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 على املصري :والصراع الطفولة العربية 
 للطفل العربي .النقدي الثقايف منطلقات البناء 

 

   
 علي أسعد وطفة  –بقلم 

 

 مقدمة: 

مركبة تواجه اجملتمعات العربية املعاصرة تواجه منظومة معقدة من التحديات املصريية وبنية 

من املفارقات احلضارية اليت تهدد الوجود القومي العربي ثقافة وهوية وحضارة ومصريا. وتأخذ 

هذه الوضعية احلضارية صورة تقاطع بني حتديات التخلف النابعة من قلب التكوين الداخلي 

للمجتمعات العربية، وبني التحديات اليت تفرضها عوملة صهيونية متوحشة تنبثق من صلب 

 ارة الغربية املتقدمة. احلض

فاألمة يف املستوى الداخلي تعيش وضعية ختلف حضارية شاملة يف خمتلف مناحي احلياة 

والوجود، وهي تواجه يف الوقت ذاته اندفاعات حضارية مذهلة تفرضها ثورات علمية عاملية 

لتكنولوجيا متدفقة فرضت نفسها يف خمتلف ميادين الوجود واحلياة والسيما يف جمال املعرفة وا

 واملعلوماتية. ألن هذا التقدم يفرض حتديات كربى على البلدان املتخلفة وذلك من منطلق بأن

كل تقدم علمي ال تستطيع األمة أن تشارك يف صنعه أو يف السيطرة على معطياته يتحول 

 بالضرورة إىل نوع من التحدي احلضاري الذي ال تستطيع األمة أن تواجه معطياته.

ى نقول بأن احلصار الذي تفرضه هذه التحديات يضع األمة يف حالة اختناق ومرة أخر

حيث مل يسبق لألمة أن عرفت يف تارخيها القديم واحلديث مثل هذا االندحار ، حضاري

 الشامل الذي يضعها بني مطرقة الغرب القوية وسندان التخلف الداخلي الذي ال يرحم. 



 
3 

اإلشكاليات االجتماعية اليت تعانيها  ام ملختلفتشكل السياق العهذه التحديات وغريها 

األمة، وبالتالي فإن أي حماولة لفهم أوضاع هذه األمة أو تشخيص آالمها ستكون حماولة عدمية 

التارخيي مبا ينطوي عليه من صدام التحديات وتقاطع ما مل تنطلق من فهم عميق هلذا السياق 

 . اإلشكاليات

ننطلق من هذه املنهجية يف معاجلتنا للتحديات الثقافية اليت  ومن هذا املنطلق جيب علينا أن

تواجه الثقافة العربية بعامة وثقافة الطفل العربي على حنو خاص يف هذه املرحلة اخلطرة من 

تاريخ أمتنا وحضارتنا العربية. فالظاهرة الثقافية للطفل العربي جيب أن تدرس يف نسق الرؤية 

وهذا يتطلب منا أن العربية مبا تنطوي عليه من فرص وحتديات. الشمولية للحياة اجملتمعية 

ننظر إىل ثقافة الطفل يف سياق األزمات واملشكالت احلضارية والتارخيية اليت تواجه األمة 

 وتعطل مسار انطالقها ومنائها.  العربية

 أهمية مرحلة الطفولة :

األعمق يف نسيج الوجود  االسرتاتيجية املنطقةبأبعادها اإلنسانية الطفولة مرحلة تشكل 

ومن البداهة بمكان . وبعبارة أخرى تشكل هذه المرحلة منطلق الوجود اإلنساني وغايته .اإلنساني

ال تنطلق من هذه املنطقة األكثر خطورة يف أن نقول بأن أية محاولة للنهوض بالمجتمع واإلنسان 

 . الفشلاحلضاري حمكوم عليها باإلخفاق ومعادلة البناء 

إذا قلنا بأن شخصية الفرد تتشكل وتتبلور على حنو كلي يف  وليس من قبيل اخلطاب األدبي

فالسمات واخلصائص الثقافية اليت يكتسبها الفرد يف مرحلة الطفولة . مرحلة الطفولة اإلنسانية

 تعطي الطفل شخصية مرجعية تتميز بدرجة عالية من الثبات السيكولوجي واملعريف يف خمتلف

 مراحل حياته املستقبيلة.

النظريات والفلسفات الرتبوية على  وهذه احلقيقة تفرض نفسها علميا وأدبيا يف خمتلف 

مدى التاريخ بدءا من أفالطون مرورا بروسو ووصوال إىل جان بياجه وفرويد. فاإلنسان كما تؤكد 
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طريقة يصعب معها يف الوقائع والنظريات يتبلور يف مرحلة الطفولة ويتشكل أخالقيا وعقليا ب

فإدراك الطفل للعامل وموقفه من الوجود املستقبل إحداث أي تغيري أو تبديل مهما كان نوعه. 

ونظامه اإلدراكي وعاداته العقلية وقدراته اإلبداعية مجيعها تتحدد بصورة أساسية يف 

  مراحل الطفولة مبختلف أبعادها وجتلياتها.

جند يف التاريخ صرخات فلسفية مستمرة تدعو للتغيري ومن هذا املنطلق العلمي والفلسفي 

االجتماعي واإلصالح اإلنساني من خالل التغيري يف طريقة بناء األجيال. وتلك هي الروح 

ال ميكن إصالح جمتمع الفلسفية اليت انطلق منها أفالطون يف كتابه اجلمهورية حني أعلن بأنه 

كتابه إميل الذي  اليت ينطلق منها يف روسو يفبصغار أفسدهم كبارهم. كما أنها ذات الفكرة 

 يؤكد على تربية سلبية حرة تنفلت من عقال الراشدين كمنطلق لإلصالح اإلنساني الشامل.

 وجتد هذه األهمية اإلسرتاتيجية للطفولة يف عملية البناء اإلنساني نسجا مجاليا يؤكدها

مؤكد ا أهمية البناء يف مرحلة الطفولة يف الشعر واألدب أيضا حيث يطالعنا قول الشاعر العربي 

 واستحالته يف مرحلة الشيخوخة والكرب بقوله: 

 وال يلني إذا قومته اخلشب إن الغصون إذا قومتها اعتدلت

 وليس ينفع عند الشيبة األدب وينفع األدب األحداث يف صغر

 : الطفولة بؤرة الصراع احلضاري

ويف ثقافة األطفال يكمن جوهر األمن . الثقافة وجوهرهاتشكل ثقافة األطفال يف اجملتمع عمق 

وهذه هي احلقيقة اليت وضعت الطفولة العربية  الثقايف ألي جمتمع من اجملتمعات اإلنسانية.

ثقافة ومصريا يف قلب الصراع الوجودي بني األمة العربية والصهيونية العاملية. حيث يالحظ 

املصري بني العرب والصهيونية يتمركز اليوم حول ثقافة اليوم أن ثقل الصراع يف معركة الوجود و

 األطفال بوصفها العمق الوجودي للثقافة العربية املعاصرة. 
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 -األمربيالية يف العامل سطوة وفتكا مدعومة بأكثر القوى -سجلت الصهيونية العاملية لقد 

ي والسياسي يف صراعها مع العرب اخرتاقات هائلة يف خمتلف مستويات الوجود االقتصاد

والعسكري. واستطاعت حتى اليوم أن تفتك باجلسد العربي وأن تقطع أوصاله. وهي تسعى 

اليوم إىل تدمري الثقافة العربية واإلجهاز على مقومات وجودها بوصفها الروح احلية واحلصن 

هي وبعبارة أخرى لقد قطعت الصهيونية جسد األمة و. احلصني واألخري لألمة العربية اإلسالمية

تريد اليوم أن تضرب ضربتها األخرية لتجهز على الروح واجلوهر أي على الثقافة العربية مبا 

  تنطوي عليه من مضامني إنسانية.

أن السيطرة على  منه إرادة اهليمنة الغربية الصهيونية يتمثل يف إن الشعار الذي تنطلق

لسيطرة على عقول البشر تشكل وإذا كانت ا. البشر تبدأ وتنتهي بعملية السيطرة على عقوهلم

منطلق السيطرة على البشر فإن السيطرة على عقول األطفال واحتواء ثقافتهم يشكل املبدأ 

االسرتاتيجي األكثر خطورة يف االسرتاتيجية الصهيونية الساعية إىل تدمري اهلوية العربية 

 . اإلسالمية وتفريغها من مضامينها اإلنسانية واحلضارية

ية الكالسيكية فمنهجها غرب املتوحش هذه احلقيقة منذ املرحلة االستعمارلقد أدرك ال

، 1917. هاردي منذ ورجعرب جوقد . ووظفها وقطف مثارها يف أكثر مناطق وجوده وهيمنته

لكي »للتعليم العمومي باملغرب، عن فلسفته الرتبوية االستعمارية بهذه الكلمات: املدير العام 

انا ومصاحلنا يايف خدمة قضإىل كائنات متفانية ننجح يف حتويل بدائيي مستعمراتنا 

مدارس  م، وُنفَتح هلأطفاهلمالوسيلة الوحيدة املضمونة هي أن نأخذ  فإناالسرتاتيجية 

 . (1)«طبقا ملقاصدنام هلوهذب فيها عقت

                                           
1
- Hardy, G., 1917 ,Une conquête morale ,Armand Colin, p. 9. 
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اليت تدرك بأن وجود  ةوكانت هذه الفكرة حاضرة دائما يف إسرتاتيجية اهليمنة الصهيوني

الصهيونية العاملية ومصريها مرهون وإىل حد مستطري بعملية تدمري الثقافة العربية واإلجهاز على 

فإسرائيل ترفع شعار األمن . اهلوية يف اجتاه السيطرة على األرض والوجود واملقدرات العربية

ملنطقة العربية برمتها. وهذا الثقايف اليوم بوصفه احلصن احلصني لوجود الكيان الصهيوني يف ا

األمن ال ميكن أن يتحقق إال من خالل السيطرة على ينابيع الثقافة العربية وجتفيف مصادرها 

وتدمريها واحتوائها وهي من أجل هذه الغاية تستهدف الطفولة العربية والثقافة اليت ينهلون 

 . تمعات العربيةمنها بوصفها املولد املصريي ملعطيات اهلوية واالنتماء يف اجمل

إن أردنا فالثقافة العربية مستهدفة يف العمق ويف هذا يقول مشعون برييز يف مؤمتر غرناطة "

نغّير من طبيعة الثقافة العربية املعادية لنا بثقافة جديدة ال تقوم  استمرار وجودنا علينا أن

خطاب له موجه إىل  . ويقول "مناحيم بيغن" معربا عن هذه احلقيقية يف "لوجودنا على الرفض

اإلسرائيليني ال ينبغي أن تكونوا رؤومني حني تقتلون عدوكم،  أنتمالشعب اإلسرائيلي " 

 عليه طاملا مل نقِض على ما يسمى بالثقافة العربية ومل ننِب على أنقاضها ينبغي أال تعطفوا

وتشويه وعلى هذا األساس تعمل الصهيونية على تدمري عقول األطفال العرب  حضارتنا".

ثقافتهم، ألن عقول األطفال وأنظمة إدراكهم تشكل املنطقة االسرتاتيجية للحرب الثقافية 

اليت تشنها الصهيونية العاملية ضد الثقافة العربية . والقوى األمربيالية األمريكية 

. حيث تشهد الصهيونية ال ختفي نوازعها التدمريية يف تدمري العمق الثقايف للطفولة العربية

هائلة متارسها الواليات املتحدة على الدول العربية من أجل ساحة الرتبوية ضغوطا سياسية ال

. تعديل املناهج الرتبوية مبا يليب طموحات اهليمنة والسيطرة الغربية على املنطقة العربية

ومن دواهي اخلطر أننا نشهد اليوم أن هذه الضغوط بدأت تؤتي أكلها فأغلب احلكومات 

تعديل املناهج الرتبوية والسيما هذه اليت تتعلق بالرتبية  ن اليوم أنها بصددالعربية تعل
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اإلسالمية واملنظومات القيمية اليت تهدد أمن السيطرة األمريكية على مقدرات الوجود العربي 

 هوية وثقافة ومصريا. 

لعرب فالقوى األمريكوصهيونية تبدع اليوم أخطر أدوات الفتك والتدمري بثقافة األطفال ا

السياسة األمريكوصهيونية . فعرب أكثر أدوات العوملة الثقافية فتكا باحلضارة واإلنسانوعقوهلم 

العربية اإلسالمية من مضامينها تفريغ الثقافة إىل  تسعى بكل ما لديها من قوة واقتدار

واإلسالمي وبناء مشاعر النقص القومي العمل املنظم على هدم مشاعر االنتماء واحلضارية 

والقصور والتبعية واالستسالم واخلضوع يف الشخصية العربية كمقدمة أساسية للسيطرة على 

 . مقدرات الشعوب العربية اإلسالمية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا

بأن الرتبية العربية يدرك ومن يراقب الساحة السياسية فيما بعد احلادي عشر من سبتمرب 

العمق والصميم وسريى بأن اإلدارة األمريكية مدفوعة بالقوى  أصبحت مستهدفة ومستهدفة يف

الصهيونية العاملية إىل تطبيع الرتبية العربية وترويضها يف السر والعلن بوصفها احلصن احلصني 

 للثقافة العربية اإلسالمية واملعقل األخري لطموحات اإلنسان العربي يف معركة الوجود واملصري. 

تستهدف هذا العمق اإلنساني لوجودنا وهويتنا فإنه يتوجب على العرب وإذا كانت الصهيونية 

والثقافية أن يدركوا حجم اخلطر الثقايف الذي يواجه هويتنا اليوم في مواجهتهم الحضارية 

عرب ثقافة األطفال وأن ينطلقوا يف صراعهم احلضاري حلماية األطفال وحتصني ثقافتهم ضد 

 وحري بنا أن ننطلق حنن أيضا من دائرة. لثقافية اجلارفةخمتلف أشكال الغزو والتحديات ا

 . الطفولة وأن نعمل على بناء ثقافة املقاومة والبناء كمنطلق حلماية اهلوية واحلضارة والثقافة
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 مفهوم ثقافة الطفل: 

 .(2)من أكثر املفاهيم تداواًل وشيوعًا ومن أكثرها غموضًا وتعقيدًا Culture يعد مفهوم الثقافة

فالثقافة يف جوهرها فعل تأثري اإلنسان يف الطبيعة ويف اإلنسان ذاته وهذا يعين أن اإلنسان هو 

الثقافة " موضوع الثقافة وذاتها يف آن واحد. وعلى هذا األساس يعرف الفيلسوف األملاني كانط 

بأنها جمموعة من الغايات الكربى اليت ميكن لإلنسان حتقيقها بصورة حرة وتلقائية، 

ما ميكن للطبيعة أن ترقى أعلى انط ، وبهذا تكون الثقافة يف نظر كانطالقا من طبيعته العقالنية

. املشكالت اليت تعرتضه أداة اإلنسان يف مواجهة نرتوبولوجيفالثقافة يف بعدها األ وإليه". 

ومن هنا جاء التعريف األمشل الذي يقول بأن الثقافة هي طريقة شعب يف السلوك واحلياة. 

فطريقة شعب ما يف احلياة جتسد ثقافته وعلى هذا األساس يستقيم تعريف تايلور للثقافة " 

بأنها كل متكامل من القيم واملعايري والتصورات واالجتاهات وأمناط السلوك اليت يعتمدها شعب 

 ما يف االستجابة لشروط وجوده.

ألنرتوبولوجية وننسجها أن نستنسخ التعريفات اال ميكننا عندما نتحدث عن ثقافة الطفل 

من تعريف تايلور  . إذ غالبا ما جيري تعريف ثقافة الطفل بوحيعلى مقياس الطفولة

وال ميكن من زاوية منهجية األنرتوبولوجي للثقافة أو غريه من التعريفات الكالسيكية للثقافة. 

فعامل . للثقافةأن ننسج تعريفا لثقافة الطفل على منوال التعريفات الشمولية اليت تقدم 

الطفولة خيتلف عن عامل الكبار والراشدين بصورة نوعية. وبالتالي فإن مشكالت الطفولة 

واحتياجاتها وخصوصياتها النمائية جتعلنا يف حّل من االستنتاجات املعرفية اليت تتعلق بثقافة 

 الراشدين وعاملهم. 

                                           
 

 .6 ص ،1987 الالذقية، والتوزيع، للنشر احلوار دار الثقافة، سوسيولوجيا اللييب، الطاهر -2
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ي للطفل فهي تشّكله وتنّميه تكمن خصوصية ثقافة األطفال يف تركيزها على الطابع النمائ

وهذا يتضمن إشارة صرحية إىل الدور الرتبوي البنائي أخالقيا ونفسيا وجسديا وعقليا، 

ميكن القول بأن الثقافة الطفلية ثقافة بنائية تتجه . وعلى هذا األساس للثقافة يف عامل األطفال

في فإن ثقافة الطفل تكون ومن هذا املنطلق الوظي إىل بناء الشخصية وتكوين الطفل إنسانيا.

، إنها صريورة إنسانية توّلد يف الطفل عناصر منائه وتكامله اإلنسانيوثيقة الصلة بهويته 

فثقافة الطفل ليست جمرد وتؤدي دورا مركزيا يف بناء شخصيته وتكوين هويته املستقبلية. 

هي فعل تكويين  مكدسة يف عقله أو ذاكرته، بل منظومة مكتسبات معرفية أو علمية أو قيمية

 . يشتمل على خمتلف اجلوانب الوجودية يف حياة الطفل ويف صميم وجوده اإلنساني

بالتعريف الشامل صريورة تفاعل بني الطفل والبيئة اليت حتيط به، وهي ما فثقافة الطفل 

تأصل يف وعي الطفل من قيم وتصورات وقدرات عقلية واجتاهات نفسية ومفاهيم ومنظومات 

ما أنها صورة ملختلف اجلوانب النمائية واألخالقية والقدرات العقلية اليت ميتلكها ، كسلوكية

 الطفل. 

 أوال: التحديات الداخلية: الواقع الثقايف للطفل العربي: 

 / الثقافة املوجهة إىل األطفال: أطفال من غري طفولة. 1/1

ليت حتيط به. فاألوضاع يعيش الطفل العربي حالة عدمية فيما يتعلق باملؤثرات الثقافية ا

الثقافية واإلنسانية اليت حتيط باألطفال العرب والسيما هؤالء الذين يتحدرون غالبا من الفئات 

ففي أغلب القرى الريفية على امتداد  االجتماعية املهمشة تأخذ طابعا تراجيديا ومأساويا.

اجلبال والوهاد والصحارى ال جند مكتبات لألطفال أو كتب، كما ال توجد مسارح أو سينما أو 

هذه املناطق فإنها تعاني من  وحتى املدارس املتوافرة يفكمبيوتر أو أنرتنيت أو حتى تلفزيون. 
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الرتبوي: معلمون ال ميتلكون تأهيال كل أوجه النقص وتفتقر إىل متطلبات الوجود اإلنساني و

 علميا أو تربويا كافيا، فصول متعددة يف صف واحد. 

وباختصار ال نستطيع أن نتحدث عن بيئة ثقافية حقيقية يف ظل األوضاع احلضارية اليت 

تعيشها األمة بل ميكننا وعلى خالف ذلك أن نتحدث عن بؤس ثقايف بكل ما تنطوي عليه هذه 

ولو أخذنا اجلو العام للمعطيات الثقافية فإننا نعتقد بأن ما يقدم للطفل العربي  الكلمة من معنى.

من مثريات ثقافية ال ميكنه أن حبال من األحوال أن يعرب عن طموح ثقايف حقيقي للنهوض 

 بالطفل العربي ثقافيا وروحيا. 

فال يف البلدان تبني اإلحصاءات اجلارية وضعية خمجلة للمؤثرات الثقافية املوجهة إىل األط

، يف البلدان العربية ألطفاللالثقايف مستقبل للوهذه الوضعية تشكل تهديدا خطريا ، العربية

الثقايف لوسائل داء األفإن شهدتها بعض الدول العربية وباستثناء بعض الطفرات النوعية اليت 

لى هذه الثقافة ووسائطها يعاني من أقصى درجات التخلف املخجلة. ومن أجل التدليل ع

الوضعية املخجلة ثقافيا نستعرض ومضة إحصائية تتعلق بنصيب الطفل العربي من الكتب 

، بلغ نصيب الطفل 1979عام الطفل ففي املخصصة له مقارنة باألطفال يف بعض دول العامل. 

 2.6كتابًا ويف إجنلرتا  3.9ة كتابًا ويف الواليات املتحدة األمريكي 4.7يف االحتاد السوفيتى 

لقد بلغ جمموع      . " نصف كلمة "قد وصل إىل نصيب الطفل العربي وباملقارنة فإن ابًا كت

وهو يوازي الكتب املرتمجة إىل اللغة العربية منذ عصر املأمون حتى اآلن حنو مئة ألف كتاب، 

 . (3)تقريبا ما ترتمجه إسبانيا يف عام واحد

وهذه الصورة القامتة تبلغ مداها فيما يتعلق باجملالت األسبوعية أو الشهرية املخصصة للطفل 

فهناك سبع دول عربية ال توجد فيها أية جمالت أسبوعية، وهناك مخس دول العربي 

                                           
، دار 2000برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  3

 .76، ص 2002الشروق للتوزيع والنشر، عمان، 
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وهناك أربع دول تقدم جملتان أسبوعيتان، بينما أخرى تقدم جملة اسبوعية واحدة للطفل، 

والسودان ستة جمالت، ويصل هذا إىل أقصاه يف لبنان حيث توجد عشر جمالت  4تقدم قطر 

جمالت اسبوعية موجهة للطفل. وليست هذه الصورة أفضل من صورة اجملالت الشهرية حيث 

جند أربع دول ال تقدم اية جمالت شهرية، ومخس دول تصدر جملة واحدة، أما بقية الدول 

 .(4)جمالت شهرية العربية فتصدر ما يرتاوح بني جملتني ومخس

إن أغلب ما يقدم للطفل يف املستوى اإلعالمي ينتمي إىل فئة الثقافة الرخيصة : نوعية الثقافة

واهلابطة واليت تستهدف عقل الطفل ووجدانه؟ إنها ترمجات وافدة لثقافة غربية تفيض بقيم 

ا إن مل يكن أكثرها غربية تقع خارج السياق القيمي للثقافة واإلنسان يف اجملتمع العربي؟ وبعضه

يفيض بثقافة موجهة مضادة ومعادية للثقافة العربية مبا تنطوي عليه من قيم سامية خالقة 

 تتميز بالرفعة والسمو واألصالة. 

  التصورات الرتبوية الكالسيكية عن الطفل:/ 2/1

 يشكل الوعي بطبيعة الطفولة واحدا من كربيات التحديات اليت يواجهها الطفل العربي يف

مسار منوه سيكولوجيا ونفسيا وثقافيا. فالتصورات غري العلمية هي اليت تسود وتهيمن يف 

وهي تصورات تقليدية مثقلة باألوهام الساحة الثقافية العربية حول الطفل والطفولة. 

 . واملغالطات اليت أسقطها العلم احلديث وبددها التطور الرتبوي والسيكولوجي

أن الطفل تبلور الثقافة التقليدية السائدة جمموعة من الرؤى والتصورات اخلاطئة، أهمها: 

، وأن الرتبية جيب أن تسرع عملية وأن الطفولة مرحلة عابرة يف تطور اإلنسان راشد صغري،

النضج عند الطفل واالنتقال به إىل مرحلة الرشد. والطفل كما يبدو يف هذه الثقافة ال ميتلك 

وأن الشدة خري معلم ومرشد  فطري شرير،ة إنسانية يتفرد فيها، وهو مفعم بنزع خصوصي

                                           
 .219.، ص 2001والتنمية، التقرير اإلحصائي السنوي، العدد السابع، القاهرة، اجمللس العربي للطفولة  - 4
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وأكثرها تصورات للطفل. وهناك فيض كبري آخر من األفكار اخلاطئة اليت تتعلق برتبية األطفال 

مشوبة بطابع خرايف وسحري يف أحيان كثرية تتعلق باحلجاب والتمائم واحلسد واخلرافات 

 . واألساطري

األوىل اليت تدفع الطفل إىل دائرة فكار اخلاطئة والتصورات اخلرافية تشكل العناصر وهذه األ

. والعلوم السلوكية ترفض اليوم هذه التصورات التقليدية يف النظر إىل االغرتاب واالستالب

الطفولة. فالطفولة مرحلة هامة وغائية يف حياة الفرد، والطفل خري بطبعه، وكل طفل يشكل 

يف الوجود، والطفل ليس راشدا صغريا بل هو كينونة متفردة خمتلفة كليا عن  بصمة متفردة

 كينونة الراشد. 

وباختصار شديد فإن الثقافة العلمية اليت تتعلق برتبية األطفال وتنشئتهم ما تزال غائبة يف 

بل  الساحة الرتبوية العربية. وهذه املعاناة ال تشكل غيابا يف الساحة الثقافية الشعبية فحسب

تنتشر يف أوساط املثقفني وقد ال نبالغ إذا قلنا بأن هذه الثقافة العلمية اخلاصة بفهم الطفل 

ومراحل تطوره واحتياجات منائه والسبل العلمية لرتبيته تسجل أيضا حضورا حمدودا حتى يف 

 ن اخلرب.الساحة األكادميية العربية املعاصرة. ويف جتربتنا الرتبوي اليت متتد لسنوات طويلة يكم

 / الوجه االستالبي للتنشئة الثقافية يف العامل العربي: 3/1

فالطفل العربي يعاني من هيمنة أمناط تربوية تقليدية صماء حتاصره وتستلبه يف اآلن 

. فالطفل العربي خيضع ألمناط تربوية تعتمد مبدأ الرتويض واإلخضاع وقهر العفوية, الواحد

 فالطفل يف هذه الرتبية يروض ترويضا يفقد معه امكانيات املبادهة واإلبداع. 

ويف أسلوب التنشئة االجتماعية يكمن واحدا من املخاطر الكربى اليت تواجه عملية البناء 

أن أسلوب التنشئة االجتماعية السائد يف ة. فأغلب الدراسات تؤكد الثقايف يف البلدان العربي

. وهذا األسلوب يدمر شخصية الطفل ويفرغ الوطن العربي هو أسلوب تسلطي متييزي مرعب
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هويته اإلنسانية من أكثر املضامني اإلنسانية حضورا يف اإلنسان. والطفل العربي حتت تأثري هذا 

يف التنشئة يفقد قدرته على املبادهة واملبادأة واإلبداع يفقد األسلوب التسلطي والديكتاتوري 

توازنه ومتاسكه اإلنساني ويعيش حياته يف ظل اخلوف والرتدد وفقدان الثقة بالنفس والذات 

 اإلنسانية. 

وهذه الرتبية تعود اإلنسان إىل اإلحساس بكل مشاعر الضعف والنقص والقصور والدونية 

ل الذين يعانون من عقد النقص والقصور والدونية هم هؤالء األطفال األطفاف واإلحساس بالذنب.

فأجواء التسلط  الذين خضعوا لتنشئة اجتماعية تقليدية متصلبة يف مراحل طفولتهم الصغرى.

إن الطفل . (5)والسلبية واالنصياعاإلبداع وتدفع الفرد إىل دوائر اجلمود  إمكانياتتعطل 

يف الطفل ال الذاكرة، والنشاط ال اجلمود، العقل ختاطب حرة العربي ألحوج اليوم إىل تربية 

واحلرية ال اإلكراه، والغاية ال الوسيلة، وهي يف النهاية ختاطب اإلنسان يف الطفل وتعمل على 

 إمناء حواسه اإلنسانية. 

 :ثقافة التلقني/ 4/1

الذي  التلقنيمن أشد األساليب فتكا بالعقل وتدمريا باإلنسان وعصفا بالطفولة أسلوب 

تعتمده الرتبية العربية يف تنشئة األطفال وتربيتهم وتثقيفهم. فاملدرسة واألسرة واملؤسسات 

التلقينية الوسائل الرتبوية تعتمد التلقني يف عملية تثقيف الطفل وتربيته. وتشبه  ةاالجتماعي

تعتمد أساسا على وسائل غسل الدماغ أي أنها وسائل ترديدية " األسرة واملدرسة املعتمدة يف 

                                           
كيف نربي أطفالنا: التنشئة االجتماعية للطفل يف التنشئة  ،رشدي منصور ،جنيب اسكندر ابراهيم  ،انظر حممد عماد امساعيل 5

 . 1974االجتماعية، دار النهضة العربية القاهرة، 
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ألطفالنا وتالميذنا  حشو الرؤوس مبادة كثيفة ثقيلة تزرع زرعا يف املخزون الذاكري

  .(6)وطالبنا"

من التلقني " هو نقل قيم اجملتمع وعاداته الثابتة إىل صميم وغين عن البيان أن اهلدف 

. والفرد يف سياق فعل التلقني يتلقى تركيبات فكرية جاهزة أو (7)الرتكيب الذهين يف الفرد"

خالئط عقائدية مركزة ويؤسس عليها أمناطه السلوكية دومنا قدرة على التأمل النقدي يف طبيعة 

هذه األمناط السلوكية أو يف منظوماتها الذهنية املؤسسة هلا، وهذا من شأنه بالتالي أن يؤدي إىل 

 العقلية والنقدية. تدمري إمكانيات الفرد 

ألن التلقني عملية تفرض فرضا على الطفل من ، فالتلقني شكل من أشكال التسلط والقهر

أي انتهاك للعامل الداخلي للطفولة، فالطفل عندما يلقن ال يسمح  اخلارج. إنها عملية تطبيع،

ان. فالتلقني له بإبداء رأيه فيما يتلقن، وهذا يشكل نوعا من استباحة اجملال الداخلي لإلنس

أن عملية تلقني الطفل املعلومات تتم دون حماكمة  أيضايربمج الطفل على إكراه منه. واملهم 

عقل الطفل موطنا، ال بل مستعمرة ألنظمة منطقية، حيث ال يسمح له بها، ومع الزمن يصبح 

كن إىل فكرية ال متت إليه بصلة، ولكنه يعتاد مع الزمن وبفعل هذا الرتويض املعريف، أن ير

ما آل إليه وضعه، وما حدث لعقله. مبعنى آخر لقد روض وخضع لربجمة عقلية منهجية 

 . منظمة ومستمرة

                                           

، 1993كانون الثاني/شباط  3/4عبد اهلادي عبد الرمحن، الذهنية العربية: منظور لغوي، دراسات عربية، عدد  - 6

 . 16ص، 30-11صص

 . 38، ص 1991هشام شرابي، مقدمات لدراسة اجملتمع العربي، دار الطليعة بريوت،  -7
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املتناثرة اليت ال تلتئم يف سياق معريف منظم تشكل أخطر أداة يف قتل املعلومات اجملزأة ف

والتساؤل إمكانية التفكري عند الطفل وهي كافية بذاتها لتحطيم قدرة الطفل على احملاكمة 

 .(8)أنواع حيازة الصور املركبة عن العامل يف ذهن الفرد نألنها تدمر كل نوع مالعقلي احلر وذلك 

، فعل يتميز بطابع االستمرار عرب التلقني إن اغتصاب عقل الفرد واستباحة عامله الداخلي

ة، وتتحول إىل والدميومة، فالعملية تبدأ على أشدها يف األسرة، وتأخذ طابعا ممنهجا يف املدرس

عملية منظمة يف إطار احلياة االجتماعية، مبا تنطوي عليه هذه احلياة من منظومات فكرية 

 وأيديولوجية عرجاء. 

 ثانيا: التحديات الثقافية اخلارجية للعوملة: 

  يف مفهوم العوملة كقوة ثقافية حضارية مدمرة:/ 1/2

يعد مفهوم العوملة من أكثر مفاهيم القرن العشرين انتشارا واستهالكا يف دنيا الثقافة ويف عامل 

املعرفة والعلوم. ويعود هذا االنتشار الكبري إىل املرونة اهلائلة هلذا املفهوم يف التعبري عن أخطر 

 . مراحل تطور اإلنسانية يف خمتلف مستويات الوجود واحلياة اإلنسانية املعاصرة

وهي على  فالعوملة بالتعريف هي حداثة فرضت شروط وجودها كنموذج عاملي للحياة،

الغالب حداثة غربية فيما يتعلق مبعطياتها العلمية والعقلية. باختصار شديد هي املرحلة األعلى 

إنها تعبري عن روح اهليمنة اإلمربيالية من مراحل تطور الرأمسالية العاملية الكربى وهي 

هي فعل اغتصاب ثقايف وعدوان رمزي . بل " (9)يف نسختها األمرييكية املَصْهينةالغربية 

                                           
8

فرصة ضائعة أخرى، اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة الرتبية مستقبل الكويت لكيال تكون احملنة درسا مهمال واملستقبل  -

 .20،ص1992العربية، الكويت، أكتوبر 

 املوقف األدبي، جملة أدبية شهرية تصدر عن احتاد الكتاب العرب أمحد يوسف داؤود، يف األمن الثقايف العربي، جملة -9

 .) موقع احتاد الكتاب العرب(. 2001 ، حزيران362العدد  -بدمشق 
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على سائر الثقافات إنها تعبري عن انسحاق اإلنسان أمام سطوة اآللة والتقدم العلمي ومتركز 

رأس املال وانعدام القيم اإلنسانية واألخالقية وسيادة منطق الربح والفردية والبقاء لألقوى 

 .(10)"رة السوق واملعلوماتية واالستالب الثقايف للشعوب والدول والقومياتمن خالل جتا

تعمل العوملة على بناء اإلنسان ذي البعد الواحد يف كينونة صنمية قوامها تكييف البشر 

إنها اغرتابيا مع منظومة القيم الرأمسالية اجلديدة القائمة على أسس الربح والقوة والسلطة. 

القوة اليت تفيلق اإلنسان وحتوله إىل وقود يغذي اجلشع األمربيالي  باملعنى الثقايف هذه

 . اجلديد مبا ينطوي عليه من أورام الشهوة إىل الربح واجملد والقوة واهليمنة

لقد ابتدعت هذه العوملة اجلديدة معاول هدم جبارة، فأصبحت اليوم أكثر قدرة على تدمري  

على حنو ل يف األعماق وتعيد بناء الروح اإلنسانية األعماق الدفينة يف اإلنسان، إنها تتوغ

اغرتابي يستجيب ملطالب الروح الفاوستية اجلديدة اليت حتتطب هلب وقودها من مشاعر 

. وباختصار هذه العوملة اجلديدة تبتدع أخطر أساليب القهر اإلنساني وتعمل اإلنسان وأحاسيسه

ا تسعى إىل تدمري الروح اإلنسانية اليت كانت على اغتيال كل املضامني احلّية يف اإلنسان، إنه

 يوما هي احلصن األخري للمعاني اإلنسانية. 

 / التحديات الثقافية للعوملة: 2/2

تتصدع األنساق الثقافية الرتبوية العربية املعاصرة حتت تأثري الصدمات الثقافية للعوملة. 

ندفاعات أحدهما نفسه بقوة اال وتأخذ هذه الصدمات املدمرة صورة نسقني من التحديات، يفرض

واالندفاعات احلضارية تفرضها طبيعة التحوالت التكنولوجية احلضارية الزاحفة للعوملة اليت 

فتتمثل يف حركة الصدمات إلنسانية يف مسار حركتها وتطورها. أما اجملموعة األخرى من ل

                                           
، 1998، خريف 58املصطلح وداللته يف األدبيات املعاصرة، معلومات دولية، العدد  ةد اهلل أبو راشد، العوملة: إشكاليعب -10

 .23، ص 25-19صص 
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العربية بوصفها العمق  سياسية صهيونية عنصرية تركب أمواج العوملة وتستهدف الثقافية

اهلوية العربية احلضاري الذي تواجهه تذويب تصمد يف وجه ال احلضاري لثقافة قادرة

 اإلسالمية. 

فالعوملة الثقافية باختصار تعمل على تنميط الثقافة احمللية وتقويضها، ومن ثم على تهميشها 

كية أي تؤكد البعد وتكريس تبعيتها ودونيتها، وجتعل اجملتمع أسريا لتطلعاته االستهال

، وتفعل فعلها يف تذويب االنتماءات القومية والوطنية عرب خمتلف األدوات ناالستهالكي لإلنسا

 والتقنيات املعلوماتية. 

ديسمرب  20-18ويف يف الندوة اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية يف بريوت من 

ابري جمموعة من التحديات اليت يذكر حممد عابد اجل ،وحتت عنوان العرب والعوملة 1997

 تفرضها العوملة ومنها: 

 العوملة ثقافة غازية.  -1

 تعكس العوملة إرادة اهليمنة على العامل.  -2

متثل العوملة صورة أليديولوجيا االخرتاق اليت تبشر وتكرس مجلة من األوهام هدفها  -3

 التطبيع واالستتباع احلضاري. 

 اهلوية اجلماعية من كل حمتوى ومضمون.تعمل العوملة على إفراغ  -4

 .(11)تكرس مبدأ االنشطارات يف الثقافة الواحدة " -5

السيطرة على اإلدراك وتعطيل فاعلية العقل وتكييف املنطق فاهلدف النهائي للعوملة هو " 

على نظام القيم وتوجيه اخليال وتنميط الذوق وقولبة السلوك وبالتالي فهي تكريس  والتشويش

معني من املعارف والسلع والبضائع وهي معارف تشكل ما ميكن أن نطلق عليه ثقافة لنوع 

                                           

 . 60مصري عبد احلميد حنورة، اإلبداع يف عصر العوملة، املرجع السابق، ص  -11 
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االخرتاق. وهدف ثقافة االخرتاق هو التطبيع واهليمنة حيث تقوم هذه الثقافة بتسطيح الوعي 

 .(12)واخرتاق اهلوية"

 / عوملة الثقافة الطفلية: 3/2

ال تقاوم ومثال ذلك إغراءات احلاسوب  تعتمد العوملة يف غزوها لعامل الطفولة على إغراءات

اليت تتمثل يف برامج وألعاب ومعلومات مذهلة للعقل اإلنساني. وهناك تأثريات الصوت والصورة 

واألنرتنيت واألغاني واألفالم املدجمة اليت تسحر العقل وتستلب لّب الطفل مبا متتلك عليه من 

ذهلة اليت ختلب العقل وتستلب الوعي مبا قدرة وسحر وشاعرية وإبداع. وهناك التكنولوجيا امل

فيها من غرائب وعجائب وهلوسة وهذا عداك عن سحر الصورة التلفزيونية وقدرتها املدمرة 

وتعتمد العوملة الثقافية وسائل تقنية  .(13)للعقل يف استهواء النفوس والقلوب وتشكيل األذواق

 عالية الفعالية أهمها: 

 واملسموعة واملكتوبة الوسائط اإلعالمية املرئية  -

 وسائط األنرتنيت والشبكات اإلعالمية  -

الوسائط اإللكرتونية اليت تتمثل يف احلاسوب ويف امليديا ذات الصلة باحلاسوب مثل:  -

 أجهزة اللعب والتسلية واألفالم املدجمة. 

 

 

                                           

، حزيران يونيو، 256ميهوب غالب أمحد، العرب والعوملة، مشكالت احلاضر وحتديات املستقبل، املستقبل العربي، عدد  12

 .62،ص 70-58، صص 2000

-45، صص 1998، السنة الثانية، أكتوبر، 12انظر: عبد اهلل اخلياري، التعليم وحتديات العوملة، فكر ونقد، عدد  - 13

 . 45،ص 82
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 / الوسائط اإلعالمية املرئية: غزو الصور 4/2

لكوني ارتباطا أسطوريا، وتتنوع أدوات هذا االتصال عرب يف العوملة يرتبط اإلنسان بالفضاء ا

اهلاتف اخلليوي والتلفاز واألنرتنيت والفاكس والفضائيات، ويف دائرة هذا االرتباط يغتذي 

فالفضاء اإللكرتوني يشكل اليوم أذواق اإلنسان ويتكون ثقافيا على حنو فضائي وإليكرتوني. 

و ميلك القدرة على تشكيل وعي اإلنسان ومضمونه البشر وقيمهم وعاداتهم واهتماماتهم وه

. الثقايف ويعتمد هذا الفضاء أكثر النظريات العلمية تطورا يف حماصرة إدراك البشر ووعيهم

فالعوملة الفضائية يف عملية السيطرة على وعي البشر تعتمد وسائل خفية مسترتة وعلنية مضمرة، 

ورية وال شعورية، ذكية ومتناهية الذكاء، قادرة مباشرة وغري مباشرة، واعية ومن غري وعي، شع

وبالغة االقتدار، وذلك من أجل حماصرة وعي اإلنسان وتصفية قدراته النقدية ومن ثم استالبه 

فالعوملة حولت الصراع من جمال تشكيل الوعي وتوظيفه يف خدمة التسليع االقتصادي والسلعة. 

 . ئية وومض الصورإىل جمال تشكيل اإلدراك من خالل الصورة الضو

وال يفوتنا يف هذا الصدد بأن بعض التلفزات األجنبية تروج للجنس والفضح واهلمجية وتعمل 

على اختزال الطفل العربي إىل غرائزه البدائية واألولية. لقد عملت التلفزة اإلسرائلية منذ نصف 

صرحية للتأثري على قرن وما تزال على الرتويج ألفالم الدعارة واجلنس والفضيحة يف حماولة 

 األجيال العربية املتعاقبة وتدمريها أخالقيا وثقافيا وإنسانيا. 

 تشهد املعرفة العقلية النقدية ضمورايف هذا االمتداد املرعب لعامل الصورة يف عصر العوملة " 

وتراجعا وتصدعا واحنسارا يهدد القيم التقليدية ويبدد عطاءات الثقافة اإلنسانية على حنو 

ع. ويف هذا كله تنهض قيم الفردية واألنانية واللذوية والنفعية والغرائزية على حساب القيم مرّو

 النبيلة اخلالقة اليت تتسم بالعقالنية والغريية والتسامي واإلنسانية. 
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 / تأثري احملطات الفضائية العربية بوصفها جزءا يف بنية العوملة الثقافية :5/2

حمطة فضائية  33لعربية أن تكون خارج السرب " فهناك وال ميكن للمحطات الفضائية ا

عربية رمسية وجتارية وهي يف نسق فعاليتها اإلعالمية تسري على النهج العوملي للشركات 

االقتصادية الكربى يف ترويج السلع وبيع األحالم واإلثارة واملتعة والنجومية والبورصة وأسواق 

 . (14)السهم واحلظ والثروة واحلظوة "

رض العوملة الفضائية على الطفل العربي وخمتلف الشرائح االجتماعية هوية استهالكية تف

تتمثل يف مسطحة ال عمق فيها وال معنى إنها ثقافة السلعة والتسويق والربح إنها ثقافة استهالك 

"اهلامبورجر " واألزياء، واملأكوالت، و"البيتزا"، واملياه الغازية، واألفالم السينمائية، 

اني "مادونا"، و"مايكل جاكسون"، ومالبس اجلينز، وماركات "كلفن كالين"، وأغ

  .(15)و"بينيتون"، و"التيتانك"، وحرب النجوم

تعمل الفضائيات العربية وحبكم انتمائها انبثاقها وظيفيا من صلب العوملة املتوحشة على 

اجتثاث الرتاث الثقايف لإلنسان العربي وتركز بذلك على مرحلة الطفولة، وهي تسعى إىل تفريغ 

ميكي مضامني الثقافة الشعبية والرتاثية حيث يتم الرتويج للثقافة األمريكية املبتذلة مثل " 

وني، وميكي ماوس، وسوبرمان، والوطواط، والنينجا، وحرب الفضاء، وهاري بوتر "، ر

وهي عرب ذلك تسعى إىل طمس املعامل الثقافية للرتاث العربي واإلنساني يف آن واحد الذي 

اهلاللي،  يتمثل يف " أيزيس وأوزوروس، والسندباد، وعلي بابا، وعالء الدين، وأبي زيد

                                           

، صص 1999، صيف 2زي، العوملة والتنشئة املستقبلية، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة البحرين العددمصطفى حجا - 14

 . 26، ص 18-47
عبد اخلالق عبد اهلل، عبد اخلالق عبد اهلل، العوملة جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها، عامل الفكر، الكويت: اجمللس  - 15

 80-79. صص 1999سمرب الوطين للثقافة والفنون واآلداب، دي
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ويف هذه الثقافة تطمس معامل الثقافة العربية . (16)وعلى الزيبق، وعنرتةواألمرية ذات اهلمة، 

 اليت تتصل بصالح الدين، وخال بن الوليد، والظاهر بيربس وقطز، وجلجامش... اخل. 

ومن املدهش أن وسائط التلفزة الفضائية العربية ال تقل خطرا وهمجية عن الوسائط الغربية 

النقدية عند الطفل وترويج اخلرافات وتعزيز القيم االستهالكية  والصهيونية أحيانا يف قتل الروح

فبعض احملطات العربية تدمر عقل والرتويج لكل مفاهيم العنصرية والطائفية والعشائرية. 

. فهناك بعض الفضائيات الطفل واألجيال عشرة أضعاف ما تفعله احملطات الفضائية الغربية

للتبصري والتنجيم مية متتد لساعات من البث التلفزيوني العربية اهلامة ختصص برامج كاملة يو

وهناك بعض احملطات الفضائية العربية متارس فعلها  والرتويج للخرافات واألساطري.

للرتويج للتعصب الطائفي والعشائري عرب برامج مشهورة ومنظمة وهي تستهدف اإلنسان 

أفلحت أكثر من أي حمطة صهيونية العربي والثقافة العربية والوجود اإلنساني العربي وقد 

 . يف تاريخ اإلعالم العربي

وبعض هذه الربامج يدعو إىل الفنت العشائرية والطائفية يف بعض البلدان العربية بصورة مباشرة 

ودون خجل أو وجل. أما ما تبقى من اإلعالم فهو ترويج للدعيات الرخيصة والتسويق لألزياء 

من شأنه أن يدفع الطفل العربي إىل متاهة االغرتاب الثقايف واجلنس وأدوات التجميل وكل ما 

 واإلنساني. 

أصبحت مظاهر وحتت تأثري الضغط اإلعالمي املنظم للفضائيات العربية منها واألجنبية 

االغرتاب والفردية واملادية واالستهالك الرتيف هي مسات سائدة يف جمتمعاتنا العربية حيث " 

 ثقافة من نوع جديد، حتى أصبح كل شيء اآلن ميكن أن يباع حتولت الثقافة العربية إىل

                                           
عبد التواب يوسف، ثقافة الطفل العربي فيما بعد عصر العوملة، ضمن: املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، التكامل الثقايف  - 16

 .188، ص 195-181العربي يف عصر العوملة، حترير، عز الدين امساعيل، صص 
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. إن العوملة يف نهاية (17)"حتى روح اإلنسان نفسه ختضع لقانون العرض والطلبويشرتى "

 األطفال والبشر؟  ألدمغة يغسل حقيقاألمر تفعل فعلها يف 

 / احلاسوب واألنرتنيت والشبكات اإلليكرتونية: 6/2

الوجه اآلخر هلجمة  -البدعة األكثر تقدما يف عامل امليديا احلديثة  -يشكل األنرتنيت 

الصورة وذبذبات اخليال، وهو يتجاوز التلفزيون يف مدى خطورته التفاعلية. إنه وسيلة أخرى 

 أكثر خطورة لبيع األحالم وصنع األوهام واستالب العقول وتدمري املرجعيات الطفولية. 

ة الثقافية عرب األنرتنيت واحلاسوب والفيديو واألقراص املدجمة نسقا منظما من تروج العومل

الفعاليات املدمرة للعقل والرتويج للثقافة الرخيصة اليت تبدأ باأللعاب اإلليكتورنية اليت تروج 

لثقافة العنف وتدمري الزمن الثقايف للطفل العربي إىل األقراص املدجمة اليت تنتهد الوجدلن 

 املشاعر عرب قيم اجلنس والعنف واالستهالك.  وجترح

ومع أن احلاسوب والشبكة وملحقاتهما يشكالن أعظم أجناز إنساني ومن أكثر العطاءات 

املعرفية يف تاريخ اإلنسانية فإن األطفال العرب وكنتيجة لغياب التوجيه ووجود اإلغراء التجاري 

رة يف هذه الوسائل كاللعب واألفالم املستمر يقعون ضحية استهالك جمنون للجوانب املدم

 والتسلية والصور الفاضحة. 

وإذا كان األنرتنيت كما بينا أداة معرفية وعلمية هامة يف عملية التواصل سرعان ما استطاعت 

القوى الظالمية أن تركب أمواج العوملة الثقافية وتوظفها يف خدمة ثقافة جامدة تفتك باإلنسان. 

شة األنرتنيت سيجد أن الفكر الطائفي والعشائري والعنصري حيتل ومن يدخل اليوم على شا

                                           

، القاهرة: دار اهلالل، 1995-1945جالل أمني، ماذا حدث للمصريني؟ تطور اجملتمع املصري يف نصف قرن  – 17

 . 283، ص 1998
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املواقع وجيلجل يف الساحات. وهذا بذاته يزيد من املخاطر والتحديات اليت تفرضها التقانة 

 احلديثة ضد الطفل واإلنسان يف الوطن العربي. 

ا يف خدمة ثقافة سرعان ما استطاعت القوى الظالمية أن تركب أمواج العوملة الثقافية وتوظفه

جامدة تفتك باإلنسان. ومن يدخل اليوم على شاشة األنرتنيت سيجد أن الفكر الطائفي 

 والعشائري والعنصري حيتل املواقع وجيلجل يف الساحات. 

من ينظر يف توظيفات األنرتنيت املعرفية، اليوم، سيجد أن هذه الوسيلة اليت متثل خالصة 

تطور املعرفة اإلنسانية وأعظم منجزاتها تستخدم يف عاملنا العربي من أجل تعزيز القيم الطائفية 

ونية أكثر واملذهبية والقبلية. لقد أصبح الفكر املنغلق والظالمي بتأثري األنرتنيت والشبكة اإلليكرت

حضورا وتأثريا، وأصبح الضخ املعريف اإلعالمي املنغلق أكثر قوة وسطوة، فانتشرت القيم الطائفية 

والعشائرية إىل حّد الفضيحة، وتتابعت الفتاوى اجلاهلية اليت تصادر العقل إىل حّد التخمة، 

منتجات  ومتكنت خرافات الفكر وضالالت التفكري أن تسجل نفسها وحضورها يف هذه أعظم

احلضارة اإلنسانية. وحني نقارن حضور هذا الظالم الفكري يف األنرتنيت بالتوظيفات العقالنية 

 واإلنسانية جند املسافة كبرية وخميفة جدا. 

لقد وظف األنرتنيت يف الوطن حتى اليوم أفضل توظيف يف إنتاج اخلرافات والتعصب وقيم 

ساطري الكراهية. ناهيك عن الطبيعة االستهالكية الطائفية وأمراض الفكر وخرافات التفكري وأ

هلذه األداة اليت استثمرت استثمارا مذهال يف الرتويج لقيم الفضائح واجلنس واللذوية حيث 

أصبح سلطان اللذة اجلسدية هو األمر الذي يهيمن يف استخدام هذه األداة العقلية. وكأن هذه 

فعنا إىل مفازات التخلف واجلنون وإىل متاهات األداة قد جاءت اليوم لتشكل مهمازا جديدا يد

القيم الظالمية واألفكار السوداوية اليت تضج بأفضح القيم وأكثر تصورات الدنيا جنونا وفضحا 

وبأكثر قيم الوجود ختلفا وفتكا وهمجية. هذا يف الوقت الذي تعتمد فيه اجملتمعات الغربية هذه 

ة واإلنتاج املعريف واإلبداع التقين يف خمتلف جماالت األداة ملزيد من فعاليات التقدم واحلضار

 احلياة وميادينها. 
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 / مؤشرات الضغط واإلكراه العاملي: العوملة املوجهة. 7/2

تأخذ العوملة الثقافية يف جمال الطفولة والرتبية صورة أخرى تتمثل يف التدخل املنظم من أجل 

ة والرتبية املوجهة لألطفال وهي تهدف يف إحداث موجة من التحوالت العميقة يف بنية الثقاف

جوهرها إىل تسطيح الوعي وتشكيل األطفال على مقياس اجلشع األمربيالي يف مرحلة العوملة. 

ويأخذ هذا التدخل املوجه عرب املؤسسات الدولية والقنوات العاملية واملنظمات الرتبوية صورة 

قدراتها اإلنسانية ولكنها يف حقيقة األمر حماوالت تعمل على تطوير الرتبية والثقافة وتعزيز 

ختفي وراءها ما ختفيه " مارغريت " بقرة السجني اهلارف. فاحملاوالت اليت تبذهلا بعض 

املنظمات العاملية مثل اليونيسكو واليونيسيف وغريهما تهدف إىل حتقيق متطلبات العوملة 

ح اجلشع األمربيالي. وميكن أن نشري اجملحفة وتسعى إىل تدمري الثقافة التقليدية مبا حيقق طمو

 يف هذا املقام إىل عدد من احملاوالت الدولية وأهمها: 

) عرب املنظمات الدولية ( مثل اليونيسكو على إدماج مضامني تربوية  هناك إحلاح دولي -

 جديدة يف األنظمة الرتبوية مثل حقوق اإلنسان والرتبية السكانية والدميقراطية والرتبية من أجل

السالم الدولي. وعلى الرغم من أهمية هذه املضامني وضرورتها إال أنها جاءت يف األصل لتعرب 

عن اجتاهات العوملة اليت تسعى إىل تأكيد كل القيم واملعايري اليت تصب خدمة النظام العاملي 

 . (18)اجلديد

باألهداف لربط التعليم ، تصل إىل حّد التدخل الصارخ أحيانا، هناك حماوالت عاملية -

)وليس القومية أو الوطنية ( حتن تسميات مثل التنمية البشرية والتنمية التنموية العاملية

 املستدامة. 

                                           

18 ،ص 82-45، صص 1998، السنة الثانية، أكتوبر، 12عبد اهلل اخلياري، التعليم وحتديات العوملة، فكر ونقد، عدد  -

50 .  
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مثل البنك العاملي وبنك النقد الدولي والذي يقضي بإجراء تدخل املؤسسات املالية العاملية  -

إصالحات يف النظام التعليمي، وال سيما توصيات هذه املؤسسات برتشيد اإلنفاق يف الرتبية، 

. وال وتنويع مصادر التعليم وعقلنته لصاحل األهداف واالسرتاتيجيات اخلاصة بالنظام العوملي

بة والبعيدة ملثل هذا التدخل املالي الذي يهدف يف نهاية خيفى على أحد اليوم املرامي القري

املطاف إىل التحكم مبصادر الرتبية وأهدافها وتوجيهها خلدمة املصاحل االقتصادية العليا 

 . (19)للشركات والدول الرأمسالية

العاملي اجلديد يف انتشار سرطاني للمدارس  إن من أخطر مظاهر هذا التدخل اخلفي للنظام -

بية أو هذه اليت تعتمد مناهج أجنبية يف التدريس والتعليم. وخطر هذا التعليم األجنيب يبدأ األجن

من أمساء هذه املدارس وصوال إىل مناهجها وقيما وهوية العاملني فيها. وأصبحت أمساء هذه 

مدرسة اإلبداع األمريكي، مدرسة اإلبداع املدارس هلا رنني إجيابي يف أذهان املواطنني مثل: 

لربيطانية، ثانوية التعليم امللكي الربيطاني، املدرسة اإلنكليزية، املدرسة األمريكية... ا

اخل. وهذه املدارس حريصة على أن يكون مدرسيها من اجلنسيات الغربية األمريكية 

والربيطانية. وحنن نعتقد بأن هذه املدارس تتلقى مساعدات هائلة من املؤسسات الغربية وذلك 

مصاحل واسرتاتيجيات ما فوق قومية أو عاملية. واستطاعت هذه املدارس أن من أجل خدمة 

تستقطب وتصطفي أغلب أبناء الفئات النخبوية من موظفني كبار وجتار واقتصاديني ومثقفني 

 وحمظوظني. 

أن نتجاهل تنامي التأثري الكبري الذي ميارسه النظام  وال ميكن لنا يف هذا السياق، -

عرب األنرتنيت والفضائيات ووسائل امليديا واالتصال، اليت تعمل وبصورة  اإلعالمي العاملي،

مستمرة على تشكيل نظام تربوي ضوئي وإليكرتوني ضاغط وفاعل، يهدف إىل تصفية حساباته 

مع النظام الرتبوي التقليدي، الذي يعاني من االنهيار والرتاجع والضعف سواء يف مستوى 

                                           

19 . 50ات العوملة، املرجع السابق، ص انظر عبد اهلل اخلياري، التعليم وحتدي -  
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رتبوية األخرى. وهذا النظام الرتبوي الفضائي اجلديد يعمل ومن املدرسة واألسرة واملؤسسات ال

دون شك على تعزيز القيم العوملية اجلديدة اليت تصب يف خدمة املصاحل االقتصادية الكربى 

 للمؤسسات والشركات العاملية. 

يفرض نفسه دون خجل أو حياء على احلكومات العربية  التدخل األمريكي املباشر الذي -

وال خيفى األمر بأن هذا . املناهج واملضامني الرتبوية حتت ذريعة التطوير والتحديثلتغيري 

 . التحديث املطلوب يتجاوب مع تطلعات ومصاحل أمريكا والصهيونية يف العامل العربي

منظمة من ويف كل ما سبق ميكن القول أن الثقافة الرتبوية للطفل العربي تواجه موجة 

تأخذ صيغا وأشكاال متعددة صرحية واضحة أحيانا مضمرة وخفية التحديات واملخاطر اليت 

. إن هذه العوملة تسعال إىل تدمري عقول األطفال وتهميشهم ثقافيا بدءا من تدفق يف أغلب األحيان

الصور واملعلوماتية وانتهاء باجلهود املنظمة اليت تبذهلا يف جمال السياسة الثقافية واإلعالمية 

سات واحلكومات. فالواليات املتحدة األمريكية كما نعرف تبذل جهودا عرب املنظمات واملؤس

كبرية اليوم للتحكم يف طبيعة املناهج الرتبوية ومضامينها يف املدارس العربية واإلسالمية. وهي 

اليوم تصادر على منظومة من األفكار واملضامني الرتبوية والثقافية اليت تبثها املدارس العربية 

 ن هذه املضامني تغذي اإلرهاب والعنف والعدوانية والتعصب. وذلك بذريعة أ

 ثالثا: يف مواجهة التحديات: 

تواجه ثقافة الطفل العربي نسقا من التحديات الداخلية اليت تتمثل يف بنية من الفعاليات 

الرتبوية والثقافية التقليدية اليت تعمل على حتضري الطفل حتضريا إنسانيا جامدا وتقليديا عرب 

أساليب ومضامني التسلط والقمع والتلقني والرتويض، وهي األساليب اليت تنتج وتعيد انتاج 

اإلنسان واجملتمع على حنو استالبي اغرتابي. كما تواجه نسقا من التحديات اخلارجية اليت ال 

 . تقل خطورة وأهمية وإيالما وهي حتديات العوملة واالجتاهات املدمرة لثقافة أمريكية صهيونية
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إن نقطة البداية يف مواجهة التحديات جيب أن تبدأ من مواجهة التحديات الداخلية 

. ومن هذا املنطلق جيب على الرتبية يف جمتمعاتنا العربية أن تعمل على للثقافة والرتبية

تفكيك بنية التخلف السائدة وحتطيمها وتكثيف جهود األجيال يف اجتاه البناء احلضاري لعامل 

 العلم ويتحرك بطاقات الثورة املعرفية املتجددة. يفيض بقدرات 

. ومن هذا فالرتبية التقليدية تقف عائقا أمام انطالق اجملتمع وتكبح قدرته على االنطالق

املنطلق يتوجب على اجملتمع أن يعمل على تفكيك بنى وأسس الرتبية التقليدية السائدة وإعادة 

 لباته يف عصر العوملة وما بعد احلداثة. بناء هذه الرتبية وفقا ملعطيات العصر ومتط

اليت تفّعل كل الطاقات  فالرتبية احلداثية اليت ينشدها اجملتمع هي الرتبية النقدية

واإلمكانيات املتاحة يف اجتاه بناء اإلنسان مبواصفات حداثية متقدمة تتجلى يف تكريس التفكري 

ي يتصف بدرجة عالية من القدرة على النقدي املنطلق، والعقل املركب اإلبداعي اجملدد، الذ

تفكيك الظاهرة وحتليلها، وهو العقل الذي يرفض املعاني الوحيدة للظواهر ويبحث عن بدائل 

متعددة يف كل موقف. إنها الرتبية اليت تسعى إىل تكريس قيم التسامح والدميقراطية وقبول 

 اآلخر وحتقيق الذات. 

االسرتاتيجي املتمثل يف ثقافة الطفل واألجيال فإن العمل ويف املستوى الثقايف والسيما يف بعده 

جيب أن ينطلق من فهم علمي عميق وشامل لعوامل التخلف الثقايف والرتبوي يف خمتلف 

 اجتاهات احلياة الرتبوية والثقافية.

ومن ثم يتوجب العمل على تدمري أركان وأسس التخلف الثقايف يف نسق العملية الرتبوية من  

ثقافة طفلية إبداعية قادرة على االنتاج واحلضور والفعل يف خمتلف امليادين  أجل بناء

واالجتاهات. وليس خافيا على أهل البصرية بأن عملية تشكيل األطفال ثقافيا تعين انتاج وإعادة 

 انتاج اجملتمع ثقافيا واجتماعيا. 
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 /حنو ثقافة نقدية للطفل العربي: 1/3

اليت تؤهل البشر ملواجهة عامل شديد التعقيد، سريع التغري، إنها "إن املعرفة احلقة هي تلك 

إن الثقافة اليت نريدها . (20)معرفة احلياة، ومعرفة عن احلياة، وحياة قائمة على املعرفة "

ألطفالنا يف عصر العوملة هي هذه اليت متكنهم من اإلبصار يف الظالم، واالنتصار يف عامل اهلزمية، 

ثر قدرة على الكشف واالبداع واخللق واالبتكار يف أكثر الظروف حلكة هذه اليت جتعلهم أك

وصعوبة، إنها الثقافة اليت جتعلهم أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتسجيل االنتصارات يف 

 خمتلف ميادين احلياة االجتماعية والثقافية. 

على األطفال تساعد مبؤسساتها املختلفة أن العربية يتوجب على الرتبية هذا املنطلق ومن  

وأن تطور لديهم وعيا علميا يساعدهم يف  جتاوز هذه النظرة اليت حيكمها الوعي اليومي،

تلقف احلقيقة بأسلوب علمي يتميز بطابع األصالة والعمق، وهذا الوعي العلمي املطلوب يساعد 

ستنتاجات الناشئة على التحرر من إسار جتربتهم احلسية املباشرة، والتحرر من إكراهات اال

العامة املباشرة، وميكنهم بالتالي أن ميتلكوا القدرة على كشف العالقات اجلوهرية اليت تقوم يف 

 بنية األشياء والظواهر، وذلك على خالف ما جيري يف نسق الوعي اليومي املباشر. 

فالرتبية صريورة يكون فيها اإلنسان ذاتا وموضوعا يف آن واحد، ومن هنا يرتتب على 

بية أن تنمي يف اإلنسان احلس النقدي، وأن تعلمه كيف يضع موضع الشك أكثر األفكار الرت

 .(21)عمومية يف انتشارها وقدسية يف مركزها

                                           
، 2000برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  20

 .70، ص 2002دار الشروق للتوزيع والنشر، عمان، 

 .33السابق، صفيليب أوجيه، الرتبية من أجل الدميقراطية، املرجع  - 21
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وضمن هذه االسرتاتيجية الثقافية اليت نطرحها يف مواجهة التحديات يف عصر التقانة والعوملة 

درة وسياسيني ومربني ومثقفني العمل واحلداثة يتوجب علينا مجيعا وعلى املعنيني باألمر من قا

 :(22)على تعزيز جمموعة من األفاعيل احلضارية والقيم الثقافية عند الطفل أهمها

تعظيم قيمة العلم واملعرفة والعقالنية يف خمتلف أنساق الرتبية والتعليم عند الطفل  -أوال

 العربي. 

تعظيم قيمة العمل واإلنتاج على حنو إبداعي والتحرر من مفهوم العمل بوصفه روتينا  -ثانيا

 يوميا نؤديه لضمان كسب احلياة وإعادة إنتاج طاقة العمل. 

التخلص من الرواسب والقيم الثقافية املعيقة للتنمية مثل التواكل واهلدر وتأكيد روح  -ثالثا

 ة العمل بوصفه جوهر اإلنسان وغايته. املسؤولية واملوضوعية والتفاني يف خدم

إعطاء األولوية للتنمية البشرية على أساس أن اإلنسان هو صانع التنمية وغايتها يف  -رابعا

 اآلن الواحد وأن التغريات تكون يف وعي الناس وقيمهم ونوازعهم قبل أي شيء آخر. 

وتأكيد أهمية املشاركة واحلوار التأكيد على قيم الدميقراطية والعدالة واملساواة  -خامسا

 .(23)واالنفتاح

يف عصر العوملة فإننا يف أمس احلاجة إىل بناء "عقل منفتح غري متعصب، ونقدي يقبل 

االختالف ويسعى لالتفاق على أسس مقبولة عقلية وعقالنية، فنحن إذا حمتاجون إىل تفتح فكر 

يف أنفسنا أو الذي يف نفوس ي ي إىل روح نقدية، وحمتاجون إىل فكر حيارب اإلحباط الذ

                                           

انظر خالف خلف الشاذلي، اجملتمع العربي بني خماطر العوملة الثقافية وحتديات ثقافة العوملة، شؤون عربية، العدد - 22

 . 101، ص 106-86، صص 2001، سبتمرب/ ايلول 107

 . 101العوملة،املرجع السابق، ص انظر خالف خلف الشاذلي، اجملتمع العربي بني خماطر العوملة الثقافية وحتديات ثقافة  -23
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فـ " حنن يف حاجة إىل التحديث وإىل االخنراط يف عصر العلم والثقافة كفاعلني . (24)"بعضنا

ومساهمني. ولكننا يف حاجة أيضا إىل مقاومة ثقافة االخرتاق ومحاية هويتنا القومية 

ميارس علينا  وخصوصيتنا الثقافية من االحنالل والتالشي حتت تأثري موجات الغزو الذي

وعلى العامل أمجع بوسائل العلم والثقافة. والوسيلة يف كل ذلك واحدة هي اعتماد اإلمكانيات 

الالحمدودة اليت توفرها العوملة نفسها، أعين اجلوانب اإلجيابية منها ويف مقدمتها العلم 

 .(25)"والتقانة

ادرة على اإلبداع واالبتكار لن تكون العوملة خطرا على اهلوية يف جمتمعات تفيض بالعقول الق

" يف سياق حركة اجتماعية عنوانها وافقها احملرك هو التنمية الشاملة، وتوسيع إطار 

الدميقراطية وتعزيز مؤسسات اجملتمع املدني، وتفعيل قيم احلوار والدميقراطية، وقبول الرأي 

ري والبحث وفري حرية التفكوالرأي اآلخر، ويف القلب من تلك احلركة االجتماعية ت

 .(26)"العلمي

 / الرتبية يف مواجهة العوملة: 2/3

إن أي مشروع نهضوي يوضع للخروج من وضعية األزمة احلضارية اليت تعيشها األمة 

، وال ميكن ألي مشروع تربوي أن يتضمن يف أعماقه مشروعا تربويا قد يكون واضحا أو مضمرا

ينطلق دون أن حيدد غايته اإلنسانية اليت تتمثل يف صورة اإلنسان الذي جيب على الرتبية أن 

تقوم بإعداده. زمن هذا املنطلق جيب على الرتبية العربية أن تقدم تصورا واضحا لصورة اإلنسان 

                                           

، صص 1998، شتاء 5، السنة 18حممد عابد اجلابري، مستقبل الثقافة العربية يف ظل العوملة الثقافية، الكلمة، العدد  -24

 . 138، ص 137-138

 . 138حممد عابد اجلابري، مستقبل الثقافة العربية يف ظل العوملة الثقافية، املرجع السابق، ص  -25

، ديسمرب 493يمان العسكري،، قرن ميضي... قرن جييء: العرب والقرن احلادي والعشرين، جملة العربي، العدد سل -26 

 . 18ص  1999/كانون األول، 
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تريد أن تتبنى مشروعا حقيقيا  الذي جيب أن تعمل على تكوينه يف مرحلة العوملة إذا كانت

للنهضة الثقافية واحلضارية يف اجملتمع. وهذه الصورة غالبا ما تكون منظومة من السمات 

واخلصائص اإلنسانية اليت متكن اإلنسان من التجاوب الفعال مع مقتضيات هذه املرحلة 

 احلداثية بتعقيداتها ومتطلباتها. 

الثقافة واحلضارة جيب أن نبحث عن اإلنسان  يف مواجهة مرّكب التحديات اليت تواجه

الذي ميتلك القدرة على املواجهة ألن قدر املواجهة قدر إنساني بالدرجة األوىل. ويف دائرة هذه 

املواجهة جيب أن نبدأ مبواجهة التحديات الداخلية أي حتديات التخلف ألن أية حماولة 

تنتهي إىل مواقع اهلزمية والفشل. ولذا نهضوية ال تنطلق أو تبدأ مبواجهة حتديات التخلف س

فإن البحث عن موقع يف هذا العامل يتطلب من حنن العرب أن نرسم خارطة التخلف الذي جيثم 

على صدر األمة وعلينا أن نضع اسرتاتيجيات كربى خترجنا من هذه الدائرة املظلمة إىل موقع 

 مناسب يف احلضارة اإلنسانية. 

ب علينا أن نؤكد أيضا بأن بناء جيل عربي نقدي قادر على ويف دائرة هذه املعادلة جي

املواجهة وعلى التصدي واملشاركة واحلضور يف عامل متوحش يشكل منطق كل حماولة نهضوي 

وأّسها احلضاري. فالبداية تكون يف الداخل ومن هذا الداخل ننطلق من املنطقة االسرتاتيجية فيه 

ب أن نبدأ وننطلق حنو املشاركة يف بناء احلضارة أي يف عامل الطفولة واألطفال حيث جي

وانتاجها. فالطفل وهو الصورة األوىل لإلنسان يشكل الرهان األساسي يف عملية النهوض 

احلضاري، ومن أجل بناء اإلنسان بدءا من الطفولة يتوجب علينا أن نرسم الغايات الرتبوية 

أن حندد الوسائل والغايات، وأن نرسم الكربى لصورة اإلنسان احلضارية اليت نسعى إليها، و
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يتوقف على "صري العرب يف القرن القادم السرتاتيجيات، من أجل الوصول إىل هذه الغاية. فما

 . (27)"الكيفية اليت سيعدون بها أبناءهم تربويا يف القرن الواحد والعشرين

أن نصب اللعنة  يف البداية علينا أن نرفض كل صيغ الرتبية التقليدية السائدة جيب علينا

على أساليب القهر الثقايف وأن نرجم التلقني وأن نبين فلسفة تربوية نقدية يف تربية األطفال 

 والعناية بهم وهدايتهم إىل سبل املشاركة يف بناء احلضارة اإلنسانية. 

أن تعمل تعطيل طاقة اجلمود وتصفية عناصر يف هذه املواجهة يتوجب على الرتبية العربية 

، وأن متنع على القيم الثقافية الظالمية حضورها يف عملية بناء يف الثقافة عند األطفال التخلف

عقل الطفل وسلوكه. فالطفل العربي حيتاج اليوم إىل بصرية جديدة وعقل منفتح نقدي ميكنه من 

مواصلة احلضور اإلنساني لألمة العربية يف املستقبل القريب والبعيد. ومن أجل هذه الغاية جيب 

أن تّوفر للطفل ثقافة تناسب هذا املقام وتناسب هذه املرحلة التارخيية بعيدا عن التعسف 

الرتبوي والقهر والتسلط والتلقني والرتويض الذي وصفناه يف جمال التنشئة االجتماعية اليت 

 يتلقاها هذا الطفل. 

قادرة على صنع  إن اخليار األصيل للرتبية العربية جيب أن يكون يف العمل على بناء أجيال

املصري، أجيال ال تنغلق يف الرتاث وال تذوب يف محأة العوملة واحلداثة، أجيال تصنع التاريخ 

 وتبدع احلضارة اإلنسانية وتشارك فيها. 

يف عصر العوملة يتوجب على الرتبية أن تعمل على بناء إنسان جديد مبواصفات ومسات 

لتكيف مبعايري إبداعية خالقة، إنها الرتبية جديدة متكن األجيال من مواجهة التحديات وا

اليت تعلي من شأن العقل وتصقله على إمكانيات والنقد واخللق واالبتكار واإلبداع، تربية حترر 

                                           
27

املعهد الرتبوي للتخطيط يف الكويت، وثيقة تعليم األمة العربية يف القرن العشرين، " الكارثة واألمل " التقرير التلخيصي ملشروع  - 

 . 4، ص 1992إبريل /نيسان  30- 18التعليم يف الوطن العربي، حترير سعد الدين ابراهيم، القاهرة، مستقبل 
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واخلرافات وعتمة التقاليد واألساطري، تربية مؤمنة باهلل واإلنسان العقل من األوهام 

مرحلة معينة أو آفاق مرسومة، تربية ذاتية  ، تربية مستمرة ذاتية متغرية ال تقف عندواحلضارة

مستمرة متغرية يف جمتمع يسوده قانون التغري. تربية تعزز مبدأ االختالف وترفض التسليم 

 واالستسالم لألفكار اجلاهزة واملقوالت واأليديولوجيات السائدة. 

ل على بناء ومن اجل أن تكون هذه الرتبية يف مستوى التحديات املصريية جيب عليها أن تعم

اسرتاتيجية تربوية أصيلة تأخذ يف اعتبارها نسقا منظما من الفعاليات املنظمة اليت تشكل ركائز 

بناء جيل قادر على امتالك املصري ومواجهة التحدي واملشاركة يف بناء احلضارة وابداعها. ومن 

لعقل املنهجي والعقل أهم احملاور األساسية هلذه االسرتاتيجية املنشودة يشار إىل أهمية بناء ا

 املنفتح املتسائل وبناء منظومة من القيم احلضارية اليت تشكل منطلق كل بناء إنساني أصيل. 

بل يف تكريس فالوظيفة األساسية للتعليم يف املستقبل ال تكون يف النقل املنظم للمعلومات 

للسياسات  فالتوجهات احلديثة القدرة على التكيف والتجاوب مع التغريات املستمرة،

التعليمية يف الدول املتقدمة موجهة حنو التعليم االبداعي) بناء اإلنسان املبدع القادر على التعامل 

مع التقنية احلديثة الضرورية ملزاجهة متطلبات املستقبل ( وهذا يتطلب تغريات جوهرية يف 

 . (28)النظم التعليمية خاصة التعليم العالي والتقين

حنن مطالبون اليوم برتبية جديدة تعتمد أسسا جديدة تربية تنطلق من مبدأ التغري وتسري على 

هدى اإلبداع وتعتمد احلوار وتعلي من القيم الدميقراطية، تربية منفتحة تعتمد على معطيات 

ناقدة.  التكنولوجيا ومبدأ االستمرارية وقيم التعاون والتكامل إنها يف النهاية تربية علمية عقالنية

هذه الرتبية تأتي رفضا شامال للرتبية التقليدية اليت تعتمد على التلقني واجلمود والذاكرة 

                                           
بدر سعيد علي األغربي، العوملة والتحديات الرتبوية يف الوطن العربي، جملة الرتبية،)صادرة عن وزارة الرتبية والتعليم يف دولة  -28

 . 21، ص 23-9، صص 2000ر/تشرين أول، البحرين(، العدد األول، السنة األوىل أكتوب
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والتسلط واالنغالق واللحظات العابرة تلك اليت تعتمد على التجزؤ وترفض العقالنية والروح 

 النقدية يف اجملتمع. 

 زمن التحديات: / حنو اسرتاتيجية تربوية للنهوض بثقافة الطفل العربي يف 3/3

يتضمن العمل يف اجتاه بناء ثقافة نقدية عند الطفل العربي منظومة متكاملة من الطموحات 

الثقافية اليت ميكنها أن تتجاوب مع العصر بتحدياته وإشكاالته. فالطموحات واألهداف جيب 

وما بعد  أن تنسجم مع طبيعة التحديات اليت يفرضها النظام الفكري اجلديد للعوملة واحلداثة

احلداثة. ويف هذا املستوى جيب على الرتبية العربية أن تعتمد منظومات من الفعاليات واجلهود 

الكربى لتحقيق هذه الغايات والطموحات اليت نستجمع أكثرها أهمية يف العناصر التالية اليت 

 يات الكربى: ميكنها أن تشكل نسقا اسرتاتيجيا يف التكوين الثقايف للطفل العربي يف ومن التحد

 / بناء العقل العلمي: 1/3/3

تتطلب هذه املرحلة بناء العقل العلمي عند الناشئة واخلروج من دائرة التقليد، ويتضمن هذا  

التوجه العمل على حترير هذا العقل من أمراض االستظهار واحلفظ والتلقني، ومن ثم بناء 

ن امتالك أصيل للقدرات الذهنية والعقلية األسس املنهجية للتفكري احلّر الذي ميكن الطالب م

اليت يقتضيها منطق احلياة والتفكري يف عصر العوملة. ويتطلب ذلك تطوير مهارات الطالب 

اإلدراكية والعقلية، وتزويدهم مبهارات التحليل والرتكيب والتفكيك والتفسري واالفرتاض 

لفكرية، اليت تعطيهم القدرة على واالكتشاف، ومتكينهم أيضا من خمتلف املنهجيات العقلية وا

فهم الظواهر وحتليلها ومن ثم اختاذ القرارات الذكية يف املواقف الصعبة. فتعليم "الطلبة الفكر 

اإلبداعي، والتفكري الناقد، واملشاهدة النقدية، واإلصغاء النقدي، والقراءة النقدية، والرتبية 

جيال من مواجهة خماطر ما يقرؤون وما الروحية احلقيقية ال اخلرافية، كل هذا مّيكن األ
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. يف هذا (29)يشاهدون ويسمعون وما يعايشون من حتديات عصر العوملة وما بعد احلداثة "

املستوى جيب أال خيضع الطفل إال ملنطق العقل ونداءه الداخلي وبالتالي أن يرفض كل املضامني 

 لمي. التقليدية اليت ال تنطلق من هذا التوجه اخلالق للعقل الع

 بناء العقل املتسائل:  -/2/3/3

ويتطلب هذا أن يعمل النظام الرتبوي على تأسيس العقل على مبدأ التساؤل املنهجي، وهذا  

يعين أن يكون التساؤل املستمر والدائم حركة فكرية ذهنية تتميز بطابع الدميومة واالستمرار. 

عقل الباحث ومنطق الروح اإلنسانية ألن التساؤل والتساؤل املستمر دون توقف يشكل منطلق ال

املتوثبة دائما إىل املعرفة. فالتساؤل هو الديناميت الذي يفجر ماء العقل وحيرك فيه القدرة 

الالمتناهية على طلب التحليل والتفسري. التساؤل والتساؤل املنهجي املستمر هو أداة العقل يف 

كل تفكري منهجي. فاملعرفة حبد ذاتها  حماربة الصدأ الذهين واالستكانة الفكرية وهو منطلق

ليست غاية الرتبية وهدفها بل أصبحت الغاية هي متكني األطفال والناشئة من حتديد مصادرها 

والوصول إليها وتصنيفها وتوظيفها يف حل املشكالت ومواجهة التحديات. " لقد أصبحت القدرة 

الت والبدائل تفوق أهمية القدرة على على طرح السؤال يف هذا العامل املتغري الزاخر باالحتما

 .(30)اإلجابة عنها "

 

 

                                           

، 3/4، العددان 33حسين عايش، احلداثة وما بعد احلداثة وتأثري كل منهما على اجملتمع واألسرة، دراسات عربية، السنة  29

 .95، ص95-76يناير/ فرباير، صص  –كانون الثاني / شباط 
، صص 1999، 23هدى حسن حسن، التعليم وحتديات ثقافة العوملة، جملة كلية الرتبية، جامعة عني مشس، العدد  30

 . 210،ص 219 -185
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 بناء العقل النسبي:  -/ 3/3/3

احلقيقة دائما نسبية واملطلق الوحيد يتعني يف ذات اهلل وحده وقدرته. وهذا يعين أن بناء 

املطلقات يف العقل يؤدي إىل وضع العقل يف زنزانات أبدية. وهذا بدوره يدفع إىل التعصب 

اتية ولذلك فإن اإلميان بنسبية األشياء يتيح لنا بناء العقل املنفتح الذي يرسم للظاهرة والدوغم

الواحدة مّدا واسعا من االحتماالت وهذا جيعل العقل أكثر نضارة وحيوية وانطالقا وفعال. 

فاحلقيقية متغرية دائما والكون يتحرك يف دائرة التغري والتبدل من حال إىل حال وجل حال 

  يتغري. الذي ال

 / بناء العقل على مبدأ االختالف: 4/3/3

االختالف مبدأ الوجود والتطابق هو استثناء مستحيل. هذه القاعدة جيب أن تؤخذ منطلقا يف  

بتاء منطق األجيال لقبول مبدأ االختالف ورفض التماثل والتطابق. وهذا املبدأ هو مبدأ العقل 

احلر الذي يبحث عن االختالف ويرى فيه ناموسا كونيا المتناهيا يف حدود. وهذا بدوره جيعل 

لعقل أكثر قدرة على احلركة وأكثر ميال إىل اإلبداع. ألن اإلميان مببدأ االختالف جيسد هدما ا

لكل احلواجز اليت متنع العقل من االنطالق واإلبداع. ويف هذا املبدأ تتحقق يف النهاية منطلقات 

 قبول اآلخر على مبدأ االختالف وقبول األفكار املضادة دون تعصب أو صدود وانكفاء. 

 / بناء العقل على مبدأ التغري الدائم: 5/3/3

ال ثبات يف هذا الكون. فالعامل يتغري بإيقاعات ضوئية، وحقائق األمس هي أباطيل اليوم 

وحقائق اليوم ستكون ضالالت الغد. التغري مبدأ كوني تقره الشرائع والنواميس والقوانني 

ة بل يف طبيعتها. فالتغري اليوم وعلى السماوية. واملشكلة اليوم ليست يف إلقرار هذه احلقيقي

خالف األمس أصبح التغري ساحقا لطبيعة األشياء. ففي ظل التدفق املعلوماتي يتوجب على 

املربني أن يأخذوا بعني االعتبار بأن مناهج املدرسة اليت تدرس اليوم قد تفقد مربرات وشرعية 
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ميكن القول بأن ما يتعلمه الطالب  وجودها يف غضون فرتة زمنية قصرية جدا. ومن هذا املنطلق

اليوم يف املدرسة قد يفقد داللته عندما يتخرج من املدرسة. وتأسيسا على هذه احلقيقية جيب 

إعداد الطالب لعصر متغري بعقل متغري وإميان بالتغري وتزوديهم مبختلف األدوات والقدرات 

تماالت التغري. وهنا يتوجب أن واإلمكانيات الذهنية اليت جتعلهم أكثر قدرة على مواجهة اح

نعلم الطالب والناشئة كيف ميكنهم مواجهة التغريات احملتملة وأن جنعل املتعلمني قادرين 

على بناء سيناريوهات مستقبلية متجددة فاعلة متكنهم من التكيف يف عامل ال يتوقف عن التغري 

ل ممانعة ثقافية " جيب وامضا بكل جديد واعدا بكل مدهش. ومن هذا املنطلق وبعيدا عن ك

على املؤسسة الرتبوية أن تعمل جاهدة من أجل إعداد األجيال لتقبل املتغريات واملستجدات يف 

عامل اليوم، وأن تدعم أدوارها يف نشر قيم احلداثة دون تفريط يف وظيفتها التقليدية املتمثلة يف 

 .(31)ة"خلق مناعة ذاتية لدى األفراد ضد الذوبان يف العوملة املتوحش

 

 / بناء العقل العاملي: فكر عامليا وتصرف حمليا. 6/3/3

اإلنسان اليوم يعيش يف قرية صغرية وبالتالي فإن الطابع العاملي يقوض أسس العامل احمللي 

ويتحرك على أرضه اخلاصة. فالتشابك واالرتباط والتداخل بني احمللي والعاملي يدخل مرحلة 

معقدة تزداد فيها غلبة العاملي على احمللي. ومن هنا يتوجب على الرتبية أن تعد األطفال 

ات التحديات العاملية. وهذا يعين أنه جيب أن نكّون األطفال تكوينا ميتلكون عربه مبواصف

القدرة على فهم العامل مبشكالته وحتدياته وتضاعيفه ومن ثم فهم طبيعة الرتابط بني احمللي 

والعاملي بصورة منهجية. مل يعد اليوم ما هو عاملي عامليا باملعنى احملدود للكلمة فالعاملي اليوم 

تحرك يف أعماق وجودنا عرب شبكة من الوسائل واألدوات االتصالية. واإلنسان اليوم مكره على ي

العيش يف عامل جديد هو عامل يتصف بالعاملية بكل ما تنطوي عليه هذه الكلمة من معنى. 

                                           

31 عبد اهلل اخلياري، التعليم وحتديات العوملة، مرجع سابق، ص   47 . 
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فالشركات والفنادق ووسائل اإلعالم والبنوك واألسواق خرجت اليوم من دائرة احمللية على وجه 

ق وأصبحت ظواهر عاملية بدرجة كبرية. ومن هنا يتوجب على الرتبية أن تعّد األطفال االطال

 والتالميذ والطالب لعامل من هذا النوع. 

هو تطبيق للمعرفة عن العامل يف جمتمع حملي يف عصر العوملة أن املنطق الرئيسي للتعليم 

ا وتصرف ي" فكر عاملار يقول واملنطق الذي يهيمن على الرتبية والتعليم يتمثل يف شعواحد. 

الثقافات املتعددة واألنظمة والقضايا العاملية من أجل اختاذ معرفة مشولية بيعين وهذا  حمليا"

قرارات أفضل يف حياتنا اليومية. فمهارات التفكري النقدي مثل املقدرة على التنبؤ بالتحيز أو 

ن يتعني على الطالب تقييم املعلومات التعرف على االفرتاضات اجلوهرية كلها أمور هامة إذا كا

 . بدال من قبوهلا كحقيقة أي صفحة مطبوعة أو قصة إعالمية

 /بناء العقل احلداثي: 7/3/3

" يف مستوى املناهج جيب إدماج قيم احلداثة ضمن املناهج التعليمية وذلك من خالل التفتح 

للعالقة بني التقليد واحلداثة يف  على املعرفة احلداثية واملضامني العصرية، واعتماد تصور جديد

املناهج الدراسية. وذلك انطالقا من تقييم شامل للقيم اليت تنتجها األنظمة التعليمية حاليا، 

وأيضا من خالل فحص جممل تلك القيم لتبيان هل هي قيم تقليدية يف األساس؟ أم هي قيم 

تكون هناك هيمنة ألحدهما على  يتعايش فيها التقليدي واحلداثي يف إطار من التوازن، دون أن

ختفي بنية تقليدية عميقة توجه  –اليت تبثها األنظمة التعليمية  –اآلخر؟ أم أن قيم احلداثة 

 .(32)وتؤثر يف السلوك واالجتاهات وتعمل على حتييد البنية السطحية اليت تبدو حداثية"

 / بناء العقل الشمويل: 8/3/3

                                           

32 عبد اهلل اخلياري، التعليم وحتديات العوملة، مرجع سابق، ص -  48 . 
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رفة أهمية تربوية بالغة فهي اليت تستطيع أن تأخذ بيد يأخذ البعد الشمولي يف تكوين املع

الناشئة بعيدا عن الرؤى الضيقة واجملتزأة وهي اليت تساعد الناشئة أيضا يف تكوين روح فلسفية 

نقدية تتميز بطابع الشمولية. فالتجزؤ يؤدي إىل وضعية اإلنشطار املعريف وإىل حالة من االغرتاب 

ن أجل بناء أناس ميتلكون ناصية القدرة على اإلدراك الفلسفي والتشوه. ومن هذا املنطلق وم

املتكامل يتوجب على العملية الرتبوية أن تغذي الناشئة والطالب بأهمية إدراك السياق العام 

حلالة األشياء بالضرورة. وهذا يعين أنه جيب علينا أن نقدم املعلومات لألطفال والتالميذ يف 

شمولي. فعندما حندث األطفال عن التقدم التكنولوجي والتلوث بعيدا سياقها العام ويف إطارها ال

عن السياق العام للظاهرتني سيكون تأثري هذه املعلومات خافتا وضعيفا وواهنا. وعلى خالف ذلك 

ا االجتماعية والسياسية هعندما نقدم هذه املعلومات يف إطارها العام ويف نسق اسبابها وظروف

ه املعلومات تاثريا علميا وسيكولوجيا وتربويا بعيد املدى. فاملعرفة عندما والتارخيية فسيكون هلذ

تقدم يف سياقها املوضوعي تلعب دورا تربويا وعندما تقدم جمزأة وممضوغة فإنها تؤدي وظيفة 

رمبا قد تكون سلبية إىل حد ما. على سبيل املثال عندما نقدم لألطفال مشهدا تلفزيونيا منفصال 

م من مشاهد املعارك اليت يسقط فيها الناس ضحايا قد يكون لذلك تاثريا بالغ عن سياقه العا

السلبية أو اإلجيابية فقد تكون املعركة دفاع عن الوطن، وقد تكون حرب بني العصابات، أو قد 

تكون جرمية ترتكب، وشتان بني كل حالة من احلاالت ولكن عندما نقدم احلدث يف دائرة 

 . قوط الضحايا قد يبدو أمرا سليما من الناحية الرتبويةمقدماته وعوامله فإن س

 / بناء العقل املعقد: 9/3/3

يف عصر العوملة أصبحنا غارقني يف التعقيد الذي حييط بنا وأصبحنا نعوم يف فيض املعلومات 

 الذي خينق إمكانيات ذكائنا وقدراتنا العقلية يف تنظيم هذه املعلومات والسيطرة عليها. 

وهنا يتوجب على اإلنسان أن يكشف املشكلة احليوية األساسية أو أم املشكالت اليت تشكل 

إننا نعيش مركب حمور املشكالت األخرى وهي مشكلة التعقيد الذي نعيشه يف عصر العوملة. 
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من التناقضات واألزمات واملفاجآت الذي ميثل تفاعل وتكامل جمموعة كبرية من املشكالت 

 وحتيق بوجودنا. اليت حتيط بنا 

إن ما يضاعف صعوبة فهم عاملنا يتمثل يف طريقة التفكري املعاصر وهي طريقة تقتل يف أعماقنا 

القدرة على اإلدراك الكلي الشمولي واإلدراك السياقي ثم اإلدراك املعقد. فالظواهر املعقدة حتتاج 

ه الظاهر والنفاذ إىل إىل منهجية تفكري معقدة أيضا قادرة على حتليل أوجه التعقيد يف هذ

 جوهرها. 

إن من أوليات متطلبات هذا العصر تتمثل يف القدرة على التفكري الشمولي والقدرة على حتليل 

السياق املعقد للعالقات واألشياء واملظاهر. وهنا تتبدى ضرورة التفكري يف إصالح منهج التفكري 

 للعصر الذي نعيش فيه. وتطوير قدرته على التعامل مع الطابع الشمولي والسياقي 

ولذا فإن هذا  فالكون ليس نظاما مشوليا فحسب بل هو دوامة من احلركة ال مركزية هلا.

التعقيد وهذه الدوامة من التغري حتتاج إىل نوع من التفكري الشمولي املتنوع واملعقد قادر على 

وع يف الشرط اإلنساني، إنه اكتناه الطابع العاملي والكوني لألشياء وقادر على إدراك الوحدة والتن

 نوع من التفكري متعدد االجتاه مهيأ إلدراك الظاهر يف كليتها ومشوليتها وتغايرها. 

ومن أجل بناء هذا النوع من التفكري املعقد وتطوير منهجية النظر املركبة يربز دور الرتبية 

متشبعة بالطابع املستقبلية اليت يتوجب عليها أن تعمل على بناء اإلنسان من أجل هوية 

 الكوني. 

 / بناء العقل الناقد: 10/3/3

ن املزاوجة بني املعلومات اجملردة وطرق االستفادة منها متثل أحد عناصر املشكل الرتبوي إ

األخرى، واليت ليس هلا حل مرض ويف ظل األوضاع القائمة ويف ظل عملية التعليم باجلملة. إن 

النفس يف تكوين  ىكري الناقد الذي يؤهلهم إىل االعتماد عللتفاهي تعليم الطالب  ىالطريقة املثل

حجم املعلومات املختزنة، هذا هو املنهج الذي اقرتحه جون ديوي الذي مترد  ىالرأي. وليس عل
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علي أسلوب بل/النكسرت. لقد اعتقد ديوي أن هذا املنهج هو الطريقة املثلي يف إعداد املواطن 

  (33)إنشائية إذا ما ترجم إىل عمليات و تعريفات إجرائية الصاحل. ولكن كل هذا سيبقي مجال

 / بناء العقل املستقبلي 11/3/3

إذا كانت اإلنسانية قد أبدعت يف القرن العشرين ما يفوق احللم من اكتشافات علمية 

وتكنولوجية فإنه ملن املتوقع أن يشهد القرن احلادي والعشرين إبداعات واكتشافات تفوق حدود 

طحات الوهم وسيكون هلذه االخرتاعات تأثري تهتز له أركان احلضارة اإلنسانية اخليال وش

وبرمتها. ومن هذا املنطلق جيب على اجملتمعات اإلنسانية أن توظف خمزون طاقتها الفكرية 

االسرتاتيجية للتحضري ملثل هذه التحوالت وجتنب الصدمات اهلائلة اليت ميكن أن تولدها يف 

 فية والقيمية. مستوى احلياة الثقا

أن يفهم املاضي، أو حتى مل يعد كافيا أن إذ ال ميكن إلنسان اليوم، على حد تعبري توفلر، 

إنه جيب عليه أن يتعلم كيف يتعلم كيف يفهم احلاضر، ألن بيئة احلاضر سرعان ما تتالشى، 

ضع إنه حسب التعبري الفين، جيب أن يكثر من و سب اجتاه معدل التغري وأن يتوقعه.تحي

 . (34)الفروض االحتمالية البعيدة ملدى حول املستقبل، وهذا ما جيب عللى معلمه أن يفعله أيضا

سوف حنتاج إىل  مستقبلي يتجاوب مع التطور املذهل يف عامل العوملةومن أجل إجياد تعليم 

خلق صور متتابعة وتبادلية للمستقبل، أي افرتاضات حول األعمال، واملهن، واحلرف، اليت قد 

ل األسر والعالقات احتتاج إليها خالل العشرين أو اخلمسني سنة قادمة. وافرتاضات عن أشك

                                           
سلسلة الدراسات العلمية الموسمية ، الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية دراسة في سوسيولوجيا الثقافة والثورة الصامتة:، المشكل التربوي، نقيبخلدون حسن ال 33

 .13، ص 1993، يوليو/ حزيران، الكويت، 19، العدد المتخصصة

 424ص، 1990آلفني توفلر، صدمة املستقبل أو املتغريات يف عامل الغد، ترمجة حممد علي ناصيف، نهضة مصر، القاهرة  -34
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التكنولوجيا  اإلنسانية اليت ستظهر، وأنواع املشكالت األخالقية واملعنوية اليت ستثور وأنواع

 . (35)اليت ستحيط بنا، والبنى التنظيمية اليت علينا أن نبنيها

وبوضع مثل هذه الفروض، وحتديدها، ومناقشتها، ومنهجتها، وتطويرها باستمرار، سيمكننا 

أن نستنتج طبيعة املهارات اإلدراكية والفعالة اليت سيحتاج إليها أهل املستقبل الجتياز أزمة 

 . (36)بسالمالتغري املتسارع 

كان رجال العصور الوسطى حيملون يف رؤوسهم صورة احلياة اآلخرة كاملة باملشاهد احلية  

للجنة واجلحيم وحنن حنتاج اآلن إىل صورة دينامية ال ميتافيزيائية ملا ستكون عليه احلياة 

  .(37)ورتها ورائحتها ومذاقها وملمسها يف املستقبل املسرع إليناصالزمنية وكيف ستكون 

أن نشجع الناس منذ طفولتهم على التأمل احلر ليس فقط عما خيبئه ومن هذا املنطلق جيب 

لنا األسبوع القادم بل عما خيبئه اجليل القادم للجنس البشري إننا نعطي أوالدنا دراسات يف 

 . (38التاريخ فلما ال نعطيهم دراسات يف املستقبل واحتماالته بطريقة منهجية)

وهو من أبرز فالسفة أوروبا املستقبليني " يف وقتنا الراهن يكاد يكون يقول روبرت يونك 

التعليم مركزا تركيزا تاما على ما حدث وما صنع؟ أما يف الغد فال بد من أن خيصص ثلث 

احملاضرات والتدريبات على األقل لالهتمام باألعمال اجلارية يف اجملاالت العلمية والتكنولوجية 

 .(39)شة األزمات املتوقعة واحللول املمكنة مستقبال ملواجهة حتدياتهاوالفن والفلسفة ومناق

ميكن استخدام تدريبات بالنسبة للصغار حول املستقبل مثل: أن يطلب منهم كتابة وصف 

 أوضاعهم املستقبلية ملرحلة ما بعد مرور مخسة عشر أو عشرين عاما من عمرهم املستقبلي. 

                                           

 . 424ص، املرجع السابق، آلفني توفلر، صدمة املستقبل أو املتغريات يف عامل الغد،  - 35

 424 ابق، صاملرجع السآلفني توفلر، صدمة املستقبل أو املتغريات يف عامل الغد،  - 36

 .446املرجع السابق، ص آلفني توفلر، صدمة املستقبل أو املتغريات يف عامل الغد،،  - 37

 .447 املرجع السابق، صآلفني توفلر، صدمة املستقبل أو املتغريات يف عامل الغد،،  - 38

 . 447صاملرجع السابق، آلفني توفلر، صدمة املستقبل أو املتغريات يف عامل الغد،،  - 39
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عة ويسرتن إنتاريو أن املستقبل يلعب دورا ضخما وغري يرى عامل االجتماع د.سينجر من جام

 ويرى أن ذات الطفل تعترب جزئيا مبثابة تغذيةمستحب إىل حد كبري يف سلوكنا احلاضر. 

. وان اهلدف الذي يتحرك إليه (40)مرتدة ملا هو بسبيل أن يكونه أو ملسار كينونته املستقبلية

ملا جيب أن يكون عليه. ويقول سينجر هذه الصورة الطفل هو " صورة دوره يف املستقبل " تصوره 

للطفل عن دوره يف املستقبل تساعده يف تكوين وإضفاء معنى على منوذج احلياة املتوقع منه أن 

حيتذيه. ولكن عندما ال يكون مثة وجود عملي هلذا الدور، أو عندما ال يكون هنا سوى صورة 

معنى مرتبط مبا يضفيه اجملتمع الكبري من قيمة ضبابية التحديد له، يصبح عندئذ ال وجود ألي 

على السلوك: فتصبح دروس املدرسة بال معنى وكذلك قواعد جمتمع الطبقة الوسطى وسلطة 

 . (41)الوالدين

وتأسيسا على ما تقدم ميكن القول بأن قدرات اإلنسان التقليدية على التكّيف وحل املشكالت 

وفاعليتها يف مواجهة املستجدات واالستحقاقات ومواجهة املستجدات قد فقدت مشروعيتها 

اجلديدة اليت تفرضها مرحلة العوملة. وبعبارة أخرى فإن جهاز اإلنسان التكّيفي الذي تطور يف 

على االشتغال يف ظروف ثقافية جديدة تتصف بطابع الشمول بيئة تقليدية أصبح غري قادر 

نسان املقدرات العقلية واملهارات والتعقيد. وهنا يتوجب على الرتبية أن تطور لدى اإل

يف عصر العوملة الذي  والفعاليات اليت تساعده يف مواجهة اجلّدة والتحوالت النوعية اجلديدة

الطفل اليوم من إدراك يفيض بالتحوالت الطفرية املعقدة. وبعبارة أخرى على الرتبية أن متكن 

ر يف ذبذبات التكوينات األشعة حتت احلمراء، وأن جتعله يستشعر اجلاذبية، وينظ

الفضائية وأن يدرك دقائق ال ترى بالنظر ومسافات ال يدركها اخليال، وأزمان ال تلحق بها 

                                           

 . 443صاملرجع السابق، آلفني توفلر، صدمة املستقبل أو املتغريات يف عامل الغد،،  - 40

 . 443صاملرجع السابق، آلفني توفلر، صدمة املستقبل أو املتغريات يف عامل الغد،،  - 41
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، العقل الذي ميكنه أن يعيد ترتيب طريق بناء العقل اإلنساني اجملرد، عن شطحات الوهم

 الكون وتنظيمه يف سياق إدراكي جديد بوسائل ومنهجيات نقدية جديدة متجددة. 

فاإلنسان املبدع صاحب اإلرادة والقدرة اختاذ القرار ومواجهة التحديات القادر على تبديد 

الغموض وابتكار إمكانيات متجددة لعامل مفتوح على احتماالت ال حدود هلا اإلنسان الذي 

ميتلك شروط الرؤية املستقبلية هو اإلنسان الذي ينبغي إعداده ملواجهة حتديات العوملة واحلداثة 

ما بعدهما. إن اإلنسان " هو الثروة األساسية والقوة اجلوهرية للمواجهة إنه اإلنسان الفرد و

املتفرد املسلح بالوعي اإلجيابي ولكي نطور هذا اإلنسان فليس مثة من اختيار إال املضي يف طريق 

 : تنشئته بروح اسرتاتيجية قوامها

 . أن يتحصن بطاقة إبداعية نقدية حتميه من الذوبان -1

 أن خيلق واقعا إبداعيا منافسا.  -2

 .(42)وأن يكون قادرا على املواجهة إذا لزم األمر" -3

إنسان مؤهل ومهيأ ملواجهة املستقبل، ميتلك خمتلف املهارات والقدرات اليت جتعله يف  -4

 موقع السيطرة على احتماالت التغري والتبدل السريع يف عصر ال يعرف إال منطق التغري. 

إنسان ميتلك القدرة على مواجهة التحديات اليت تفرضها املفاجآت اليت يفجرها منطق  -5

 اجملهول يف عامل ال يكف عن املفاجآت النوعية. 

إنسان مبواصفات عاملية ميتلك القدرة على التكيف والعمل والعيش يف غري ما مكان من  -6

فيه تعددية يف املواهب والقدرات والكفاءات. هذا العامل املتغري. وهذا يعين أن إنسان الذي تتوفر 

 وهذا بدوره مينحه القدرة على التفاعل والتكامل مع أبناء اإلنسانية يف أي زمان ومكان.
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إنسان ميتلك العقل النقدي القادر على املسائلة واملواجهة واجملابهة. اإلنسان الذي  -7

نقدي ومبختلف مهارات التحليل ميتلك عقال منهجيا مزودا مبختلف إمكانيات التحليل ال

والنقد والتفكيك. باختصار اإلنسان الذي يستطيع أن يضع املشكالت أما العقل وأن حيللها يف 

بوتقة التحليل املنهجي يف خمتلف اجلوانب ويف أجواء حتسب فيها معدالت التغري الدائم يف 

 طبيعة الظاهر واألشياء. 

لوجية الضرورية يف عصر تصدم فيها املتغريات إنسان ميتلك مجاع املواصفات السيكو -8

والتحوالت األسطورية. وتأسيسا على هذه الضرورة جيب أن يتمتع بالثقة واجلدارة واالستحقاق 

 والقدرة على التحمل واإلزاحة واإلسقاط واالحتمال. 

يعلي إنسان دميقراطي يؤمن حبقوق اإلنسان وبالقيم الدميقراطية وحرية التعبري والقول، و -9

 . (43)من شأن اآلخر قبوال على مبدأ االختالف

ففي إحدى الدراسات اليت أجريناها حول صورة اإلنسان الذي جيب على الرتبية العربية أن 

 370تعمل على بنائه يف عصر العوملة، تضمنت الدراسة سؤاال مفتوحا وجهناه إىل عينة بلغت 

سساتها العلمية. والسؤال هو: ما هي من أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة الكويت ومؤ

اخلصائص والسمات اليت جيب على الرتبية العربية أن تؤكدها وتعززها يف بناء اإلنسان يف عصر 

 العوملة واحلداثة؟ 

ويف معرض استجابة أساتذة اجلامعة هلذا السؤال املفتوح فإنهم يؤكدون على منظومة من 

بية العربية يف اإلنسان ملواجهة التحديات السمات واخلصائص اليت جيب أن توفرها الرت

املستقبلية للعوملة. ويف اجلدول التالي نستعرض إجابات السادة أفراد العينة أعضاء اهليئة 

 التدريسية حول هذه القضية. 

                                           

انظر: جمدي عزيز إبراهيم، املنهج الرتبوي العاملي، أسس تصميم منهج تربوي يف ضوء التنوع الثقايف، مكتبة األجنلو مصرية  43 

 . 192، ص 2001القاهرة 
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 رابعا: خالصة الدراسة: 

 يعاني الطفل العربي ثقافة وهوية نسقا من اإلكراهات االستالبية اليت حتاصره وتضعه يف

دائرة حمنة حضارية تراجيدية ومأساوية. فالطفل العربي حماصر بوضعية ختلف ثقافية تتسم 

بطابع الشمول والعمق واالستمرار، وهو يف الوقت نفسه مهدد بعوملة فضائية متوحشة تستهدف 

 عقله ووجدانه الداخلي. 

تفتح إمكانيات العطاء فالرتبية العربية بأساليبها االستالبية تقهر الطفل وتستلبه ومتنع عليه 

واالبداع وتعمل على تطويعه وترويضه وتدفعه إىل دوائر السلبية والقصور والعطالة واجلمود ثقافيا 

 وإنسانيا. 

ويأتي دور العوملة الثقافية عرب أكثر أدوات القهر فتكا بالعقل واإلنسان لتجهز على الطفل 

عقلية وروحية يف األطفال ثم تعمل حياة ثقافة ومصريا، إنها جتهز على ما تبقى من ومض 

بوسائطها على اختزال األطفال إىل ركام مهزوم من امليول البدائية اليت حتول الطفل إىل 

فالعوملة ال تشكل وعي الطفل . جمرد كيان ساذج حتركه نوازع االستهالك والشهوة والرغبة

البدائية وتقتل يف العقل الغريزية  فحسب بل تهندس منظومة إدراكه للوجود وتولد فيه امليول

كل إمكانيات النظر والتحليل والتأمل املنطقي والقدرة على التفكري املنظم. ألن السيطرة على 

 البشر تبدأ بالسيطرة على عقوهلم ونوازع تأملهم وتفكريهم وهنا يكمن منتهى اخلطر. 

مهزومة متهد املعاناة الوجودية للطفل يف جمتمع متخلف بأساليب تربوية مدمرة وثقافة 

للعوملة وتأتي العوملة فتجهز على ما تبقى من أثر يف اإلنسان بوصفه جوهرا إنسانيا. فثقافتنا 

بوصفها ثقافة متخلفة تضعف يف الطفل إرادة الوجود وإمكانيات اإلبداع والعوملة جتتث البقية 

 الباقية إن كانت هناك بقية يف اإلنسان. 

ي يداهم الطفل وهو عرب الطفل يداهمنا ويداهم حضارتنا ومع حجم املعاناة وحجم اخلطر الذ

ووجودنا ما تزال بقية أمل وبصيص أنوار يف نهاية النفق. وإمكانيات اإلنسان يف اخلروج من 
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املآزق ال حدود هلا ألن العقل ال ميكن أن يسجن إىل األبد. فرهان التغيري والتأثري يف معادلة 

 يبقى قائما. الوجود احلضاري أمر ممكن وحمتمل و

يف حلكة هذا الظالم احلضاري ويف زنزانة هذا احلصار الوجودي الذي يعانيه الطفل العربي 

فالبداية يف توجد إمكانية النهوض وقلب املعادلة. الذي ميتلك القدرة على التجاوب والنهوض. 

ول الثائرة ونهوضنا احلضاري جيب أن يبدأ بومض العق اإلنسان ومن اإلنسان يف الطفل والطفولة

 . اليت ميكنها أن تغرس روح التغيري والعمل والفعل واإلبداع يف اجتاه بناء اإلنسان اجلديد

ويف رحلة البحث عن خمرج حضاري وإنساني حنن مكرهون على تفكيك بنية التخلف 

ودراسة عوامله، وبالتالي ويف هذا السياق حنن ملزمون بدراسة العوملة كظاهرة تارخيية، ال ينفع 

رمجها أو قدحها وذمها. وعلى األثر توجد لدينا إمكانية واسعة يف إعادة النظر بأساليب تربيتنا 

 رير الطفولة من عوامل مجودها وختلفها. للطفل وحت

وبقي أن نقول بأن الرتبية اليت تسود يف جمتمعاتنا ما زالت تعاني من هيمنة أسطورية ملفاهيم 

وتصورات أشبه باخلرافات واألوهام، وأنه جيب علينا إزاء هذا التحدي أن حنقق ثورة يف 

املفاهيم اليت تتصل بالطفولة وتربية األطفال، وعلينا أن نقتلع كل األعشاب الضارة وخضراء 

وهي تربية تقليدية ن اليت نبتت يف تربة الرتبية اليت ننهجها حاليا يف تربية األطفال. الدم

تدمر وتؤذي وتقتل وتضعف وذلك بدال من أن تبين وتصلح وحتيي وتقوي، ألنه يف الرتبية 

. ومعيار البناء الصحيح كل ما ال حييي مييت وكل ما ال يبين يهدم: احلديثة حكمة تقول

ديثة هو الوعي والوعي العلمي بأصول الرتبية احلديثة ومفاهيمها واجتاهاتها وفقا للرتبية احل

 ونظرياتها وأسسها السيكولوجية.

وتأسيسا على ما سبق ميكن القول بأنه يتوجب علينا حنن العرب، يف مطلع هذا القرن 

 احلادي والعشرين، من مفكرين وسياسيني وعلماء وكتاب ودارسني، أن نوجه طاقة احيائية

تنويرية يف اجملتمع تسعى إىل محاية األطفال من كل أشكال االغرتاب واالستالب وإىل 
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حتصينهم ضد خمتلف أشكال التحديات احلداثية اليت تداهمهم دون رمحة يف زمن التحديات. 

 وغين عن البيان أن هذا الطموح اإلنساني ينطلق من اعتبارين أساسيني: 

حيث يتوجب علينا أن نؤكد من جديد بأن  ة عينها:اعتبارات ذاتية يف الطفول -أوال 

الطفولة جيب أن تكون غاية بذاتها، ال بل جيب أن تكون غاية الغايات ونهاية كل طموح 

إنساني يف جمال الرتبية والتعليم، وهذا التوجه ينبع من اعتبارات أخالقية وإنسانية ودينية 

 ووجدانية تتجاوز حدود كل وصف وتصنيف. 

: فالطفولة تشكل نقطة انطالق كل حماولة عتبارات حضارية وإنسانية ونهضويةا –ثانيا 

نهضوية أو حضارية، ألنها كما أسلفنا، تشكل العمق االسرتاتيجي يف اجملتمع واحلياة، 

والطبقة األعمق يف التكوين اإلنساني، ولذلك فإن أي حماولة للنهضة باجملتمع ال تأخذ هذه 

نى باإلخفاق والفشل، وبالتالي فإن أي حماولة أخرى تنطلق بعيدا عن التوجه بعني االعتبار ستم

هذه املرحلة لن حتظى بأي جناح ممكن أو حمتمل وبالتالي فإن درجة اإلخفاق تكون أكرب كلما 

 كانت املسافة الفاصلة بني مرحلة الطفولة ونقطة االنطالق أكثر عمقا واتساعا. 

بأن الرتبية العلمية احلديثة يف مستوى الطفولة تشكل  وهنا ويف هذا السياق يتوجب أن نّذكر 

الشرط الالزب يف كل إصالح تربوي ممكن وحمتمل، وأن اإلصالح الرتبوي يشكل العمق 

االسرتاتيجي لإلصالح االجتماعي برمته، ومن هذا املنطلق جيب أن نقول بأن الرهان احلضاري 

على إجياد حتوالت عميقة وبنيوية يف لوجودنا وحياتنا اجملتمعية يتمثل يف مدى قدرتنا 

 أساليب تربية األطفال والعناية بهم وتنشئتهم وفقا ألحدث معطيات املعرفة العلمية والنفسية. 


