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 أسعد وطفة علي  –بقلم 

 

 نا علىُثُحنا على التأمل والتفكري وَتُهِرْكتنقدح احلقيقة يف مواجهة صعبة بني اإلنسان واألشياء من حيث هي مواجهة ُت "

 (. Gilles Deleuze)جيل دولوز . استجواب احلقيقة "

 

 

جتد األنساق الرتبوية العربية املعاصرة نفسها اليوم يف 

أضرمته عوملة رأمسالي قصف تكنولوجي مواجهة متوجات 

وبفعل التقدم املفرط  -، حيث تواجه اليوم فائقة التوحش

 منظومة من التحديات -للتكنولوجيا وقيم العوملة اجلديدة 

دورها ووظيفتها وبناها التقليدية كمؤسسة  تهدد الكبرية اليت

 .اإلنسانية األصيلة يف اإلنسانواملعاني والدالالت منتجة للقيم 

فاملدرسة اليوم تواجه مّد العوملة االقتصادية املدججة بأعظم 

االخرتاعات التكنولوجية اليت مل يسبق هلا مثيل يف تاريخ 

ة وبتأثري هذه الرتسان -وهذه العوملة الزاحفة ، احلضارة اإلنسانية

تفعل فعلها يف إحداث  -اهلائلة من الطفرات التكنولوجية 

النظام الرتبوي كما هو بنية تغريات عميقة وشاملة وهائلة يف 

 . احلال يف خمتلف القطاعات االجتماعية األخرى

 

ناصر وجودها وحتوهلا إىل مؤسسة تصهر ع Commercialisationاملدرسة تتعرض اآلن لعملية تسويق ف

ثقافية جديدة تقوم مبختلف أركانها على أساس الصورة الرأمسالية ملؤسسات رحبية ديدنها االستهالك 

 فإن املدرسة دخلت السوق االقتصادية العملية الرأمسالية ويف ظل هذه. والعرض والطلب واالستثمار والتسويق
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تتهافت عليه املشاريع االقتصادية الرحبية لتحوهلا إىل مؤسسة من أبوابها الواسعة وشكلت قطاعا خاما 

وهي يف دائرة هذا االجتياح تفقد يف حقيقة األمر وظيفتها اإلنسانية ودورها احلضاري كمؤسسة . رحبية بامتياز

 . منتجة للمعرفة والقيم والعقول

 يأتي امتدادا( إىل السوقحتوالت سوقية )نسبة  وهناك اليوم من يعتقد بأن ما حيدث يف املدرسة من

ولكن  .اليت سجلت حضورها يف بداية القرن املاضي( نسبة إىل املفكر االقتصادي تايلور)taylorisme للتايلورية 

ألن التغريات الرتبوية اليوم حتدث على شكل طفرات ، التصورات التايلوريةيتجاوز حدود ما حيدث اليوم 

وره يف شأن تفوق ما ميكن تصاليت ، الثقافيةتصدعات إىل حالة من الوتؤدي  ،للمجتمعة تقصم البنية الرتبوي

رات يف عامل الصناعة والتكنولوجيا واملال والطفاهلائلة حتت تأثري التحوالت ، املصري القادم للحياة الرتبوية

  .لعوملة تتحرك بتيارات هائلة التدافع كسمة عامة من مسات احلضارة اإلنسانية املعاصرة ،االقتصادية

اليوم تمثل ت للرتبيةاإلشكالية املعاصرة ميكن القول بأن  وإذا أردنا التحديد املوضعي بصورة أكثر وضوحا

ن وأن املدرسة تعاني م ،تفرض وجودها على خمتلف جوانب احلياةاليت معايري السوق االقتصادية يف هيمنة 

لسوق اترتسم واضحة يف معرتك اليت والدالالت زحف تسويقي حيوهلا إىل صورة سوق رأمسالية بكل الصيغ 

إنها تتحول تدرجييا إىل سوق استهالكي يعتمد مبدأ العرض والطلب والربح . املتواترة فعالياتهالرأمسالي ب

وهي يف دائرة هذا التحول تفقد جوهرها وقيمها ودورها اإلنساني احلضاري كمؤسسة منتجة ، واالستثمار

 . للقيم والضمائر والنفوس والعقول

 الرتبوية امد عمار يتصدى للعوملة ح
ا التحوالت الساحقة اليت فرضته إزاء هذهالعرب الوقوف على مجار الصمت مل يستطع املفكرون الرتبويون 

ودقوا له ناقوس  ،ملواجهة هذا اخلطر الداهمواستنفروا  التحدي املواجهة هذ نفروافالعوملة يف جمال الرتبية 

وملة اليت تصدت فكريا للعبني النخب الفكرية العربية ومن . يف مواجهة عوملة رهيبة شديدة التوحش اخلطر

ن الرتبية عبوصفه أكثر املفكرين العرب محاسة للدفاع حامد عمار  الكبريالعربي الرتبوي املفكر جنم يتألق 

بداع إيوظف عبقريته الرتبوية يف ن أواستطاع عمار يف نضاله هذا  ،ومصائبها حتديات العوملة إزاءوالتعليم 

 إميانا منه بأن الرتبية هي املعقل األخري للحضارة اإلنسانية ،أكثر األعمال الفكرية نقدا للعوملة وصونا للرتبية

 . املتدفقة بالعطاء

كان وما زال حاضرا يف ومن يتابع األعمال الكثرية الكبرية حلامد عمار سيجد بأن هذا الرجل الشامخ 

املخاطر د ضكرس جانبا كبريا من حياته للدفاع عن الرتبية يف مصر والعامل العربي وهو الذي الشأن الرتبوي 
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يف عامل املعرفة والعوملة وامليديا واالنسحاق اإلنساني أمام عجالت العوملة املادية تهدد وجودها الكربى اليت 

 . اجلارفة

مبا ينطوي مأخوذا ال بد له أن يقف يف حمرابه بقامته الشاخمة وم عن حامد عمار وعندما يتحدث املرء الي

يف معرتك  وتشكيلهيف بناء اإلنسان ودورها برسالة الرتبية ُصقل إميانا  أخالقيعليه شخصه الكريم من تدفق 

"شيخ  ـبعمر الشباب مذ كان يف وال غرابة أبدا يف أن يلقب عمار . اإلميان باحلضارة والقيم اإلنسانية العليا

العجب  وليس من، له على ما قدمه من عطاءات فكرية كبرية يف مصر والعامل العربي تقديرا "الرتبويني العرب

إىل  وأن يتحول، ربي بطابعه اإلنساني واألخالقيعنوانا للفكر الرتبوي العصورته الرجل يأخذ هذا  أبدا أن

 . لنبيلةبكل املعاني اإلنسانية ا متدفقًا وعطاًء وأنسنًة عرب مجااًلمنارة تتوهج يف عقول املفكرين الرتبويني ال

ففي  ،، ويف تكوينه اإلنساني تتضافر التناقضات النبيلة  يف شخص حامد عمار تتعانق املفارقات اجلميلة 

ــه يقع   ــخص ــداد الكرميةالتوّحش ــيخ املفكرين، د بني األض ــويف ميدان العمل ، فهو يف مملكة الزمن ش  يد س

ــباب يرتدي  مملكة الفكر النقدي ، ويف املبدعني املنتجني ــباب، وشـ ــيخوخة تعتمر الشـ أمري النقاد، أنه شـ

ــيخوخة ــاني يفيض حكمة ، حكمة الش ــع اإلنس يف  حتىويبدع ، العملحتى يتعب يعمل ، ويتدفق بالتواض

ــايا أمته     ، الذي تتوقف فيه حركة اإلبداع     زمن ال  از غدا بامتي   تى دون كلل أو ملل ح  الرتبوية  ويتابع قضــ

 . على حّد سواء يف مصر والعامل العربيرمزا من رموز الفكر الرتبوي النقدي احلر األصيل 

ولد  .شباباتألقا وفيزداد يرتد يف الزمن املارد الذي ، ميتطي صهوة الشبابالذي  شيخالحامد عمار هو 

 كان يفإذ  حلة الشبابهذا هو حامد عمار، شيخوخة ترتدي ، متدفقا باحلياة  شيخا حكيما وميوت شبابا

 يفحاضرا من يعرف حامد عمار سرياه وبعنفوان الشباب، مأخوذا حبكمة الشيوخ متدفقا كل مراحل عطائه 

اه متدفقا فرت، يغشى الندوات ،  حيضر كل اجللسات، والندوات والفعاليات الفكرية يف كل مكاناملؤمترات 

ن فيفيض على احلضور م، يهتم بأعظم األمور وبأكثرها بساطة ،يناقش الكبري والصغري،العطاءباحليوية و

ن يريد ومويف التواضع له شأن! ، فيغدق عليهم بغمر املعاني والدالالت، حمبيه ومريديه باألمل واالبتسامة

ن يأتي إىل اخلالق الذي يعانق الشموخ واإلحساس العظيم بالكرامة جيب عليه أأن يعرف معنى التواضع 

وتراه  ،وعّزةوجربوت أكثرهم مشوخا ه ّنحتى لتحسبشاخما أمام العمالقة واجلبابرة شيخنا الكبري عمار لرياه 

نى الحنرجال ولو كان التواضع  ،وكأن التواضع واحملبة قد جتسدتا يف الرجلطالبه ومريديه وزمالئه بني 

ه وفية التواضع ويتدثر مبعانيه. حليرتدي لك وهو وكيف ال يكون ذ  وقار واحرتامخبشوع وحامد عمار  أمام

 ميتثل قول الشاعر :
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 طواها لقبض مل تطعه أنامله ----تعلم بسط الكف حتى لو أنه 

 تعطيه الذي أنت سائله -----تراه إذا ما جئته متهلال كأنك

يف كل  مشرقفهو حاضر يف مصر بطوهلا وعرضها  ،وفيما يتعلق باإلنتاج العلمي واملعريف فحدث وال حرج

يتدفق معرفة ويومض  ،فهو هنا وهناك يف اآلن الواحد، ومتألق يف خمتلف أقطارهمكان يف العامل العربي 

 . ويتوهج بفلسفته الرتبوية اليت تتميز بطابع العمق والشمول، علما

رية الكبعن حامد عمار بقامته فحدث  يف مصروعندما تريد احلديث عن الشأن العام الرتبوي والسياسي 

اليت فرضت نفسها يف خمتلف مستويات احلضور النقدي والغرية الوطنية القومية على التعليم والرتبية يف 

إنه حامد عمار الذي مل يرتك مشروعا تربويا أو قرارا يتعلق بالتعليم أو سياسة ما مل . العامل العربيمصر ويف 

، هاداتتعقيهذه السياسات وتدافعت جملدات ويبدي رأيا فكريا فيها مهما تضخمت وينقدها يقرؤوها ويفندها 

يف  التوغوضامينها مل ارصد كل امللفات للنظر يفوهو دائم االستعداد  ،ويقظ بقلبه ،بعقلهحاضر دائما فعمار 

 . معانيها

زبدته، ومن أخذ من الشيخوخة حكمتها، ومن الشباب تدفقه، ومن املعرفة نكهتها، ومن التواضع 

النقدي  اختذ من الفكروُشِغَف بالعدالة شغف الزاهدين، فاإلميان قيمته العليا، آمن باحلرية إميان العارفني، 

لتأمل ا يف اومن املوضوعية منهج ،التفاعل مع احلياةيف طريقة ومن التواضع  التفكري والعمل، يف له منهجا 

، ومجع بني هذه اخلصائص والسمات ليشكل منها مجيعها ، آمن باهلل واحلرية واإلنسانوالنظروالتفكري 

 لوحة إنسانية فريدة جبماهلا وسحرها وأنسها وتدفقها بكل املعاني اإلنسانية اجلميلة .

 : واإلجناز الوعود بني الرتبوي اإلصالح عوملة
ني جغرافيا الصراع ب يرسم عمار (عوملة اإلصالح الرتبوي بني الوعود واإلجناز): يف كتابه الرائع املوسوم

لها ويقف باملرصاد الفكري لكل املخاطر اليت تشك ،يف مصر والعامل العربيمقتضيات العوملة ومطالب الرتبية 

 . العوملة على األنساق الرتبوية واألخالقية واإلنسانية

لكبري، صفحة من القطع ا 373 يف (يقع كتاب حامد عمار )عوملة اإلصالح الرتبوي بني الوعود واإلجناز

يستعرض عمار خالصة جتربته العريضة ويف هذه الصفحات . 2212وهو من إصدارات الدار املصرية اللبنانية 

مار عوال ريب أن . الرتبوي يف جمال الفكر الرتبوي الناقد للعوملة وتداعياتها وخماطرها وجنونها وتوحشها

من على مدى النصف الثاني من القرن جيمع يف هذا الكتاب خالصة حكمته الرتبوية اليت امتدت يف الز
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على امتداد ستة عقود مفعمة بالعمل والفكر والعطاء  :يأ ،العشرين والعقد األول من القرن احلادي والعشرين

 . والنشاط

يتضمن الكتاب تسعة اقسام رئيسة يتضمن كل قسم منها نسقا من املقاالت واملوضوعات اليت تتصل 

العامل العربي يف سياق التحديات الكربى اليت يفرضها التطور اهلائل جملتمع باإلصالح الرتبوي يف مصر ويف 

 . العوملة وامليديا واالتصال

ومن يتأمل يف هذا الكتاب سيجده لوحة فنية نقدية جتتمع فيها أنساق اهلموم وتفاعالت الواقع الرتبوي 

  .والتآمر على القيم اإلنسانية الكربىالعربي يف معرتك التحوالت الطاغية للعوملة واملال والقوة والشهوة 

مل يغفل عمار يف هذا الكتاب أي قضية تتعلق بأوضاع الرتبوية وهمومها وحتدياتها ومشكالتها يف مصر 

وهو يف كل خطورة من خطوات املنهج الذي اعتمده يف تناول هذه القضية . والعامل العربي على حد سواء

حدودها وأبعادها وجتلياتها، ومن ثم ينتقل ليحدد اآلثار السلبية حيدد معامل املشكالت الرتبوية ويرسم 

ويف  .املدمرة لكل قضية من القضايا احليوية للتفاعالت الرتبوية يف خمتلف املستويات ويف معظم االجتاهات

والتحليل احلكيم العميق للقضايا الرتبوية يطلق عمار التنبيهات والتحذيرات ويقرع نواقيس  دائرة التبصر

وهو ال يكتفي بذلك بل حيدد السبل والوسائل واحللول الذكية اليت ميكن أن تعتمد يف مواجهة هذه . اخلطر

  .املشكالت وتلك التحديات اليت تفرضها اإلصالحات الرتبوية يف خضم التحوالت الكبرية للعوملة

ويف العامل العربي، يف هذا الكتاب جند حامد عمار يقظا لكل ما جيري على الساحة الرتبوية يف مصر 

 كاحلارس األمنيويأخذ مكانه  ،يراقب ويرصد وينتظر ويتأمل ،يتابع كل األحداث اجلارية يف هذا امليدان

 وما أن حيدث أمر يف، ، فما أن يصدر قرار تربوي حتى يكون له باملرصادوهمومها على قضايا الرتبيةاليقظ 

علينا برؤيته النقدية ليحدد لنا املخاطر الكربى لكل إصالح جمال الرتبية يف مصر أو العامل العربي حتى يطل 

 . أو قرار تربوي يتخذ يف خضم هذه التحوالت

لناقدة ويعتمد كل املنهجيات ا ،الرتبويةوالفنون الوسائل الفكرية أمجل يستخدم عمار  ،ويف مواقفه النقدية

، التورية و ، مبدعا يف التلميحيف الرمزيالتوظ، متألقا يف يف فن التهكم الرتبويالرائع أسلوبه فيتجلى ، 

ل يعرض الرتبية واألجياحّيا لكل ما من شأنه أن  اصارم اإذا اقتضى األمر نقدوالتصريح فن اإلقحام خبريا ب

وهو ال يتورع يف خمتلف املواقف عن مهامجة القرارات الرتبوية اخلاطئة اليت ميكنها أن . واإلنسان للخطر

 . أو يف أي موطن عربي املعاني اإلنسانية يف مصرتدمر القيم واألخالق و
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يف كتابه هذا يرتسم حامد عمار بوصفه اإلنسان املصري البسيط الذي ينتمي بتكوينه الطبقي إىل شرائح 

حيث  ،الريفي املصري األصيلاإلنسان  فهو ما زال حيمل يف قلبه وروحه هموم ،الفقراء والفالحني يف مصر

اليت قدمت حامد عمار ابنها البار هدية للرتبية واملعرفة  ،القرية املصرية الصعيدية اهلادئةولد ونشأ يف سلوا 

 ،راحلياة يف مص إلنتاجيبدي عمار حرصه على الرتبية بوصفها حقال ويف هذا املضمار . يف مصر العظيمة

 .وعلماء ومفكرين كثرالذي أكرم مصر بعظماء عيد هذا الصوكأنها حقل من حقول قريته الرائعة الوادعة يف 

وهو ال يتورع أن يفديها بأغلى ما لديه  ،عمار الرتبية يف مصر بعرقهوكما هي عالقة الفالح باألرض يروي 

أحوال الشجر وأوضاع الثمر يراقب حييا ووعمار فيها  ،فالرتبية حقل من العطاء املقدس. إذا اقتضى األمر

صر ملى مستقبل عوقلقه مبديا خوفه على األجيال رض ، والعبلهفة الفالح وخوفه الذي يشتد على األرض 

 . سواء بسواءوالعامل العربي 

 : وهمزاته الكتاب مجاليات 
هذا فنا نقديا مجيال مزجه بأسلوبه األدبي الرائع يف تناول القضايا الرتبوية  يبدع حامد عمار يف كتابه

صفحاته اجلميلة مبا تفيض به من علم ومعرفة إىل درجة ال يستطيع فيها القارئ أن يغادر الكتاب وأن يرتك 

وذكاء وخربة وحكمة يوظفها مجيعها يف استكشاف ابعاد احلياة الرتبوية ومالبساتها يف عصر مرعب وخميف 

 ومدمر. 

بسلبها  ،هلا وما عليها االذي عنونه اإلطار املرجعي للعوملة يتناول عمار العوملة مب يف القسم األول

ىل اإلنسان إتوظفها يف إفناء القيم وحتويل دمار قوة وبكل ما تنطوي عليه من  ،جبنونها وجمونها ،وإجيابها

بعاده النزوية املادية املدمرة فلم يبق فيه إال مالمح شهوة للسلطة واجملد أمتقلصا إىل اغرتابية يائسة حالة 

 . واملال والقوة والفسق والفجور

ساعية إىل بناء    يتمثل تربويا يف أنفجوهر العوملة  سان ع ساق متنوعة من الفعاليات املنظمة ال لى منوال اإلن

قد فرضــت على األنســاق و. مطالب الســوق الرأمسالية اجلديدةالقيم واملعايري اليت حتكم اجتاهات احلياة و

ضارية مذهلة تفوق حدود اخليال يف      والعاملية الرتبوية العربية  ضها حتوالت ح صريية كربى تفر حتديات م

ــالجم التحوالت احلضاااارية الائلة تص تصااادع مرع  يف وأدت هذه  ال التكنولوجيا واملعلوماتية واالتصـ

ــدع املتواتر تتعرض أغلب هذه ، خمتلف التكوينات التقليدية للوجود اإلنسااااني وحتت تأثري هذا التصــ

فة تأخذ اليوم        . التكوينات لالنهيار واالختفاء من دائرة الوجود    ــ ورة انفجارات  صاااارفالتغريات العاصــ
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هذه تؤدي إىل       تكنولوجية ومعرفية تتابع وتتعاق        ها  وتتواتر يف متوجات مرعبة، وهي يف زخم حركت

 ويف ظل هذه التموجات والتصــدعات اليت. تفجري العامل التقليدي برمته وحتويله إىل أنقاض حضــارية بائدة

هتز بدورها وتتداعى وتتســاقط وبدأت تفرضــها عوملة متوحشــة زاحفة بدأت األنســاق الرتبوية التقليدية ت  

 . تبحث هلا عن تكوينات متجددة تسمح هلا باالستمرار يف عامل يرجتف باالهتزازات املدمرة

فالتغر جيري يف اجملتمع واحلياة املعاصرة على تيقاعات أسطورية، ومعامل احلياة تتحرك وتتغر    

منظومات قيمية جديدة تستجيب ملتطلبات هذه ويف عمق هذه التحوالت اخلارقة تتشكل ، مبقاييس ومضية

ــدعات اهلمجية تولد . يتوقف فيها جنون التغر والتحولاملرحلة اليت ال  ومن جديد ويف دائرة هذه التصـ

أنساق تربوية جديدة على أنقاض هذه اليت تتصدع وهي والدات عسرية وصعبة ولكنها تشكل أنظمة جديدة 

ــتهالك                 قادرة على التجاوب مع التحركات اخلاطفة لقيم عوملية جديدة متجددة قائمة على معايري االســ

 . والربح والشهوة والسلطة

ل هذه التحوالت الكربى اجلديدة جيد النظام الرتبوي نفســـه يف مواجهة خطرة مع اآلثار النامجة  ويف ظ

وقد حتّتم على الرتبويني أن يتحســـســـوا أهمية هذه التغريات الكونية . هلذه التحوالت ذات الطابع الكوني

زاز كنولوجيا االتصــالية إىل اهتلقد أدت املعلوماتية اجلديدة وثورة الت. املذهلة اليت تشــهدها احلياة الرتبوية

ــورة مرّوعه  ــقوط النماذج الرتبوية التقليدية بصـ ــ. املركزية الرتبوية وسـ ها ويف ظل هذه التأثريات اليت تفرضـ

على تيقاع هذه التحوالت النوعية     اجيري االعتقاد بأن األنظمة الرتبوية التقليدية قد ختتفي كلي        العوملة  

إلنســــانية، وتلك اليت تفرضــــها التقنيات الرتبوية واملعرفية اجلديدة يف اليت تشــــهدها املعرفة ا العميقة،

 . خمتلف امليادين

أن األنظمة الرتبوية التقليدية عاجزة كليا عن تقديم تجابات            ويف معرتك هذه التحوالت الكربى يبدو   

ستؤدي إىل تقليص دور وفرص    . قدمية لتحديات جديدة صاالت  سات التعلي   فعوملة املعلومات واالت س مية  املؤ

وهذا يعين أنه جيب على األنظمة التعليمية والرتبوية . وتضعها يف موضع اخلطر فيما يتعلق بأدائها التقليدي

املعاصرة أن تستنفر طاقاتها لتواجه حتديات معقدة تتعلق بوضع إنساني جديد ومرعب يقتضي ضرورة العمل 

 . اجهة واملناورة يف خمتلف االجتاهات وامليادينعلى بناء منظومات فكرية جديدة قادرة على املو
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 : حنب الورد لكننا حنب القمح أكثر 
يبني لنا و. يتناول عمار أوضاع التعليم ومشكالته يف ضوء حتديات العوملة ،يف القسم الثاني من الكتاب

إننا  ور: املأث بالقوليركز على أساسيات الوجود اإلنساني ممتثال ثم . أن التعليم ليس حياديايف هذا املقام 

 :فاإلصالحات كما يراها تأخذ طابعا شكليا حتت شعار يطلقه بالقول. حنب الورد لكننا حنب القمح أكثر

 . تصالحات تصالحات لكنها قليلة الربكات

ــميف هذا   ويبني عمار  ــاوية فاقدا ملرجعياته القيمية وموجهاته               أن  القســ عامل اليوم يعيش حالته املأســ

ساوية تتكاثف وتشتد وطأتها يف األنساق الرتبوية املعنية بإنتاج القيم      ويرى أ ،األخالقية ن هذه الوضعية املأ

فالتحديات اليت تفرض نفســها على الرتبية والتعليم تتصــف بدرجة عالية من اخلطورة . وتوليد املرجعيات

، صـــورة، والثورة املعلوماتية وتربز هذه التحديات يف تدفق ال، واألهمية يف عصـــر العوملة واحلداثة املتقدمة 

والطفرات املتقدمة يف جمال اإلنتاج العلمي والتكنولوجي، والتحوالت العميقة والشـــاملة يف خمتلف جوانب 

وهي مجيعها تشكل قصفا ثقيال يهز أركان البنى واملؤسسات الرتبوية التقليدية اليت     احلياة وجتلياتها، 

صوى لكي تتمكن من احلفاظ على دورها  وتطور  يتوج  عليها أن تثّور تمكانياتها فعالياتها إىل احلدود الق

 . ووجودها ووظيفتها يف اجملتمع

 : على مبدأ احلق والعدالة يف ترسيخ التعليم
ــايا التعليم بني مفارقات اخلطاب والواقع القساام الثال يف  ــدد على هذا التفاوت، يتناول عمار قض  ويش

اول قضايا  كما يتن، القليلة وأصحاب الدريهمات الكثرية الكبري بني األغنياء والفقراء بني أصحاب املليارات  

ثم يرســم لنا القول الفصــل يف التعليم الذي يرتبط بالتمويل بوصــفه الطاقة . جلد الذات والتنافس مع الذات

 .  العربياحليوية للنهوض بالتعليم يف مصر والعامل

ــايا تكافؤ الفرص   يف القسااام الرابعو ــدد على قضـ ــايا احلق والعدالة يف التعليم ويشـ يتناول الكاتب قضـ

ــر ويف العامل العربي ــة الدميقراطية اليت تكون للجميع  . التعليمة يف مص ــياق باملدرس وينادي عمار يف هذا الس

شكالية العوملة اليت      وهو يف . بغض النظر عن خمتلف التنوعات االجتماعية والعرقية صدى إل سياق يت هذا ال

 ويطالب الدولة املصرية بأن تشكل قوة  . تضع دميقراطية التعليم يف موازين العرض والطلب والقوة واالصطفاء  

 . حقيقية حلماية مكتسبات الشعب الرتبوي بعيدا عن زحف العوملة وتغوهلا املرعب
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صــاب جمانية التعليم وهو أبســط حقوق اإلنســان يف وضــمن دائرة هذا التغول يشــري عمار إىل مســألة اغت

وينظر إىل هذا االغتصاب بوصفه كارثة وصدمة يعرب عنها بأبيات شعرية شهرية للشاعر         . اجملتمع املصري 

 : حافظ ابراهيم أبدعها يف رثاء سعد زغلول غذ يقول

 أم هل ُزلِزَل اهلرم ض النيُلهل ُغيِِّ     وحيكمو: قالو: دهت مصر دهيا

 إذن لقد مات سعدا وانطوى العلم .     قلت وحيكمو. قالوا: أشد وأدهى

فيه املال  لوتلك هي مصيبة مصر أن يقضم حق أبناء الفقراء واملسحوقني يف جمانية التعليم يف عصر تغوّ       

 . وهيمنت فيه قوة السوق فلم يبق لإلنسان بقية كرامة أو وجود

 هذا وهنا ويف. التعليم بوصفها قاعدة للسالم االجتماعي   اطيةيتناول الكاتب دميقر ويأتي القسم اخلامس 

ــم يتحدث عمار عن جمانية التعليم والعدالة الرتبوية الغائبة ويكثف النداء من أجل التعليم اجملاني               القســ

 . بوصفه ضرورة حيوية وتارخيية لتقدم اإلنسان واحلضارة يف مصر

 ال ننساها .تجاوز املأساة ون التعليم اجلامعي:الفساد يف 
سم  سادس من الكتاب  يفرد عمار الق ضات     ال ضايا التعليم اجلامعي ويركز على املفارقات والتناق لتناول ق

ــر  ــر العربية مص ــاع  . اليت تأخذ مكانها يف مدار احلياة اجلامعية يف مجهورية مص ــف لنا الكاتب أوض ويص

وهول  القارئ مع الكاتب حبجم املأســاةاجلامعات املصــرية مقارنة مبا جيري يف اجلامعات الغربية فيشــعر 

 . الواقع

صة والعامة فيما يتعلق     سار يتناول عمار عددا من املفارقات املذهلة القائمة بني اجلامعات اخلا ويف هذا امل

باإلنفاق ودورة الســـوق ثم يتعرض ملســـألة اختزال كليات الرتبية وخفض ميزانياتها وخفض عدد امللتحقني 

 . يه النظام التعليمي بنقض عشرات األلوف من املعلمني املؤهلني يف مصربها يف ظروف يعاني ف

الكاتب صـــور الفســـاد يف التعليم اجلامعي وبيع القطاع العام   ويف القسااام الساااابع من الكتاب يتناول

ــوه التعليم وتدفع به حنو اهلاوية  ــكليا يتعلق باالعتماد  . واإلصــالحات اليت تش ــارا ش ــالح يأخذ مس فاإلص

ــايا اجلوهرية للتعليم اليت األكادمي ي واالمتحانات ونظام القبول والكوادر التعليمية وهل ال يتطرق إىل القضــ

ــورة للتزييف الرتبوي يف . تتعلق باإلنفاق والبنية التحتية والتأهيل ــالحات هي صـ وهذا يعين أن هذه اإلصـ

ــالحات تاجملتمع  ــالح امع يف جوهرها تعارض وهي إصــ ــاياها عميق يف بالرتبوي الإلصــ نية التعليم وقضــ

 . ساسيةألا
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سرقات العلمية          صغر يف التعليم اجلامعي الذي يتمثل يف ال ساد األ صور الف سم   ،ويتناول عمار يف هذا الق

ضمائر    ، امللخصات اخلارجية ، الغش يف االمتحانات ساطة احملسوبية بيع ال سائل املاجستري    الو ، وكتابة ر

شهادات املزيفة    صول على ال سرقات الكربى عن    ل ليحدثم ينتق. واحل ساد األكرب الذي يتعلق بال ثنا عن الف

طريق التعهدات يف املباني املدرسية وتوريد الكتب والتجهيزات وبيع األراضي املدرسية واستخدام النفوذ يف     

عمليات االلتحاق اجلامعي وتسليم املناصب العلمية ملن ليسوا أهال هلا وبناء اجلامعات اخلاصة والرتخيص      

 . وفق عموالت سياسية مالية كبرية هلا

دع وخيوض يف مناذج عبثية للثانوية العامة وب للبح  يف قضايا التعليم الثانوية  وخيصص القسم الثامن  

إشكالياته  و ويف النهاية خيصص القسم التاسع واألخر لقضايا البح  العلمي    . التطوير والفساد يف الثانوي 

القسم يتحدث عن إشكالية املوازنة العليمة واإلنفاق على البحث العلمي    ويف هذا. يف مصر ويف العامل العربي 

ــر والعامل العربي عامليا ــتوياته يف مصـ كما يتعرض للنصـــب واالحتيال والتزييف يف ، الذي هو يف أدنى مسـ

ــداقية األرقام اخلادعة يف البيانات الرمسية حول التعليم العالي  ــح مص ــص. البحث العلمي ويفض  كما خيص

جانبا من هذا القسم للحديث عن اللغة العربية وأوجاعها وهمومها واحتضارها يف خمتلف مستويات التعليم    

 العالي واجلامعي يف مصر كما هي احلال يف العامل العربي .

 استنتاجات فكرية عامة 
ــر املتدفق باجلدة واملغايرة واحل             . داثة حيرك كتاب عمار أوجاع املربني العرب وهمومهم يف هذا العصــ

ــدمات الثقافية واجملتمعية للعوملة   ف ــدع وتتداعى حتث تأثري الص ــرة تتص ــاق الرتبوية العربية املعاص  .األنس

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

ســار إلنســانية يف مفاعات احلضــارية لواالندتفرضــها طبيعة التحوالت التكنولوجية الزاحفة للعوملة اليت 

ــدمات  أما اجملموعة األخرى من. حركتها وتطورها سااياسااية عنصاارية تسااتهد   فتتمثل يف حركة الص

صمد يف وجه ال          سالمية ت ضن ثقافة عربية ت صفها العمق احلضاري الذي حيت ذوي  تالرتبية العربية بو

سالمية احلضاري الذي تواجهه   س . الوية العربية اإل صهيونية اليوم أن      ومل ت سة األمريكو سيا تطع ال

تفريغ الثقافة العربية اإلســالمية من مضــامينها احلضــارية ومن ثم العمل املنظم على هدم ســعيها إىل ختفي 

مشاعر االنتماء العروبي واإلسالمي وبناء مشاعر النقص والقصور والتبعية واالستسالم واخلضوع يف الشخصية          

س      سية لل سا سيا واجتماعيا         العربية كمقدمة أ سيا صاديا و سالمية اقت شعوب العربية اإل يطرة على مقدرات ال
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سريى بكل األدلة اليت تفرض           . وثقافيا سبتمرب  شر من  سية فيما بعد احلادي ع سيا ساحة ال ومن يراقب ال

بأن الرتبية العربية أصبحت مستهدفة ومستهدفة يف العمق والصميم وسرى بأن اإلدارة العاملية      نفسها  

صفها احلصن احلصني للثقافة          يدة اجلد سر والعلن بو ضها يف ال سعى تص تطبيع الرتبية العربية وتروي ت

 . العربية اإلسالمية واملعقل األخر لطموحات اإلنسان العربي يف معركة الوجود واملصر

 النامجةويف ظل هذه التحوالت الكربى اجلديدة جيد النظام الرتبوي نفســه يف مواجهة خطرة مع اآلثار 

أن يتحسسوا أهمية هذه   كما فعل حامد عمار وقد حتّتم على الرتبويني . هلذه التحوالت ذات الطابع الكوني

ــهدها احلياة الرتبوية          لقد أدت املعلوماتية اجلديدة وثورة التكنولوجيا        . التغريات الكونية املذهلة اليت تشــ

ذه التأثريات ويف ظل ه. الرتبوية التقليدية بصورة مرّوعه االتصالية إىل اهتزاز املركزية الرتبوية وسقوط النماذج

اليت تفرضها العوملة جيري االعتقاد بأن األنظمة الرتبوية التقليدية قد ختتفي كلية على إيقاع هذه التحوالت 

يف  ةالنوعية العميقة، اليت تشهدها املعرفة اإلنسانية، وتلك اليت تفرضها التقنيات الرتبوية واملعرفية اجلديد   

 . خمتلف امليادين

دور األنسااااارت الرتبوية يف مواجهة املّد التارخيي     يؤكدون  قلما  املفكرين العرب يالحظ املهتمون أن و

للعوملة بتحدياتها املختلفة من جهة وللتحديات الثقافية التطبيعية من جهة             واالندفاعات احلضااااارية     

ورهني اخلطاب احملضــة ني املقاربات الثقافية وهذا يعين أن البحث يف قضــايا العوملة ما زال ســج. أخرى

ــادي  ــاق وفعاليات بعيدة عن حقل البحث             ، اخلاص االقتصــ وما زالت الرتبية مبا تنطوي عليه من أنســ

ــد والتحليل العلمي وذلك على الرغم من األهمية الكبرية اليت تتميز به  ــي والرصــ عامل  الرتبية يف اوالتقصــ

 . حلضارات أو نهاية التاريخالصراعات والتحديات يف عصر صدام ا

شكل عمق ف  شكل   جوهر تكوينهاوالثقافة  الرتبية ت ضا للوجود  وهي ت ساني  ناب  وحصنا منيعا يف اإلن

ــها عوملة جارفة طاغية                     وهذا يتطلب من   . وجه التحديات الثقافية والتارخيية واالجتماعية اليت تفرضــ

ــارب والتيارات أن يأخذوا بعني ا     ألهمية واالعتبار الدور الثقايف للرتبية يف إعداد       املفكرين من خمتلف املشــ

 . اليت يبشر بها زمن العوملةاالجتياحات اجملتمع للصمود يف وجه 
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 : يف مواجهة التحديات
ــق هذه املواجهات اخلطرة، إن اخلطوة األوىل اليت جيب أن تتخذ ــاع األنظمة ، يف نســ تكون يف إخضــ

ــات واألحباث    ــق هذه . العلمية النقديةالرتبوية العربية للدراســ ني أن الباحثيرتتب على  األحباثويف نســ

، وأن يرمسوا حدود وأبعاد املشــكالت اليت يشــخصــوا مواطن القوة والضــعف يف بنى هذه األنســاق الرتبوية 

ها       يات اليت حتيط ب حد ها والت حة          . تواجه ــ ية واضــ ــورات علم ية األمر تصــ ها قدموا يف ن وعليهم أن ي

ــرتاتيجيات تربوية ع ــهدها السـ ربية متقدمة تأخذ يف مقدمة اعتباراتها التحوالت اجلهنمية املرعبة اليت يشـ

 . العامل يف خمتلف ميادين الوجود مبا ينطوي عليه هذا الوجود من ختوم وحدود وأنساق

وهذه النقلة احلضارية النوعية يف تاريخ اإلنسانية مبا تنطوي عليه من إشكاليات وحتديات تضع الباحثني 

رين يف مواجهة إشكالية مع طبيعة التغريات اليت فرضتها التغريات احلادثة يف مستوى احلياة واملفك

اليت تتعرض لتحوالت جوهرية وبنيوية غري  ،االجتماعية برمتها والسيما يف جمال األنظمة الرتبوية القائمة

يف  معامل التغريات احلادثة ويف هذا السياق تأتي حماولتنا هذه إللقاء الضوء على بعض. مسبوقة على اإلطالق

والكشف عن حجم التحديات اليت تواجهها املدرسة بوصفها مؤسسة ، األنظمة الرتبويةاملدرسة وجمال 

البوتقة اليت يتشكل فيها اإلنسان يف حركته احلضارية منذ أقدم حيث كانت دائما  منتجة للمعاني إنسانية

 . األزمان

هذه املرحلة التارخيية الصعبة بهجماتها وحتدياتها وصراعاتها أكثر   إن األسئلة املصريية اليت تطرحها   

صى  سه يف هذا املقام   ، من أن حت سؤال اجلامع الذي يفرض نف هو: كيف ميكن للرتبية العربية أن ، ولكن ال

وكيف ميكنها أن تتمثل روح العصــر وتنطلق باإلنســان العربي واجملتمع ؟ تواكب هذا املّد احلضــاري املذهل

 . فاق إنسانية حضارية حرة ومعطاءةحنو آ

 : خالصة عامة
يتناول حامد عمار يف كتابه هذا خمتلف اإلشكاليات والتحديات اليت يواجهها التعليم يف مصر ويف العامل 

ويشكل هذا الكتاب موسوعة جامعة ملختلف القضايا الرتبوية احليوية يف مصر يف خمتلف مستويات . العربي

ه وال بأس يف القول أن الكتاب ميتلك يف ذات. رؤية نقدية ألوضاع التعليميشكل عامة  التعليم والعمل بصورة

 . على نظرية متكاملة يف النقد الرتبوي ألوضاع الرتبية يف مصر والعامل العربي
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وميكن القول يف النهاية أن الكاتب املبدع حامد عمار يكشف خفايا العملية الرتبوية يف مصر ويفضح هذا 

واعتقد جازما بأن هذا الكتاب يشكل ضرورة تربوية حيوية جلميع . الكبري بني العوملة اجلافة والتعليمالتواطؤ 

 . هؤالء الذين يرغبون يف فهم أعقد املشكالت الرتبوي يف العامل العربي

 -ربملفكرين والنقاد الرتبويني العشيخ ا -ويف هذا املقام يسرني أن اوجه التحية الكربى لشيخ الشباب 

الذي ما انفك يقاوم ويناضل بالفكر والعمل والكلمة من أجل تربية اكثر عدال وأكثر أنسنة وأكثر إميانا بالقيم 

 . العليا لإلنسان واإلنسانية يف ظل عوملة جارفة متوحشة ال تبقي وال تذر

ئيس علي عاشور رالدكتور األستاذ ويف هذا املقام أريد أن اوجه كلمة شكر وتقدير إىل األخ والصديق العزيز 

 قراءته نقديا إثراًءومكنين من هذا الكتاب  حترير جملة الطفولة العربية الذي منحين فرصة االطالع على

من أجل النهوض باإلنسان والعقل العربي يف عصر أظلمت األصيل وإحياًء للفكر الرتبوي للثقافة العربية 

ن ميف مواجهة صعبة مع األشياء اإلنسان  وتضع"عوملة نزوية مادية تقض مضاجع اإلنسانية يف ظل ختومه 

ملفكر الفرنسي اعلى حّد تعبري  حيث هي مواجهة ُتْكِرُهنا على التأمل والتفكري وَتُحُثنا على استجواب احلقيقة

 . جيل دولوزالفذ 

 

 


