
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُ ُُفيُالداخليةُالنزاعات  ولية،ُالخارجيةُالحروبُمنُأثًراُوأبعدُخطًراُأشدُ ُدولةُأي  ُالنزاعاتُقامتُسواءُالدَّ

خلخلُألنهاُسياسية؛ُأوُِعرقيةُأوُدينيةُألسباب ُُت  ضُالمجتمعُبنيان  حدتهُ.ُوتقو  فُو  ُتلكُأخطرُمنُوالتطر 

دُفهوُالنزاعات، ُُالتعليمُكانُهناُومنُية،اإلنسانُوالكرامةُوالرخاءُاألمنُيهد  ام  ُدونُوالحائل ُُاألمانُِصم 

 .انتشاره

ىُوقد ُُأدَّ احلُمنطقةُفيُالتعليميةُالسياساتُإخفاق  ُُاإلفريقي،ُالسَّ ُمدارُعلىُالمتراكمةُواإلحباطات 

دُنزعةُبروزُإلىُعقود، لماني،ُالرسميُالتعليمُعلىُالتمر  ُغيرُاإلسالميُالدينيُالتعليمُعنُوالبحثُالع 

ينُبينُماُفوضىُذلكُعنُونشأُكومي،الح لمانيُاإلسالميُالعربيُالتعليم  اُالرسمي؛ُوالع  ُالوضع ُُزادُممَّ

ُُتعقيًدا  استفحااًل.ُواالضطراب 

هات  ُمتعارضة توجُّ

فُمكافحةُ ُكانتُإذا ماتُبرامجُمنُلعددُهدًفاُباتتُالتطر  ولية،ُالمنظَّ ُفإنُواليونسكو؛ُكاإليسيسكوُالدَّ

دوى القةُحيويةُعلىُتعتمدُراتالمبادُتلكُج  ُالتيُالبرامجُعلىُاعتمادهاُمنُأكثرُ ُوالمجتمعُالدولةُبينُالع 

ذها ساتُهذهُتنف   .المؤسَّ

ُُوال هجُتعتمدُالجودةُعاليةُ ُالتعليميةُالمقاربةُأنُريب  ف،ُمكافحةُفيُالناعم(ُ)النَّ ُُالتطر  ُالحكوماِتُُولكنَّ

القاتُعلىُلحفاظلُونعومة؛ُبلطفُالنهج ُُهذاُدائًماُتستخدمُال ُاألهدافُوتحديدُالثقةُوزيادةُالع 

فُإنُإذُالمجتمع؛ُفيُمحاوريهاُمعُالمشتركة هاُللِعيان،ُدائًماُتظهرُالُالتعبيرُمنُأنواًعاُللتطر  شُولكنَّ عش  ُت 

م،ُأثناءُفيُالناسُبعضُأذهانُفيُغالًبا واُأنُدونُمنُالتعل   .تماًماُذلكُيع 

حول ُُماُوغالًبا ُتعالجُالُالتعليميةُالبرامج ُُهذهُأنُترىُألنهاُاإلسالمي؛ُالتعليمُبرامجُتنفيذُندوُالدولةُت 

اُالوطنية،ُالقضايا قُممَّ ذهبُالطرفين،ُبينُماُالفجوةُ ُيعم  يُوقدُالثقة،ُوي  ُفرصُضياعُإلىُالتنافرُ ُهذاُيؤد 

ل رةُالعناصرُمعُالتواص   .الدولُمستقبلُفيُالمؤث 

احلُبلدانُممعظُفيُالتعليمُأنظمةُ ُتكافح هاتُلتوحيدُاإلفريقيُالسَّ ينُبينُالمتنافسةُالتعليمُتوج  ُرؤيت 

ين دُالتيُاإلسالميةُالعربيةُالتربيةُتعتمدُ ُاألولىُمتعارضتين؛ُتربويت  نش  مُاالرتقاءُت  اُبالمتعل  ُمنهُأكثرُروحيًّ

ا، خرىُوظيفيًّ  .ستقبلالمُوتحسينُالتنميةُفيُالغربيُاألوروبيُالتعليمُعلىُتعتمدُواأل 

بُالتعليميةُالسياساتُصياغةُأنُالمعروفُومن رُللواقعُدقيًقاُتحلياًلُُتتطلَّ ياقات؛ُولألط  ُلتحديدُوالس 

 التربية علوم في وباحث مفتش

 خمة سيدو

   وقائي  إصالحي  تعليم نحو

احل منطقة  في  السَّ



 

 

راتُتعترضها،ُالتيُالمشاكل رعيةُإلضفاءُبدَُُّوالُاألفضلُ.ُنحوُتعديلهاُوإمكانيةُتصاحبها،ُالتيُوالتطو  ُالشَّ

التُعلى ُُأنُالدراسيةُالمناهجُمجالُفيُالدولةُتدخ  صاغ  ُُت  رةُالناشطةُالجهاتُمختِلفُمبادرات  ُوالمؤث 

قةُواإلستراتيجياتُالسياساتُلتحديد ُالتوافقُمقدارُوإنُوالمواءمةُ.ُالتنسيقُمعُبالبرامج،ُالمتعل 

دُالتعليميةُاإلصالحاتُفيُاالجتماعي اُيحد  دوىُجزئيًّ ُوتغييرهاُ.ُإيقافهاُضرورةُأوُالتعليمُأنظمةُاستمرارُج 

ُ قُالُهذاُولكنَّ احل؛ُبلدانُمعظمُفيُيتحقَّ جُالتيُللقضاياُتوافقيُبرنامجُلغيابُالسَّ رو   .الدولةُلهاُت 

 البرامج بناء

 :هيُمراحل ُُبثالثُعموًماُالتعليمُبرامجُبناءُيمرُ 

اُاستثماًراُبوصفهاُالبرامجُفائدةُوفيُالسياسي،ُالِخيارُفيُالنظرُ  .1  .مستقبليًّ

القةُتحديدُ  .2 مينُبينُالع  ب،واُالمعل   . المدرسيةُالمناهجُوتأليفُلطالَّ

قنيُالمجالُإلىُالسياسيُالمجالُمنُباالنتقالُالتنفيذ؛ُمرحلة .3  . والتعليميُالت 

يُأنُخافًياُوليس ُُدونُتنافسُفيُماضيانُوالرسميُالدينيُالتعليمُنظام  ُُوهوُبينهما،ُتنسيقُأي  ُتنافس 

كُحسابُعلى  .الوطنيُالتماس 

بُنمُكبيرةُفئةُ ُاليومُوينتظم احلُدولُطالَّ ُُأنُدونُاإلسالميُالعربيُالتعليمُفيُالسَّ ُُللدولةُيكون  ُأي 

ُُأنُودونُالتعليم،ُجودةُعلىُمباشرُإشراف ط  نية؛ُاالجتماعيةُالمنظومةُفيُلدمجهمُتخط  ُوهذاُوالِمه 

وقعُمما ز،ُالفقرُبراثنُفيُالشبابُمنُكثيًراُي  و  ُالمتطرفة،ُالدينيةُللجماعاتُسائغةُلقمةًُُويجعلهمُوالع 

ُ واُمثاًلُُالسنغاليُالشبابُفبعض  ةُبسببُحرامُبوكوُجماعةُإلىُانضم   .بالدهمُفيُوالكسبُالعملُآفاقُقلَّ

ي  المستقبل تحدِّ

مُمن سلَّ تيِنُُللمدرسةُأنُبهُالـم  تين؛ُمهمَّ ُُأوالهماُأساسيَّ ةُالمعرفةُالطفلُإكساب  ُستكونُالتيُالعامَّ

ته دَّ اُإعداًداُالمستقبلُرجلُإعدادُ ُوثانيهماُالتعليمُ.ُهوُوهذاُالمستقبلية،ُحياتهُفيُع  ا،ُنفسيًّ ُوسلوكيًّ

تانُهاتانُوتندرجُالتربيةُ.ُهيُوهذه عُإطارُفيُالمهمَّ ُُألنُالمستقبل؛ُنحوُالتطل  قُقرارُأيَّ ُبالتعليمُيتعلَّ

رُمهما رُأوُصغ  ُُهوُكب  ُُقبلُبناءُعمليةُ ُفالتعليمُللمستقبل،ُاستشراف   .شيءُأي 

روُ ُوال ُُأنُغ  ُُالتربيةُ ُتسبق  ةُفيُوالتدريبُالتعليم  ُيكُوأنُواألولوية،ُاألهميَّ ُاالهتمام؛ُصميمُفيُاإلنسانُون 

ُأوُاليومُإنسانُاإلنسان؛ُعنُلديناُالتيُالفكرةُعلىُيعتمدُ ُأنُ»يجبُريفاليُبولُيقولُكماُشيءُكلُألن

هُأنُيجبُاإلنسانُبناءُوإلعادةُالمستقبل«ُ.ُإنسان ْنِسن  ؤ  ُُاإلنسانية،ُالنزعةُ ُفيهُرُ نطو ُُأيُن  ُكلَُُّونولي 

 . البشريُالمالُلرأسُاالهتمام

حُوالتعليم ُليسُإنهُالمستقبلُ.ُإلىُبهُترتقيُحقيقيةُثقافةًُُوتمنحهُاإلنسان،ُتبنيُتقنيةًُُيصبح ُُألنُمرشَّ

ُُبلُميتة؛ُألشياءُ ُعقيًماُاستحضاًرا فءُحويمنُجيل،ُإلىُجيلُمنُينتقلُالذيُاإلبداعيُللدافعُاستكشاف  ُالد 

علةُفهوُوالنور؛ حافظُأنُالتربيةُعلىُيجبُالتيُالش  هاُعليهاُت  ي  نم   .وت 

كُالدمجُأهدافُعلىُالتربويةُالخططُتشتمل ُُأنُينبغيُهنا،ُمنُوانطالًقا الم،ُوالتماس  عادُوأنُوالسَّ ُي 



 

 

ةُتثبيتُفكرةُليتجاوزُ ُاإلسالمي؛ُالعربيُالتعليمُأثرُتقويم ويَّ ُُأنُإلىُوالعقيدة،ُاله  اُعاماًلُُيكون  ُمستقبليًّ

ُالحياة،ُحكمةُ ُالدينيُالتعليمُمنُيجعلُألنهُالسالم؛ُإلرساءُضروريُِخيارُ ُوهذاُالمـ ستدامة،ُالشاملةُللتنمية

ُبمجتمعهُاإليجابيُواالرتباطُسبحانه،ُبخالقهُوالوثيقُالصحيحُاالتصالُعلىُقادًراُاإلنسانُكانُفإذا

رُالذات،ُعلىُاالنطواءُعنُبنفسهُوينأىُعنده،ُماُأفضل ُُيعطيُفإنهُومحيطه، راتهُويسخ  ُلخدمةُقد 

 .البشرية

 اإلصالح ضرورة

ب ُفيُوالتربيةُالتعليمُمنظوماتُإعمارُوإعادةُ ُإصالحي،ُتفكيكُمنهجُاعتمادُ ُبالتعليمُالنهوضُيتطلَّ

احل؛ُمنطقة سُعدمُإنُإذُالسَّ عُعلىُقدرتهُوعدمُالعصر،ُروحُمعُالتعليمُتجان  ُاالجتماعية،ُالتالتحو ُُتوق 

ر ُمنُعددُفيُالتعليمُأنظمةُتوازنُالختاللُالرئيسةُاألسبابُأحدُ ُالثالثة،ُاأللفيةُجيلُتفكيرُطرقُوتطو 

 . اإلسالميةُالدول

ةُالحاجةُ ُتأتيُهناُومن ُالمستقبلُأجيالُاهتمامُجذبُعلىُوالقادرةُالمناِسبةُالوسائلُامتالكُإلىُالملحَّ

م، ياتُمواجهةُعلىُقادرةًُُلتكون ُُوالمهارات؛ُفةالمعرُواكتسابُبالتعل  ُوالتداعياتُالجديدة،ُالتنميةُتحد 

فُلظاهرةُالخِطرة ُُالُالتيُوالطائفيةُواإلرهابُالتطر  دُتنفك  وادةُبالُتتمدَّ  .ه 

ولىُأنُمنُبدَُُّالُاإلصالحُإطارُوفي هُ ُي  ة؛ُعنايةًُُوالفكريُالدينيُالتوج  فُألنُخاصَّ ُإلىُالمفضيُالتطر 

هةُقراءةُعلىُعادةًُُيقومُإلرهابا كُفيُالشبابُإليقاعُالدينية؛ُللنصوصُمغلوطةُمشوَّ ر  ُالتطرف،ُش 

 :يأتيُماُيفرضُوهذاُسليمةُ.ُدينيةُمعرفةًُُامتالكهمُعدمُباستغاللُواإلرهاب،ُالعنفُعلىُوتحريضهم

1. ُ لمانيُالدينيُالتعليمُبينُحوارُتنظيم   . والع 

2. ُ ُالعقلُبناءُعلىُالقادرُالعلميُوبالمنهجُاالجتماعية،ُالعلومُادئبمبُاإلسالميُالعربيُالتعليمُدعم 

ليمُالنقدي  . السَّ

3. ُ احلُمنطقةُفيُالتعليمُأنظمةُجميعُاستيعاب  ُُالسَّ ينيُالتعليم   .الرشيدُالد 

4. ُ ُُالمواطنةُلبناءُالدينيةُالمواردُاستخدام   والمؤاخاة.ُالتسامحُروحُوبث 

 

 


