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�إدماج مفاهيم العروبة وال ُبعد العربي
يف مناهج التعليم العام
ّ
مقدم للمؤتمر الحادي عشر لوزراء التربية والتعليم العرب
السياسات ودورها في تحقيق الهدف الرابع
من أهداف التنمية المستدامة ،التعليم 2030
مملكة البحرين  6ــ  7نوفمبر 2019

�أعــــــده
بتكليف من مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج
الدكتور خالد بن �إبراهيم العواد
رئي�س دار م�سارات للدرا�سات والتطوير

تمهيـــــد

غاية أي نظام تعليمي هو إعداد الطالب للحياة التي يعيشها يف بيئته ومجتمعة واملجتعات
املحيطة به وصوالً إىل مجتمعه اإلنساين العاملي األكرب .وهذا يتطلّب تقديم تعليم نوعي ج ّيد مناسب
تحرض يف منظومته فكرة إعداد الطالب للحياة ،ومعلوم أ ّن التعليم النوعي ميثّل ق ّوة لألمم والشعوب،
تظل عمليّات تطوير التعليم وتجويده والسعي نحو
وأنّه يع ُّد معيا ًرا صادقًا لتق ّدمها ورقيِّها ،ولذلك ّ
رفع كفاءته ومخرجاته شغالً شاغالً للمسؤولني عن نهضة الدول وتق ّدمها ،ففي التعليم األجود تكمن
وحل املشكالت ،ومواجهة التح ّديات ،والتطلّع دامئًا نحو املستقبل.
عمليّات تفادي الصعوبات ّ

وهذه الحقيقة التي تؤكّدها شواهد املايض والحارض أردت أن أضعها أمام أنظار هذا املؤمتر
املوقّر الحادي عرش لوزراء الرتبية والتعليم العرب ألم ّهد بها يف تقديم هذه الورقة التي يسعدين
أن تكون حول (إدماج مفاهيم العروبة والبعد العريب يف مناهج التعليم العام) وهو املوضوع الذي
رشفني به مكتب الرتبية العريب لدول الخليج للحديث فيه ،وأشكره أن أتاح يل هذه الفرصة التي
ّ
يسعدين أن تأيت بعد أن أنجزنا يف دار مسارات للدراسات والتطوير دراسة للمكتب كلّفنا بها ــ من
املتخصصة للمكتب بالشارقة بدولة اإلمارات
خالل املركز الرتبوي للغة العربية وهو أحد املراكز
ّ
العربية املتحدة ــ حول ”إدخال مفاهيم العروبة والبعد العريب يف مناهج اللغة العربية بدول
املكتب” .واملوضوع الذي نحن بصدده جدير باالهتامم ،وما أحوجنا إليه اليوم يف إطار املنظّمة
العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،تلك املنظّمة العريقة التي غايتها ”التمكني للوحدة الفكرية بني
أجزاء الوطن العريب عن طريق الرتبية والثقافة والعلوم ،ورفع املستوى الثقايف يف هذا الوطن حتى
يقوم بواجبه يف متابعة الحضارة العاملية واملشاركة اإليجابية فيها” .ولذلك فهي تسعى عرب برامجها
ومرشوعاتها نحو النهوض بأسباب التطوير الرتبوي والثقايف والعلمي والبيئي ،كام تحرص عىل تنمية
اللغة العربية والثقافة العربية اإلسالمية داخل الوطن العريب وخارجه ،وم ّد جسور الحوار والتعاون
بني الثقافة العربية والثقافات األخرى يف العامل ،كام أصبح لها دورها يف العمل عىل رفع مستوى
املوارد البرشية يف البلدان العربية من خالل خططها االسرتاتيجية والتي يسعدنا أن كان لنا رشف
التكليف بإعداد الخطة االسرتاتيجية الحالية لها ( 2017ــ  )2022وكان هدفها الرئييس ”تحقيق
طموحات الوطن العريب يف بناء اإلنسان القادر عىل معايشة عرصه ،واملمتلك للمعارف واملز ّود
باملهارات والقيم التي متكّنه من بناء ذاته واملشاركة الف ّعالة يف تنمية مجتمعه ووطنه”.
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وتجيء هذه الورقة ــ التي نحن بصددها ــ يف وقت نستشعر فيه جمي ًعا األه ّمية البالغة
لتنمية الشعور واإلحساس لدى الناشئة باالنتامء إىل أ ّمتنا العربية وترجمة ذلك إىل سلوك إيجايب
لديهم من خالل ما نق ّدمه لهم داخل املدرسة باعتبارها املكان الوحيد الذي يجمع أبناء األ ّمة
طيلة سنوات عمرية مه ّمة يف حياتهم ،وينبني عليها ما يؤث ّر يف تشكيل شخصياتهم وتحديد
ميولهم وتو ّجهاتهم يف الحياة ،وهنا تأيت أه ّمية الدور املتنامي ملناهج التعليم العربية يف صياغة
الشخصية السويَّة القادرة عىل أن تفي بواجباتها نحو أ ّمتها العربية ،عىل أن تراعي يف ذلك
الحلقات املتع ّددة لالنتامء يف مستوياتها املختلفة والتي تبدأ بحلقة تعزيز االنتامء الوطني الذي
يربط الفرد بوطنه الذي يعيش فيه ويشعر برشف املواطنة وواجباته نحوها ،ومن ث ّم يتواصل
االنتامء مع األرسة الكبرية يف الوطن العريب واإلسالمي ليشعر أ ّن هذه األرسة الكبرية تجمعها
سامت مشرتكة وعوامل توطَّدت منذ أقدم العصور ،وليس بإمكانه االنفصال عنها بل إ ّن مصريه
مرتبط بها ،وأ ّن هذه األرسة متتلك من عنارص الق ّوة ما يكفل لها املنعة يف مواجهة التح ّديات التي
تح ّدق بها ،وأ ّن أ ّمته العربية متتلك من القيم اإلنسانية الرفيعة ما يضمن له خري الدنيا واآلخرة،
ومن بينها القيم التي يفرضها التعامل اإليجايب الراقي مع اآلخرين مبا يقوده بإيجابية نحو الحلقة
األوسع من االنتامء للحلقة األكرب وهي املواطنة الكونية والتي يُع ُّد بها الطالب للتعايش فيها
مستشع ًرا مسؤولياته يف التعامل األجود مع غريه من بني البرش املختلفني عنه دي ًنا وفك ًرا وثقافة
املتغيات واملستج ّدات والتط ّورات املتالحقة التي يشهدها العامل يف مختلف مجاالت
ويف إطار
ّ
التقنية واالتصاالت ،واالقتصاد والسياسة والثقافة والفكر وغريها من املجاالت ،وذلك سع ًيا إىل
العيش يف سالم ويف تفاعل ب َّناء مع اآلخرين باعتبار السالم مبفهومه الشامل قيمة إنسانية ُمثىل
ومبدأ من مبادئ الحياة اآلمنة املطمئ ّنة عىل كوكب األرض.
عم يسبقها أو
وانطالقًا من ذلك فإ ّن عمل ّية بناء الهوية واملواطنة العربية ودعمها ال تت ّم مبعزل َّ
يعقبها من مراحل أو حلقات ،ويت ّم ذلك من خالل مناهج التعليم مبفهومها الشامل الذي ال يقف
عند حدود مفردات الكتاب املدريس إذا رغبنا يف تجسيد سامت الشخصية العربية وأبعادها ،املتوازنة
املعت ّزة بهويتها وانتامئها العريب ،وبناء الشخصية السويّة للطالّب القادرة عىل الوفاء مبتطلّبات املواطنة
الصحيحة يف مختلف حلقاتها ،مبا ميكّن املناهج العربية من غرس الشعور باالنتامء العريب منذ وقت
مبكّر يف نفوس الناشئة ،وهذا أم ٌر تفرضه اليوم طبيعة التح ّديات العديدة التي تواجه الوطن العريب يف
مختلف املجاالت ،والتي تجيب عن تساؤلنا ملاذا يجب اآلن أن نعنى بهذه القضية الرتبوية امله ّمة؟
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ّ
والتحديات
الدواعي

كثرية هي الدواعي والتح ّديات التي تفرض عىل املسؤولني عن الرتبية والتعليم ــ عىل
خاصة ــ االهتامم بأن تكون منظومة
املستوى العريب وعىل املسؤولني عن املناهج التعليمية بصفة ّ
املناهج التعليمية ومامرساتها عىل قدر كبري من الكفاءة والتط ّور ،لتصبح يف املستوى الالئق بها
لبناء اإلنسان العريب القادر عىل التعامل مع تلك التح ّديات التي ازدادت وتش ّعبت أخطارها
وانعكست آثارها عىل الواقع العريب ،بل وتع َّدته ــ بشكل مخيف ــ إىل املستقبل ،بحيث تس ّببت
يف فجوة كبرية بني بلدان العرب وبني بلدان الدول املتق ّدمة ،حتّى صارت تُ ثل تح ّديًا يجب أن
نحشد ملواجهته اإلمكانات والقدرات ونضع الخطط والربامج العملية التي تفي نتائجها مبتطلّبات
مواجهة التهديدات التي تحملها تلك التح ّديات ،وانطالقاً من التح ّدي األكرب يف إعداد الطالب
للحياة بدوائرها املختلفة من أرسته إىل املواطنة العاملية نطرح فيام يأيت نظرة رسيعة عىل أبرز
هذه التح ّديات:
•تحدّ يات التنمية املستدام
خاصة
تفرض مفاهيم التنمية املستدامة وبرامجها عىل املسؤولني عن مناهج التعليم بصفة ّ
ترقيتها لتسهم يف تحقيق أهداف التنمية البرشية وذلك برتجمة غايات الهدف الرابع من أهداف
التنمية املستدامة ،التعليم  2030إىل برامج عمل لضامن حصول جميع الخاضعني للتعليم عىل
”املعرفة واملهارات الالزمة لتعزيز التنمية املستدامة ودعمها من خالل التعليم من أجل التنمية
املستدامة وات ّباع أمناط العيش املستدام وأساليبه  ،ومراعاة حقوق اإلنسان واملساواة وتعزيز ثقافة
السالم والالّعنف واملواطنة العاملية وتقدير التن ّوع الثقايف ومساهمة الثقافة يف التنمية املستدامة”.
ويستتبع ذلك العمل الدؤوب عرب مناهج تعليمية تسعى إىل إكساب الطالّب والطالبات املعارف
واملهارات والقيم واملواقف التي يتطلّبها املواطنون ليعيشوا حياة منتجة يتّخذون فيها القرارات
املستنرية ،ويتولّون أدوا ًرا نشطة وطنيا وعربيا وعامليا يف مواجهة التح ّديات وحلّها من خالل
التعليم من أجل التنمية املستدامة.
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•تهديدات تواجه األمن العريب:
تتع ّرض كثري من بلدان الوطن العريب ــ منذ سنوات ــ لتهديدات تنال من مقدرتها يف الدفاع
عن كياناتها وحقوقها ووحدة أراضيها مبا ينعكس عىل األمن القومي العريب ،وقدرة أوطانه عىل
تنفيذ خطط طموحة تستفيد بكفاءة من إمكاناتها يف مختلف امليادين الحياتية عالوة عىل عدم
واملتغيات املتالحقة التي تؤث ّر عىل تحقيق األمن القومي
مقدرتها عىل التعامل مع التط ّورات
ّ
لأل ّمة العربية.
وإذا وضعنا التح ّديات املتع ّددة التي تواجه األمن القومي العريب يف االعتبار ونحن نسعى
إىل تطوير املناهج أدركنا أنّنا أمام مسؤوليات تتطلّب جهو ًدا حثيثة متواصلة لنقف بأبنائنا
من الطالّب والطالبات عىل أه ّم تلك التهديدات ومن بينها التهديد املستم ّر للمغتصب
الصهيوين لفلسطني ،ومؤامرات دول أجنبية وإقليمية القتطاع أجزاء من بعض دول العامل
العريب واجتزائها لتصبح غري عربية ،ومحاوالت بثِّ الفرقة والفوىض يف بلدان الوطن العريب،
وإدخال مفاهيم وأفكار مغلوطة يف أذهان الشباب ،وتهديدات ومخاطر أسلحة الدمار
الشامل ،عالوة عىل تهديد مصادر الطاقة ومنابع املياه ،وتهديدات ظاهرة التص ّحر بفعل
التغيريات املناخية ،وارتفاع درجة حرارة األرض ،وتهديدات األمن الغذايئ التي تواجه الوطن
العريب.
•تحدّ يات تتعلّق بالصورة الذهنية عن عاملنا العريب:
شكلت سلوكيات بعض من ينتسبون إىل األ ّمة العربية واإلسالمية صورة مغلوطة عن مبادئنا
وقيمنا األصيلة ،فال يخفى ما تس ّببت فيه الجامعات والتنظيامت الفكرية املتط ّرفة من تشويه
للصورة الحقيقية للعرب واملسلمني مام يتطلّب مواجهة حاسمة يكون ملناهج التعليم دور
فاعل فيها ملقاومة االنحراف الفكري والتص ّدي ملحاوالت تشويه الهوية العربية والثقافة العربية
اإلسالمية.
•تحدّ يات اقتصادية:
شهد القرن الحادي والعرشون رصا ًعا من نوع جديد حيث تح ّول من الرصاع األيديولوجي بني
الرشق والغرب ــ الذي عرفه العامل منذ منتصف القرن املايض ــ إىل الرصاع االقتصادي واملنافسة
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بني االقتصاديات الدولية التي أصبحت نتائجها تؤث ّر يف مختلف الجوانب االقتصادية الدولية،
خاصة ملواجهة ذلك بإعداد
وهذا يُلقي بأعبائه عىل تعليمنا العريب ،وعىل املناهج التعليمية بصفة ّ
املواطن العريب القادر عىل الخوض يف غامر املنافسة ،غري أ ّن واقعنا العريب يشري إىل تح ّديات يجب
ولعل أبرزها يتمثّل يف ضعف مخرجات التعليم
أن نتخطّاها حتّى نصبح قادرين عىل املنافسة ّ
يف تلبية حاجات سوق العمل املتط ّورة ومعالجة مشكالت البطالة ،بل ومعالجة مشكالت األمن
الغذايئ ،عالوة عىل أعباء الديون لدى كثري من بلدان العامل العريب وما يتّصل مبشكالت التصنيع
املحل ،وتحقيق التنمية الشاملة املتوازنة.
ّ
•تحدّ يات الحياة يف قرية كونية:
ظل التط ّورات
لقد أصبح الوطن العريب من محيطه إىل خليجه جز ًءا من قرية كونية واحدة يف ّ
التقنية ووسائط االتصال املعارصة التي أنتجت عامل ًا مختلفًا مل يكن معهو ًدا بأبعاده ــ من قبل ــ
يف حقول للحياة املختلفة فكريًّا وسياس ًّيا واقتصاديًّا واجتامع ًّيا ،وقد نتج عن هذه القرية الكونية
رسعة رهيبة يف نرش املفاهيم واملامرسات اإليجابية والسلبية حول قضايا متع ّددة وأصبحت عقول
األبناء معرضة للتيارات التي ته ّدد الهوية الثقافية والشخصية العربية ،وهذا يتطلّب تعامالً تربويًّا
وثقاف ًّيا واع ًيا يُه ّيئ لتحصني األبناء يف مواجهة السلبيات ،ومتكينه من تق ُّبل الجديد املفيد فك ًرا
وثقافة ومنت ًجا وسلوكًا مع املحافظة عىل ال ِقيم العربية األصيلة.
كام أنتجت القرية الكونية ظواهر حديثة ومنها حرية انتقال رؤوس األموال ،وهجرة األدمغة،
واالطالع عىل عمق الفجوة العلمية والتقنية واملعلوماتية بني الوطن العريب ودول العامل املتق ّدم
بفعل التط ّور يف مجاالت البحث العلمي وتطبيقاته ،وهذا يح ّمل مناهجنا التعليمية واجبات
وأعباء تتزايد بزيادة عمق تلك الفجوة.
•تحدّ يات تواجه عمليات الرتبية والتنشئة:
ظل التح ّديات والتهديدات السابقة مل تعد املدرسة وحدها هي املسؤولة عن الرتبية
يف ّ
واإلعداد والتنشئة ،فقد زاحمتها يف هذه املسؤولية جهات عديدة تبدأ باألرسة التي هي الحاضنة
تفش األ ّمية وانشغال هذه الحاضنة أيضً ا
األوىل لألبناء وما تواجهه من املشكالت الناتجة عن ّ
مبسؤوليات عديدة ح َّدت من قيامها بواجباتها ،إضافة للتط ّور املعارص يف وسائل اإلعالم ويف
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وسائط التواصل االجتامعي وتأثرياتها الكبرية يف عقول الناشئة ،يف الوقت الذي ضعفت فيه
املؤسسات الرتبوية العربية املعن ّية بسلوك املواطنة داخل الدولة العربية الواحدة ،عالوة
فاعلية ّ
عىل انخفاض تأثريها يف غرس مفاهيم االنتامء العريب وتنميته لدى الناشئة مبا يه ّدد الهوية
العربية.
•تحدّ ي التوازن والتعاضد بن الهويّات الصغرى والكربى:

لب التح ّديات يف وضع أمتنا العربية يف الوقت الراهن ويف
إ ّن من أكرب هذه التح ّديات بل هو ُّ
املستقبل هو القدرة عىل توازن هويّة الفرد الوطنية مع هوياته األخرى التي ينتمي إليها ،فهو
منتم إىل وطنه ّ
منتم كذلك إىل أ ّمته العربية وأيضً ا اإلسالمية .غري أنّنا نلحظ أ ّن أ ّمتنا
الشك ،لك ّنه ٍ
ٍ
العربية قد ضلَّت طريقها يف زمن مىض عندما دفعها البعض باالنتامء إىل أمم أخرى عىل حساب
الوطن وعىل حساب العروبة ،حتّى بات االنتامء اإلسالمي مثالً وبشكل مطلق ــ لدى البعض ــ
مق ّد ًما بدون توازن عىل االنتامء إىل الوطن الذي يعيش فيه أصحاب هذا التو ُّجه ،وق ُْل اليشء مثله
فيمن ق َّدم العروبة بشكل مطلق عىل الوطن! فصار لدى العامل العريب أزمة يف تعريف مفاهيم
االنتامء وتو ُّجهاتها ومساحاتها ،وما نجم عنها من سلوكيات.

الحل السحري لهذه القضية املعقّدة واملركّبة ،لكن الب َّد
و ُمع ُّد هذه الورقة ال ي َّدعي بأ ّن لديه ّ
واملؤسسات الفكرية
من التص ّدي لها بالبحث والدراسة ،و َم ْن أ ْو َل بذلك من التج ّمعات العربية
ّ
والجامعات ومحاضن الرتبية والتعليم؟!
وكل تلك التحدّ يات وما يتف ّرع منها أو ينتج عنها تجيب عن تساؤلنا الذي طرحته هذه
ّ
الورقة يف بداياتها” :ملاذا اآلن؟ ”.
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القادة العرب ّ
يدقون جرس اإلنذار

وإزاء التح ّديات والتهديدات التي تحيط بتنشئة األبناء فقد و َعى القادة العرب املخاطر التي
تتع ّرض لها هويتنا العربية ،وعملوا عىل وضع األطر الالزمة للمحافظة عليها وصيانتها من املخاطر
التي تته ّددها ،وقد برز ذلك بصورة واضحة يف إعالن الرياض الصادر عن الق ّمة العربية التاسعة
عرشة التي ُعقدت منذ أكرث من اثني عرش عا ًما يف الرياض (يومي 10 9-ربيع األول 1428هـ
املوافق  29 28-مارس 2007م) وأله ّميته يف الداللة عىل توفّر اإلرادة السياسية ملواجهة التح ّديات
ولتبي الرؤى واألبعاد
مم تضم ّنه
ّ
التي تواجه الهوية العربية نورد هنا بعضً ا ّ
(بالنص) للتذكري بهُّ ،
التي اشتمل عليها ونحن بصدد مناقشة ” إدماج مفاهيم العروبة والبعد العريب يف مناهج التعليم
العام ” يف إطار مؤمتركم املوقّر حول ” السياسات ودورها يف تحقيق الهدف الرابع من أهداف
التنمية املستدامة .” 2030
نص عليها ميثاق جامعة الدول
جاء يف ّ
نص البيان أنه ”استنا ًدا إىل األسس واملقاصد التي ّ
العربية واملواثيق العربية األخرى ،مبا فيها وثيقة العهد والوفاق والتضامن بني الدول العربية
كل أشكال
ووثيقة التطوير والتحديث يف الوطن العريب ،واستلها ًما للقيم الدينية والعربية التي تنبذ ّ
وحرصا عىل تعزيز الهويّة العربية ومق ّوماتها الحضارية والثقافية،
الغل ّو والتط ّرف والعنرصية،
ً
ظل ما تواجهه األ ّمة العربية من تح ّديات ومخاطر ته ّدد
ومواصلة رسالتها اإلنسانية املنفتحة يف ّ
بإعادة رسم األوضاع يف املنطقة ومتييع الهوية العربية وتقويض الروابط التي تجمعنا ،وتأكي ًدا
عىل الرضورة املل ّحة الستعادة روح التضامن العريب وحامية األمن العريب الجامعي والدفع بالعمل
العريب يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية والتنموية ،وااللتزام بالج ّدية واملصداقية يف العمل
ومؤسساتها.
العريب املشرتك والوفاء مبتطلّبات دعم جامعة الدول العربية ّ
فقد أعلن القادة العرب يف بيانهم حرصهم عىل العمل الجا ّد لتحصني الهوية العربية ،ودعم
مق ّوماتها ومرتكزاتها ،وترسيخ االنتامء إليها يف قلوب األطفال والناشئة والشباب وعقولهم ،باعتبار
أ ّن العروبة ليست مفهوما عرقيا عنرصيا ،بل هي هويّة ثقافية مو ّحدة تلعب اللغة العربية دور
املعب عنها والحافظ لرتاثها ،وإطار حضاري مشرتك قائم عىل القيم الروحية واألخالقية واإلنسانية،
ّ
يرثيه التن ّوع والتع ّدد واالنفتاح عىل الثقافات اإلنسانية األخرى ،ومواكبة التط ّورات العلمية
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والتقنية املتسارعة ،دون الذوبان أو التفتّت أو فقدان التاميز ،ولذلك فقد ق ّرروا إعطاء أولوية
قصوى لتطوير التعليم ومناهجه يف العامل العريب ،مبا يع ّمق االنتامء العريب املشرتك ،ويستجيب
ويرسخ قيم الحوار واإلبداع ،وتطوير العمل العريب
لحاجات التطوير والتحديث والتنمية الشاملةّ ،
املؤسسات القامئة ومنحها األه ّمية
املشرتك يف املجاالت الرتبوية والثقافية والعلمية ،عرب تفعيل ّ
خاصة فيام يتعلّق بتطوير البحث العلمي
التي تستحقّها واملوارد املالية والبرشية التي تحتاجهاّ ،
املخصصة لألطفال والناشئة ،وتدشني حركة ترجمة واسعة
واإلنتاج املشرتك للكتب والربامج واملواد ّ
من اللغة العربية وإليها وتعزيز حضور اللغة العربية يف جميع امليادين ،مبا يف ذلك وسائل االتصال
واإلعالم واإلنرتنت ويف مجاالت العلوم والتقنية ،ونرش ثقافة االعتدال والتسامح والحوار واالنفتاح،
كل أشكال اإلرهاب والغل ّو والتط ّرف ،وجميع التو ّجهات العنرصية اإلقصائية وحمالت
ورفض ّ
الكراهية والتشويه ،ومحاوالت التشكيك يف قيمنا اإلنسانية ،أو املساس باملعتقدات واملق ّدسات
الدينية ،والتحذير من توظيف التع ّددية املذهبية والطائفية ألغراض سياسية ،تستهدف تجزئة
األ ّمة وتقسيم دولها وشعوبها ،وإشعال الفنت والرصاعات األهلية املد ّمرة فيها.
واختتم القادة العرب بيانهم بالتأكيد عىل الحفاظ عىل الهويّة العربية ”إ ّن ما تجتازه منطقتنا
من أوضاع خطرية ،ت ُستباح فيها األرض العربية ،وتتب ّدد بها الطاقات واملوارد العربية ،وتنحرس
معها الهوية العربية واالنتامء العريب والثقافة العربية ،يستوجب م َّنا جميعا أن نقف مع النفس
وقفة تأ ّمل ومراجعة شاملة ،وإنّنا جميعا ــ قادة ومسؤولني ومواطنني ،آباء وأ ّمهات وأبناء رشكاء
يف رسم مصرينا بأنفسنا ،ويف الحفاظ عىل هويّتنا وثقافتنا وقيمنا وحقوقنا .إ ّن األمم األصيلة الح َّية
وتصميم ،وإ ّن أ ّمتنا العربية قادرة بإذن الله ــ حني
مت ُّر باألزمات الطاحنة فال تزيدها سوى إميانًا
ً
ت ُو ّحد صفوفها وتع ّزز عملها املشرتك ــ أن تحقّق ما تستحقّه من أمن وكرامة ورخاء وازدهار”.
–وهكذا فقد وضع القادة العرب يف إعالن الرياض مالمح املواجهة للتحدّ يات من خالل التأكيد
عىل الجوانب امله ّمة اآلتية:
–العمل الجا ّد لتحصني الهوية العربية ودعم مق ّوماتها ومرتكزاتها وترسيخ االنتامء إليها يف قلوب
األطفال والناشئة والشباب وعقولهم باعتبار أ ّن العروبة ليست مفهو ًما عرقيًّا عنرصيًّا بل هي
هويّة ثقافة مو ّحدة.
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–إعطاء أولوية قصوى لتطوير التعليم ومناهجه يف العامل العريب مبا يع ّمق االنتامء العريب املشرتك،
املؤسسات
وكذلك تطوير العمل العريب يف املجاالت الرتبوية والثقافية والعلمية ،عرب تفعيل ّ
القامئة ومنحها األه ّمية التي تستحقّها.
كل أشكال اإلرهاب والغل ّو والتط ّرف
–نرش ثقافة االعتدال والتسامح والحوار واالنفتاح ورفض ّ
وجميع التو ّجهات العنرصية اإلقصائية وحمالت الكراهية والتشويه ،باإلضافة إىل ترسيخ
التضامن العريب الفاعل وتنمية الحوار مع دول الجوار اإلقليمي وفق مواقف عربية مو ّحدة
مؤسسات حامية األمن العريب الجامعي.
ومح ّددة ،وإحياء ّ
وهكذا يبدو من آليات املواجهة التي حدَّ دها إعالن القادة يف قمتهم التاسعة عرشة ــ وهي
تختص بحفظ الهوية العربية ــ أنّها قد متاشت بعد ذلك مع ما ورد ــ بعد سنوات ــ يف الهدف
ّ
الرابع من أهداف التعليم  2030يف التنمية املستدامة.
تحديد مفاهيم العروبة والبعد العربي

ترتبط مفاهيم العروبة والبعد العريب ــ التي نسعى إىل إدخالها يف مناهج التعليم العام
بالوطن العريب مبفهوم الهوية العربية والعوامل املك ّونة لها واملؤث ّرة فيها ،وهذه العوامل هي التي
يجب أن نركّز عليها داخل املناهج ــ مبفهومها الشامل ــ ليمكننا تع ُّهد االنتامء العريب لدى الناشئة،
والعمل عىل تنميته حتّى يصبح االنتامء العريب والشعور باملواطنة العربية سمة من سامت شخصية
الطالب تتع ّهده املدرسة بالتنمية ،كام يسهل عىل قنوات التنشئة األخرى تعزيزه لديه.
•الهوية العربية
يرى علامء االجتامع أ ّن اله ّوية متثّل مجموعة من الخصائص واملالمح التي تتك ّون منها
الشخصية املتم ّيزة ملجموعة برشية مع ّينة ،وهنا ميكننا أن نلحظ بصفة عا ّمة ما يأيت:
–إ ّن العوامل الثقافية تؤث ّر عىل السلوك اإلنساين فالفرد ال ميكنه أن يعيش يف أمن واستقرار
بعي ًدا عن إطار املجتمع وثقافته وقيمه فضالً عن التفاعل االجتامعي مع اآلخرين الذي يُكسب
اإلنسان اإلحساس بهويته وقيمته وقدرته عىل مواجهة ضغوط الحياة ،والتكيف معها تب ًعا
للعوامل البيئية التي تحيط به.
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ظل هويّة جامعية مشرتكة ومصري جامعي
–إ ّن انتامء الفرد إىل املجموعات االجتامعية ــ يف ّ
برشي أو فئة اجتامعية ،حيث متثّل
أي تكتّل ّ
مشرتك ــ يشكّل العامل النفيس األه ّم يف تعريف ّ
مجموعة لها هويّة مشرتكة باملعنى النفيس ملفهوم اله ّوية ويعمل األفراد عىل املحافظة عليها
بصورة إيجابية إلدراكهم أ ّن الهويّة االجتامعية هي املك ّون الرئيس الذي تتألّف منه مجموعة
من الهويّات منها :الدينية والثقافية واملهنية والوطنية.
وإحساسا وشعو ًرا مركّ ًزا من الفرد تجاه أرسته ووطنه وأ ّمته ،فالهويّة جزء
–إ ّن الهويّة تعني وع ًيا
ً
من مفهوم الفرد عن ذاته ،ونابعة من إدراكه أنّه عضو يف جامعة تجمعها مساحة من األرض
وعوامل ثقافية وق َيمية ووجدانية تشكّل عالقات هذه الجامعة.
مهم يف تكوين الهويّة انطالقًا من أ ّن السالالت البيولوجية
–إ ّن العامل البيولوجي يؤ ّدي دو ًرا ًّ
الواحدة لها طبيعة تو ّحد أفرادها املنتسبني إليها أكرث من غريها .ولنا أمثلة يف ذلك يف الواقع
كل وحدة يف مجتمع برشي قد شكّلت عالقات مع ّينة مع بعضها البعض،
وعرب التاريخ .كام أ ّن ّ
الخاص بها ،يف إطار أهدافها وتو ّجهاتها ورؤيتها.
ونتيجة تلك العالقات ّأسست مجتمعها
ّ
•مك ّونات الهويّة العربية:

هناك مجموعة من العوامل التي ساعدت يف تكوين هويّة األ ّمة العربية وترسيخها عىل مدى
التاريخ ،وأصبحت متثّل جوانب مه ّمة يف ال ُبعد العريب الذي يجب أن تهت ّم به مناهجنا التعليمية،
وميكننا استعراض هذه املك ّونات عىل النحو اآليت:
s sالدين اإلسالمي:
ورئيسا من مك ّونات الهويّة العربية وقد ض ّم اإلسالم تحت رايته
ميثّل اإلسالم مك ّونًا ساميًا
ً
أجناسا متع ّددة ،وأصبحت رابطة العقيدة تسمو عىل ما سواها من روابط أو صالت ،وقد جاء
ً
اإلسالم مببادئه وبسامحته التي ض ّمت صنا ًعا للحضارة من مختلف األجناس ،وأتباع الديانات
األخرى ،كام أعاد تكوين الشخصية العربية عرب مجموعة من القيم الخلقية النبيلة التي تتالءم
وطبيعة البرش ــ عىل نحو غري مسبوق ــ فأخرج اإلنسان العرىب من الفردية إىل التضامن الجامعى،
رصفاته عند الغضب ،ودعاه إىل الحلم والعفو عند املقدرة،
وجعله قاد ًرا عىل التحكّم يف عواطفه وت ّ
ودفعه إىل االحتكام إىل القضاء عوضً ا عن اندفاعه نحو الثأر والفوىض ،كام أعىل اإلسالم شأن املرأة
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اس
يف املجتمع ،وجعل النساء شقائق الرجال ،وحثّ عىل التواصل والتعارف بني البرش ﴿يَاأَيُّ َها ال َّن ُ
إِنَّا َخلَ ْق َناكُم ِّمن َذكَ ٍر َوأُنث َٰى َو َج َعلْ َناكُ ْم شُ ُعوبًا َوقَ َبائِ َل لِتَ َعا َرفُوا إِ َّن أَكْ َر َم ُك ْم ِعن َد اللَّ ِه أَتْقَاكُ ْم إِ َّن
اللَّ َه َعلِي ٌم َخ ِب ٌري﴾ (الحجرات .)13 :وبذلك ارتقى اإلسالم بالشخصية العربية ،وطبع الهويّة العربية
مبنظومة متكاملة من القيم اإلنسانية ،التي أكّدت للشخصية العربية سامتها األخالقية ،وفتحت
أمامها آفاقًا جديدة يف السلوكيات اإليجابية الحميدة.
s sالعامل البيولوجي:
لعب العامل البيولوجى دو ًرا بارزًا يف تكوين الهويّة العربية عىل م ّر العصور ،فقد اهت ّم العرب
وخصص بعض العلامء العرب القدامى مؤلّفات
بنقاء أعراقهم ،حتّى إنّهم اهتموا بعلم األنسابّ ،
خاصة باألنساب ،وال زلنا نجد األرسة العربية تهت ّم بشجرة العائلة التى تتح ّدد فيها أسامء األجداد
واألباء بد ًءا من جذر مح ّدد ومرو ًرا باألغصان وانتهاء باألوراق ،ومع هجرات القبائل العربية
وانتقالها تب ًعا للظروف االقتصادية املناخية والتضاريسية ،امت ّدت رقعة الجنس العريب عىل مساحة
كبرية ُعرفت بالوطن العريب ،حيث غادر كثري من القبائل العربية موطنهم األصىل ىف شبه الجزيرة
العربية ،واستق ّروا ــ وبخاصة بعد اإلسالم ــ ىف بلدان متع ّددة ومنها بالد الرافدين والشام ،والشامل
األفريقى ،واستق ّرت القبائل املهاجرة ،وامتزج الجنس العرىب بأجناس تلك البلدان ،التي أصبح أهلها
عربًا بالتزاوج والتوالد ،وبتعلُّم اللغة العربية ،وانتقال الرتاث الثقاىف العريب واإلسالمي إليهم.
s sالعامل الجغرايف:

يس االنتقال والتواصل
متت ّد املنطقة العربية يف منطقة جغرافية واحدة ممت ّدة بال عوائق ّ
مم َّ
بني شعوب الوطن العريب منذ أقدم العصور ،وتك ّونت األرسة العربية الواحدة التي أصبح لها
تاريخ واحد وتع ّرضت لظروف واحدة ،وتك ّونت لها ثقافة مشرتكة عرب التاريخ.
s sالتاريخ والثقافة املشرتكة:
تجمع الثقافة العربية مبك ّوناتها املادية واملعنوية بني أبناء األمة العربية يف أرسة واحدة،
متقاربة يف عاداتها ،وتقاليدها ،ومنتجاتها الحضارية والثقافية ،وذلك بفعل التواصل الذي هيَّأته
الظروف الجغرافية والتضاريسية ،والوحدة املكانية ،وكذلك املراحل التاريخية املتعاقبة التي
م ّرت بها املنطقة العربية ،وأوجدت تاري ًخا مشرتكًا بني األرسة العربية مبا س ّجله هذا التاريخ من

⟧ ⟧ 13

مظاهر ق ّوة أو ضعف ،أو انتصارات وانكسارات خلَّفت وراءها منتجات ثقافية مشرتكة ،س ّجلت
تاريخ العرب ووصفت واقعهم ،ورصدت تطلعاتهم ،ولعب الشعر العريب وظائف مه ّمة يف هذه
املجاالت ،بحيث أضحى ذاكرة العرب ،ومرآة حياتهم ،وهنا أيضً ا يربز دور اللغة العربية كعنرص
أسايس يف تكوين الهوية العربية ،مهام تع ّددت مك ّونات الهوية وعنارصها.
s sاللغة العربية:
مثّلت اللغة العربية الركيزة األساسية من مك ّونات الهوية العربية ،وال يعني ترتيبها يف هذا
التناول الرسيع لعنارص تشكيل الهويّة العربية ترتيبًا حسب األه ّمية ،فاللغة العربية هى األداة
ومم
األساسية التى يتواصل بها العريب ويتفاهم مع أخيه عىل امتداد رقعة الوطن العريب وخارجهّ .
زاد من أه ّمية اللغة العربية يف تكوين الهويّة العربية واختالطها مبشاعر العريب املسلم أنّها اللغة
صل الله عليه وسلّم ،وهي
التى نزل بها القرآن الكريم ،كام أنّها اللغة التي س ّجلت س ّنة الرسول ّ
اللغة التى تت ّم بألفاظها بعض الشعائر الواجبة عىل املسلم ــ يف مختلف أنحاء العامل ــ ومنها
رب العاملني واختارها لغة لكتابه الخالد ،قال
الصالة ،فهي لغة مق ّدسة عالية الشأن ،أعىل شأنها ّ
ل قَلْب َِك لِتَكُو َن ِم َن الْ ُم ِنذرِي َن ِبلِ َسانٍ َع َر ِ ٍّب
تعاىلَ ﴿ :وإِنَّ ُه لَتَنز ُِيل َر ِّب الْ َعالَ ِم َني نَ َز َل ِب ِه ال ُّر ُ
وح الْ َ ِم ُني َع َ ٰ
فلم وصفها الله بالبيان علم أ ّن سائر اللغات قارصة عنها ،وهذا
ُّم ِبنيٍ﴾ (الشعراءّ )195 192- :
وسام رشف للعربية ،وقد حظيت اللغة العربية بانطالقتها مع ظهور اإلسالم ،فقد خرج بها ــ مع
الفتوحات اإلسالمية ــ من حدودها اإلقليمية الجغرافية الض ّيقة إىل حيث تح ّولت شعوب بأكملها
للتح ّدث بالعربية ،لتصبح لغتها األصلية بعد أن كانت تتح ّدث لغات أخرى قدمية ،وقد حدث ذلك
ىف الشام والعراق ومرص وشامل أفريقية ،وأقبل عليها كثري من بلدان العامل القديم الذين دخلوا
اإلسالم وأيقنوا أ ّن العربية لغة يُتع َّبد بها ،حيث أصبحت اللغة العربية متثل املضمون الروحي
للهويّة العربية وما ّدة ثقافتنا وحضارتنا عىل م ِّر العصور ،ولذا فاالهتامم باللغة العربية هو اهتامم
كل ما عداه من املقومات األخرى.
املعب عن ّ
بجوهر هويّة األ ّمة والرباط الجامع بني أبنائها ،واللسان ّ

ولذلك تع ّرضت اللغة العربية ألش ّد أنواع الهجوم رشاسة لكونها تُشكّل املق ّوم الرئيس للهويّة
لدى اإلنسان العريب ،واشت ّدت رضاوة الهجوم يف فرتة هيمنة االستعامر عىل الوطن العريب الذي
سعى لفرض لغته عىل أبناء الشعوب العربية ،وأمثلة ذلك كثرية ومنها هجمة الفرنسية عىل اللغة
العربية يف الجزائر واملغرب العريب ،وهجمة اإلنجليزية عىل اللغة العربية يف مرص والسودان.
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ّ
مهمة ترتبط بمفاهيم العروبة والبعد العربي
عناصر

مثَّل البعد العريب اهتام ًما لدى دول الخليج العربية فقام مكتب الرتبية العريب لدول الخليج
بإجراء دراسة ـــ كلّف بها دار مسارات للدراسات والتطوير ــ للوقوف عىل مدى اهتامم كتب
اللغة العربية بالبعد العريب ليتس ّنى إدخال مفاهيم الهويّة العربية إىل مناهج اللغة العربية
مبراحل التعليم العام ،بصفة تلك الكتب هي التي متثل أهداف مناهج اللغة العربية وتو ُّجهاتها
رصا تك ّون موضوعات ينبغي
ومضامينها وترتجمها .وقد تم ّ
التوصل يف الدراسة إىل أربعة عرش عن ً
العناية بها وتضمينها يف املناهج واالهتامم بها لتنمية الشعور بالهويّة العربية ،وت ّم ذلك عرب
استطالع رأي مجموعة من الخرباء يف دول مكتب الرتبية العريب لدول الخليج ،وذوي الصلة من
كل عنرص كام ت ّم إتاحة الفرصة
املتخصصني والباحثني ،وذلك وفق مقياس لقياس درجة أه ّمية ّ
ّ
لهم إلضافة ما يرونه من عنارص مه ّمة ،وجاءت تلك العنارص عىل النحو اآليت:
1.1الدين اإلسالمي.
2.2اللغة العربية.
3.3القيم والعادات والتقاليد العربية.
4.4األرض العربية وأقطارها وبلدانها.
5.5حضارة العرب وتاريخهم.
6.6أعالم العرب واملسلمني وعلامؤهم.
7.7التعاون العريب املشرتك.
8.8قضايا العرب املعارصة ومشكالتهم.
واملؤسسات العربية.
9.9املنظّامت
ّ
1010مستقبل األ ّمة العربية.
1111تح ّديات األ ّمة العربية.
1212العرب والعوملة.
1313الوحدة العربية.
1414الوطن.
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وقد وقفت الدراسة عىل قصور يف تناول هذه العنارص يف كتب اللغة العربية ،وإِ ْن كان ذلك
مم جعل العناية بهذا الجانب واج ًبا رضوريًّا للعناية بالبعد العريب واالهتامم
بدرجات متفاوتةّ ،
بتضمينه يف مناهجنا التعليمية.
ّ
كيف ّ
الهوية والبُ عد العربي للمناهج ؟
يتم إدخال مفاهيم

•السياسات:
تسعى سياسات التعليم يف الوطن العريب ــ بصفة عا ّمة ــ إىل بناء اإلنسان القادر عىل
ٍ
وسلوكيات تُ كّنه من بناء نفسه واملشاركة بفاعلية يف تنمية
معايشة عرصه ،واملمتلك ملهارات
مجتمعه ووطنه وأ ّمته ،وتهت ّم الدول كافّة باملناهج التعليمية لتحقيق تلك األهداف ،وتسعى من
حني إىل آخر لتطويرها لتتوافق أكرث مع تحقيق أهداف سياساتها التعليمية  .وليس املجال هنا
لتقويم نتائج تلك املساعي ،غري أ ّن املجال الذي نحن بصدده وهو إدخال مفاهيم الهويّة والبعد
العريب للمناهج يجعلنا نؤكّد أ ّن بلدان الوطن العريب فرادى وجامعات تهت ّم بدرجة أو أخرى بهذا
الجانب ،ويبدو ذلك يف املنظّمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ــ بصفتها املنظّمة الجامعة لنا
ــ حيث نفّذت خططًا ذات برامج متم ّيزة يف العناية بالهويّة العربية وما يرتبط بها من مفاهيم
رصا منها عىل تسخري الرتبية والثقافة والعلوم والتقانة املعارصة لتكون أدوات حقيقية فاعلة؛
ِح ً
ملواجهة التح ّديات التي تعرتض األ ّمة العربية ،واإلسهام يف بناء قدرات الدول األعضاء يف مجال
مؤسساتها التعليمية والثقافية والعلمية مبا يحقّق تو ُّجهاتها يف هذه املجاالت.
تطوير ّ
كام أ ّن مكتب الرتبية العريب لدول الخليج ــ الذي يجمع ع ّدة دول ــ قد جعل الهويّة العربية
واملواطَنة وتربية النشء والعناية باللغة العربية أح ّد مك ّونات الهوية العربية ضمن أهدافه التي
سعت إىل خدمتها برامج خططه املتعاقبة واسرتاتيجيته التي يقوم عىل تنفيذها ،وقد جعل البعد
العريب من أبرز املصادر الشتقاق أهداف التعليم يف دول الخليج سع ًيا لتأكيد إدراك الفرد للروابط
املشرتكة بني أبناء األ ّمة العربية اإلسالمية لغة وتاري ًخا وحضارة ومص ًريا مشرتكًا ،وأثرها يف الوالء
لأل ّمة واالنتامء إليها ،وإملام الفرد باملشكالت التي تواجهها بدواعيها وآثارها والجهود املبذولة يف
تجاوزها.
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ويف مرحلة من مراحل خطط املكتب وضع قد ًرا مشرتكًا يف املواد االجتامعية واللغة العربية
إضافة لوضع منهج شامل يف اللغة العربية أع ّده املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول الخليج يف
املتخصصة للمكتب ،ليسهم يف تحقيق وحدة الفكر واالتّجاه بني أبناء
الكويت وهو أحد املراكز
ّ
املنطقة ،وتعزيز القيم واملبادئ والعالقات االجتامعية العريقة التي متثّل مظه ًرا مم ّي ًزا ملجتمعات
متخص ًصا يُعنى باللغة العربية وقضاياها املتع ّددة ــ كام
الخليج العربية .كام أنشأ املكتب مرك ًزا
ّ
سبقت اإلشارة وهو املركز الرتبوي للغة العربية بالشارقة و ِمثل هذه التو ّجهات وغريها نبعت من
قناعات برضورة العناية بالبعد العريب يف مناهجنا ،غري أ ّن هذا املجال الحيوي يف الرتبية العربية
ظل ما تواجهه األ ّمة العربية من
ما يزال متّس ًعا وخص ًبا ويحتاج للمزيد من العمل والجهد يف ّ
تح ّديات ،وهذا يحتاج لسياسات واضحة ومحدّ دة نوجزها فيام يأيت:
تعب الهويّة العرية عن الخصوص ّية الذّات ّية
1.1االهتامم بجوهر الهويّة العربية يف املناهجّ :
فتعب عن ثقافته ،ولغته وعرقه وعقيدته وحضارته وتاريخه ،ويكتسب
للمواطن العريبّ ،
اإلنسان العريب هويّته من انتامئه ملجتمعه وأ ّمته ،غري أنّه إذا كان ميتلك الهويّة العربية
بإثبات الشخص ّية التي يحصل عليها ،وتحتوي عىل بيانات تعريفية لذاته ،مثل االسم
والجنسية وتاريخ امليالد وال ّديانة ،فإ ّن العربة والجوهر يف الهويّة العربية يتمثّل يف سلوك
متسكه بالهويّة ومحافظته عليها ،واالعتزاز مبك ّوناتها ،كام أنّه عند الشدائد
املعب عن ّ
املواطن ّ
التي تتع ّرض لها أ ّمته يزداد إحساسه العريب وانتامؤه أل ّمته العربية ويتمثّل ذلك يف شعوره
الذايت بأنّه يشرتك مع أبناء هذه األ ّمة يف مك ّوناتها وأهدافها ومصالحها  .ويف املقابل فإنّه إذا
مل يشعر الفرد بهويته العربية لسبب أو آخر يتولّد لديه ما ميكن أن نطلق عليه أزمة الهويّة،
التي تنتج عنها أزمة الوعي املؤ ّدي إىل التفكّك املؤ ّدي بدوره لكثريٍ من األزمات التي مي ُّر بها
الوطن العريب ،وهذا يفرض علينا االهتامم بجوهر االنتامء العريب وتعزيز الشعور به لدى
الناشئة وترجمته سلوكًا يف تو ّجهاتهم وأفعالهم.
2.2التوازن والشمولية يف املناهج :وارتباطًا بالخصوصية الذاتية للمواطن العريب فإ ّن تداخل
مك ّونات الهوية العربية تجعله يشعر بانتامءاته املتع ّددة بد ًءا من أرسته الصغرية وامتدا ًدا
إىل وطنه العريب الكبري ،وهنا نجد املواطن يف دول الخليج العريب ــ مثالً ــ يشعر أنّه خليجي
بكل من الخليجي والعريب واملسلم عدد من املش َرتكات
وعريب ومسلم يف آنٍ واحد ،ويجمعه ّ
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وكل واحد من هذه املشرتكات
الثقافية ،إ ّما يف الدين أو اللغة أو الثقافة أو التاريخ املشرتكّ ،
يكسب هويته بُع ًدا إضاف ًّيا ،إالّ أ ّن هويّته تتّسع لجميع تلك األبعاد ،وهذا يتطلّب من القامئني
عىل تنشئته مراعاة التوازن والشمولية التي تكفل إعداد املواطن العريب الذي يدرك واجباته
يف جميع أنواع االنتامءات انتها ًء باملواطنة العاملية التي تسيطر عىل عاملنا اليوم.

3.3ترجمة اإلرادة السياسية :والتي متثلت بصورة جل ّية يف إعالن الرياض الوارد يف هذه الورقة،
وتحويله إىل خطط وبرامج تربوية عملية من شأنها تطوير مناهجنا التعليمية ،لتتناسب مع
توجيهات القادة يف أن يصبح التعليم قاد ًرا عىل تكوين املواطن املدرك أله ّمية البعد العريب يف
حياته ،ليصبح قاد ًرا عىل اإلسهام يف تطوير ذاته ووطنه وأ ّمته ومواجهة التح ّديات التي تواجهها.
رضا بشدّ ة يف املناهج التعليمية واألنشطة املدرسية:
4.4جعل االهتامم باللغة العربية حا ً
فالعناية باللغة متثل تجسي ًدا واهتام ًما بهويّة املجتمع وكيانه ومتاسكه ،ومن املؤسف أ ّن ما
تتع ّرض له األ ّمة العربية منذ عهد بعيد انعكست آثاره عىل اللغة العربية رمز هويّة العرب،
ومم زاد من تلك التح ّديات أ ّن العملية التعليمية يف بالدنا العربية مل ِ
تعط االهتامم الكايف
ّ
للغة العربية يف املراحل الدراسية حتّى تصبح أداة للرتابط والتواصل بني الطالّب يف مختلف
مم جعل تعليم اللغة
بلدان الوطن العريب ،وأداة إلعداد املواطن املنتمي عرب ًيا وإسالم ًياّ ،
يتوقّف بدرجة كبرية عند حدود امتالك آليات القراءة والكتابة ،وبعض املهارات املتعلّقة بها،
دون االهتامم بالدور الذي ميكن أن تلعبه اللغة العربية يف تنمية الوعي بالقضايا العربية.
املؤسسات املعنيّة بسلوك املواطنة العربية ،وزيادة تأثريها يف غرس
5.5االهتامم بتطوير فاعلية ّ
تدن االهتامم بالبُعد العريب يف املناهج التعليمية.
سلوك االنتامء العريب وتنميته ملواجهة ّ
6.6تعزيز قنوات االتصال والتنسيق بني مع ّدي املناهج وسائر األطراف املعن ّيني بالرتبية والتعليم
(من معلّمني ،ومرشفني تربويني ،ومسؤويل نشاط مدريس ،وإعالم تربوي ،ومسؤويل القياس
والتقويم  ..الخ).
•املامرسات:
1.1ضامن توافر مفاهيم العروبة والبعد العريب يف املناهج التعليمية (الرتبية اإلسالمية ،واللغة
العربية ،والرتبية الوطنية ،واملواد االجتامعية) مع ضامن توفريها يف األنشطة التعليمية املختلفة.
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2.2توفري قدر مشرتك من املفردات التي تعالج موضوعات تتناول الهوية العربية والبعد العريب
يف مناهج التعليم العربية.
3.3ضامن تدريب املامرسني من معلّمني ومرشفني ومديرين ومع ّدي مناهج.
4.4ضامن تطوير أساليب تقويم تحصيل املوضوعات ذات الصلة بالبعد العريب يف املناهج وأثرها
عىل املتعلّم.
5.5التمكني الستخدام التقنيات املعارصة ووسائط االتصال إليجاد مناخ جامع لألرسة الرتبوية
العربية (من معلّمني ،وطالب.)..... ،
مقترحات مباشــرة

•املنظّامت اإلقليمية:
–تكثيف الربامج التي تهدف إىل صيانة الهويّة العربية بصفتها هدفًا أصيالً من أهداف املنظّمتني
(املنظّمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ومكتب الرتبية العريب لدول الخليج) عىل أن تتن ّوع
تلك الربامج وتعنى بعقد ورش العمل التدريبية ،وإنتاج أدلّة إرشادية تساعد مع ّدي مناهج
اللغة العربية ومعلّميها عىل سبل تأصيل الهويّة العربية لدى الطالّب.
–العناية بربامج تعزيز مكانة اللغة العربية باعتبارها حاملة للثقافة العربية وجوهر الهوية
للوطن العريب.
–دعم الهيئات العربية املعن ّية بنرش اللغة العربية يف الدول األجنبية والعناية بنرشها بني
الجاليات العربية.
–العمل عىل تصحيح الصورة املغلوطة عن ثقافة العرب واملسلمني.
والتوسع يف الرتجمة من اللغة العربية وإليها مبا
–االنفتاح عىل الحضارات والثقافات األخرى
ّ
يخدم الثقافة العربية والهوية العربية.
–التنسيق بني املنظّمتني (املنظّمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ومكتب الرتبية العريب لدول
الخليج) لوضع منوذ ٍج لتطوير منهج للمواطنة بحلقاتها املتع ّددة (وطنية ،وعربية ،وعاملية).
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متخصصة وقادرة عىل
–تب ّني برامج تُعنى بصناعة املنهج وتكوين كوادر مهن ّية وذات كفايات
ّ
بناء وصناعة وتطوير املناهج لتصبح قضايا الرتبية عىل الهويّة العربية موضع اهتامم متواصل.
ومؤسسات إعداد املعلّمني:
•الوزارات ّ

–االهتامم باملواطنة وغرس مفاهيمها يف املناهج وسلوكياتها لدى الطالب.
–مراجعة املناهج التعليمية الحالية لتضمينها معلومات ومهارات حول الهويّة العربية واالنتامء
العريب وكفايات املواطنة العاملية.
– العناية بدمج قيم الثقافة اإلسالمية الداعية إىل التسامح والوسطية واالعتدال يف املناهج
واملق ّررات املدرسية والنشاط املدريس.
–إقامة عالقات تعاون وثيق مع أجهزة اإلعالم لتعزيز برامج املواطنة بحلقاتها املتع ّددة (الوطنية،
والعربية ،والعاملية)
–إرشاك الجمعيات األهلية واملنظامت غري الحكومية يف برامج وأنشطة املدارس لتعزيز البعد
العريب والهويّة يف نفوس الناشئة.
مؤسسات البحوث:
• ّ

–االهتامم بالبحوث والدراسات التي تتناول مفاهيم العروبة وسبل تعزيزها لدى الناشئة
مبدارس التعليم العام.
–إجراء دراسة لوضع منهج شامل ومتكامل حول تضمني مفاهيم العروبة والبعد العريب يف
املناهج التعليمية مبراحل التعليم العام.
•توصيات مو ّجهة إىل مخطّطي املناهج ومعدّ يها:
–االهتامم بالعنارص املك ّونة للهويّة العربية عند صناعة املناهج وإعادة بنائها بغرض تطوير
أهدافها ومنطلقاتها ،والعناية ــ بصورة أفضل ــ بتضمينها املفردات التي تعالج عنارص الهويّة
وتغرسها يف نفوس الطالّب والطالبات.
كل مرحلة
– تنويع طرائق تقديم موضوعات الهوية وال ُبعد العريب وصورها ،مبا يتناسب مع ّ
كل مادة دراسية مع العناية باألنشطة والتدريبات
عمرية يف سنوات التعليم العام ،وطبيعة ّ
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لجعل الطالب إيجاب ًّيا يف اكتساب مفاهيم الهوية العربية والسلوك املرتبط بها.

–إعداد أدلّة إرشادية ملعلّمي اللغة العربية ،ومو ّجهي النشاط املدريس ،لالستفادة منها يف تعزيز
خاصة يف تعزيز الهويّة العربية ،وغرسها
دور املدرسة بصفة عامة ،ومناهج اللغة العربية بصفة ّ
وتنميتها يف نفوس الطالب.
–إعداد مواد إثرائية تتض ّمن مناذج مبوضوعات من شأنها تعزيز مفهوم الهويّة العربية وال ُبعد
العريب يف نفوس الطالّب والطالبات مبراحل التعليم العام ،لتوسيع مداركهم وتنمية مواقفهم
السلوكية يف هذا املجال.
–وإذ يشكر مع ُّد هذه الورقة قادة التعليم يف وطننا العريب عىل طرح مفهوم العروبة ومضامينها
م ّرة أخرى ليكون التعليم هو الصانع األ ّول لهذه الهويّة التي تتع ّرض للتجريف والتهميش
من عد ٍّو و ِمن جاهل يف الخارج والداخل ،فإنّنا الب ّد أن نتص ّدى لهذه القضية ،التي أرى أنّها
بكل ق ّوة ومهنية وإرصار عىل إعادة بلورة هذا املوضوع الذي ال ب ّد أن يبدأ باالعرتاف
مصرييةّ ،
باملشكلة وتشخيصها ،ث ّم الجرأة يف تقديم مرشوع حضاري إلصالح بيدوغوجيا تعليمنا
ومناهجها ومامرساتها ،وليكن مؤمتركم هذا هو إعالنًا عربيًّا إلعادة متكني الهوية العربية يف
تعليمنا العريب ،لتكون قادرة عىل بناء اإلنسان العريب الذي نريد يف إطار تحقيق غايات الهدف
الرابع للتنمية املستدامة  ،2030وعىل مدى املستقبل القادم بإذن اللّه.
ّ
والل املوفق
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