادق

بــل ، فــرأس احلكمــة خمافــة اهللا وهــو الســبيل إىل املعرفــة واحلكمــة.، بغــري علــم تكــون أبــًدا
ــَه ِإالَّ اللَّــُه...هــو الطريــق األقــوم للتوحيــد:  وقداســة  .]19محمــد: [ َفــاْعَلْم َأنَّــُه الَ ِإَل

بــل ، أظهــر بــه فضــل آدم عليــه الســالم علــى املالئكــة، أن اهللا تعــاىل، العلــم يف اإلســالم
ىل ومــــا يتبــــع ذلــــك مــــن تكــــرمي اهللا تعــــا، والتقــــوى إىل الــــربّ  و وســــيلةٌ وهــــ، وأســــجدهم لــــه

ما. ولذلك فهو أيًضا بــين البشــر عــن غــريهم مــن ســائر خملوقــات  زِ ميُّ تَ باٌب لِ  لإلنسان 
  اهللا تعاىل.

أخــــذت العوملــــة عاّمــــة ، د الغــــرض منــــهمــــن تعريــــف الغــــرب للعلــــم وحتديــــ اوانطالقًــــ
حبيـــث حتـــّث ، ةســـتهالكيّ إلنســـان علـــى احليـــاة االتشـــجع ا، والعوملـــة االقتصـــاديّة خاّصـــة

ــــ كــــلّ   علــــى اســــتخدام ووســــائل  وإعــــالنٍ ، وإعــــالمٍ  ها وتوســــيعها مــــن دعايــــةٍ رِضــــات فَ آلّي
التــه معدّ  ســتهالك وزيــادةُ اال أصــبح حجــمُ ٍة حــىت وعســكريّ  ةٍ قتصــاديّ ا وسياساتٍ ، تصالا

  ة.م والتطور يف اجملتمعات الغربيّ مها مقياس التقدّ 
ة وتكامــــــل إلســــــالم فبعــــــد أن أّكــــــدت علــــــى وحــــــدة األســــــرة البشــــــريّ ا عامليــــــة اأّمــــــ
ينبغــي احملافظــة علــى ســالمتها الــيت األرض هي سكنهم املشــرتك  وأنّ ، وأمنها، مصاحلها

ــ، وعــدم إفســادها ّ العــدل واإلحســان  مَ يَ هم إىل أن يلتزمــوا ِقــتْ َعــدَ فقــد ، ا خزانــة رزقهــموأ
ــا الطبيعّيــســتهالهم إىل االقتصــاد يف اتْ َعــدَ وكــذلك ، فيهــا ة الــيت وهبهــا اهللا تعــاىل ك ثروا

ضــمن احلاجــة فقــط. ويتبــّني ذلــك  ليكــون اســتهالكه منهــا دائًمــا، لــه لإلنســان وســخرها
وقّــاص وهــو بـــي مــن قــول رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عنــدما مــّر بســعد بــن أ جلًيــا
، ؟»الســرف مــا هــذا«فقــال لــه مســتنكًرا ذلــك: ، يف اســتهالك املــاءفرآه يســرف ، يتوضأ
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اهللا. فقـــال لـــه رســـول اهللا صـــلى اهللا  : أيف الوضـــوء ســـرٌف يـــا رســـولفقـــال ســـعد متعجًبـــا
ضــــرورة اإلقتصــــاد يف اإلســــتهالك عموًمــــا: ، عليـــه وســــلم معّلًمــــا األجيــــال القادمــــة كافــــة

ٍر جار، نعم«   .»ولو كنَت على 
  التعليم وحتديات العوملة: إجيابيات وسلبيات

، جتــاه التعلــيم يف العــاملل هذا القرن خطواٍت واسعًة جًدا باأوائالعوملة  تِ طَ لقد خَ 
قتصــــادية : مــــن خــــالل السياســــات االالً أو بـــــي شــــك ســــتدخل إىل العــــامل العر وهــــي وال 

، رضــها علــى العــامل أمجــعويف مباشــرٍ  بــل وبشــكلٍ ، لواســعة الــيت ينتهجهــا الغــرُب عموًمــاا
 ة ويف شــّىت ة علــى الشــبكة العنكبوتيّــر اهلائــل مــن املعلومــات املتــوفّ  مــن خــالل الكــمّ وتالًيــا 

الــيت يــدعو الغــرُب إليهــا يف العــاملني  »ةاإلصــالحات الرتبويّــ«بــل ومــن خــالل ، اجملــاالت
  األساس يف موضوعنا. وهي، واإلسالميبـي العر 

مــني. أمــام اجلميــع وبوجــه اخلصــوص أمــام املتعلّ  وهــذا مــا أصــبح مكشــوفًا ومعلوًمــا
مبــا يتناســب مــع ثقافتنــا ومبادئنــا ، ي مــع هــذه الظــاهرةلنــا مــن التعــاط لــذلك كــان ال بــدّ 

صـــياغة ، ة (مثـــل تنظـــيم الوقـــتة األساســـيّ ومـــن خـــالل تنميـــة املهـــارات احلياتيّـــ، وقيمنـــا
مث عنــد ، الً مبــادئ اجلــودة...) عنــد املعلمــني أو ، أصــول احلــوار، خــرقبــول اآل، األهــداف

. وذلك حىت ثانًيا ةالتعليميّ  الطالب وأهاليهم كما عند اإلدارة واملوظفني يف املؤسسات
فنأخــذ ، ال بــروح الــرافض وال بــروح املستســلم، نتعامل مع العوملة يف التعليم بــروح الناقــد

ونــــدع مــــا ال يتماشــــى مــــع ثقافتنــــا وأخالقنــــا ، مــــا يريــــبمنهــــا ومنّحــــص ، منهــــا مــــا نريــــد
  ومبادئنا.

يم األخالقيــة وبــني القــ، حركة العلــوم والتكنولوجيــا مــن جهــة«وعلينا أن نوازن بني 
ــــ ، ة مــــن جهــــة أخــــرى لضــــبط النتــــائج املعرفيــــة لتكــــون يف صــــاحل كرامــــة اإلنســــانوالدينّي
  .)23(»ة البيئة والتعايش البشري اآلمنوسالم
ميــــّس جــــوهر وصــــميم  ن العوملــــة يف التعلــــيم تفــــرض حتــــّديًا أساســــًياأيف ال شــــك و 

اإلنســان الــذي نســعى التســاؤل الــدائم عــن نــوع  ولــّب فلســفتها وهــو: -ةالعمليــة الرتبويّــ
ـــًزامواصـــفاته  وعـــنائـــه إىل بن يف علـــوم  وعناصـــر شخصـــيته؟ فهـــل يكفـــي أن يكـــون متميّـ

 واعيًـــا، ومبادئــه ودينــه، وغريهــا؟ أم عليــه أن يكــون حمافظًــا علــى قيمــه اهلندســة والطــبّ 
، التقاليــد رافًضــا للتــاريخ علــى ثقافته وحاجات جمتمعــه؟ أم عليــه أن يكــون ثــائًرالتارخيه و 
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ــ ، ة التعلــيمهــذه األســئلة يــتم حتديــد رســاليّ  إجنــازات اآلخــرين؟ ويف اإلجابــة عــنب امعجًب
  واألهداف والقيم اليت جيب أن يقوم عليها.، املرجّوة منه والرؤية

ســـتعدادات كافيـــة علـــى مجيـــع يف عصـــر العوملـــة بـــدون ابــــي امل العر لقـــد دخـــل العـــ
نهـــا مـــن ومـــا ينبثـــق م -ة مّيـــهـــا الصـــعيد الرتبـــوي. فوجـــدت األنظمـــة التعليوأمهّ ، الصـــعد

، ة هــي: التقنيــات احلديثــةنفســها أمــام ثالثــة معطيــات جديــد -بــرامج ومنــاهج وغريهــا 
  وثقافة السوق.، والثورة املعرفية

 مــا جيــري يف العــامل مــن خــريٍ  كــلّ   جعلتْ ، مطواعة فهي أداةٌ ، أما التقنيات احلديثة
ـــا ، يـــةكة العنكبوتل جهـــاز الكومبيـــوتر والشـــبيف متنـــاول اليـــد مـــن خـــال وشـــرٍ  بكـــل ثور

ــــا املعرفيــــة املعلومــــات داعيــــًة أو اإلنســــاَن املســــتفيَد مــــن هــــذه  . ويف هــــذا مــــا جيعــــلُ وثرو
متخبطًــــــا بــــــني أبــــــواب العلــــــوم  الً أو جــــــاه، عالـــــــًما باحثًــــــا، مصــــــلًحا أو خمّربًــــــا، طاغيــــــة

 متقــّدمٌ  علــيمٌ وت، صــاحلة وتربيــةٌ ، ها إال إعــداٌد ســويّ مُ هذه التناقضات ال حيُســ واملعرفة...
 وليكــون طريقــه مســتقيًما، ليكون خياره صــائًبا باجتــاه اخلــري، نعومة أظفارهلإلنسان منذ 

والصـــاحل ، ه ســـليمة تســـاعد علـــى التمييـــز بـــني اخلـــري والشـــرنشـــأتُ و حنـــو اهلـــدف الســـامي 
  واألخالق والسلوكيات.، يف زمن تداخلت فيه القيم والثقافات، والطاحل

أصــــحاب  -بفضــــل التقنيــــات احلديثــــة  -فهــــي الــــيت مجعــــت ، ةأمــــا الثــــورة املعرفيّــــ
 تفصــــل بيــــنهم املســــافات وال ال، ة (بشــــكل رئيســــي) يف قواســــم مشــــرتكةاملصــــاحل املاديّــــ

بــني  سّهلت هلم أخذ القرارات بناًء للمعطيات الكثــرية املتــوافرةقد و  .ختالف الثقافاتا
ة مــن بقــاع العــامل. بقعــأيّــة ســتقطاب مــن يشــاؤون مــن بــل وأصــبح مبقــدورهم ا، أيــديهم

ة على اختالف أنواعها وأجناســها متاًمــا  وهذا ما ساهم بدوره يف مركزية املهارات البشريّ 
 ة.عامليّــــ ةً مراكــــز جتاريـّـــ أصــــبحتْ  ســــرعان مــــا دةتركيزهــــا يف أمــــاكن حمــــدّ كمــــا ســــاهم يف 

ا مـــا عـــد تركـــوا وراءهـــم كـــلّ رة وقـــد باإلضـــافة إىل تركيـــز الثـــروات ومنائهـــا يف الـــدول املتطـــوّ 
وفقــٍر مــدقع ، مســتفحل وجهلٍ ، عميق يف سباتٍ  تغطّ ، متخّلفةذلك من دوٍل ومناطق 

ا العقول املفكرة واألدمغة  هذه البلدان ّممن هجرها إال  . فال تصيبالنّريةبعد أن هجر
م املاديّ النـز    ة.ر اليسري والفتات القليل من حتويال

ض والطلب. وإذا كانت هــذه فهي اليت تقوم على سياسة العر ، وأما ثقافة السوق
ـــ، يف عـــامل التجـــارة منـــذ القـــدم السياســـة معروفـــةً  ّ ، أخـــذت بعـــًدا آخـــر، العوملـــةا مـــع فإ
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ثغـــــرة يف  ة لتســـــدّ ة اخلاّصـــــالرتبويّـــــ املؤسســـــاتُ  يف جمـــــال التعلـــــيم. فانطلقـــــتْ  وخصوًصـــــا
ــ زديــاد عــدد الســكان وذلــك نظــًرا ال،  جانــب التعلــيم العــامإىل، ةحاجــات الــدول النامّي

قــــة علــــى صــــعيد التعلــــيم العــــام. فأصــــبح التعلــــيم ســــلعًة أعلــــى مــــن الزيــــادة احملقّ  وتريةٍ وبــــ
ال يقــدر عليــه إال أصــحاب والــذي غايل الــثمن الد منها اجليّ ، عرض يف السوقتُ  وبضاعةً 
ومنها الرديء بأســعار أدىن ويف متنــاول الشــرائح الوســطى يف اجملتمــع. وكالمهــا ، الثروات

الــيت تســيطر ، يف إطــار قــوانني العــرض والطلــب لعمــل وأيًضــارج بعــد ذلــك إىل ســوق اخيــ
بـــل ، يف بلـــد املنشـــأ وحـــده ة والـــيت أصـــبحت غـــري حمصـــورةٍ بـــدورها علـــى الســـوق التجاريّـــ

ــــا. وبــــديهي أن يكــــون  علــــى أرجــــاء العــــامل الفســــيح وأيًضــــا مفتوحــــةً  بفضــــل العوملــــة ذا
اهلجـــرة مــــن ، اجليـــدمـــة والناجحـــة والـــيت حصـــلت علـــى التعلـــيم نصـــيب املهـــارات املتقدّ 

 ةٍ واجتماعيّــــ ةٍ وعلميّــــ ةٍ ماديـّـــ ملــــا فيــــه مــــن مغريــــاتٍ  »غــــرٍب جــــاذبٍ «إىل » شــــرٍق طــــارد«
  مة.متقدّ 

هــي هجــرة الثــروات ، أهم سلبيات العوملة يف الدول الناميــة م أنّ ا تقدّ مّ ـ لنا ميتبّني 
 عيفةعلــى تنميــة الشــعوب الضــ اكن الــيت جيــب أن تكــون فيهــا عاملــةً واألدمغــة مــن األمــ

ــــا لتصــــبح جنبًــــا ــــدول املتقدّ  وتطــــوير مهارا وتفعيلهــــا يف صــــناعة ، مــــةإىل جنــــب مــــع ال
  عن املفهوم الفئوي الظامل. بعيًدا، مبفهومها العاملّي الشامل ةاحلضارة اإلنسانيّ 
نفتـــاح الواســـع علـــى ة واالمـــن ســـلبيات العوملـــة الثـــورة املعرفيّـــ نـــا نـــرى أنّ وكـــذلك فإنّ 

بــدون ضـــوابط تراعــي القـــيم واألصــالة والثقافـــة ، وطاحلهـــا صــاحلها، مجيــع أبــواب املعرفـــة
بصـــماته علـــى تكـــوين األجيـــال  وهـــذا مـــا ســـيرتك، ر اهللا النـــاس عليهـــاطَـــواملبـــادئ الـــيت فَ 

  يف العقود القادمة. عموًما
ـــتعلّ جيـــب أ، ومـــع ذكـــر هـــذه الســـلبيات م ال تغيـــب عنـــا إجيابيـــات العوملـــة ومنهـــا ال

والتواصــــل ، ســــتفادة مــــن خــــربات وجتــــارب اآلخــــرينواال، م عــــن بُعــــداإللكــــرتوين والــــتعلّ 
  العلمي وإجراء البحوث املشرتكة مع اآلخرين وغريها...

 وبفضـــل إجـــراء، بفضـــل التقنيـــات احلديثـــة فالتواصـــل العلمـــي الـــذي أصـــبح ممكًنـــا
ــا احملــدودة ماّديًــا أو ي إمكايســاعد الــدول الناميــة علــى ختطّــأيًضــا البحــوث املشــرتكة  نيا

ة. حيويـّـ ةٍ علميّــ مــة يف أحبــاثٍ من خالل املشاركة مع الــدول املتقدّ وذلك  شريًّاعلميًّا أو ب
، اتفاقــات مشــرتكة ثنائيــة أحيانًــا، ليف خمتلــف الــدو ، وقــد أقــام عــدد كبــري مــن اجلامعــات



  111     الباب الثاني: الحاضر األليم

  

ًـــا أخـــرى. وتقضـــي هـــذه اال ـــام العلمـــاء والبـــاحثني ومتعـــددة األطـــراف أحيان تفاقـــات بقي
عـــون خالهلـــا املواضـــيع يتوزّ ، واحـــد متعـــدد اجلنســـيات يف فريـــق عمـــلٍ ، بأعمـــاهلم البحثيـــة

يـــة اصـــلون باســـتمرار علـــى الشـــبكة العنكبوتويتو ، واحملـــاور الـــيت تناســـب كـــل واحـــد مـــنهم
ويتبــادلون وجهــات النظــر يف هــذه املواضــيع للوصــول إىل ، ويلتقــون بــني الفينــة واألخــرى

متاًمـــا كمـــا يتحّقـــق أيًضـــا ، اإلفـــادات املتبادلـــةق بـــذلك ة املنشـــودة فتتحّقـــاحلقيقـــة العلمّيـــ
  املشرتك. م العلميّ التقدّ 

الشــــبكة  تْ وَ فقــــد َحــــ، مــــن خــــربات اآلخــــرين يف التعلــــيم أمــــا بالنســــبة إىل اإلفــــادة
الـــيت تســـاعد كـــالً مـــن ، صـــة يف جمـــاالت التعلـــيميـــة العديـــد مـــن املواقـــع املتخصّ العنكبوت

دة اد التحضـــري املســـاعِ الطـــالب واملعلمـــني يف مجيـــع مراحـــل التعلـــيم. فتقـــّدم لألســـتاذ مـــو 
وعليـــه أن يطّوعهـــا مبـــا يتناســـب مـــع املســـتوى العلمـــي لتالمذتـــه ومـــا ، إلعطـــاء الـــدروس

م باإلضــافة إىل ذلــك العديــد مــن ، مكمــا تقــدّ ،  يتناســب مــع ثقــافتهم وبيئــتهم وحاجــا
  يم وغري ذلك من األمور الضرورية األخرى.ختبارات الذكية اليت تساعد على التقياال

الــيت تســاعد  فهنــاك العديــد مــن املواقــع أيًضــا، بلطــالر بالنســبة إىل اوكــذلك األمــ
منهـــا مـــا هـــو ف، ة علـــى دروس الصـــفة والعمليّـــإجـــراء التطبيقـــات العلميّـــ ىالطـــالب علـــ

ومنها ما هو على شكل ألعاب التسلية. ومنها ما يســاعد علــى إجــراء التقيــيم ، تفاعلي
  بيات العوملة.من إجيا ويعدّ  الذايت وغري ذلك. وكل ذلك مفيدٌ 

تــوافر املعلومــات الغزيــرة الــيت تســاعد البــاحثني علــى معرفــة مــا  فــإنّ  األمــر كــذلك
إذ ال  .ليتــابعوا ويطــّوروا هــذه البحــوث، توصل إليه اآلخرون يف جماالت البحث املنشــود

ّققــه اآلخــرون. بــل مــن احلكمــة دائًمــا أن يبــدأ املــرء جيــوز أن يعمــل الباحــث علــى مــا ح
كمــا يقــول املثــل ،  كتشــاف الــدوالب مــرتني. ألنــه ال جيــوز ا ه اآلخروننتهى بمن حيث ا
، »ســّر املهنــة«كــان علمــاء املاضــي يفّضــلون أحيانًــا االحتفــاظ ألنفســهم بـــ  الشــائع. وإذا

مــــا يســــارعون ويتســــابقون إىل نشــــر العلــــوم  غالبًـــا، يف عصــــر العوملــــة، اء اليــــومعلمــــ فـــإنّ 
ــــا مــــن يشــــاءل، واملعــــارف املختلفــــة علــــى صــــفحات اإلنرتنــــت وليطّورهــــا مــــن ، ينتفــــع 

مــــن  جيابيــــة هــــي مــــن مســــات العوملــــة. وهــــي أيًضــــافهــــذه الســــمة اإل، يســــتطيع. ولعمــــري
ومــن  « عليــه وســلم كــان يقــول: الرســول صــلى اهللا ذلــك أنّ ، خصــائص عامليــة اإلســالم

وكــان علمــاء املســلمني  ».ه اهللا يــوم القيامــة بلجــام مــن نــارأجلمــ، عــن أهلــه كــتم علًمــا
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  العلم على العامل مخسة ومنها نشر املعرفة. : حقّ يقولون
، لة عن طريــق املطبوعــاتالذي بدأ يف املاضي القريب باملراس، أما التعّلم عن بعد

ة ق قفــزة نوعيّــفقــد حّقــ، مة ومنهــا احلاســوبة املتقدّ ستخدام الوسائط التعليميّ مث تطور با
صــراعيها لكــل طالــٍب راغــٍب يف م األبــواب علــى فاحتًــا، لعوملة والتقنيات احلديثــةبفضل ا

، واملكانيّــة واجلغرافيّــة، ةالعوائــق الزمنيّــ ومتخطّيًــا، من العلم يف خمتلف اجملــاالتستزادة اال
(مثــل اللقــاء بــني  للقــاء املباشــر صــعًباكــل حيــاٍء أو غبــاٍء أو خجــٍل قــد جيعــل ا  اومتجــاوزً 
اجلـــنس  الفواخـــت األعـــراقخـــتالف أو ا، وتالميـــذه) بســـبب ضـــعف املســـتوىاألســـتاذ 
، ختيــار الوقــت املناســب واملكــان املناســبه نظــام جيّســد حريـّـة املــتعّلم يف ا. كما أنـّـوغريه

  الذهنية واالستيعابية.الذي يتماشى مع قدرته ، جم املناسبونقل املعلومات باحل
ا هذه اإلجيابيات  ال شك أنّ و  وقــدرًة ، ةً وإداريّ  ةً تستوجب قراراٍت سياسيّ وتطبيقا

  .وجهًدا دؤوبا، ورؤيًة صائبة، صادقةورغبًة ، عالية وإرادًة قوية ةً ومهّ ، ةماليّ 
ــًة مــا مل نــتمّكن مــن االســتفادة مــن بـــّي ولــن حيّقــق التعلــيم يف عاملنــا العر  قفــزًة نوعّي

ومن املواكبة الفعلّية للتقنيات احلديثة والثورة املعرفّية يف ، هذه اإلجيابّيات بشكٍل مباشر
  بشكٍل مل يسبق له مثيل.، سارعتيارمها اجلارف واملت

وإذا   .فهجــرة األدمغــة مســتمرة، ســري يف اجملتمــع وتتوغــل فيــهات فهــي تَ أما الســلبيّ 
ـــ إىل يهـــاجر بســـهولةٍ ، رأس املـــال جبـــانٌ  ا نقـــول يف املاضـــي بـــأنّ كنّـــ ، منفعتـــه دُ حيـــث جيَِ

ســـــوء  الشـــــديد. كمـــــا أنّ  ولألســـــف، وأكـــــرب أســـــهلَ اليـــــوم  فهجـــــرة األدمغـــــة أصـــــبحتْ 
 -ومــا فيهــا مــن شــبكات معرفيّــة خمتلفــة، وســائل ووســائط االّتصــاالت احلديثــة استعمال

،  جيعــل اخلطــر الكبــري علــى التعلــيم -أصــبحت يف متنــاول اجلميــع بســهولٍة ويســٍر كبــريين
إن مل نبـــــادر إىل التصـــــّدي هلـــــذه ، دامهًـــــا وجارفًـــــا ومتســــارًعا، كمــــا علـــــى اجملتمـــــع برّمتــــه

     وعمٍل دؤوب.، ورؤيٍة واضحة، السلبيات ونعاجلها بشجاعة وتصميم



  113     الباب الثاني: الحاضر األليم

  

  المراجعمصادر و ال
(صــادر عــن برنــامج األمــم املتحــدة  2002تقرير التنمية اإلنسانية العربيــة للعــام   -1

 لإلمناء االقتصادي واالجتماعي).بـي الصندوق العر  -اإلمنائي
(صــادر عــن برنــامج األمــم املتحــدة  2004 التنميــة اإلنســانية العربيــة للعــامتقرير   -2

  لإلمناء االقتصادي واالجتماعي).بـي الصندوق العر  -منائياإل
أيـــــن اخللـــــل احلقيقـــــي يف الشـــــرق األوســـــط. الصـــــحايف الربيطـــــاين بـــــراين ويتـــــاكر.   -3

 صحيفة اجلارديان الربيطانية.
 .موقع اجلزيرة  -4
 كتابًـــا  35يقـــرأ بــــي األورو «. مقالـــة بعنـــوان: 2009-12-4جريـــدة الســـفري.   -5

 .زيدبـي الكاتبة منرية أ». كتابًا واحًداعربًيا يقرأون   80و
عبــد احلســن احلســيين.  بـــي.اسرتاتيجيات العلوم والتعلــيم يف إســرائيل والــوطن العر   -6

 .2007، 1ط، الدار العربية للعلوم
حبـــث مقـــدم مـــن د. مصـــطفى عثمـــان  بــــي.وضـــع البحـــث العلمـــي يف العـــامل العر   -7

 .عمان امساعيل. مؤمتر املنتدى العاملي للوسطية يف
 مقال لـ عادل زيتون. www.adiga.orgموقع   -8
  م.2009متوز ، 10جملة غدي. العدد   -9

  املرجع نفسه.  -10
احلضــــارة اإلســـــالمية ثوابتهـــــا وفضـــــلها علـــــى احلضـــــارة اإلنســـــانية. د. عبـــــداحلليم   -11

  م.2009، 1ط، عويس. مكتبة الشروق الدولية. القاهرة
  م.1951وثيقة األونيسكو عام   -12
  وثــــــائق املــــــؤمتر الثــــــاين عشــــــر للــــــوزراء املســــــؤولني عــــــن التعلــــــيم العــــــايل والبحــــــث   -13

 أيلـــول 12 بـــريوت -L’atlas de civilisations بــــي.العلمـــي يف الـــوطن العر 
  م.2009

  القرآن الكرمي.  -14
بعنــوان: اللغــة  . مقالة للباحث ســليمان عبــداملنعم11/3/2010جريدة احلياة   -15

  العربية حصن أخري.



  العولمة الجديدة وعالمّية اإلسالم     114

  

16-  www.globalarabnetwork.com  .مقالــة لألســتاذ نــور الشبكة العربية العاملية
لغـــــة راقيـــــة وحضـــــارية... بالغـــــة اإلصـــــالح يف ميـــــزان «الـــــدين بوصـــــباع بعنـــــوان: 

  .13/9/2011بتاريخ » العدالة اإلنسانية
م. مقالة لـ جورج طرابيشــي. 1995آب  23، 12955العدد ، جريدة احلياة  -17

  ».هو صريورة العامل واحًدا للعوملة مدلول واحد«بعنوان: 
هجــــرة «. مقالــــة بعنــــوان: www.arab-ipu.orgبـــــي موقــــع االحتــــاد الربملــــاين العر   -18

  ».األدمغة العربية
  املرجع نفسه.  -19
العوملة والعامل اإلسالمي أرقام وحقائق. عبد ســعيد عبــد امساعيــل. دار األنــدلس   -20

  م.2001، 1ط، اخلضراء للنشر والتوزيع. جدة
  املرجع نفسه.  -21
22-  www.awu-dam.org ،694العــــــــــــــــــــدد بــــــــــــــــــــي، جريـــــــــــــــــــدة األســــــــــــــــــــبوع األد ،

وحتديات القرن القادم برنامج مقرتح بـي لبحث العلمي العر ا: «29/1/2000
 عــــادل عــــوض -»لالتصــــال والــــربط بــــني اجلامعــــات العربيــــة ومؤسســــات التنميــــة

  د. عبد اإلله نبهان. -سامي عوض..و 
23-  www.dialogueonline.org  مقالــــــــة  للحـــــــوار)(املنتـــــــدى اإلســـــــالمي العــــــــاملي

رئــــيس املنتــــدى اإلســــالمي العــــاملي للحــــوار ، للــــدكتور حامــــد بــــن أمحــــد الرافعــــي
  ».وماذا عن العاملية والعوملة«بعنوان: 


