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 رؤية مستقبلية في اإلصالح
 (*) مسري الشاعر دكتورال

اهات بقةدو نةا ةاوات هاالتةةتعد عملية التعلم هتدف إىل اكتساب الطلبة جمموعةة نةا ااعةاوف هاا ةم ل
ك ااتعلمةةةي ليوةةةبثوا دكةةةةى اةةةدور علةةة  ا ةةةتةماو كةةةت لو ةدف إىل تعةةةدوت هت يةةة  عةةةانت هعميةةة  لسةةةةهتةةة

 .الطااات هاإلنكاانت الذاتية ا تةماواً ابتكاوايً إبداعياً خالااً 

 :المقدمة
مبثةةةةاهو  « رؤيككككت ص ا  كككك   -إشككككةاللت الت ولككككت للهككككا   ال  ككككو  »إن عنةةةةوان 

جوانب ةةةا  السةةبعة نةةا ااوتةةوعات الةةل تتةةاف الكتابةةة في ةةا إىل اال ت اتةةة هاال ةةت ىا  ي
ااختل ةةةةال إال دن ااوتةةةوعية هالتخ يةةةا علةةة  القةةةاواال تةةةدعوان لتانةةة  التكةةةىاو هاالكت ةةةا  

ت ت نباعةىر الالةةة نةا ةةةةهعليه د . «  كالرؤيت ص ا  »مبوتوع البثثال الذي وتناهل 
: انت ةة  إليةةه ااةق ةةون العةةىب نةةا التاةةخيو هاالعةةااف  لوااةةص هناةةاكله علةة  ا ةةةعدر

امةةةة )الاتوةةاةوةال االجتماعيةةة هالةقافيةةةال ي هواةةت م ااىفوعةةة إىل القمةةة العىبيةةة السيا ةةيةال ا
ال ه ةةةربعتذ هةةةذا التاةةةخيو إعةةةكالية البثةةةث هفدةاتةةةهال كةةةو  دهافق ةةةم اا ةةةمونال (تةةةون 

هتبلةةووت الىةوةةة ي . هلكةةو م واعةةوا ي نةةمتىهم نت ةة ات العةةاو هالعواةةة هتةةدايت اإلةةةال 
 .(1)لعىيبا حدةت الق ااي ا  ا ية ي العاوالل « هثيقة اإل كندووة»

تنقسةم الوثيقةة إىل دوبعةة داسةام ؛ ه لإلةةال  شكبيلت رؤيت  هتقدم الوثيقة ي ن مو ا 
                                                 

 .(يبنان.. )زواايي زوايسوعيس ، محاضر في جامعتي األباحث أكاديمي (*)

 خبيي  ميير أبييرا م   سيي   يفيي ايميي  ي ايعراييي، مميي  ا  طييرا ايممتميي  -- (CNN) دبييي، ااميياااع ايعراسيي  ايمتحيي   (1)
مييمتمر »، زوذيييم ميير  يي   زوث افسيياا  زواجتمايسيياا  زواقتصييادياا  سساسييساا  ،ايم ايعرايييا ايعييزومنظماتيي ، اة يي  ميير اييي ا   ا يي 

 . آذاا قبس  قم  تع س/ مااس 21-22ايذي أقسم بمكتب  ااسكن ا   في مصر، مر  «اا  ا ايعراي قضايا
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إلةةةال  االاتوةةاةيال اإلةةةال  اال اإلةةةال  السيا ةة : علةة  الاتيةة  تتناهلةة الوئيسةةة
 .االجتماع ال هاإلةال  الةقاي

 :يص جمال ا     السلاه -
 ت ناةةةةةةوهىها ا ةيةةةةىهور االلتزام بقيم الدميقىاطية ي جةةةةةةةون العىب تةق ومكد ااة

هال هإو ةةا  نمةةام التعدةوةةة السيا ةةية الةةذي وسةةم  ةه بن سةةةخةةالل حكةةم الاةةع  ن سةة
السةلطاتال هك الةة اايةىايت العانةة هعلة  ود ة ا حىوةة التعبة ال هةعةم حقةو   بتداهل
 .اإلنسان

ة الحات ي الد ةةةةات  العىبيةةةةة لتتماةةةة  هااواثيةةةة  الدهليةةةةهاااحةةةةت الوثيقةةةةة إجةةةةىا  إةةةةة
هحةةةول . ةايقةةةو  اإلنسةةةانال هإلالةةةة النوةةةو  الةةةل تتعةةةاوط نةةةص القةةةيم الدميقىاطيةةةة ا ةةةةيل
لةةدهل لةة   إةةةال  اام سةةات هالياكةةت السيا ةةيةال دكةةد  ةلةةو التمةةص ااةةد  هالعمةةت ا ه

 اكم اال ةةتةنائية دايً ل ةةا  ا ةةهإالطةةواواال  العىبيةةة تةةىهور إل ةةا  القةةواني اال ةةتةنائيةال هاةةواني
 .اكانت نسمياهت

 :يص اجلانب االقتصاد -
وةةةةةدت الوثيقةةةةة نمةةةةاهى خلةةةةت نتعةةةةدةرال دبىلهةةةةا ا  ةةةةاط نعةةةةدالت النمةةةةو ي الةةةةدخت 

العىبيةةةةةة ي التاةةةةةاور الدهليةةةةةةال هتةةةةةدفقات وةه  ا نةةةةةوال  هتىاجةةةةةص نوةةةةةي  الةةةةةدهل القةةةةةون ال
زاود حدر ةةةةةةطالةال هتةةةد فى  عمت كافيةال هاوت اع حدر البةةةةةةةا  ي توليةةةاإلخ ةال ه ة جنبيا

 .ال قى

هااةةةةا  ااةق ةةةةةون العةةةةىب اإلعةةةةةالن عةةةةةا خطةةةة  هاتةةةةةثة هبةةةةىان  لننيةةةةةة لإلةةةةةةال  
هاليكلةة ال هتاةةايص بةةىان  امبوخوةةة مبةةا في ةةا القطةةاع ااوةةىيال هةفةةص عالةةة  اام سةة 
لعمةةت علةة  تاةةييد دطةةى للتعةةاهن الهتمةةام بةةذان  العمالةةة هالتوعيةةاال نةةص اال هااال ةةتةماو
 ااايل بي الدهل العىبيةال هلايةر فعالية العاو العةىيب ي االنةدناف  الاتوةاةه  االاتواةي

 .لعاا ا
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 :لحول ا     االجتواعي -

 وكةةةزت الوثيقةةةة علةةة  تةةةىهور تطةةةووى نمةةةم التعلةةةيم مبةةةا وتوافةةة  هااعةةةاو  العاايةةةةال هةعةةةم
 تهال هالق ةةا  علةة  ا نيةةة ي فةةار ال تزوةةد علةة  عاةةىالبثةةث العلمةة  هتطةةووى ا ةةااتيايا

  ةةنواتال هالعمةةت علةة  تطةةووى نمةةم ت ةةما عدالةةة تولوةةص الةةةىهر بةةي ف ةةات التمةةصال هإلالةةة
التمييةةز تةةد دي ف ةةات اجتماعيةةةال هةةةيامة عقةةد اجتمةةاع  جدوةةد بةةي الدهلةةة هااةةواطا 

 .فالتزانات كت طى  لتثدود
 :لحول ا     الثقاص -

تى يخ د   ال كى العقال   إىلالدعور : ي هذا الالااقدنة احات نا بي ااق
نم سات البثث هإطال  حىايت التمص ااد ال هتدود امبطاب الدوين نا  بتاايص

اايةةةةىايت هفةةةةت  دبةةةةواب االجت ةةةةاةال هنواج ةةةةة التاةةةةدة ها مةةةةوة ي ف ةةةةم  خةةةةالل إطةةةةال 
هتدود ااناخ الةقاي  لتربكيد عل   العمت عل  تىوى ثقافة ااىدرال النوو  الدونيةال نص

هاايةةواو هاالخةةتالفال هاالهتمةةام  لل ةةة العىبيةةةال هتناةةي  التبةةاةل الةقةةاي بةةي  اةةيم اايىوةةة
 .العىبية الدهل

 ىهعات اإلةال ةةةةةةةةهدكدت الوثيقة تىهور تاكيت نىةد اجتماع  عىيب لتقييم نا
نةا  لعةاو العةىيبال عةذ جمموعةة نتكانلةةالسيا ةية هاالاتوةاةوة هاالجتماعيةة هالةقافيةة ي ا

 .ةاامعىات الكمية هالكي ي

إذا كان هذا التاخيو هاتثاً ننذ  ةنيال فلمةاذا و نةى الت ية  ده : هالتساةل ااةاو
 التااهب ااطلوب؟
إن التاخيو نوا اااةكلة إذا اذةذت القةىاوات هفقةهال إال دن الت ية  : هإجابةال داول

ة ااساعدرال هدهم عنوى في ا اإلنسان ال اهمال الةواع ال اابةدعال ااةدوك فعت حيتاف للزنا هالبي 
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هال دووةةد دن دعطة  ةوه ةةاً ي نواةةة ات العنوةةى الباةةىي . للماةكلةال هااةةت  م اليةةات اايةةت
ااةايل ده النمةوذج ال بةت  ةربذكى دنةىاً ماوةة ي ا ويةةال ههةو ااوةطل  الةذي هاكة  انطالاةة 

ال الةةةةةذي علةةةةةد دملةةةةة  ثةةةةةىهات ا نةةةةةم «ود  ااةةةةةال الباةةةةةىي»ا ل يةةةةةة الةالةةةةةةةال ههةةةةةو نوةةةةةطل  
هاام سةةات هالتمعةةات فو ةةعوا اال ةةتةماو فيةةهال فةةال نن عةةة كةةذة نةةا عالجةةات  يا ةةيةال 

 . ااتواةوةال اجتماعية ده ثقافية ةهن هذا العانت ااياكم هااتثكم
هدل ةةةةت االنتبةةةةا  إىل دن نةةةةا  ةةةةيتناهله البثةةةةث نةةةةا نعلونةةةةات هبيةةةةاانت هتاةةةةخيو 

خاةةةةة  لعةةةاو العةةةىيب ال تبتعةةةد عمةةةا ونطبةةة  علةةة  العةةةاو اإل ةةةالن ال فالكةةةت ي هحلةةةول 
دنا ل مة الدميقىاطية فقد ا تخدنت ا لتعو ّْة ا لسا عل  تناهلاال هلكو ا . الدف دخوان

دةبثت ذات ةالالت علة  العدوةد نةا ا نةووال هلكةا دحة  تقييةدها بقبةول كةت انفةص 
 .في ا نا م  خمال ة للاىوعة

ربل هللاال دن وكون حبة  انفعاً هااعياً بعيداً عا التثسى هجلد الذاتال ف و ةةةةةةد  هعليه
 .خ  نستعان
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 الفصل األول
 الرؤية المستقبلية

 على المستوى التربوي والثقافي

إن ا ةت الل ا ةوو السةةابص نةا دعمةال هةةذ  السلسةلة  لىةوةة علةة  ااسةتوة الابةةوي 
هن مةةاال ف يةةه ووةةان إنسةةان الت يةة  هاإلةةةال ال فكةةىاً  هالةقةةايال دعةةد  ا ةةت الاًل تةةىهوايً 

 .هثقافةال خذًر هايماال حبةاً هإبداعاال ذوواً هإتقاانال فكىاً هذكاً ال ذطيطاً هاندفاعاً 
فةةالقىن اايةةاةي هالعاةةىهن واةة د دحةةدامهً  ل ةةة ا ويةةة ه ةة  تةةوالت جذووةةة علةة  

يةةة تكنولوجيةةة تعتمةةد علةة  العقةةت خمتلةةا نةةواح  ااييةةارال كمةةا واةة د هةةذا القةةىن ثةةوور علم
الباةةةةىي هتقلةةةةيو ةهو العمالةةةةة مةةةة  اامهلةةةةة هتعزوةةةةز ةهو كبةةةةاو امبةةةةذا  هال نيةةةةيال الةةةةذوا 
و ةةطلعون بةةدهو د ةةا  ي العمليةةات اإلنتاجيةةةال هاةةد عةةكلت هةةذ  التثةةوالت تةةدايت  
كذة دةب  نا الواج  عل  الابيةة  ةىعة نواج ت ةاال هبةذلب دةةب  لزانةاً علة  ا نةم 

  التعلةةيم لكةة  وت اعةت نةةص نةةا وسةتاد نةةا عةةواهى هنمةاهى علميةةة دحةةدثت ا الةةةوور إةةال
للماتمةةةص اللاةةةو  إىل اام سةةةة التعليميةةةة العلميةةةة هالعواةةةة؛ لةةةذلب دةةةةب  نةةةا ال ةةةىهوي 

كمم سة اجتماعية للتعانت هالت اعت نةص نةا وسةتاد نةا عةواهى   ال...(اادو ةال ا انعة)
 ةةةةا هالسةةةيطىر علي ةةةةا نت ةةةاةايً بةةةةذلب السةةةةلبيات هنمةةةاهىال هإعةةةةداة اإلنسةةةان للت اعةةةةت نع

 .هنست يداً نا اإلجيابيات
اوكة ي ةنعه بدوجة كب رال فالابية هاادو ة ةهلبنا  جمتمص ال دال عل  التعليم ااا

وةةا دةار العةةىب للمثافمةةة علةة  ناتةةي م اايةة  هتدوةةد حاتةةىهمال هاال ةةتعداة لبنةةا  
هاادو ةةةال هإعةةاةر إعةةاةر النمةةى ي الابيةةة نسةةتقبل مال هةةذا ااسةةتقبت الةةذي حيتةةاف إىل 
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. النمةةى ي هعي ةةة الابيةةة هاادو ةةةال لكةة  وقةةوة هةةذا التادوةةد إىل تدوةةد العقةةت العةةىيب
هاالت ةةةةا   ةةةةائد علةةةة  دنةةةةه لةةةةةي  للعةةةةىب نسةةةةتقبت إال بتادوةةةةد ننمةةةةونت م التعليميةةةةةة 

ووى هالابووةةةة؛ لةةةذلب جيةةة  علةةة  كةةةت دبنةةةا  ا نةةةة دن و ي ةةةوا دن سةةة م لإل ةةة ام ي تطةةة
هإةةةال  هةةذ  اانمونةةة التعليميةةة لكةة  وكةةون ال ةةىة في ةةا نتعلمةةاً ةائةةم الةةتعلمال هوكةةون 
نن تثاً عل  الةقافات ا خىة نتمسكاً هبووتهال  جت هةذا البةد لنةا نةا نمةىر جدوةدر 
للىةة هاا اهيم الل تتبناهاال هالياكت هالنمم الل تستخدن اال هاانةاه  الةل تسةتووةها 

ا نةةة العىبيةةة تواجةةه تيةةاوات عاايةةة جاوفةةة ت ةةع ا دنةةام تةةدايت   هتدو ةة اال حيةةث إن
 .(1)كب ر هت  ات اد تعي عل  تاكيت حيار العىب مبختلا دعكالا

مشووتالع )قيوووو ومدوودواع قتبلوون ءالبتوواي التربوووي والثقووافي : أولا 
 (:خاصة في التبليم البربي

علةيم العةىيبال هإن تسةنت تمت ا نيةة نةا اااةكالت الكبة ر ي الت: (2)األملت -1
للنسةةا ال % 11ل هللىجةةا% 56نعةةدالت نعىفةةة القةةىا ر هالكتابةةةال هتقةةدو اان بنسةةبة 

ه اقاونةةة فعنةةدنا كانةةت كةةوواي ا نوبيةةة تسةة  . نةةا التثسةةا الاةةانت هميكةةا تواةةص نزوةةد
ا ةةةااتياياهتا اإليائيةةةة صةةةو ااتوةةةاة التوةةةدوى ي بداوةةةة السةةةتينيات فقةةةد كةةةان دكةةةةى نةةةا 

عةدة السةكان في ةا وسةتطيص القةىا ر هالكتابةة هالتعانةت نةص ااالت هااعةدات  نا% 66
 .التقنية ي اام سات الوناعية

عنةةدنا نعةةوة إىل الةةووا  هننمةةى إىل تعلةةيم ااةةىدر ي ننتوةةا القةةىن : تبلككلا اأككر   -2
العاةةةىوا نلثةةةحت عةةةدم تقيةةة  إقةةةالاتال بةةةت حققةةةت انتوةةةاوات علةةة  كافةةةة ااسةةةتوايت 

                                                 

التربيووة البربيووة رؤيووة لم تموو  : بشييسر أحميي  سييعس ، أمييسر يييال اييمنيي  ايعطنسيي  ييتراسيي  زواي  افيي  زوايعيييعل، م  ميي   تييا  (1)
، منشيعااع اييمنيي  ايعطنسي  اييسبسيي  جامعيي  اي يات : يسبسيا) 2، يييي  تعا يييل ايييادي ايحييعاع،  القور  الدوواوي والبشوري 

 (.ل2661ييتراس  زواي  اف  زوايعيعل 
 .زوما بع ها 52ص التربية البربية رؤية للقر  الواحد والبشري ،ييي اييادي ايحعاع،  (2)
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الاتوةةاةوة هالقانونيةةةال فقةةد حققةةت د ةةىع تقةةدم ي جمةةال التعلةةيم نةةا خةةالل التعليميةةة ها
مال 2666-2666بة فةةو دنيت ةةا بةالثةةة دتةةعاف ا تقىوبةةاً خةةالل ال ةةار نةةاةةةةةةةةةةةةةةةاوت ةةاع نس

هلكةةةةا ومةةةةم هةةةةذ  ا  ةةةةوة الواتةةةةثة فةةةةال تةةةةزال ا نيةةةةة عاليةةةةة بةةةةي النسةةةةا ال هخاةةةةةة ي 
لدان العىبيةال هدن دي تقدم حقيق  ةةةفىه  كب ر بي الب ة هالىو يةال ههناكةةالتمعات القىهو

ىي للمواطنةةةة ةةةةةللةةةوطا العةةةىيب لةةةا وتثقةةة  نةةةا و تسةةة م ااةةةىدر فيةةةهال ي إطةةةاو ن  ةةةوم عو
 ام ي ااييةار االجتماعيةة العانةةال ههةذا وتطلة  دن عخةذ تعلةيم ااةىدر هفةو دنيت ةا ةةةةهاإل 

ىواال بةت دن ةةةةةةةةةةةةةةةةووى الابيةة اييةار القةىن اايةاةي هالعاةةةةةةةةةةةةةةنكاانً  ولاً ي الذان  العىبية لتط
هةةذ  امبطةةة تتطلةة  إعطةةا  اهتمةةام  خةةا   نيةةة ااةةىدر ي الىوةةا العةةىيبال هتىوىهةةا عقليةةاً 
هاجتماعياً نا ايوة ا  ت ها نيةال هةجم ا ي حيار جمتمع ا هنس ته صةو النمةو هالتطةوو 

 .ااي اوي
وت ةة  نةةا خمتلةةا التقةةاووى دن البلةةدان العىبيةةة ةةةىفت  : ى التبلككلاا نفككاع علكك -3

هتم ةةى البيةةاانت . كةةة اً علةة  التنميةةة الباةةىوة مبةةا ي ذلةةب التعلةةيم طةةوال العقةةوة اااتةةية
بوجه عام تزاود الىام ااطل  لإلن ا  العام التعليم     ةعاو ا اووةة ي خمتلةا ا اطةاو 

لسةةىوص ي نسةةبة ا ط ةةال حةةة الىابعةةة عاةةىر نةةا العمةةى العىبيةةةال هوت ةة  هةةذا نةةص التزاوةةد ا
هوالحةةةحت كةةةذلب دن نوةةةي  ال ةةةىة نةةةا .  لقيةةةا  إىل جممةةةوع السةةةكان ي الةةةوطا العةةةىيب

إمجةةةايل اإلن ةةةا  العةةةام التعليمةةة  علةةة  نسةةةتوة بلةةةدان الةةةوطا العةةةىيب بوجةةةه عةةةام ي تزاوةةةد 
دن قةت بسةخا  علة  هذا هوالححت دن الةدهل العىبيةة ذات ااةواوة ا كةذ اةد . (1)نستمى

نةةا إمجةةايل ةخل ةةا القةةون ال % 26عوةوة هالكووةةت مبةةا و ةةو  ةةةةةةةةةةةةةةالتعلةةيم نةةةت ليبيةةا هالس
% 6عينيات صةةو ةهنةةا اامعةةىات ذات الداللةةة دن الةةدهل العىبيةةة دن قةةت ننةةذ عقةةد التسةة

                                                 

 افيي  منشييعااع ايمنظميي  ايعراسيي  ييتراسيي  زواي : تييع س) مراجبووة ارووتراقي ية ق وووير التربيووة البربيووةيبيي  ع يبيي  اييي ا م،  (1)
 .266-262ص ( ل2666زوايعيعل، 
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ي كافةةةة الةةةدهل النانيةةةةال % 3.5نةةةا انت ةةةا القةةةون  علةةة  اطةةةاع التعلةةةيم نقاونةةةة بنثةةةو 
 .ي الدهل ااتقدنة% 6.2 هحوايل

ه لىمم نا اابالغ الكب ر الل ةةىفت علة  التعلةيم ها  ةوة الةل بةذلت فةلن التعلةيم 
وعةةا  نةةا اصيةةال تقليةةدي نةةووه  انعكةة  ي ( اإلعةةداةي+االبتةةدائ )ا  ا ةة  العةةىيب 

الاكيةةز اا ةةىن للن قةةات اايكونيةةة علةة  التعلةةيم الةةةانوي ها ةةانع  علةة  حسةةاب التعلةةيم 
االبتدائ ال كما دن التعليم الةانوي هحة دكةى نا ذلب التدوو  اا ين ح ىي هذكةووي 
هنتو ةةة  ااسةةةتوة علةةة  صةةةو هاتةةة ال هعةةةاةر نةةةا وكةةةون الاكيةةةز اا ةةةىن علةةة  نسةةةتوايت 
التعلةةةيم العةةةايل هاتةةةثاً عنةةةدنا نقةةةاون الن قةةةات العانةةةة علةةة  التعلةةةيم االبتةةةدائ  هالةةةةانوي 

لعةةةايلال بينمةةةا تن ةةة  البلةةةدان النانيةةةة ااتو ةةةطة النمةةةو دوبعةةةة  إلن ةةةا  العةةةام علةةة  التعلةةةيم ا
ننةةه علةة  ا خةة  ي الواةةت الةةذي تن ةة  الةةدهل ( االبتةةدائ )دتةةعاف علةة  التعلةةيم ا هل 
 .(1)العىبية ثالثة دتعاف فق 

تعتةةذ القبيلةةة هالطائ ةةة نةةا التكوونةةات االجتماعيةةة التاو يةةة  :اأككورلا الثقككاص -4
هحةةدات اجتماعيةةة هثقافيةةة د ا ةة ا عىاةة  ابتةةداً ال ههةةذا ا نةةى  ي الةةوطا العةةىيبال ههةة 

طبعةة ال هلكةةا تطةةوو ا نةةوو ي الةةوطا العةةىيب و جيعةةت القبيلةةة هحةةدر اجتماعيةةة ده نملةةة 
اجتماعيةةةة تمةةة  دبنا هةةةا اجتماعيةةةاً هتىعةةةاهم عاط يةةةاال هإيةةةا دةةةةبثت هحةةةدات  يا ةةةية 

تطةةةةوو  السيا ةةةة  هاالجتمةةةةاع ؛ تتةةةةدخت ي الكبةةةة ر هالوةةةة  ر ي الةةةةوطا العةةةةىيب هيةةةةو  ه 
هالتخةةوف الةةذي تطىحةةه هةةذ  الاكيبةةة االجتماعيةةة دن تتثةةول نةةا بنةةا  اجتمةةاع  حيمةة  
ااييةةةار االجتماعيةةةة لإفةةةىاة إىل بنةةةا  اجتمةةةاع  وىمةةة  ي التثةةةول إىل هحةةةدات  يا ةةةية 
تطال   الن وال هالذاتية السيا ية؛ هلإ ا هناك نا و ةذي هةذا الت كة  هاان ايةة 

                                                 

، دااسي  مير آفاق التتمية البشرية فوي المت قوة البربيوة، (ل2666) UNDPبر امج األمم ايمتح   اا ما ي في يسبسا  (1)
، ايعي دان األزو  زواي يا ي، فبرا يير ندوو  ووبول البووالم: إيي اد معيد دا ي ، ميير مكتير ت ر ير ايتنمسيي  ايبشير   بنسع يعا  فيي

 .21دزوا   يص اها مكتر األمم ايمتح   في يسبسا، ص  ل، ممي 2666
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ص هد باب نتعدةر بع  ا ووجد ةاخت الوطا العىيبال هبع  ا ااخى هةو نةوع نةا لدهاف
ال ةةةة ون هالتةةةةةدخت امبةةةةةاوج  ا جنةةةةةيب ي عةةةةمهن الةةةةةوطا العةةةةةىيب هحياتةةةةةه السيا ةةةةةية ي 
ااسةةتقبتال هإلا  هةةذا التطةةوو االجتمةةاع  فةةلن الابيةةة العىبيةةة نطالبةةة مبعا ةةة هةةذ  ااسةةربلة 

 .هإجياة اايلول اانا بة لا
بةد نةا اإلعةاور هنةةا إىل ثةوور ااعلونةات هتطةوو التكنولوجيةةا ي العقةد ا خة  نةةا هال  

القىن العاىوا ي العاوال هانعكا  ذلب عل  الوطا العةىيب هنممةه هنم سةاته االجتماعيةة 
هاالاتواةوة هالعلمية هالةقافيةال ف ذا التطوو ااعىي هااعلونايت جل  ت  ات ثقافية هفكىوةة 

لقيم االجتماعيةال الل ةخلت هانةزوعت ي عقت اإلنسان العىيبال هدةةبثت هننمونة نا ا
توجه  لوكه هحياته ي ا  ىر هاادو ة هنم سات العمتال بت هي ااييار أب ةىها؛ هنعتقةد 
دن هةذا الوتةص الةقةاي ا دوةد خلة  ه ةيخل   لسةلة نةا القةيم الةقافيةة هاالجتماعيةة الةةل 

اً هإبداعاً ي حيار اإلنسان العىيبال فل ا فيما وم ةى اان بقدو نا ه  جدودر هتعتذ تدود
 ت ةةص اإلنسةةان العةةىيبال ةةة  اً هكبةة اً وجةةالً هانةةىدرال دنةةام حةة ر ثقافيةةة هاجتماعيةةة د ا ةة ا  
كيةةا  يتوةةىف؟ طبقةةاً للماتةة  ده ااياتةةىال طبقةةاً لةقافتةةه العىبيةةة ده طبقةةاً للةقافةةة ال ىبيةةة 

لت ةة  هالتثةةول نةةا إنسةةان عةةىيب تقليةةدي إىل إنسةةان الةةل تاةةةى  ي كةةت نكةةان هت ىوةةه  
 عىيب بةقافة عوىوة؟

منكوج  ققكاص لرةكري لاحكد هاااكلة دنه نص هذا هذاكال لي  دنام اإلنسان العىيب 
خصلت عربلكككت ققارلككت لاحكككد  لمتجانسكككتي كككككككلمتجككانو لموجكككن لمق ككلي ر كككو لكككلو ش

لوك لالق اعكات ص جات للة ن عوللا  عد  شخصلات ققارلت لعقول ل مناط من السك
فالنمو اااةي الةذي حققةه الةوطا العةىيب ننةذ ننتوةا القةىن العاةىواال و تقةد . اللحظت

إىل النمةةةةو ال كةةةةىي هالةقةةةةايال بةةةةت هالنمةةةةوذف الةقةةةةاي الةةةةاللم هال ةةةةىهوي لبقائةةةةه ه ةةةةالنته 
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ب كا  ذك ا ال وكوج   ها تمىاو ال هالابية هة  اام سةة ا هىلال بةت هة  ااسةمهل ا هل عةا
ثقككاص البككرع اأبا ككري لوذللككن لتراتككن  لتبككالأ مككل موهسككات   ككر  إ  لاقكككل ال

 .ربلي ص احللا  اللوملت
هنا ااااكت الباولر الل تواجه الوطا العىيب؛ التعاوط بي القةيم العىبيةة اإل ةالنية 

  القةةيم هاةةيم العواةةة هالعةةاو ال ةةىيب ااةةمثىر ي االاتوةةاة هاالجتمةةاع هالةقافةةة العاايةةةال ههةةذ
حقةةةو  ااةةةىدرال )أتخةةةذ الطةةةابص اإلنسةةةا  العةةةاا ال الةةةذي وعطي ةةةا ااةةةذوات لقبولةةةا هتبني ةةةا 

هالسمال كيةا نةدوك هةذ  (. حقو  الط تال اايواو هااااوكة ي ةنص ااييارال ح  العمت
القةةيم هنتوةةىف حيالةةا هنوعةةا الابيةةة هاادو ةةةال بةةت ها ةةااتياية الابيةةة العىبيةةة ايماوةةة 

لعةةةىيب نةةةا هةةةذ  القةةةيم هاايقةةةو  الةةةل تتعةةةاوط بةةةبع  جوانب ةةةا نةةةص اإل ةةةالم اإلنسةةةان ا
هالاىوعة اإل ةالنية؟ خاةةة هدن هةذ  اايقةو  تتكةىو وونةاً بعةد سخةى ي ه ةائت اإلعةالم 

 .هنوو  هتاىوعات ا نم ااتثدر
تواجه الدهل العىبية تدايت بي ية نا ااتواةص دن تاةتد حةدهتا خةالل : اليلئت -5

لة ب عت النمو السكا  ااطىةال هاتساع ةائةىر التنميةة هالتث ةى السةىوص هيةو العقوة ااقب
ااةةةدن هنةةةا ونةةةت  عن ةةةا نةةةا تةةة ون نتزاوةةةدر علةةة  نةةةواوة البي ةةةةال كمةةةا تتعةةةىط اانةةةاط  
الساحلية هبي اهتا البثىوة إىل تةدهوو نسةتمى ي دنممت ةا البي يةة ب عةت إلقةا  ااخل ةات 

هنيةا  الوةىف الوةث  ي نيةا  البثةى ةهن نعا ةة  الن طية ده الكيماهوة نا ااوةانصال
علميةةةال كمةةا تتعةةىط اانةةاط  الزواعيةةة للتوةةثى نتياةةة للتو ةةص العمةةىا  في ةةاال ده بتةةربث  

هأتيت ناةةةكلة اايةةةا  علةةة  ود  .. االوت ةةةاع ااتزاوةةةد ي ننسةةةوب االوحةةةة ي نيةةةا  الةةةىي
لدان العىبيةةال ه ةوف تةمةي الق ااي البي ية بسب  فدهةوة ااواةو ااائية ي نعمم الب

ال ةة ون ااتزاوةةدر علةة  ااةةواوة ااائيةةة إىل اوت ةةاع نسةةبة االوحةةة ي اايةةا  ا وفيةةة هتةةد  
ةالحيت ا لال تعمال الباىي  ةا وةمةي إىل ا  ةاط نوةي  ال ةىة نةا اايةا  الوةااية 
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عةةةةا  ال ههنةةةةا البةةةةد ال ةةةةااتياية الابيةةةةة العىبيةةةةة دن ت(1)للاةةةةىب ده اال ةةةةتعمال الباةةةةىي
ا هىل لايةر الةةةةوع  العةةةةام  لبي ةةةةةال هالةانيةةةةة إةنةةةةاف البي ةةةةة : ناةةةةاكت البي ةةةةة نةةةةا لاهوتةةةةي

هناةةكالهتا ي اانةةةاه  التعليميةةة اختلةةةا نسةةتوايت التعلةةةيمال هأتهيةةت الطالةةة  علميةةةاً 
 .هن نياً هاجتماعياً للمثافمة عل  البي ة ه النت ا ها تمىاوها

لت ج ةةوةاً كبةة ر ي جمةةةال اإلن ةةا  علةة  التعلةةةيم هي ا ملةةةال فةةلن البلةةدان العىبيةةةة بةةذ
ةهالو دنىوك  عل  التعلةيم هالوةثة  266م مت ةىف حوايل 2666هالوثةال ف   عام 

ةهالو لكةةت عةةخو ي الةةدهل النانيةةةال هومةةم ذلةةب  56لكةةت فةةىة نقاونةةة مبعةةدل داةةت نةةا 
دوا ةات إىل دن فلن تطوو ا هتاع التعليمية نقاونة  لنمو السكا  تمكد فيما تا  كت ال

الةةةبالة العىبيةةةة تعةةةا  اان ه ةةةتواجه باةةةكت دكةةةذ ي ااسةةةتقبت ناةةةكلة تةةةدب  نةةةواوة ناليةةةة 
لإلن ةةا ال نةةةت  ةةائى الةةبالة النانيةةةال علةة  التعلةةيم ها افمةةة علةة  ااعةةدالت القائمةةة اانال 
ههةةةذا وتطلةةة  هال عةةةب دن ت كةةةى خمططةةةات الابيةةةة العىبيةةةة ي تةةةدب  نةةةواوة ناليةةةة جدوةةةدر 

 .ن ا  عل  التعليم هكذلب الوثة ه ائى جماالت التنمية الباىوةلإل
ههنةةا اةةةد وكةةون نةةةا اا يةةد جةةةداً دن ت كةةةى خطةة  الابيةةةة العىبيةةة ي الاةةةىاكة بةةةي 
القطةةةاع امبةةةا  هالقطةةةاع العةةةامال هاانممةةةات ا هليةةةة لتمووةةةت التعلةةةيمال هتاةةةايص دمنيةةةا  

واب  فةدةرال هكةذلب الت كة  ات تعليميةة باةىهن هتةةةةةةةةةالوطا العىيب لترب ةي  نم س
تولةةا اايكونةةات العىبيةةة هالقطةةاع امبةةا  هومبةةا اام سةةات  إنشككا   كك ادين ل  لككتي 

الدهليةةةة لال ةةةتمىاو ي اإلن ةةةا  علةةة  التعلةةةيم هنواج ةةةة ا عةةةداة ااتزاوةةةدر للطةةةالب ي 
ااةةداو ال هبةةدهن عةةب فةةلن دلنةةة اإلن ةةا  علةة  التعلةةيم  ةةتمت نةةا التثةةدايت الكةةذة 

                                                 

نظوورم مسووتقبلية لبيرووة يوورل آروويا، مستللصوواع موو  التقريوور األول عوو  ، (ل2662)بر يامج األمييم ايمتحيي   اا مييا ي  (1)
 .ايبحر ر ،أُي  بايتعازون م  جامع  ايخيسج ايعرايقوقباع البيرة البالمية 
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التعليم هناى  ي البالة العىبية طوال العقوة القاةنةال هذا انهيةب عةا تدوةد اخطط  
 .هتوود التعليم هتنووص بىاجمه هنم ساته

 :الت ور التوعي للتبليم البربي: ثانياا 
علةة  الةةةىمم نةةا التطةةةوو الكمةة  للتعلةةةيم ي الةةبالة العىبيةةةة كل ةةا ها  ةةةاط نعةةةدالت 

بية عىو ةال إال دن تقييم النمام التعليم  العىيب نةا ا نيةال هانتااو التعليم ي ااعدر عع
 :الناحية النوعية وعك  ااالحمات اا مة التالية

ال تةةةةزال الابيةةةةة العىبيةةةةة مةةةة  فعالةةةةة لتكةةةةووا عخوةةةةية اإلنسةةةةان ها ةةةةتعداةاته  -2
ااختل ةة لكةةت نىاحةةت حياتةةه للتعانةت نةةص العةةاو ااعاةةةى ااعقةد السةةىوص التطةةوو هالت ةة ال 

وتخةةةىف نةةةا دي نسةةةتوة تعليمةةة  ههةةةو ال وكتسةةة  نعىفةةةة ةونانيكيةةةة  لعةةةاو فالطالةةة  
ااخةةى هبن سةةهال هإيةةا وكتسةة  نعىفةةة جانةةدر ةةةوووة نقولبةةة تعكةة  اااتةة  دكةةةى نةةا 
ااياتى هاال ةتعداة للمسةتقبتال فالتلميةذ وعةيت هوةتعلم ي ندو ةة و تقةدم حةاًل للتةوتى 

ةال ةه ال ىةوةةةةةةةةةةةةلثة التمةةةص هنولثتةةةةةةةوهالتنةةةاا  بةةةي العاايةةةة هالقونيةةةةال هالتةةةوتى بةةةي ن
 .(1)هالتوتى بي التقاليد ها ةالةال هاايداثة هااعاةىر هالعواة

و لةة  علةة  التعلةةيم العةةىيب ي نعمةةم الةةبالة العىبيةةة الطةةابص النمةةىيال هاال ةةتمىاو  -2
ا ذلةب ي توميم ااناه  هإعداة الكت  هااواة التعليمية    الي  التقليدوةال فينت  ع

تةةعا ي ك ةةا ر النمةةام التعليمةة  هاوت ةةاع نسةةبة الةةدو فيةةهال فةةالتعليم العةةىيب ي نسةةتوايته  
فةالتعليم العةىيب  إنتكا  اأبرركتيال هلةي  تك كر اأبرركت كل ا ال وزال نبنياً عل  ا ةااتياية

خاةةةةة ي نسةةةتوايته العليةةةا و و ةةةتم كةةةة اً ببنةةةا  ن ةةةاوات الت كةةة  هالتةةةدب  ال  ةةةيما تعلةةةم 
ك اايت العقلية العليا هالتثليلية هالتطبيقية هالاكيبيةال الةل تمكةد هتبةين جوانة  اإلبةداع ال

                                                 

وثيقة ارتشورا  مسوتقبل البمول التربووي فوي الودول األعكواي ءمتتو   ،(ل2666) مكتر ايتراس  ايعراي ي زو  ايخيسج (1)
 .اا تر ت، زوثس   غسر منشعا -، زوثس   ييل شبك  ايمعيعماع اي زويس  التربية البربي لدول اللليج
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 .هاالبتكاو ي ذها ااتعلم
تعا خمىجات النمام التعليم ال هاامى الذي ومةي إىل ةائىر فعالة نا التنمية  -3

 .(1)هالتقدم هاايداثة وبدد  لاكيز عل  النا  هتنمية ادواهتم
د اال ةةةةتةماو ي التعلةةةةيم و وكةةةةا  اياةةةةم ااتواةةةةص نقاونةةةةة اةةةةا مت إن ااةةةةه إن عائةةةة -1

ها ةةتةماو  فيةةه  لةةدهل العىبيةةةال هوىجةةص ذلةةب إىل دن الةةدهل العىبيةةة تقةةوم  عةةداة الطةةالب 
لال ةةىان ي الوعةةائا اايكونيةةة ي الواةةت الةةذي ذتلةةا فيةةه طبيعةةة ااةةمهالت ااالئمةةة 

 .اتطلبات االاتواة اايدوث باكت عام
اوت اع نعدالت اإلخ ا  ي نواةلة التثوةيت الدوا ة ال  ةا جعةت اال ةتةماو  -6

ي التعلةةةيم داةةةت جاذبيةةةة لل ةةةىة ها  ةةةىرال وقابةةةت ذلةةةب االوت ةةةاع ااتوةةةاعد لتكل ةةةة التعلةةةيم 
 .خاةة ي ااىاحت الدوا ية العليا

 حىنان ا ط ال العىب نةا التعلةيم ابةت اادو ة ال و ةاف إىل هةذا دنيةة ثقافيةة -5
 ةنة  26نةا العةىب فةو  % 66نا جممت السكانال كما وعةا  % 66توي  حوايل 

 .نا ا نية التكنولوجية
هومم نا وعنيه تد  نس  االلتثا  نا عاز عا توف  التعليم للاميص تاكو  -6

نعمم ا اطاو العىبية نةا فةائ  ي امبةىجيي نةص عةدم نال نةة ذووةاهتم لالحتياجةات 
تمصال هتةعا نسةتوايهتمال ههةو نةا و ةاف إىل وةةيد البطالةة هإىل ااتطوور لالاتواة هال

 .عاهىر ا  اط الك ا ر اإلنتاجية
الةحةةةام اانةةةاه  ههاناةةةية ا تةةةوةال هعلةةة  د ةةةلوب التعلةةةيم القةةةائم علةةة  حاةةةد  -6

ااعلونةةات هالتلقةةي هالاكيةةز علةة  التعةةىف هالتةةذكىال هإوةةال التطبيةة  هالتثليةةت هالاكيةة  

                                                 

 .، آفاق ايتنمس  ايبشر   في ايمنط   ايعراس (ل2666) برنامج األمم المتددم اإلنمائيمص ا سبق ذ ره،  (1)
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هلن دكةةةةذ للمةةةةواة االجتماعيةةةةة هالل ةةةةات علةةةة  حسةةةةاب الىايتةةةةيات هالتقيةةةةيمال هإعطةةةةا  
هالعلةةومال هتةةعا االهتمةةام  ل نةةون ا ميلةةة هالابيةةة الدونيةةة هالتعىوةةا  ا ةةاهيم اإلنسةةانية 

 .ااتقدنةال هحيار هثقافة الاعوب ا خىة ي العاو
تةةةد  نسةةةتوايت االتثقةةةي بكليةةةات الابيةةةة هنعاهةةةد إعةةةداة ااعلمةةةي هتةةةعا  -6

وول ا هاوت ةاع نسةبة الطلبةة لإ ةتاذال هملبةة الطةابص ا كةاةمي  هميبةة ا انة  التطبيقة ال ت
هافتقاة ااقاوي  ااوتوعية لإةا ال ه و  التخطي  إلعداة هتدوو  ااعلمي هاإلةاوويال 

 .همياب اايوافز اااةوة هااعنووة للمعلمي هالعانلي ي اإلةاور التعليمية
تةةةةعا اإلنتةةةةاف البثةةةةة  لإ ةةةةاتذر الابةةةةووي هد ةةةةاتذر هووةةةةث  نةةةةا تقةةةةدم  -26

هومةةم اإل ةة انات العىبيةةة نةةا .. ا انعةةات هعةة  ده ميةةاب البثةةو  التاىوبيةةة هاايدانيةةة
جانةة  ا كةةةاةمييي ي نعا ةةةة الكةةةة  نةةةا الق ةةةااي ااييووةةةةال فةةةلن الدوا ةةةات ي ال الةةة  

 .هإنتاج ا هتوعي  ا نكتبية هعقائدوة ال ت يا كة اً إىل أتةيت ااعىفة العلمية
تةةعا نسةةبة اإلن ةةا  علةة  التعلةةيمال هإوةةال ااكتبةةات هااختةةذاتال كمةةا والحةةحت  -22

عةةةدم تنا ةةة  اان ةةة  علةةة  ااىاحةةةت التعليميةةةة ااختل ةةةةال هالاةةةةة نوةةةي  التعلةةةيم ا  ا ةةة  
 لقيةةةا  إىل نةةةا ووجةةةه للتعلةةةيم العةةةايلال ا نةةةى الةةةذي تتثمةةةت تبعاتةةةه ال  ةةةات ال قةةة ر لوةةةا  

 .ت ا عل  ةخالً الطبقا
تخدام ةةةةةةةةةةةةةةعي ةال ه  ةةةةةةةةةةةةة تةات هالتقنيةةةةةةةةةةةةةةةةةلوم هالىايتيةاوة  لعةةةةةةةةةةةةةةةةال تةةةةزال العن -22

انوي ةةةةةةةةةوا  ي التعلةيم الةةةةةةةةةةا  ال  ةةةةةةةةةد ا  ةلوم خاةة ي التعليم نةا بعةةنن   تداخت الع
 .ده ا انع 
لم  تةةةةعي ة ي نم سةةةةات التعلةةةةيم العةةةةايل ةعةةةةال تةةةةزال د ةةةةباب البثةةةةث ال -23

ةةةةةةةةهالبثث العلم ال ههذا اد دةة إىل ت ة ة لة بي ااعىفة هالعلم هحىكة التمص ةا الوةعة
ةةةةةة هااعطيةةةات لنمةةةو هأتةةالعةةةىيب هميةةةاب ال ىةةةة يت علةةةم عةةةىيب هفكةةةى عةةةىيب نتميةةةزال ةةةة

ستووةرال هحة القليةت ااوجةوة ات العىبية ااعاةىر نةفالعلم هااعىفة هالتقنية ي التمع
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نن ةةا وسةةتمد ياذجةةه بةةت هوعتمةةد د ا ةةاً علةة  العلةةم ال ةةىيبال ههةةذا وعةةوة إىل إخ ةةا  
التمص العىيب هالابية العىبية ي تنميةة اةدوات اإلبةداع هاالكتاةاف هحةت اااةكالت 

قيقة  ي إتافة إىل الور الوا عة بي عاو الابية هالتعليم ي اادو ةال هعاو الوااةص ااي
 .التمص

يطية نمام التعليمال همياب التنوع ااطلوب الذي وليب االحتياجةات ااتعةدةر  -21
لسةةةو  العمةةةت نةةةةت التعلةةةيم التعةةةةاه  هالتعلةةةيم اال تكاةةةاي هاالبتكةةةاويال هالتعلةةةيم دثنةةةةا  
. العمتال هالتعليم الةذايتال هالتعلةيم اا تةو ال هالتعلةيم بطىوقةة حةت اااةكالت هاااةىهعات

يةةث تلةةيب كةةت هةةذ  النمةةاذف نةةا التعلةةيم احتياجةةات التنميةةة االجتماعيةةة هاالاتوةةاةوة هحب
هبنةةةةا  هإثةةةةىا  الةقافةةةةة العىبيةةةةة اإل ةةةةالنية كماةةةةىهع ح ةةةةاوي للعةةةةىب ي القةةةةىن اايةةةةاةي 

 .هالعاىوا
الةهاجية الل ة بي التمص هاام سات التعليميةال خاةة نم سةات التعلةيم  -26

 ال حيةةةةث وةةةةتعلم الطالةةةة  ةاخةةةةت ال وةةةةت الل ةةةةة العىبيةةةةة العةةةةايل هنىاكةةةةز البثةةةةث العلمةةةة
بقواعةةةدها هميةةةاو  خاوجةةةه الل اةةةات ا ليةةةةال إتةةةافة إىل الةهاجيةةةة الل ةةةة ي ا انعةةةات 

اإلقليزوةةة )ف نةةاك علةةوم تةةدو   لل ةةة العىبيةةةال هعلةةوم دخةةىة تةةدو   لل ةةات ا جنبيةةة 
مي علةة  تةةدوو  هنةةا اامةةاهى ا خةةىة تةةعا نسةةتوايت ااعلمةةي القةةائ(.. هال ىنسةةية

الل ة العىبية  اداو ال ا نى الذي وسةاعد علة  تةعا نسةتوايت امبةىجيي هتاةيص ي  
 .(1)كتا هتم جمموعة نا ا خطا  اإلنالئية هالل ووة

                                                 

؛ زوا ظير  يذيم 21، اير اض، مكتر ايتراس  ايعراس  يي زو  ايخييسج، ص مدررة المستقبل، (ل2662) يب  ايعد د ايحر (1)
: يييل ايعنيعان« اا تر يت»شبك  ايمعيعماع اي زويس   التشغيل والتتمية البشرية،: قكية ورأي، (ل2663) حور ايعايي

http://www.alwaten.com/graphs/2003/05may15-5/. 
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  التعليم هخاةة التعليم العايل تعيد إنتاف التمص ن سةهال هتى ةخ ةنعمم نناه -25
وةز الووةة الةقافيةة ها افمةة علي ةاال هو تسة م االمااب الةقايال هنسةاوت ا فةدهةر ي تعز 

باةةةةكت كبةةةة  ي حةةةةت اإلعةةةةكاليات هالوةةةةىاعات الةقافيةةةةة هاالجتماعيةةةةة الةةةةل تنةةةةت  عةةةةا 
 .(1)االختالل بي ا ةالة هاايداثة هنا بعد اايداثة هالتعانت نص العواة

 :(2)عملية التبلم اإلبداعي: ثالثاا 
الطلبةةةة جمموعةةةة نةةةا ااعةةةاوف هاا ةةةاوات و تعةةةد عمليةةةة الةةةتعلم هتةةةدف إىل اكتسةةةاب 

هاالتاهات بقدو نا هتدف إىل تعةدوت هت ية  عةانت هعمية  لسةلوك ااتعلمةي ليوةبثوا 
دكةةةى اةةدور علةة  ا ةةتةماو كةةت الطااةةات هاإلنكةةاانت الذاتيةةة ا ةةتةماواً ابتكةةاوايً هإبةةداعياً 

 .هخالااً إىل داو  الدوجات هاايدهة
نالحمةةةةاتال هتقيقةةةةاً للمةةةةربنول  النتقةةةةال نةةةةا وكةةةةون نةةةةا ن ا ميكةةةةا دهتالفيةةةةاً اةةةة

االوتةةال إىل التخطةةي  بطىوقةةة نتخووةةة اائمةةة علةة  نةةن   إبةةداع  وعمةةت العقةةت ي 
 .الت نا هاالبتكاوال نمىايً هنعملياال هوبين نىاكز البثث العلم 

 : مف وم ا بداع - 
 نةةةا ي هااةةص ا نةةةى ال ووجةةةد تعىوةةةا فةةةدة جةةةانص ا  ةةةوم اإلبةةةداعال هاةةةد عىفةةةة كةةةة 

الباحةي ا جان  هالعىب عل  حد  ةوا  بتعىو ةات خمتل ةة هنتباونةةال مة  د ةا تلتقة  ي 
وم اإلبةداعال ههةذا االخةتالف جعةت بع ة م ونمةى إىل اإلبةداع علة  دنةه ةاإلطاو العام ا  

                                                 

البولمة قغيور المتوا ج وقورق التودري  : قددياع كبرى قواجه التبليم في البالم البربي ،(ل2663) يب  ع أبعاطا   (1)
؛ زوا ظير  يذيم، ،  حس   يراس  تصي ا فيي يني ن5ل، ص 2/5/2663ااثنسر  في ال امباع البربية، صديفة البرل،

اوي والبشري  ووور البرل فيه، المغزى ءالتسبة للتبلويم فوي رؤية للبالم في القر  الد، (ل2666) دمحم محمعد اامال
، دااسيي  ُقيي مت إيييل ايمييمتمر األزو  يييعاااو ايتراسيي  زوايتعيييسم رؤيووة مسووتقبلية للتبلوويم فووي الوووق  البربووي: الوووق  البربووي

 .ل2666ديومبر  6-6زوايمعااف ايعر ، طرابيس ي يسبسا 
 .م ااس داا ايمعرف  األهيس  ييبنسرموع  دمحم ا اد، ايمشرف زوايمطعا ايتراعي، ب (2)
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عمليةةة عقليةةةال ده إنتةةاف نلمةةو ال هنةةن م نةةا وعةةد  نم ةةىاً نةةا نمةةاهى الاخوةةية نةةىتب  
 .  لبي ة

وتميةةز  علةة  دنةةه اةةدور ال ةةىة علةة  اإلنتةةاف إنتاجةةاً » :دحةةد البةةاحةي العةةىبهاةةد عىفةةه 
 . «ةال هااىهنة التلقائيةال ها ةالةأبكذ ادو نا الطالاة ال كىو

ناةةان عقلةة  نىكةة  ههةةاةفال »هةةو : هعةةىف سخةةىهن الت كةة  اإلبةةداع  بقةةولم
نعىهفةة  توج ه ومبة اووة ي البثث عا حلولال ده التوةت إىل نوات  دةيلة و تكا

 . « ابقاً 
 : مف وم التبلا -ب

حةةةةده  ت يةةةة ات  ةةةةلوكية تتوةةةةا  لةبةةةةات النسةةةةيب لةةةةدة ال ةةةةىة  »: وقوةةةةد  لةةةةتعلم
 . «كنتياة للخذات الل ميى هبا

 :  صا ص التبلا ا بداعي - 
عندنا نتثد  عا التعليم اإلبداع  فلننا نستبعد ذلب التعلم الاةكل  القةائم علة  

تم او هذ  ااعلونات ب   ةةةةةهاا اهيم هااباةا هالقوانيال ها ح حت ااعلونات هاايقائ  
النمةةةى عةةةا انعكا ةةةات هةةةذ  ااعلونةةةات علةةة  عخوةةةية ااةةةتعلمال ده فائةةةدهتا العلميةةةةال ده 
تطبيقاهتةةا اايياتيةةةال هي تةةو  نةةا  ةةب  ميكننةةةا وةةةد امبوةةائو ا  ا ةةية لعمليةةة الةةةتعلم 

 :ااطلوب هه 
ت ةة  امباةةةة  لطالةة ال هالةةل تةةىتب   مبوةةائو الةةتعلم الةةذي وسةةتاي   يةةان ال -

   .العقلية النمائية له
الةةةةتعلم ذه ااعةةةة   لنسةةةةبة إىل ااةةةةتعلمال هذلةةةةةب وعةةةةين اوتباطةةةةه حباجةةةةات حقيقيةةةةةة  -
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للمةتعلمال  ةوا  دكانةت حاجةةات جسةميةال عقليةةال اجتماعيةةةال ن سةيةال ده وهحيةةال هعليةةه 
 .فالتعلم ال بد دن وكون ذا نع 

علةةة  امبةةةذرال  ةةةوا  دكانةةةت خةةةذر نباعةةةىر حقيقيةةةةال دم خةةةذر مةةة   الةةةتعلم القةةةائم -
نباعىرال هكلما كانت امبذر داىب إىل الوااص كان الةتعلم دكةةى فاعليةةال هدكةةى بقةا ال هداةت 

 .نسياانال هد ىع ي حدهثهال هدات ي ا  د ااطلوب له
 .التعلم القابت لال تعمال ي ااييار  ا جيعله دكةى فاعلية -
 .م الذي وتنا   هإنكاانت كت فىة هادواته هاتاهاته الذاتيةالتعل -
 .التعلم الذي وت ما نعلونات هن اوات هاتاهات اابلة للبقا  -
التعلم اإلبداع  هو التعلم القائم عل  العمت هااوجه صو ااييار هوسةاعد الطالة   -

 .اعل  تطووى ن اوات العمت اانت  هالقيم االجتماعية ا ةلية هتبني 
 .التعلم الذي ومةي إىل تطووى الت ك  اإلبداع  لدة ال ىة -
 .التعلم الذي جيعت نا ااتعلم فوواً هنىكزاً له -
ات تعاهنيةةةةة بةةةي الطلبةةةة هونمةةة  بيةةةن م وه  العمةةةةت ةةةةةةةةةةةةةوو عالاةةةةةةةالةةةتعلم الةةةذي وط -

 .التعاه  هاواعد 
هةةةذ  امباةةةةية علةةة  د ةةةا  الةةةتعلم اإلبةةةداع  وتوةةةا  اىهنةةةة هاالتسةةةاعال هتقةةةوم  -

 .اإلميان  لت   الدائم ي مجيص جوان  ااييار
 .التعلم ااستمى الذي وستمى   تمىاو ااييار -
 .التعلم ااتكانت الذي وست دف تقي  النما  ااتكانت -
الةةةةتعلم الةةةةذي وةةةةىب  بةةةةي ا وانةةةة  النمىوةةةةة ها وانةةةة  التطبيقيةةةةة العمليةةةةة بوةةةةوور  -



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 -513 -

 .نتكانلة
 .ذي ميكا ايا ه هتقوميه هبدف تدود ندا  هةوجتهالتعلم ال -
الةةتعلم الةةذي واةةكت ي حةةد ذاتةةه نعةةزلاً هنةةة اً لدافعيةةة ااةةتعلم للةةتعلمال  ن الةةتعلم  -

 .اإلبداع  ها يد وبعث ي ااتعلم ععوو الناا  هاإلقال هاالوتيا  هالب اة

 (:أو مهاراقه)عوامل قتمية التفكير التاقد : راءباا 
عةةة نةةا العمليةةات ده اا ةةاوات الةةل تعمةةت علةة  تنميةةة الت كةة ال هتسةةم  هنةةاك جممو 

 :دحياانً بعمليات العلم ال تخدان ا ي البثث عا ااعىفة هتوليدهاال هه 
هتعةةةين دخةةةذ االنطباعةةةات اايسةةةية عةةةا الاةةة   ده ا عةةةيا  ااعينةةةةال  :اأ حظكككت -1

عليةة عنةدنا والحمةون ر هفاهعل  ااعلمي نساعدر الطلبةة ي ا ةتخدام حوا ة م بك ةا 
 .ا عيا 
وسةةةةةتطيص الطلبةةةةةة ي نىحلةةةةةة الت كةةةةة  اايد ةةةةة  اختيةةةةةاو ا عةةةةةيا  : التصككككك ل  -2

 .ها جسام اايقيقية هفقاً مباةية نعينة كاللون ده الاكت ده اايام
إن الت كةةةةة   مباةةةةةةيتي نةةةةةا ننمةةةةةوو كمةةةةة  وقةةةةةوةان إىل ايا ةةةةة اال : القلكككككا  -3

 .هالقيا  وعين ااقابلة بي ا عيا 
وعين االتوال هتص البياانت ده ااعلونةات الةل وةتم اايوةول علي ةا : االتصال -4

هميكا تعليم الطلبة طةى  . نا نالحماتنا باكت نا حبيث وستطيص عخو سخى ف م ا
 .كربن وىمسوا ةوواً ةايقةال ده دعكااًلال ده خىائ  هخمططات ننا بة: االتوال
اال تنتاف عباور عا عمليةة ت سة   إن عملية(: الو ول إ  االهت تا )الت يو  -5

 .ده ا تخال  تنمية نا نالحمه
 .«افعت عي اً نعيناً لاة نا حيد »: وعين التاىو : التجريب -6
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 .ي التاىو  وتم ت ي  ا عيا  ده ا حدا  لنتعلم عن ا دكةى فربكةى
إلكساب الطلبة ن اور هتص ال ىهطال وساعدهم ااعلةم علة  : لضل الفرل  -7
 .ا فكاو الل ونازه ا ابت نعا ة ا عيا تكووا 
وعةين تةب  اات ة ات ت ية  عةىن هاحةد نةا جمموعةة عةىهن : ضيط اأتغكريات -8

 .دثى الام  ي يو النبات: نةال. عند إجىا  تىبة نا ده ةوا ة عاهىر نعينة
 : قدري  التفكير في المواو الدرارية: خامساا 

كةةون ي نةةواة ةوا ةةية خمتل ةةة نةةةت الىايتةةياتال إن تةةدوو  ن ةةاور الت كةة  ميكةةا دن و
هالل ةةةال االجتماعيةةاتال هةوه  ال ةةاال كمةةا ونطبةة  علةة  م هةةا نةةا العلةةوم ي نسةةتوايت 

 .التعليم ااختل ة كون تدوو  الت ك  هدفه ي الن اوة بنا  العقت اا كى
ال ف ةة  الىايتةةيات ونب ةة  اعتبةةاو عمليةةات الت كةة  العليةةا نةةا نةةةت الت كةة  اانطقةة 

ائت الىايتةةية ةةةةهنعا ةةة ااعلونةةاتال هاذةةاذ القةةىاو نةةا دجةةت تطبيق ةةا ي العمليةةات هااس
 .الل وتعانت نع ا ي ااوااا الو ية

هي جمةةال الل ةةةال فةةلن الت كةة  هالل ةةة نىتبطةةانال هدن هةةذ  اا ةةاور نتربةةةلة ي ناةةان 
لقةدور علة  التثليةتال القىا رال هالكتابةال هاال تماعال هالكالمال كما وىتب  ناان القىا ر  

هالتوةةةنياال هااقاونةةةةال هةةةةيامة ال ىتةةةياتال هااىاجعةةةةال هبلةةةوور اال ةةةتنتاجاتال هدن هةةةذ  
العمليةةات تعتةةةذ تةةىهووة لعمليةةةة الت كةةة  لةةدة ال ةةةىةال هدن التةةةدوو  علةة  حةةةت اااةةةكلة 
عقالنيةاال هحد ةياال هة  طىوقةة للت لة  علة  اااةكلة بناةا  ي خةذاهتم التعلميةة تةما 

 . ية هنوااا عملية خاوف اادو ةنوااا ة
هي نواة االجتماعيات الححت دحد الباحةي دن الوا وسوة  فاهالت كة ر لنقت 

. إخل... ااعىفةال هااعىفة ا دةر  لةذات عةا النةا ال ها نكنةةال هالتةواووخال هبنيةة اام سةة
ك دف عةام ال هلكا  اختاج قرارات هللوتهكلما لاةت نعىفتنا كلما الةاةت ادوتنا عل  
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ي نواة االجتماعياتال فلن اكتساب ااعىفة ال وعتذ هةدفاً كافيةاً لتطةووى بةىانن  ده إلةام 
 .الطلبة ا دثي

الك ا  نا دجةت التمييةز ي »دنا ي جمال ةوه  ال ا فقد هة ت  حةة ي نةالا 
كةةا دن الطةى  الةل مي( Striving for Excellent in Arts Education)« الابيةة ال نيةة

 :تتطوو هبا ن اور الت ك  ي ةوه  ال ا
ونب ةة  دن وكةةون الةةةدف نةةا تعلةةيم ال نةةةون وعاوةةة هتىبيةةة تعلةةةم ن ةةاوات العمليةةةات »

العقلية العليا خالل تدوو  ال ا كماةر تعليمية نىكبةال هدن الطىوقةة التكانليةة ي التعلةيم 
 :ت ما
ةةةةةمةإةواك ا ( د) ة ة ة ةةةةةة  ا هةقيةةةةةدةا  هت( ب. )الة ة ةةةةقةةالن( ف. )دافةة ة ة ة ة .  ةنةةةةةد ال ةة

 .اتووخ ال نون( ة)

ه النتبةةةةا  لةةةةإلةواك ا مةةةةايل وسةةةةتطيص ا ط ةةةةال تعلةةةةم التخيةةةةتال هالنقةةةةدال هو سةةةةىهن 
هخةةالل التثقيةةة ال هدةا  اا ةةاور وسةةةتطيعون تعلةةم تىمجةةةة اا ةةةاهيم إىل . امبوةةائو اايسةةةية

ر الت كةة  النااةةدال وسةةتطيعون هي تطةةووى ن ةةاو . تعةةاب  حسةةيةال نىئيةةةال نسةةموعةال همجاليةةة
ا ةةتخال  امبوةةائوال هاال ةةتدالالت عةةا اإلنسةةان هالتمةةصال هذلةةب عةةا طىوةة  ةوا ةةة 

 .ااواة الةقافية هالتاو ية الل ونارب في ا ال ا
 :التفكير واإلبداع: راوراا 

هةةو عبةةاور عةةا  لسةةلة نةةا الناةةاطات العقليةةة الةةل وقةةوم هبةةا الةةدنان عنةةدنا وتعةةىط 
 .إحدة اايوا  امبمسةاة  عا طىو  

هةةةو عمليةةةة تسةةةاعد ااةةةتعلم علةةة  دن ووةةةب  دكةةةةى  :ا بكككداع  أف كككوم ال بكككويدنةةةا 
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حسا ية للماةكالت هجوانة  الةنقو هالة ةىات ي ااعلونةات هاخةتالل االنسةاام هنةا 
 .عاكت ذلب

 :(اإلقار الفكري والبلمي)مدررة المستقبل : راءباا 
 :ان  هاانطلقات ال كىوة هالعلمية التاليةتتمةت نىتكزات فلس ة ااستقبت ي ا و 

أتكيد الووة العىبية اإل النية للطالة  نةص بنةا  القةدور علة  التواةةت هالتعانةت  -2
نةةص الةقافةةات ا خةةىة  عتةةزال  لةةذات هثقةةة  لةةن   هإميةةان عميةة  أبن ااي ةةاور العىبيةةة 

 . اوت هال تزال تس م ب عالية ي ااي اور اإلنسانية
اإلجيةةايب ي بنةةا  جمتمةةص القةةىن اايةةاةي هالعاةةىواال  ةةوا  علةة  نسةةتوة   اإل ةة ام -2

 .كت بلد عىيب عل  حد ال ده عل  نستوة الوطا العىيب ككت
ةةةةةةةيم اادو ةتنم -3 ة ة ة ة ة ة ة ة ةةةةةةةةكون نىكزاً حياً للت ةة لتةة ة ةةةةةةةةك  هالعمت العة لم  هنىتبطةة ة

هنت اعلةة نةص اااةكالت الوطنيةة هالقونيةة  ال ة  ااباعةى للطةة  ية -ةةدي اادو  -
 .هالعااية
توعيةةةةةة التالنيةةةةةذ بطبيعةةةةةة جمتمةةةةةص القةةةةةىن اايةةةةةاةي هالعاةةةةةىوا هتةةةةةدوو  التالنيةةةةةذ  -1

 .هتدووب م عل  اا اوات الل حيتاج ا هذا العوى ا دود
 .تاايص الت ك  اايى هالت ك  التثليل  هالاكييب للتالنيذ -6
للتعانةةت نةةص عةةاو ااعلونةةات هاالتوةةاالت السةةىوعة عةةا  تةةدوو  ههتي ةةة التالنيةةذ -5

طىو  اايا وب هاإلنانتال ه ةائى ه ةائت تليةت البيةاانت هنعا ت ةا هتوعي  ةا ي ااييةار 
 .العملية
تىبيةةةة التالنيةةةذ عةةةا طىوةةة  ننةةةاه  تىكةةةز علةةة  بنةةةا  اا ةةةاوات هالقةةةدوات العلميةةةة  -6

تمةةةص ااسةةةتقبتال بةةةداًل نةةةا الاكيةةةز علةةة  هاا نيةةةة هاالجتماعيةةةة هالةقافيةةةةال الةةةل حيتاج ةةةا جم
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 .ااي حت هالتلقي ها تقبال ااعىفةال هاجااو ااات  هتايد  فق 
االهتمام الادود ببع  ال  ات االجتماعية نةت ال تيات هدط ال الىوا هدبنا   -6

ةال الةةل و تسةةتطص دن تتثةةىك إىل دعلةة  ي السةةلم االجتمةةاع ال  ةةا تىتةة  ةال  ةةات اا ماةة
ةخول دبنائ ا  ي تعليمال ده تسىبت نا التعليمال ده و تستطص اانافسة العلمية  عنه عدم

 .فى بت هخىجت للثيار بدهن دي أتهيت
االهتمةةةةام بتنةةةةوع هتعةةةةدة الةةةةذان  الابووةةةةة هالتعلةةةةيم الةةةةذايت ااسةةةةتمى هناةةةةاوكة  -6

وا  ي ندو ةة ااسةتقبتال  ة( ننممةات التمةص ااةد )اانممات ا هلية م  اايكونيةة 
  ده تن يةةةذ بةةةىان  تعليميةةةة خاةةةةة ب  ةةةات ده ذووةةةات ده ن ةةةا ة لتمووةةةت ده التسيةةة
 .نعينة ي التمص

تقبت ةةةةةةةإعةةةةاةر أتهيةةةةت هتةةةةدوو  ااعلمةةةةي مبةةةةا وتنا ةةةة  هطبيعةةةةة ندو ةةةةة ااس -26
 .هبىاجم ا ااتنوعة هاوتباط ا  اييار هالتنمية ااستمىر ي التمص

 .تعليم التقين هاا يناالهتمام هالتربكيد عل  ال -22
 :المالمح المتوقبة للري ي مدررة المستقبل: ثامتاا 

نا ااتواةص دن وتثلة  خىجيةو ندو ةة ااسةتقبت الوةائو هةة ات هاةدوات ذتلةا 
إىل حةةد كبةة  عةةا تلةةب الةةل وتوةةا هبةةا امبةةىو  ااعتةةاة ي اااتةة ال هميكةةا تليةةت هةةذ  

 :ااالن  عل  النثو التايل
 :هتاتمت عل  :تالةفا ات الشخصل - 

ا ةوان  القور هال عةةإةواك ج؛ االن بان؛ الةقة  لن   ه لذات العىبية اإل النية
االعتمةةاة علةة  الةةن   نةةص  ىةوةةةال ةهن عةةعوو  لةةنقو ده امباةةت؛ اإلبةةداع؛ ي الةةذات ال
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ة الىمبة؛ ااباةور هااللتزام؛ ااىهنة هااةابىر هالوذر عل  العمت هالتعاهن نص ااخىوا؛ القدو 
 .ي التعلم ااستمى هتطووى الاخوية

 :الةفا ات األكادميلت -ب
اوف ااتخووةةة هالعانةةة ي سن هاحةد؛ القةةدور علة  تطبيةة  ااعىفةةة؛ ا مةص بةةي ااعة

ق  هخاةة الت ك  هف  ننطة  النسة ؛ التاىوةد هالتثليةت النقةدي البنةا ؛ الت ك  اانط
ر علة  ا ةتخدام القةدو ؛ (كتةايبالاة    هال) ةاوات االتوةال نن اوات حت اااةاكت؛ 

إتقةةةةان الل ةةةةة العىبيةةةةة وب هاإلنانةةةةت؛ ةةةةةةتخدام اايا ةةةةةةةةةةة ةةةةاوات ا نا واةةةةام هالبيةةةةاانت؛ 
دجنبيةة حيةة نةةت هالقدور عل  ا تعمالا ي خمتلا دمىاط ااييارال نص تىهور تعلم ل ة 

 .ن اوات البثث هالتطووىالل ة اإلقليزوة؛ 
 :لبو  لاحللا  االجتواعلتالةفا ات اأتوقبت لبامل ا - 

القةةةةدور علةةةة  تدوةةةةد ل ةةةةى  هحةةةة  اا ةةةةانىر هتىبةةةةة ا دوةةةةد؛ التوجةةةةه اإلجيةةةةايب صةةةةو ا
إتقان  ر عل  ذطي  ا  د هالوات هااال؛القدو  لوايت هو م خىوطة لننية لتن يذها؛ا ه 

  عالاةةةات إنسةةانية  ةةةليمة هإجيابيةةة؛ إتقةةةان ن ةةةاوات ن ةةاوات التعانةةةت نةةص ااخةةةىوا هبنةةا
عةةا التثلةة    خالايةةات اا نيةةة هتقةدوى ااسةةمهلية االجتماعيةةة اااتبةةة ىط هاإلانةةاع؛ العة

هليةال اوات ايةاةر العمةت هتمةت ااسةم ةالتةدوو  علة  ن ةاا نة هعا ااواطنةة باةكت عةام؛ 
ن ةةاوات العمةةت  ن ةةاوات العمةةت تةةما فىوةة  ده مجاعةةة ده نيةةة؛ ده العمةةت تةةت ايةةاةر ن
تةةةزام  لقةةةيم ااطلقةةةة لإنةةةة العىبيةةةة اإل ةةةالنية خاةةةةة ااتعلقةةةة االل اااةةةاك بوةةة ة عانةةةة؛ 

االلتزام  لقيم اإلنسانية الةل ال  تلةا علي ةا ؛ بنمىهتا إىل اإلنسان هالكون هالعاو ااخى
تعلقةةةةة بقةةةةيم اايةةةة  هامبةةةة  كافةةةةة الباةةةةى ن مةةةةا كانةةةةت دجنا ةةةة م هدلةةةةوا م هنعتقةةةةداهتم هاا
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ههذ  تتم حبس  ااىحلة ) (1)لوطنية هاإلاليمية هالدهليةالوع   لق ااي ا لية هاها مال؛ 
 (.التعليمية هالعمىوة للتلميذ

إن اال ت اتةةةة الةةةل  ةةةبقت ي هةةةذا ال وةةةت وعةةةول علي ةةةا للناةةةا  ي : م حظكككت
نوتوعات ال وةول ا خةىةال فكيةا لالاتوةاة ده السيا ةة ده للاوانة  االجتماعيةة 

اادو ةةةةة ها انعةةةةة هنىكةةةةز البثةةةةث )هحةةةةة ال ق يةةةةة دن توةةةةل  إذا و توةةةةل  نم سةةةةة 
 أتهيت ال ىة علمياً هعمليًا؟( العلم 

                                                 

تمييت اتسييت اد  ميير دااسيياع ايسع وييكع فييي تطييع ر هييذه ايا يياواع  ا يي  اي ااسيياع ايم  ميي  إيييل ايمييمتمر ايتحضييسري  (1)
 . (زواقاع يم )ل 2666مااس  6-2ايعراي حع  ايممتمر ايعايمي ييتعيسم ايعايي، بسرزوع، 
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 الفصل الثاني
 الرؤية المستقبلية 
 على المستوى الجتماعي

 :قيوو ومددواع قتبلن ءالبتاي الجتماعي: أولا 
لاهكككبت األقكككر يواجكككن الكككو ن البكككرع اكككوالت اجتواعلكككت لاقتصكككاديت لققارلكككت  -د

ت بددت ننذ  اوة اايىب العاايةة الةانيةة هاحتكةاك العةىب  لعةاو ال ههذ  التثواللالتأقري
الوةةةناع  ال ةةةىيب احتكاكةةةاً نباعةةةىاال هلاةت هةةةذ  التثةةةوالت حةةةدر هأتثةةة اً ب عةةةت عوانةةةت 
التثةةدوث هاايداثةةة الةةل اات ةةت بةةىان  نتعةةدةر للتنميةةة االجتماعيةةة هاالاتوةةاةوةال ههةةذ  

ا دكةةةذ ا ثةةةى ي حيةةةار التمةةةص العةةةىيب هبنائةةةه الةةةذان  نقلةةةت ااييةةةار العىبيةةةة نقلةةةة نوعيةةةة لةةة
االجتماع  التقليةدي ااتعةاوف عليةه ننةذ ن ةات السةنيال بةت همة ت نالنة  هخوةائو 
الاخوةةةةةية العىبيةةةةةة االجتماعيةةةةةة هالةقافيةةةةةة هالوجدانيةةةةةةال هلعةةةةةت نةةةةةا دهةةةةةم الت ةةةةة ات الةةةةةل 

 :ا تادت هدثىت ي ااييار العىبية نا ول 
 .لعىيبت كب البنا  االجتماع  ا -2
 .التث ى السىوص ب عت التثوالت االجتماعية الل ع دها الوطا العىيب -2
إقةةالات ااةةىدر العىبيةةة ي خمتلةةا جوانةة  حياهتةةاال هدةةةبثت عةةىوكة للىجةةت ي  -3

 .ااييار العىبية نص بع  اال تةنا ات هااياالت ي ا وايف هالبواةي هالقىة
م عةا ننممةة ا نةم ااتثةدر 2666الط ولة؛ دفةاة تقىوةى جدوةد ةةدو ي عةام  -1

اب ةي ط ةةت ي  ةةا الذهةةةةةةةةةةةةنالو 6وايل ةةةةةةةةةةةةةدن ح( كوةةةةةةةةةاليونس)لوم ةقافة هالعةةةةةةةةللابيةةة هالة
نالوي فتارال ال وزالون خاوف نمم التعليم ي البلدان  6ة االبتدائيةال نا بين م ةةإىل اادو 

 .العىبية
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والحةةةةحت دن كةةةةت البلةةةةدان العىبيةةةةة تتلةةةةب نم سةةةةة هفيمةةةةا  ةةةةو التعلةةةةيم العةةةةايل  -6
جانعيةةةة هاحةةةدر علةةة  ا اةةةتال هنةةةص ذلةةةب فقةةةد لةةةوححت انتقةةةال عةةةدة كبةةة  نةةةا الطلبةةةة إىل 
امبةةةاوف ال ةةةتكمال تعلةةةيم م ا ةةةانع  هتدوةةةداً إىل دهوه  هدنىوكةةةا الاةةةمالية ده إىل ةهل 

هةةةةةةم عىبيةةةةةةة دخةةةةةةىةال هتةةةةةةةت اختواةةةةةةةات علةةةةةةم االجتمةةةةةةاع هإةاور ا عمةةةةةةال هالقةةةةةةانون د
 .االختياوات اا  لة لطالب الدوا ات ا انعية

نليون  262ال وبلغ عدة  كان الوطا العىيب حوايل ال وو السةاين السريل -ب 
مال هوبلةغ نعةدل الةوالةات ي الةوطا العةةىيب 2666نسةمة تقىوبةاال حسة  تقةدوىات عةةام 

هن مةةا  . (1)لكةةت دلةةا نسةةمة 6.26لكةةت دلةةا نسةةمةال بينمةةا نعةةدل الوفيةةات  26.36
ي الةوطا العةىيب و ةىل ناةكالت نتعةدةر ال وكو السكةاين السكريل كانت ا هتاع فلن 

 :نا دو ا نا ول 
تآلة حام القوة العانلة اايقيقية ي الوطا العىيب بسةب  اوت ةاع نسةبة ةة او -2

 . الساال هتعا نسبة نااوكة ااىدر ي القوة العانلة
ت التنمية للدخت القةون  هتةعا العاز ي ااواوة االاتواةوة هالت ام ناىهعا -2
 .اةخاو 
 .ا  اط نستوة ااعياة-3 
 .انتااو ناكلة السكا خاةة ي اادن -1 
 .نااكت التث ى السىوص -6 
 .نااكت تقدمي امبدنات االجتماعية خاةة التعليم هالوثة هاإل كان -5 

بةةةي الىوةةةا  هكككو  تو يكككل للسكككةاأ ص الكككو ن البكككرعهإتةةةافة إىل نةةةا  ةةةب  ف نةةةاك 
                                                 

، منشيعا  (ل2662) قتوام ال زيورم الفكوائية، عطر ايعرايي ميو عذ  ميرمص ا ااحصاواع يير اينميع ايويكا ي فيي ايي (1)
www.aljazeera.net/im- 15/10/2002،  :تحييييييت ايعنييييييعان« اا تر ييييييت» ءشووووووبتة المبلوموووووواع الدوليووووووة

1.htm-8-israel/2002/7/7-depth/arab.  

http://www.aljazeera.net/im-depth/arab-israel/2002/7/7-8-1.htm
http://www.aljazeera.net/im-depth/arab-israel/2002/7/7-8-1.htm
http://www.aljazeera.net/im-depth/arab-israel/2002/7/7-8-1.htm
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 .هااي ى هنقو ا ودي العانلة الزواعيةال ها ودي العانلة التقنية ااتقدنة
 تةا  دهوه  ال ىبيةة  ذجر   ب ا ن من البلوا  لاأختصني لاأ  لني إ  اخلار  -ف

هوقةدو  هبجكر  البقكول البربلكتيهدنىوكا الاماليةال ههذ  الق ية تعةىف ي الةوطا العةىيب 
ما  هااختوي ي امباوف بةثوايل ثالثة نالوي نتخوةو عدة اا اجىوا العىب نا العل

 .هعاو
ا تمىاو هجوة نناط  هعىائ   كانية  ا هم ي  ةا التعلةيم بةدهن تعلةيمال ههةمال   -ة

بكةةت ااعةةاو  اإلنسةةانية هاالجتماعيةةة ها خالايةةة واةةكلون تةةدايً هناةةكلة للتخطةةي  هالتنميةةة 
ت واةةةةكلون بي ةةةة اجتماعيةةةةة مةةة  نالئمةةةةة ت ةةةةىل هدج زهتةةةا ي الةةةةوطا العةةةىيبال هي ذات الواةةةة

 .(1)العدود نا تياوات التوتى هالتناا  ي بي ة الوطا العىيب االجتماعية

 : آلياع إصالح البتاي الجتماعي: ثانياا 

 :م تم  المبرفةبتاي و  التبليمإصالح  -1
ة ي وىة الكة هن دن إةال  التعليم هبنةا  جمتمةص ااعىفةة نةا ا نةوو ذات ا هلووة

هعل  هذا وولون . إحدا  التنمية هالتطووى هاإلةال  عل  مجيص ااستوايت ي التمص
ه لةةةىمم نةةةا ا  ةةةوة اابذهلةةةة ي هةةةذا القطةةةاعال دي اطةةةاع . دويةةةة كبةةة ر لةةةذا ااوتةةةوع

التعلةةةةيمال إال دن النتةةةةائ  السةةةةلبية للعمليةةةةة التعليميةةةةة تسةةةةتدع  إعةةةةاةر النمةةةةى ي جممةةةةت 
 : فالتعليم  دةب  عل  ثالثة دنواع عل  ا ات ه اانمونة التعليميةال 

ههةةو ا كةةةى انتاةةاواال ههةةو دو ةةاً ا كةةةى حاجةةة لإلةةةال  ي  : التعلةةيم اايكةةون  -د
كةةت النةةواح ال  ةةوا  علةة  نسةةتوة ا بنيةةة هالتا يةةزاتال ده علةة  نسةةتوة إعةةداة ااعلةةم 

 .إخل.... هخ   عدة الطالب ي ال وت الواحد

                                                 

 . زوما بع ها 65ص التربية البربية رؤية للقر  الواحد والبشري ،ييي اييادي ايحعاع،  (1)
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و عةةةةايل التكل ةةةةةال همالبةةةةاً نةةةةا وكةةةةون نىت ةةةةص ااسةةةةتوة ي ههةةةة: التعلةةةةيم ا جنةةةةيب -ب
 .التعليمال هلكا ال وقدو عل  تمت تكل ته إال الة القلة نا ااواطني

ههو ن سه ونقسم إىل نستوايت خمتل ةال نن ا نةا هةو نةنخ   : التعليم امبا  -ف
عليةه؛ هنا هو نتو  ال هنا هو نىت ص؛ هذلب طبقاً لتكل ة كت نسةتوةال ها  ةة اااةىفة 

 .اخل... وا  كانت عىكة خاةة دم مجعية دهلية
ههذا وستدع  نىاجعة عانلة للتعليم مبستوويه ابت ا انع  ها انع  هف  ا دةات 

 :ااتية
 .نىاجعة نيزانية التعليم ي ااوالنة العانةال هالعمت عل  لايةهتا   تمىاو -2
ال ه ةةعة ال وةةولال هبنةةا  اإطةةال  نىاحةةت التطةةووى حبيةةث تاةةمت اابةةا  هت يزاهتةة -2

 .ااالع  هااعانتال هإعداة اادو  هوفص نستوا  اا ين

هتص نعاو  نوتوعية للعملية التعليمية هاخىجاهتةا ي خمتلةا ااىاحةتال هذلةب  -3
هفةة  ااعةةاو  الدهليةةةال هخاةةةة ااعةةاو  ااتبعةةة ي الةةدهل ااتطةةوورال علةة  دن جيةةىي القيةةا  

 .عاو هالتقومي عل  د ا  تلب اا

ال نةةص تةةمان ةأتكيةةد ةهو الدهلةةة ي ت طيةةة ا ةةز  ا  ا ةة  ي العمليةةة التعليميةة -1
اال ةةتقالل ا كةةاةمي  هاإلةاوي ام سةةات التعلةةيمال هتاةةايص نم سةةات التمةةص ا هلةة  

ي العمليةةة التعليميةةة؛ تةةوواًل هبنةةاً  هإةاورال ي إطةةاو وةوةةة  اهااةةد  علةة  تمةةت نسةةمهلياهت
 .لعائد االجتماع  اةت هذ  اااىهعات التعليميةهاعية أبوية ا

تاةةايص الطةةالب علةة  ااعىفةةة هاالبتكةةاو هاابةةاةورال هتةةوف  اانةةاخ الةةاللم لةةذلبال  -6
هذلةةب بو ةةائت ننا ةةبة للتث يةةزال نةةةت ااسةةابقاتال هنكافةةآت الت ةةو ال هتكةةىمي اابتكةةىوا 

 .إخل... هوبط م  ام سات اإلنتاجية لال ت اةر نا دفكاوهم
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كةربةار فعالةة ي توةيت العلةم هااعىفةةال ( الكمبيوتى)تطووى االهتمام  ايا وب  -5
 .هالعمت عل  توف ها لكت نستوايت هنىاحت العملية التعليمية

هوبطةةةه  هةعةةةم ج ةةةوة تطةةةووى البثةةةث العلمةةة ال هتةةةوف  ااةةةواوة اااليةةةة الاللنةةةة لةةة -6
مبىاكز الوناعة هالزواعةة هالتاةاور  لوااصال هوب  ا انعات هااعاهد ها كاةمييات العلمية 

لتطووىهةةا باةةكت علمةة  هنن اةة ال هةعةةم التعةةاهن نةةص ا  ةةات العلميةةة هالي ةةات الدهليةةة 
 . هاال ت اةر نا خذاهتم ااختل ة ي هذا الال

االهتمةةةةام  لل ةةةةة العىبيةةةةة هتطةةةةووى نناها ةةةةاال هتاةةةةايص تعىوةةةة  العلةةةةوم اايدوةةةةةة  -6
 .ايص الامجة لكت دنواع ااعىفة اا يدر لإنةهالةقافة العااية النافعةال هتا

تطةةةةووى هناةةةةى ااكتبةةةةات ال ةةةةزر أبحةةةةد  ه ةةةةائ  نقةةةةت ااعلونةةةةات هح م ةةةةا  -6
وا  التعليم ابت ا انع  ده التعليم ةليمية  ةها اجاع اال هذلب ي كت نىاحت العملية التع

هتوةةةةيل ا  راو ا ةةةانع ال هكةةةذلب ا حيةةةا  هالقةةةىةال هتاةةةايص اإلطةةةالع هااعىفةةةة هاال ةةةتع
ال هتةوف  دنةاكا التواةةت نع ةا باةكت نيسةى همة  (internet)بابكة ااعلونات الدهليةة 

 . نكلاال هخاةة ي النواح  التعليمية هااعىفية هالتدووبية

تاةةةايص التكةةةووا ااسةةةتقت للطةةةالب ي كةةةت نىاحةةةت التعلةةةيمال هناةةةى ثقافةةةة  -26
هاةةيم ااواطنةةةال هإةخةةال الابيةةة اادنيةةة  الدميقىاطيةةة هالتسةةان  هاايةةواو هاايةةىايت العانةةةال

هاا ةةاوات اايياتيةةة  لاةةكت اانا ةة  ي ااقةةىوات الدوا ةةيةال هإعطةةا  ال ىةةةة للطةةالب 
  ةميقىاطيةال هوفص مجيص القيوة عا اايىكة ةةةةةةةاوكة ي العمت العام هف  لوائةةةةةةةنا دجت ااا

 .الطالبية
اةةاك بةةي خمتلةةا دنممةةة التعلةةيم الةةل تةةىهور تةةوف  حةةد دةل نةةا القا ةةم اا -22

 .  وا دها الوااص مبا حيق  التواف  هاالنساام ي بنا  الووة الوطنية لإجيال ا دودر

 :األمية مشتلةحل  -2
ي عةةةةةت التطةةةةةوو الائةةةةةت الةةةةةذي تعياةةةةةه الباةةةةةىوة اليةةةةةوم ي جمةةةةةال العلةةةةةم هااعىفةةةةةة هثةةةةةوور 
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هنةاك دنةم هعةعوب تعةا  نةا ا نيةة  االتواالت هالتكنولوجياال دةب  نةا العةاو دن تكةون
؛ فقد دةبثت ا نية اان ه  دنية نعىفة التعانت نةص (دي دنية القىا ر هالكتابة) التقليدوة

ه ةا وم ةا لةه (. internet)هالدخول إىل عبكة ااعلونةات الدهليةة ( الكمبيوتى)اايا وب 
ا ا نيةةة التقليدوةةة بنسةةبة دن العةةاو العةةىيب حسةة  تقةةاووى التنميةةة الباةةىوة ا خةة ر وعةةا  نةة

نليةون عةخوال هثلةةا هةذا العةدة نةا  56نةا عةدة  ةكانه؛ دي حةوايل % 16توت إىل 
النسةةةا ال لةةةذا نةةةا ال ةةةىهوي هتةةةص هةةةذ  الق ةةةية ي نىتبةةةة نتقدنةةةة نةةةا  ةةةلم ا هلةةةوايت ي 

 :ااىحلة القاةنةال للق ا  عل  هذ  الماهىر ااخالة عل  النثو اايت
در للق ا   ائياً عل  ناةكلة ا نيةة التقليدوةة بكةت هتص خطة عانلة نقيدر مب -د

 :دعكالاال هذلب نا خالل حزنة نا اإلجىا اتال عل  النثو اابي ي البنوة التالية
ملةة  كةةت اانافةةذ الةةل ت ةةذي ا ةةتمىاو عةةاهىر ا نيةةةال هاذةةاذ كافةةة اإلجةةىا ات  -ب

 .لتعليم ا  ا  الك يلة انص التسىب نا العملية التعليمية هخاةة نا نىاحت ا
اذةةةاذ مجيةةةص اإلجةةةىا ات هالعوانةةةت اااةةةاعة علةةة  تن يةةةذ إلزانيةةةة التعلةةةيم ي كةةةت  -ف

 .نكان هخاةة ا ناكا العاوائية هالىوا ها ناكا النائية
إلةةزام كةةت خةةىو  مبثةةو دنيةةة عةةدة ننا ةة   ةةا دةةةب  ي  ةةا دكةةذ نةةا نىاحةةت  -ة

                                               .                التعليم اإللزان  هو ت  دنيته
ىان  نىكةةةزر  ةةةو دنيةةةة ةةةةةةةةةةةةةة هخميمةةةات هلقةةةا ات لتن يةةةذ بةةةةةةةةةةةطة نكة ةةةةةةةةةعمةةةت دنا -هةةةة
آت للمعلمةةةةي هكةةةةذلب للمتعلمةةةةي إتةةةةافة إىل نةةةةنث م ةةةةةةةةةىف في ةةةةا نكافةةةةةةةةةةةاو توةالكبةةةة

 .ع اةات فو ا نية
ت الاالت ها عماو عل  ااساوة ي هذا اااىهع تاايص ااتعلمي ي ك -ه

 .الوطين هتقىوى نيزات خمتل ة لذ  ااااوكة كثوافز لت عيت نااوكاهتم
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إعةةىاك كةةت ه ةةائت ااعلونةةات هاإلعةةالم هالدعاوةةة هالةقافةةةال ها معيةةات ا هليةةةال  -ل
 .ي ةعم هذا اااىهع طوال ندر تن يذ 

 :الجتماعيةبدالة ال وقدقينالفقر  مشتلةمواجهة  -3
وعا  اطةاع كبة  نةا ااةواطني ال قةىا  هفةدهةي الةدختال نعةاانر عةدودر ي  ةبيت  ةد 
االحتياجةةةات ا  ا ةةةية لةةةم ه  ةةةىهمال هخاةةةةة ي عةةةت اوت ةةةاع ا  ةةةعاو هتقلةةةيو الةةةدعمال 
هلايةر ال ىائ  مة  ااباعةىرال هتةىك العدالةة االجتماعيةة لل ةمان االجتمةاع  هاوةوو النمةام 

 لل ةةةمان ي نىاعةةةار ااياجةةةات ها تةةةاجيال ههةةةو دنةةةى مةةة  نقبةةةول؛  نةةةه و ةةةدة ا نةةةا اايةةةايل
هالسالم ي التمصال هوعىات ا  وة اابذهلة نا دجةت التنميةة هتسةي نوعيةة ااييةار ي التمةص 

 :باكت عامال هنىاعار فدهةي الدخت باكت خا  هالعمت عل  اايت

د ا ياً ال ولقبت عذو ي تاهلةهال هالسةع  باةة اعتباو العدالة االجتماعية نطلباً  -
 .الو ائت لتثقيق ا عل  د ا  نبدد ااساهار هتكافم ال ى 

 .لايةر حد اإلع ا  ال ىويب  نوايً بن   نسبة الزايةر ي نعدل الت خم -

نىاعةار دن تكةون السيا ةة ال ةىوبية نبنيةة علة  د ةا  نسةبة نةا عوائةد العمليةةة  -
نةا ا هعيةة ال ةىوبيةال هبةذلب ن ةما عدالةة هةذا النمةام هحسةا  اإلنتاجية ةهن م هةا

اًل عةةةةا لايةر ااةةةةزااي ال ةةةةىوبية ةةةةةةة  ال  عتبةةةةاو  نةةةةربخوذاً نةةةةا نةةةةن   ةفةةةةص الزكةةةةارال ف ةةةةةةةةةة 
 .الت  يلية لوا  الاىائ  االجتماعية ا تعا

تاةةةةايص ا  ةةةةوة ا هليةةةةة الةةةةةل تبةةةةذل بوةةةةدة الىعاوةةةةةة االجتماعيةةةةةال نةةةةص نىاعةةةةةار  -
نا ا عبا  الىهتينيةة اا ىهتةة علة  ا معيةات العانلةة ي هةذا الةالال هننث ةا  االتخ ي

ذ ي ةةةاً فيمةةةا وتعلةةة   إلعةةةالن ي ه ةةةائت االتوةةةال ا مةةةاه يال هإنةةةداةها  اعلونةةةات 
 .الاللنة  ةا  ةهوها

دن تقةةةةوم نم سةةةةة دهليةةةةة بتثوةةةةيت الزكةةةةار هالوةةةةداات نةةةةا ااسةةةةلميال هتوةةةةيت  -
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مةةةةة همال علةةةة  دن تتةةةةةوىل إن اا ةةةةةا ي نوةةةةةاوف ا ااختل ةةةةةةال هدهل  التذعةةةةات الطوعيةةةةةة نةةةةةا
نوةةةةاوف ا هةةةةو تووةةةةت العةةةةاطلي إىل ننتاةةةةيال ها تةةةةاجي إىل نكت ةةةةي؛ دي ااسةةةةاوة ي 
العمليةةة التنمووةةة باةةكت نباعةةىال هةةذا إىل جانةة  نةةا وقةةوم بةةه النمةةام ال ةةىويب نةةا ت طيةةة 

 .مكل يالن قات العانة للدهلة مبىاعار ااقدور ااالية لل

 :الصدية الرعاية -4

ووت ي نكافثة ا نىاط هتوف  الىعاوة الوثيةال إال د ا ةعل  الىمم نا التاووخ الط
ال تزال أتيت ي ااىات  ااتربخىر عل  اائمة الدهل ي هذا الةالال  ةوا  ي ااةدن الكةذة 

الةةوا  هااةةا   دم الىوةةاال حيةةث تةةدهوو الىعاوةةة الوةةثية هاوت ةةاع نسةةتوة التلةةو  البي ةة  ي
هالاةةواوع ها حيةةا  السةةكنية هالوةةناعيةال هعليةةه ال بةةد نةةا اذةةاذ جمموعةةة نةةا اإلجةةىا ات 

 : التن يذوةال هنا دو ا اايت
التو ةةص ي إناةةا  هحةةدات ةةةثية ةةة  ر نتطةةوور ي مجيةةص ا حيةةا  السةةكنية ي  -

 .اادن هي مجيص القىة هالتامعات الىو ية

تربهيةةةت العلمةةةة  للطبيةةة ال إعةةةةداةاً هتةةةدووباال هاالهتمةةةةام بةةةذل نزوةةةةد نةةةا العناوةةةةة  ل -
 .بتثسي دهتاع ا طبا  مبختلا ف اهتمال نالياً ههعي ياً هن نياً 

ي ةةةةةةةةبةةةةذل نزوةةةةد نةةةةا العناوةةةةة مب نةةةةة التمةةةةىو ال إعةةةةداةاً هتةةةةدووباال هاالهتمةةةةام بتثس -
 . دهتاع اامىتات هاامىتي مبختلا ف اهتمال نالياً ههعي ياً هن نياً 

ايص إاانةةة ةةةناعات طبيةةة نتكانلةةة لتوةةنيص ا ج ةةزر الطبيةةة أبنواع ةةا كافةةةال تاةة -
هةعم ناىهعات تطووى الوناعات القائمة علي ا حاليةاً هكةذلب ةةناعة الةدها ال هالعمةت 

 .عل  تقي  االكت ا  ا ل  ي هذا الال ااييوي

 تطةةووى النمةةام الوةةث  هالكاةةا الةةةدهوي علةة  الطةةالب  اةةداو  ها انعةةةاتال -
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 .هعل  ااوع ي هالعمال ي القطاعات اايكونية هامباةة
بنةةةا  نمةةةام ةةةةث  أتنيةةةين حقيقةةة  و طةةة  مجيةةةص ف ةةةات ااةةةواطني بتكل ةةةة نعقولةةةة  -

 .للمواطا حس  ةخلهال هذلب د ور  لنمم الوثية ااتطوور ي العاو

 :إوماج األخالق في رياراع اإلصالح: ثالثاا 

عل  ااباةا هالقيم اإل النيةال الل تة   جي  دن وترب   ا خالا اإلةال   إن
ميتد إىل البثث ي كي ية إعاةر  عل  نكاوم ا خال  هف ائت ا عمالال ههو هبذا ااع 

ائدر ي ةةةةةةةةةةةةةإىل ننمونةةةةةةةات القةةةةةةةيم هااعةةةةةةةاو  ال ىةوةةةةةةةة ها ماعيةةةةةةةة الس هال اعليةةةةةةةةالتةةةةةةةوالن 
 .(1)تنااجمتمع

نةا  البتقيةيم هتقةومي السةلوك اإلنسةا ااعة  الوا ةص ولعة   هبةذاا خالا   اإلةال 
ده خط  ةةاال جوالهةةا ده عةةدم جوالهةةاال هوعتمةةد دهل نةةا وعتمةةد  ا فعةةالننمةةوو ةةةواب 

سات ةةةةةةةإىل جانةةةة  اانةةةةاخ ااالئةةةةم هالقةةةةانون العةةةةاةل هاام  الةةةةداخل علةةةة  اةةةةور الةةةةوالع 
نعا ةةة د ةةباب هنمةةاهى  بكي يةةة ا خالاةة  إىل االهتمةةاماإلةةةال   هوةةدعوان. ال اعلةةة

ها خالايةةةةات ال اادنيةةةةةعلةةةة  نسةةةةتوة السةةةةلوكيات هااةاب  المبلةةةةت القيمةةةة  هااعيةةةةاويا
 التثلةةةت» :تسةةةميتههالطبةةةائص اإلنسةةةانيةال ههةةةو نةةةا وبةةةده فيمةةةا ميكةةةا ال العمليةةةة هاا نيةةةة

 .تلب ااستوايت كل ا عل  «االجتماع 
 الةةةذي« االجتمةةةاع  لتثلةةةتا»لةةةةهةةةو ااقابةةةت اانطقةةة   إذن« ا خالاةةة  اإلةةةةال »
هي عةت . ة هاالاتوةاةوة هالقانونيةة هالابووةة هالةقافيةةيي ا وان  السيا ة نماهى  تتال 

جمموعات كب ر نةا ال هحة تطلعاتال توىفات ه لوكيات تكون« االجتماع  التثلت»
-ها ماعةةات هالتكوونةةات اا نيةةة فكونةةة مبنمونةةات نةةا القةةيم هااعةةاو  السةةلبية  ا فةةىاة

 :نةت -ااعلنة هم  ااعلنة
                                                 

 . ، تحت ايتوسسس، في بسا   ايم  ل ييويطاع ايمصر   ييتر سصرؤية حزل الورطمر  (1)
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 .الوعد هإخالفالن ا  هالكذب  -
 .هاالختال  هالنو  ها سوبيةالىعور  -
 .هالالنباالرالتسي  هاإلوال  -
 .اايول صو ااااوكة هااباةور هاالهتمام  لاربن العام تعا -
 .هاال ت الك الاي اااةوةملبة النةزعة  -
 .هالعنا ا ىميةلايةر نعدالت  -
 .لدة اطاعات ها عة نا ااواطني عانةال ااولثةتموو نع   -
 .عل  العمت اانت  النافص -ومباهتم هدحياانً - ااواطنيا  اط ادوات  -
ي تةةوف  فةةى  ه  ي تطبيةة  القةةانوناله  الي تولوةةص الةةدخت) العدالةةةاخةةتالل نيةةزان  -
 ..(.العمت
  مىائةز علة هتىكيةز دملبيةة ننتاي ةا عا نقاةدها النبيلةال هااةاباصىاف ال نون  -

 .اخل ...امبىايا ن  هاللذر هالت ك  
طوولةةةةة هنعىهفةةةةة ي دملب ةةةةاال هميكةةةةا « االجتمةةةةاع  التثلةةةةت»ىات ةةةةةةةةةةةةاائمةةةةة نمع إن

الةذي -« اإلفسةاة» ده« ال ساة»السلبية هه    اعا التعب  عن ا بكلمة هاحدر نةقلة 
اكاً دعمةةم ةةةةةةةةةةةةناتةةةت اامسةةاً  ههةةذ  اامعةةىات -«اإلةةةال » ده «الوةةال » عكةة  وهةة

ال هال تكةةاة ت يةة  عةةا اإلةةةال تتاةةه إلي ةةا ج ةةوة جيةة  دن بةةي خمتلةةا ا وانةة  الةةل 
دي عمليةةة إةةةالحية  ةةةميمجانةة  هاحةةد نن ةةاال ا نةةى الةةذي وعةةين د ةةا هااعةةة دو ةةاً ي 
إىل نكةةةةاوم  ةعةةةةور»  عتبةةةةاو نبت ةةةةارال هدن اإلةةةةةال  ا خالاةةةة  جيةةةة  دن ونمةةةةى إليةةةةه ال 

هإيةةا  عتبةةاو  اامسةةاً ناةةاكاً دعمةةم  -ههةةذا حبةةد ذاتةةه لةةي   لقليةةت- فثسةة « ا خةةال 
هلةو . هاللنةاً لنااح ةا ي الوااةص تةىهوايً بي خمتلا نداخت العملية اإلةةالحيةال هعةىطاً 

السيا ةةة  هاالاتوةةةاةي هالتاةةةىوع  علةةة   اإلةةةةال افاتةةةنا جةةةداًل دننةةةا دفلثنةةةا ي إقةةةال 
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العةةةاو  هاإل ةةةالنية ااطالبةةةة  إلةةةةال  ي وطنيةةةةالالقةةةوة هالتيةةةاوات  تىجةةةو النثةةةو الةةةذي 
ا وانة  ا خالايةة السةائدرال  يال نص بقا  ا هتاع عل  نا هة  عليةه العىيب هاإل الن 

ي الوااص اليلةةال ه ةتكون  هقاح افلن إنكانية ت عيت بىان  اإلةال  ي تلب ا وان  
 .لل اوة فىةت ا ي تقي  نقاةدها فدهةر

السيا ةةةةةةةية  الن إةنةةةةةةةاف اإلةةةةةةةةال  ا خالاةةةةةةة  ي خمتلةةةةةةةا ااةةةةةةةداخت اإلةةةةةةةةالحيةإ
 مجيةةص ةةتمت ب ةة   هالتاةةىوعية هالةقافيةةة هاالجتماعيةةةال دنةةى تةةىهوي هاللمال ه  هاالاتوةةاةوة

 الناةا التوووات ها فكاو اإلةالحية لتلب ااداخت ن تقىر لواحدر نا دهم تماانت 
 ها خالايةةةلةةذايت هاحةةاام التوج ةةات ااعياووةةة ههةة  تةةمان الةةوالع ا الهال اعليةةة التطبيقيةةة

 .لتقدنهالكذة الل ت حت تا ب التمص هتاكت ااناخ ااالئم 
إةنةاف ا خةال  ي نةداخت اإلةةال  ااختل ةة عانةةال  عمليةةكانةت ةةعوبة   هن مةا

السيا ةةة ي تعىو  ةةا الوتةةع  ه او ةةاهتا العمليةةة  لكةةونهي اإلةةةال  السيا ةة  خاةةةة؛ 
ذلب فلن عملية اإلةناف هةذ  تسةتث  نةا وبةذل في ةا  ومم ؛ا خال  إال اليالً  ال تعىف

 . عىن تىهوي هاللم لناا  اإلةال  هإةواك نقاةد  نا ا  د هالوات طااا د ا
 :األخالقي اإلصالح آلياع -

هوبطةةه ي الواةت ن سةةه مبةةداخت  اللت عيةةت اإلةةةال  ا خالاة  ااقاحةةااةةداخت  نةا
 :اايتاإلةال  ا خىة 

 :التبليميالمدخل التربوي  -1
الةةدهو الكبةة  الةةذي تقةةوم بةةه نم سةةات الابيةةة هالتعلةةيم ي  علةة هةةذا ااةةدخت  وىتكةةز

 مةى وتم هنا خالل هذ  اام سات . ال ىةي ها ماع  السلوكبنا  العقليات هتوجيه 
قةةةةول اإلةةةةةال  ا خالاةةة  ااىمةةةةوب ي ع تقةةة الةةةةل  الننمونةةةة القةةةةيم هاابةةةاةا هااعةةةةاو 

 . الناع ة ها جيال ا دودر
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ت تقةةةةى إىل اا ةةةةمون ا خالاةةةة   -ي هتةةةةع ا اايةةةةايل-الابووةةةةة  الةةةةذان هإذا كانةةةةت 
الوةة ية  التطةةووى اانةةاه  الدوا ةةية ها ناةةطة الافي يةةة هالابووةةة ال ةةىهوي؛ فمةةا طلةةوباا

عةةرب ا فةةىةايً االتةةا  الةةذي ومكةةد القةةيم هااعةةاو  اإلجيابيةةةال هوىفةةص نةةا  هةةذاي  الهالالةةة ية
هذ  ااعا  جي  دن تت من ا ااقةىوات الدوا ةية ها ناةطة الافي يةة هبةىان  ه  .هنم سياً 
التمةةص هحوةةو ا عةة ال هالتةةدووبات العمليةة؛ ابتةةداً  نةةا ااىاحةةت االبتدائيةةة نةةا  خدنةة
علةةة   اا مةةةةهليات إقةةةال هةةةذ  م هتقةةةص نسةةة. هالتعليمةةة ال هةةةةواًل إىل دعلةةة  ةوجاتةةة السةةةلم

اايكونيةةةةةال كمةةةةا تقةةةةص دو ةةةةاً علةةةة  اا كةةةةىوا هةعةةةةار  هالتعليميةةةةةهااىاكةةةةز الابووةةةةة  الي ةةةةات
 .هننمماته ههي اته التمص ااد  هااةراإلةال  هةانع  الىدي 

 :اإلعالميالمدخل الثقافي  -2
العىبيةةةةة هاإل ةةةةالنيةال الةةةةذي تبةةةةةه ه ةةةةائت اإلعةةةةالم  الةقةةةةايل ةةةةعا امبطةةةةاب  نمةةةةىاً 
فيمةةا وتعلةة   ا ةةاني ا خالايةةة اإلةةةالحية؛ فةةلن  -علةة  هجةةه امبوةةو -ها جنبيةةة 

وىكةةز علةة  تلةةب ااعةةا  ال ائبةةةال هو ةةدف  إعالنةة يامة هناةةى خطةةاب ثقةةاي ةااطلةةوب ةةة
القةةيم هااعةةاو  ا خالايةةة الواجةة  احاان ةةا  عةةاإىل بنةةا  ةةةوور ذهنيةةة ةةةثيثة ههااعيةةة 

ي هةةةذا الةةةال جيةةة  دن  اهاجب ةةةي دةا   اإلعةةةالمهلتيسةةة  ن مةةةة ه ةةةائت . هااللتةةةزام هبةةةا
حةول  ال الةل تةدهوالتةقي يةة اادوه ةة للةذان ذوو نساحات دكةذ  ةا هة  عليةه اان 

ي  دةهاوتقوم بةه نةا  تناى الوع  مباتلب القيم هننموناهتا ااعياووةال ه ههتدف إىل مى  
اكيز ال نصالسيا ية هاالاتواةوة هالقانونيةال : خدنة خمتلا ا وان  اإلةالحية ا خىة

 .هالةوابت التمعية هالدونية ا ةولعا  إةانة حاالت االصىافعل  
 : الديتي الل المدخل ق ديد  -3

 الننةةةذ فةةةار طوولةةةة حيتةةةاف العةةةااي العةةةىيب هاإل ةةةالن امبطةةةاب الةةةدوين السةةةائد ي  نإ
يةةةةة اا ةةةةاهيم ثد ةةةةاليبهال هتدوةةةةد ن ةةةةانينه هتن إةةةةةال إىل  الدكةةةةةى نةةةةا دي هاةةةةت ن ةةةة 

امبطةةةاب  ت عيةةةت ةهوه نت ةةة ات الوااةةةصال  ا ةةةتيعاب  حيتوو ةةةا؛ هذلةةةب هبةةةدفالةةةلالسةةةلبية 
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هالاةة ف ة الابابال كما دن هذا ال اااكالت الل وعا  نن ا التمص نواج ةي  الدوين
ج ةوة  يهةهوهةا  دن ونعك  باكت إجيةايب علة  نكانةة اام سةة الدونيةة جي التادود 

 بدعوات حدوةة نىتبطاً  هال التبين لي  جدوداً  ههذا. التنمية هاإلةال  االجتماع  العام
 ادميةةةةة هنتربةةةةةلة تبناهةةةةا ااوةةةةلثون هاا كةةةةىهن اةةةةدمياً  ةعةةةةورلكن ةةةةا ال ه ااةنةةةةة نةةةةا امبةةةةاوف

دم نوةا   ةالوااةص هالت اعةت نعةه هتطةووى  مبةا  ةواكإل نةه هاجة  ةوةين ههطةين  ؛هحدوةاً 
 .العاوا نة هال ووطدم ب   نذو نص 

 : والشفافيةالقدوم  -4
 يااباةا هالقيم هااعاو  ا خالاية ن ما كان نبل ا همسوهةا تمةت اليلةة التةربث   نإ

 ااسةةةتوايتهبةةةا مجةةةوع ااةةةواطني علةةة   وقتةةةديحسةةةنة  اةةةدهاتي الوااةةةص نةةةا و تتاسةةةد 
إعالن الذنةة ) نا إجىا ات الا افية ةعل  دن جيىي ةعم هذا التوجيه مباموعال  اكل

هم هةةا نةةا اإلجةةىا ات الةةل تةةذها ....( التةةويل الوعةةائا ابةةتاااليةةةال هنوةةاةو الةةدخت 
 .هليةم هبا ي نوااص ااس ااقتدواعل  ةداية هذ  القدهات اايسنة هنا ولي ا نا 
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 الفصل الثالث
 الرؤية المستقبلية
 على المستوى السياري

 :قيوو ومددواع ريارية: أولا 
  ت ةةةةة ات  يا ةةةةةية وواجةةةةةه الةةةةةوطا العةةةةةىيب ننةةةةةذ العقةةةةةد ا خةةةةة  نةةةةةا القةةةةةىن اااتةةةةة

هدودوولوجيةةة فىتةةت ا نعطيةةات فليةةة هةهليةةة نتعةةدةر هنتاةةابكة نةةا بين ةةا بةةىهل القطةة  
الواحةةد ي العةةاوال هفاهلتةةه فةةىط  ةةيطىته ههيمنتةةه علةة  العةةاو بةةدهافص هنةةذوات خمتل ةةةال 
هعزل ذلب العواة هنا تدعو إليه نا ايم هاتاهاتال إتافة إىل نعطيات فليةال هه  دن 

طوولةةة نةةا ناةةى التعلةةيم هالةةوع  هاالتوةةال امبةةاوج  فتثةةت عقةةول هدعةةي دبنةةا   ةةنوات 
الةةوطا العةةىيب هخلقةةت نوعةةاً نةةا التربنةةت هالت كةة  ي اايقةةو  هالواجبةةات هااواطنةةةال ههةةذا 
ن ةةةد الطىوةةة  إىل وةوةةةة  يا ةةةية دخةةةىة للسةةةلطة هاايقةةةو  هالواجبةةةاتال فلةةةم وعةةةد ااةةةواطا 

ابيلتةةه هاىوتةةه هعائلتةةه اامتةةدرال هإيةةا دةةةب  إطةةاو  العةةىيب ن لةة  الت كةة ال إطةةاو  ااىجعةة  
اته كمواطاال بت دةب  إطاو  ااىجع  العاو هنةا تسةوة  نةا ةااىجع  هطنه هحقواه ههاجب

 . خمتلا ةنوف ااذاه  ها فكاو هالىةة السيا ية ها ودوولوجية
باةةةةكت ده سخةةةةى  تاابت لةةةةذا الوااةةةةص السيا ةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهالواتةةةة  دن الةةةةبالة العىبيةةةةة ا 

هطووت هم ت الكة  نا تاىوعاهتا هدنممت ا اإلةاووة هاالجتماعيةال هدعطت الكة  نا 
  لةةدهاع  خمتل ةةة ةةةةةةةةةةةةةىيب وتمتةةص هبةةا ي اااتةةةةةةةةةةةةةا العةةةةةةةةةةةةةاايقةةو  هااةةزااي الةةل و وكةةا ااواط

ا  الدهلةةة هالوحةةدر الوطنيةةة نن ةةا هحةةدر الةةوطاال ها افمةةة علةة  اال ةةتقىاو االجتمةةاع  هبنةة
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نقابةةةت عوانةةةت الت كةةةب هالعةةةدهان ا تمةةةتال هنواج ةةةة العةةةده ااتمةةةةت د ا ةةةاً ي العةةةدهان 
الوة يو  علة  ا نةة العىبيةةال هومةم ذلةب ال وةزال الةوطا العةىيب وواجةه دلنةة  يا ةية 
هه  تعا نااوكة النا  ي ةنص حياهتم العانة هتاايص اايواو بي خمتلا الىةة 

 ةةية ها ودوولوجيةةة؛ هتةةعا هةةذا اايةةواو خلةة  تةةوتىات هتناا ةةاتال بةةت دلنةةات السيا
 يا ية وعيا ا الوطا العىيب باكت ده سخىال بةت إن هةذ  الوتةعية كةة اً نةا دفةىلت 
نىاكةةز اةةوة هحىكةةات نتطىفةةة فكةةىايً هثقافيةةاال همالبةةاً نةةا تتخةةذ هةةذ  اايىكةةات الةةدوا 

القةةةةىاوال هي ال الةةةة  إن هةةةةذ  ه ةةةةيلة هعةةةةعاواً للوةةةةةول إىل السةةةةلطة هنوتةةةةص ةةةةةنص 
اايىكةةةات ال كىوةةةة الةةةل انت اةةةت العنةةةا طىوقةةةاال تعيةةة  ااييةةةار العانةةةة هتعطةةة  طابعةةةاً 
هعةةكاًل  ةةلبياً هعني ةةاً للثيةةار السيا ةةية العىبيةةةال ا نةةى الةةذي وعيةة  النمةةو هالتنميةةة ي 
الةةوطا العةةىيبال فبةةداًل نةةا دن توةةىف ا نةةوال العانةةة علةة  التنميةةةال بةةداًل نةةا ذلةةب 

ىف هتىةد لإمىاط ا ننية ها عمال الواائية نا خطى العنةا هالتطةىف الةذي تو
بةةدد ونتاةةى ي الةةوطا العةةىيبال هدعطةة  للثيةةار السيا ةةية العىبيةةة عةةكاًل عني ةةاً ال وليةة  
 اييار السيا ية ااتث ىر ي القىن ااياةي هالعاىواال بت ال ولي   اي اور هالةقافةة 

ىوةة هاايةواوال هحىوةة االختيةاو هالتسةان  هالت ةاهم هاحةاام العىبية الل تتسةم ةائمةًا  اي
 .الىدي ااخى

هنةةا هنةةا فةةالوطا العةةىيب هااةتةةه ي السيا ةةة هال كةةى هالةقافةةة هالابيةةة نطةةالبون أبن 
جيةةدها حلةةواًل تىبووةةة نمىوةةة هعمليةةة لنبةةذ هفاوبةةة فةةىط الةةىدي  لعنةةاال هبةةداًل نةةا ذلةةب 

هابول الىدي ااخىال فالعنا ن ما كان هالتطىف ن ما كان واو هحىوة الىديال ةةةةةةةأتكيد ااي
ال  ل  إال االن ال  هالتعو  ا عمة  هنةوت العقةت هنةوت ااي ةاورال هلةذلب فةاايواو 

ةال هنةا نبةاةا الةدوا ةةة العىبيةةا  العقل  هالةقاي كل ا نا نباةا الةقافةةةةةةةةةهالنقاش هاالن ت
تىبيةةة اإلنسةةان ا ية ي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةاةا ا  ةنةةا اابةة كونةاإل ةةالن  ااينيةةاال ههةةذ  البةةد دن تةة
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و إىل نمىوة ده ا ااتياية تىبووة ةلمًا كان ده نسيثياال هلذلب فااياجة تدعةالعىيبال نس
قكككادر  علكككى التوا ككك  مكككل اأاضكككي لالبكككلد ص احلاضكككر لاالهكككتبداد عىبيةةةة جدوةةةدر 

ة هعمليةةةة اختلةةةةا هلكةةةا بعقةةةت نن ةةةةت ال تعمةةةت علةةة  إجيةةةاة حلةةةةول فكىوةةة للوسكككتقي 
التثةةةةدايت الةةةةل تواجةةةةه اإلنسةةةةان العةةةةىيب ي حاتةةةةى  هالةةةةل  ةةةةتواج ه بةةةةدهن عةةةةب ي 

 .نستقبت حياته
عكككرع عصكككري  عقككك ا الابيةةةة العىبيةةةة اةةةاةور علةةة  ا ةةةتيالة هي اعتقةةةاةان نةةةا و تكةةة

ال ققارت عربلت عصريت تتبام  مكل الواقكل لتسكتبد للوسكتقي هااةور عل  إجيةاة  متفتحي
يةةةه فةةةلن ااةةةواطا العةةةىيب هاإلنسةةةان العةةةىيب  ةةةيواجه اازوةةةد نةةةا االتةةةطىا ت بةةةت هتسةةة م ف

 .هالتعو  هاالن ال ال الذي وىة  إىل ااوت ال كىي هااوت ااي اوي
هلعت نا ونعت هجيدة ااييار العىبيةال إىل جان  ةعم هتاايص هبنةا  ده ةص ااعةدر 

ال مركزيت ص ا دار ي كيد نص القىاوال هو أتةنا ااااوكة ا ماعية ي ااييار العانة هة
ال هي تو  ثقافة عىبية ها عة ااةور عل  حلاهتا عل  ةنصلتشجلل اجلواعات احملللت 

لكةةةت دطيةةةاف ال كةةةى هنسةةةالب ااييةةةارال نةةةص تاةةةايص هتعزوةةةز  ال وكككوج  لالتوجلكككنإجيةةةاة 
ننممةةةات التمةةةص ااةةةد ال هاانممةةةات ا هليةةةة مةةة  اايكونيةةةةال الةةةل هةةة  ي الوااةةةص نةةةا 

العىيب اإل الن  هلعبت ةهواً كب اً ي التالحم االجتمةاع  هالبنةا  االجتمةاع ال  الاا 
هتاكت ت طاً عل  االصىاف عا دهداف التمص هتوثيثاً لكت نا تسول له ن سه 
ا ةةةت الل  ةةةلطته ده ن ةةةوذ  لتثقيةةة  نوةةةاايه امباةةةةة علةةة  حسةةةاب نوةةةا  هحقةةةو  

 .(1)ااخىوا

                                                 

 . زوما بع ها 62ص التربية البربية رؤية للقر  الواحد والبشري ،ييي اييادي ايحعاع،  (1)
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 :(1)السياريالدرياع البامة واإلصالح : ثانياا 
نقدنةة  هة الةل ؛ هتانا ا تمىاو  هةو إطةال  اايةىايت العانةة اإلةال د ا   نإ

 الاإلنسةانيةنةا حىنةة الةن    الالن  ة هالاىن ال ىهوي لتثقي  ااقاةد العانة للاىوعة
هكىانةة  عةىطةةيانة اله  العام هامبا ال هحىنة ااالهت عيت ةهو  ي ااييارال  هح حت العقت

 .اإلنسان
إلةةةةال  السيا ةةةة  هالد ةةةتووي نةةةةا عةةةربنه دن مينةةةةص التةةةةدخالت اناةةةةىهع  إطةةةال ه 

هال ال نةةانعينًةا ال وىاعة  خووةةية جمتمع  يا ةًيا اً ةتةاهل دن ت ةىط يوذجة الةلال ا جنبيةة
إطال  اايىايت هو إال دن ا هم  الدميقىاط الالوطين ه  تاو ه السيا   هن الهوقيم هلانً ل

وزود اور التمص ي نواج ة التثةدايت   اد تووي السيا   هال اإلةال العانة هتقي  
كمةا   .يت ي نقدنت ا اليمنة ا جنبية علة  نقةدوات الاةعوب ها هطةانأتالل ال امباوجية

تعىط التمص لزات هاالات نتياةة  إىل ةعم اال تقىاوال هعدم دن إطال  اايىايت ومةي
 .الىاهنةا تمىاو ا هتاع 

ااعمةول  السيا ة  هاإلةةال   إلاةىاو اايةىايت العانةة اابةاةا ها  ةدن دهم علماً 
 :هبا ه 
الل جي  ال وةت بين ةا ها ةتقالل كةت  المجيص السلطات نودو الاع اعتباو  -2

 .العام التوالننا نن ا عا ا خىة ي إطاو 
ب  ا ةن  ةةةةةةةبيةن م بس تييةزال ةهن الاة بةي دفةىاة الاةع ةا  العةةةةةد  ااواطنة -2

 .ااناة  هالوالايت العانة هتويلده العى  ي مجيص اايقو  هااللتزانات ده اللون 
ها معيةةةات  السيا ةةةيةتاةةةكيت ا حةةةزاب ال ه ال كىوةةةة هالسيا ةةةية التعدةوةةةةإاةةةىاو  -3

لتقىوةى  ااىجةصهدن تكون السةلطة الق ةائية ااسةتقلة هة   هنم سات التمص ااد  كافةال
                                                 

 . ، تحت ايتوسسس، في بسا   ايم  ل ييويطاع ايمصر   ييتر سصة حزل الورطرؤيمر  (1)



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 -556 -

 . ا ية للماتمصنا هو خمالا للنمام العام هااقونات ا 
 .هالقانونية السيا يةالبي ااىدر هالىجت ي ا هلية  ااساهار -1
 .الىدي هالتعب  عنه هالدعور إليه حىوةأتكيد  -6
هاالجتماعيةة  هالسيا ةيةالكىانة اإلنسانية همجيص حقو  اإلنسان اادنيةة  احاام -5

 . هاالاتواةوة هالةقافية
مبا وعيةد  هم هاال اةات هنقا ت همجعيات هنواة  ة نا اتةات ا نةنم س ت عيت -6
 .لتمص ااد  الدهلة إىل عالاة التوالن 
لتثقيةة  هةةذ  اابةةاةا العانةةة وتطلةة  اإل ةةىاع ي تطبيةة  جمموعةةة  ا هتةةاعهتي ةةة  إن

 :دو انا اإلجىا ات 
 .القواني اال تةنائية مجيص إل ا  -2
 .  كافة ااستوايت ي التمصهعل عىاف ا ائ  ية االنتخابالا افية  -2
عةةةةا ًً  ف ةةةالسليةةةات الاةةة افية ها ا ةةةةبة مبةةةا حيةةةول ةهن ع ةةةةوو ال سةةةاة  تعزوةةةز -3

 .ا تاىائه
ال هتقيةةةةةة  التن يذوةةةةةةةعةةةةةةا السةةةةةةلطة  اً اتنةةةةةة ا ةةةةةةتقالل الق ةةةةةةا  ا ةةةةةةتقالالً  تقيةةةةةة  -1

 .الق ائية للسلطةاال تقالل ااايل 
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 الفصل الراء 
 الرؤية المستقبلية

 قتصاويعلى المستوى ال
 :قيوو ومددواع اقتصاوية: أولا 

نةةةةىر نةةةةا  2.1ال دي 2كلةةةةم  23.166.621تبلةةةةغ نسةةةةاحة الةةةةوطا العةةةةىيب حةةةةوايل 
تقةةص ي % 66تقىوبةاً نن ةةا ي س ةيا ه% 22نسةاحة الةوالايت ااتثةةدر ا نىوكيةةال وقةةص 

السةةواحت ا نىوكيةةةال  2.26كلةةم هتسةةاهي   22 626دفىوقيةةاال هتبلةةغ السةةواحت العىبيةةة 
 36.16ي ا ز  ا فىوق  ه 56.66نا الوطا العىيب نن ا % 26سبته هتاكت نا ن

ة ي الةوطا العةىيب ةةةةةةةةة للزواعةاايةةةةةةةةاحة ا وط الوةةةةةةةةكت نسةةةةةةةةةيويال هتاةةةةةةةز  ا  ةةةةةةةي ا 
نةةا هةةةذ  ااسةةاحات تقةةةص ي حةةوط النيةةةت % 36نةةا نسةةةاحته ه% 3.53نةةا نسةةةبته 

به ةةةةةةةةةةي الةةةالل امبوةةةي ال هالبقيةةةة ي ع% 22اا ةةةىب العةةةىيب هتقةةةص ي اتةةةاة % 11ه
نليةاو  22 66 661ا زوىر العىبيةال هووت إمجايل النةات  ا لة  للةوطا العةىيب إىل صةو 
تقىوبةةاً نةةا النةةات  % 33ةهالو دنىوكةة  أب ةةعاو السةةو  ا اووةةةال هميةةةت االتةةاة اا ةةاويب 

نةةا % 36جملةة  التعةةاهن امبلياةة  نةةا نسةةبته  ا لةة  اإلمجةةايل للةةوطا العةةىيبال هي ةهل
النةةات  ا لةةة  اإلمجةةةايل للةةةوطا العةةةىيبال هووةةةت نتو ةةة  نعةةةدل نوةةةي  ال ةةةىة نةةةا النةةةات  

ةهالو دنىوكةة ال هدعلةة  نعةةدل وسةةات ي  1666ا لةة  اإلمجةةايل ي الةةوطا العةةىيب إىل 
ةهالوال هدالةةةه ي الوةةةونال  22666اإلنةةةاوات العىبيةةةة حيةةةث ووةةةت نوةةةي  ال ةةةىة إىل 

 .(1)ةهالو دنىوك  636ةهالوال هي اليما  566حيث ووت إىل 
لبشكككة   هكككا  علكككى الككك فط هتعتمةةةد ةةةةاةوات الةةةوطا العةةةىيب ي الدوجةةةة ا هىل 

                                                 

 .ل2662 نا ر /  ا عن اي ا ي 26، (ل2666ت اا ر يال ) برنامج األمم المتددم اإلنمائي والبتك الدولياألاقال موتم   مر  (1)
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هووةةدو كةةذلب بعةة  اانتاةةات الزواعيةةة بينمةةا وسةةتووة  لالغككا  الييلبككي لاأككواد اخلككامي
نةةةةةا ايمتةةةةةه  ااعةةةةةدات ها ج ةةةةةزر هالكيمةةةةةاهايت هه ةةةةةائت النقةةةةةتال هووةةةةةدو الةةةةةوطا العةةةةةىيب

تستووة ةهل جمل  التعةاهن امبلياة  نةا نسةبته تقىوبةاً .. نلياو ةهالو دنىوك  262.65
نةا إمجةايل % 22نا هاوةات الوطا العىيبال هوستووة اتةاة اا ةىب العةىيب % 16.22

نةةةا % 56الةةةواوةات العىبيةةةةال هميتلةةةب الةةةوطا العةةةىيب ثةةةىهات طبيعيةةةة هائلةةةة فينةةةت  نةةةةاًل 
 ال هلدوةةه دكةةةى نةةا ثلةةة  االحتيةةاط  الن طةة  العةةاا ال لقةةد هاعةةت اإلنتةةاف الن طةة  العةةاا

تةةةوالت جوهىوةةةة علةةة  االاتوةةةاة العةةةىيب ي العقةةةوة ا خةةة ر نةةةا القةةةىن العاةةةىوا بع ةةة ا 
 .إجيابياال هبع  ا ااخى  لبياال هلا سمهو نتعدةر

فلقةةةد تةةةول االاتوةةةاة العةةةىيب نةةةا ااتوةةةاة تقليةةةدي لواعةةة ال وعتمةةةد علةةة  الزواعةةةة 
عةةة البعليةةة هوعةة  اااعةةيةال هبعةة  ا يةةوب اا نيةةة هاايىفيةةة هالتقنيةةة البسةةيطةال لقةةد هالزوا

تةةول إىل ااتوةةاة حةةدوث نةةىتب   الاتوةةاة العةةاا ال هتكةةم حىكتةةه بيةةص ااةةواة ا هليةةة 
ااىتبطةة  لةن   د ا ةاً إتةةافة إىل الزواعةة هبعة  الوةةناعة هامبةدناتال هلقةد د ةة م ي 

ة ةعمت ةةا هنولت ةةا نةةواوة الةةن   الائلةةة خاةةةة ي بلةةدان هةةذا التثةةول يةةاذف نةةا التنميةة
تةماوات ا جنبيةةةة هالقةةةىهط الدهليةةةةة ةةةةةةةةةةةةامبلةةةي  هليبيةةةا ها زائةةةةى هالعةةةىا ال هكةةةذلب اال 

إن هةذا التثةةول االاتوةاةي لةةه إجيابيةات ه ةةلبياتال . خاةةة ي نوةةى هتةون  ه ةةوواي
هالتو ةةص ي امبةةدنات هتقيةة   هنةةا إجيابياتةةه أت ةةي  البنيةةة ا  ا ةةية لالاتوةةاة العةةىيب

عةة   نةةا التطةةوو هالتقةةدمال هنةةا  ةةلبياته دنةةه ااتوةةاة نةةزةهف الووةةة تتعةةاوت فيةةه ديةةان 
هدعكال نةا االاتوةاةايت التقليدوةة هاايدوةةةال هاالاتوةاة ااخطة  نىكةزايال هفةو  هةذا 
هذاك ف و ااتواة وعتمد عل  نودو هاحد هو الن   الةذي تةتثكم فيةه اةوة السةو  

يةةةة هاالعتبةةةاوات الدهليةةةةال هكةةةذلب هةةةو ااتوةةةاة اتبةةةص لل ةةةىب هاالحتكةةةاوات ال ىبيةةةة العاا
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 .هنواوف ا هعىكاهتا ااتعدةر العااية
هنةةا ناةةاكت االاتوةةاة العةةىيب دو ةةاً دنةةه ااتوةةاة هفةةىر هااتوةةاة فقةةى ي سن هاحةةدال  

اةايت ةهن دن وكون هناك تكانت كب  بي دجزائه ال نية هال ق رال ههو دو اً نا االاتو
الةةل لةةي  لةةا اةةوة عانلةةة فنيةةة نتخووةةة هننةةاط  امبلةةي  العةةىيب نةةةال  علةة  ذلةةبال هي 
الوات ذاته ف و نا االاتواةايت الةل نسةبياً وتةوفى لةا دوةد عانلةة فنيةة نتخووةة ميكةا 

 .دن تق  اايد ا ةل للعمت االاتواةي
ل ووةع  في ةا هنا نااكت االاتواة العىيب دنةه نةا االاتوةاةايت اال ةت الكية الة

االةخةةاو القةةون  هتعةةا  ةائمةةاً عاةةزاً ي نيةةزان ااةةدفوعات نةةةت نوةةىال اا ةةىب ها زائةةىال 
هاا ةم ي ا نةى دنةه بن اوةة القةىن اااتةة  حةدثت تةوالت علميةة هااتوةاةوة عاايةة دثةةىت 
ه ةةةتمثى ي االاتوةةةاة العةةةىيب هالتنميةةةة العىبيةةةة نن ةةةا ا  ةةةاط ةخةةةت الةةةن   لةةةبع  الةةةبالة 

ة اانتاة للن  ال هتقدم العلم هالتقنية باكت و حيةد  ي اتووةخ اإلنسةانية اااتة ال العىبي
ها يةاو االتةاة السةوفييلال هالعواةة االاتوةةاةوة هاالجتماعيةةال هاايةىهب هالوةىاعاتال الةةل 
توت نا سن اخى ي ننطقة الاى  ا ه  ال هنتياة اا تقدم فاالاتواة العىيب وواجه 

 .وةاً عاايةةائماً دلنات هاي
هإىل جانةةة  ذلةةةبال فقةةةد ع ةةةى ااتوةةةاة عةةةىيب حةةةدوث نةةةىتب  هوعتمةةةد علةةة  العلةةةم 
هالتقنية اايدوةةال هوسع  إىل النمو هالتنمية ي بي ة ااتواةوة عااية ه  ي ذاهتا تاة د 

ة ةوالت العواةةةةة هامبوةوةةةةةةةةةةةةةةةةةةال هوزوةةةةد نةةةةا هتةةةة ر هةةةةذ  التثةةةةةةةتةةةةوالت هت ةةةة ات جذوو
 .(Cyber Economy)تية هااتواة ااعلونا

ىي ةةةةةةةةهي نقابةةةت ذلةةةب ال تةةةزال الابيةةةة العىبيةةةة مةةة  فعالةةةة ي أتهيةةةت ود  ااةةةال البا
القةةةاةو علةةة  التعانةةةت هالعمةةةت هاإلنتةةةاف ي نةةةةت هةةةذ  البي ةةةة االاتوةةةاةوة ا ليةةةة هالدهليةةةةال 

 ةةعا هاةةاةو علةة  التنةةاف  ده التعةةاوت نةةص االاتوةةاة العةةاا ال هتةةزةاة ااسةةربلة تعقيةةداً ب
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إنتاجية االاتواة العىيبال ها  اط أتهيةت ود  ااةال الباةىيال ها  ةاط اإلنتاجيةةال هالةة 
ال (نليةةون دنةة  66-56)ااوةةاةو اااليةةة للتمووةةت هاال ةةتةماوال هاوت ةةاع نعةةدالت ا نيةةة 

بةةت إن االاتوةةاة العةةىيب وواجةةه   ةةتمىاو اختنااةةات نةةا نةةوع ده سخةةى؛ اتةةطىاب د ةةعاو 
اإل ةىائيل ال ا لنةات الداخليةةال التنةاف  الةدهيل هتو ةص ااعةدالت  الن  ال الوىاع العةىيب

اال ةةت الكيةال هالب هاىاطيةةة ااكتبيةةةال هميةةاب طبقةةة نةةا وهاة العمةةت هالوةةناعة نةةةت الةةل 
هجةةدت د ن الةةةوور الوةةناعية هالنمةةو الىدمسةةايل ي ال ةةىب ننةةذ بداوةةة القةةىن التا ةةص عاةةىال 

مل تسككتحدا الثككرل  لإمنككا تبوكك  ف ةة   هحةةة إن هجةةدت هةةذ  الطبقةةة باةةكت ده سخةةى
 ةاعية إىل دعلة  نعةةدالت الةىب ال لةي  نةةا اإلنتاجيةة االاتوةةاةوةال  علكى تكدال ا لنقل ككا

هلكةةةا نةةةا ووةةةص اال ةةةتةماوات ي العقةةةاوات هالبووةةةةة العاايةةةة هالناةةةاطات اال ةةةت الكية 
نةا ااعياةة  ااىتبطة  الاتواة العةاا ال ههةذ  الطبقةة تسةع  ةائمةاً إىل نسةتوايت هديةان

ااىف ةةةال ههةة  ن سةة ا فةةت نقةةد نةةا خمتلةةا الطبقةةات االجتماعيةةة ال قةة ر ها ىهنةةة نةةا 
 .(1)ال ذا  هالدها  هالتعليم هالسكا هال مان االجتماع 

: هلقةةةد تىتةةة  عةةةا هتةةةعية االاتوةةةاة العةةةىيب ااياليةةةة نوعةةةان د ا ةةةان نةةةا اااةةةاكت
ىي ده تعا أتهيله ةةةةةةةد  ااال البا؛ مياب و لالثانلت؛ توالت ااتواةوة جذووةال األل 

للتعانةةت نةةص هةةذ  التثةةوالت هبنةةا  يةةوذف ااتوةةاةي حةةدوث ننةةت  وسةةتاي  للثاجةةات 
االجتماعيةةة هاالاتوةةاةوة ا ليةةةال هوتعانةةت نةةص االاتوةةاة العةةاا  بك ةةا ر هفعاليةةةال هاا ةةم 

لة نةا اااةاكت نةا ةةةةةةلسةةةةتىت  عا هاتي امباةيتي ااتةداخلتي هااةىتبطتي ببع ة ما  
 :دو ا نا ول 

تةةعا إنتاجيةةة االاتوةةاة العةةىيبال ه ةةيطىر النةةةزعة اال ةةت الكية عليةةهال هال ااةةد  - 2
                                                 

 . ما بع هازو  66ص التربية البربية رؤية للقر  الواحد والبشري ،ييي اييادي ايحعاع،  (1)
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ااايلال ه لتايل ب   يو  هعاز  عةا اايىكةة االاتوةاةوة الوةثيثةال الةل ميكةا دن تواجةه 
اعة الزواعةةةةة هالوةةةةن)االحتياجةةةةات االجتماعيةةةةة هتعمةةةةت علةةةة  تنميةةةةة القطاعةةةةات الىئيسةةةةة 

ف و ااتواة وحب  ا ةت الك  وةدهو ةائمةاً ي فلةب االاتوةاة العةاا  ه  ةص ( هامبدنات
 .لكت أتث اته هتقلباته

تةةعا اةةدوات العانةةت العةةىيب اا نيةةة هال نيةةةال فاالاتوةةاة اايةةدوث وتطلةة   - 2
ن نةةاً ههعةةائا هذووةةات فنيةةة ةايقةةة مةة  نتةةوفىر ده نتةةوفىر بدوجةةة اليلةةة ي دملةة  

.. العىبيةةةةةةال ههةةةةةذا دةة إىل تةةةةةعا إنتاجيةةةةةة اإلنسةةةةةان العةةةةةىيب عمونةةةةةاً  االاتوةةةةةاةايت
تةةةعا نةةةمهالت هن ةةةاوات ( 2: )ف ةةةعا إنتاجيةةةة العانةةةت العةةةىيب تعةةةوة د ا ةةةاً إىل

طبيعةةةة التقنيةةةة اايدوةةةةة ااعقةةةدر هااتطةةةوور الةةةل تتةةةاف إىل تعلةةةيم ( 2)القةةةور الباةةةىوة ه
ىاف االجتماعيةةةة الةةةل ننمونةةةة القةةةيم هالعةةةاةات ها عةةة( 3)هتةةةدوو  عةةةال هنسةةةتمى ه

تتثكم ي العقةت العةىيبال هالةل هة  ي الوااةص كةة اً نةا تعمةت لت ةييص الواةت ها  ةد 
هااالال فالعانت العىيب وكون ي ووم نىو اال هي ووم سخى نلزناً حب وو فى  ده عى  
ابةا عمةةهال هاليةةوم الةالةةث وةةذه  إىل عةة ت تةةىهوي لةةزايور دبنةةا  عمونتةةه ده دااوبةةه ي 

ةال هاليوم الىابص وت ي  للثوةول علة  دهوا  إةاووةة نةا اإلةاور العانةة للمنطقةةال القىو
 .ههكذا و يص الوات ها  د

اةايت العىبيةةة ي ال الةة ال  ةةةةةةةةةدالت دةا  هإنتةةاف تتقيةةد هبةةا االاتوةهلةةي  هنةةاك نعةة
كمةةا هةةو اايةةال ي البلةةدان الوةةناعية ااتقدنةةةال هحةةة إن طبقةةت ف نةةاك عوانةةت دخةةىة 

ول اطةص ال يةاو للموةنصال ده انقطةاع ااواةةالتال ههحةدر ةدها نةةت أتخةى هةةتعمت تة
نا ده سلة ي اام سة ده ااونص تتاف إىل الويانةال ههكذا ااناخ االجتمةاع  هالةقةاي 
ااساعد عل  العمت هاإلنتاف هالنمةو االاتوةاةي ال وةزال تةعي اً ده مائبةاً عةا ننمونةة 

  العىبيةةة ن ىاةةة  لب ةةائص هالسةةلص اااةوةةة هال كىوةةة االاتوةةاة العةةىيبال خاةةةة هدن السةةو 
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هالةقافيةةةة ا جنبيةةةة هبسةةة ولةال هومبةةةا أبوخةةةو ا رتةةةانال هال تةةةزال الابيةةةة العىبيةةةة هالةقافةةةة 
العىبيةةة عةةاجزتي عةةا إعةةداة اإلنسةةان العةةىيب علميةةاً هاجتماعيةةاً هثقافيةةاً هن نيةةاً الاتوةةاة 

مهالت حدوةةة هجدوةدرال هن ةاوات ه و  عمت جدودر هنتطوور تعتمد عل  العلةم هنة
 .فنية هحىفية نتطوور

ه لنسةةبة إىل النةةوع الةةةا  نةةا اااةةاكتال الةةل ةةةاحبت النمةةو االاتوةةاةي العةةىيبال 
هياذف التنمية ااطبقة خالل العقةوة ا خة ر اااتةية فقةد دفةىلت اخةتالالت اجتماعيةة 

هدهةةةةةةةةم هةةةةةةةةذ   ذات أتثةةةةةةة ات هتةةةةةةةةداعيات ها ةةةةةةةعة االنتاةةةةةةةةاو ي ااياتةةةةةةةةى هااسةةةةةةةتقبتال
 :االختالالت

تىكز الةىهر ي دود  اليلةة نةا  ةكان الةوطا العةىيبال حيةث تةذكى اإلحوةائيات  - 2
نليةاو ةهالوال دكةةى نةا نوةة  ا  366االاتوةاةوة دن حةوايل ةسةة سالف عةىيب ميلكةةون 

 . (1)ي دهوه  هالوالايت ااتثدر هبع  د وا  ااال العااية
 الوطا العىيبال هي ننتوا الةمانينيات يت انتااو هتو ص عاهىر ال قى ي - 2

طبقةةةة اجتماعيةةةة نتو ةةةطة ال أب  هبةةةا هتسةةةنت دحوالةةةاال هلكةةةا نةةةا لبةةةةت دن انقلبةةةت 
كو نةةةا ااياجةةةة هال قةةةى هاايىنةةةانال بةةةت ةةةةةةةةةةا نةةةوو هبةةةددت هةةةذ  الطبقةةةات الو ةةةط  تا

خول ابل ا بةددت تنمةو طبقةات ال قةىال فمعةدالت الةدةى هتت ةا لال هنقةةةةةةهبددت تنثس
ال تتنا   نةص د ةعاو السةو ال ههنةاك سالف نةا ا  ةى هالنةا  تعةيت حسة  تقةاووى 
ا نم ااتثدر أبات نا ةهالو ي اليومال ههو نعدل ال قى العاا ال هتزةاة ا نوو تعقيداً 
بةذان  امبوخوةةة هانكمةةاش فعاليةةة عةةبكات ا نةةان االجتمةةاع  هةعةةوات ةفةةص و ةةوم 

                                                 

ت ييياا ر ييييال    )برنوووامج األموووم المتدووودم اإلنموووائي والبتوووك الووودولي ، زواألاقيييال مويييتم   مييير (2662) يييحس   ايوييي سر،  (1)
 .ل2662 نا ر /  ا عن اي ا ي 26، (ل2666
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هاالجتماعيةةةة هانكمةةةاش بةةةىان  اإل ةةةكان ااةةةدعوم نةةةا تكل ةةةة التعلةةةيم هالىعاوةةةة الطبيةةةة 
الدهلةةةال ه ةةث  الةةدعم العةةام لسةةلة ال ةةذا  اليةةون  للمةةواطا العةةىيب نةةةت امببةةز ها ول 

فقد تىك ااواطا العىيب هعربنه ي  و  عااية ال تةمثى في ةا . هالزووت هاللثوم هالسكى
لوةةول إىل ااةواة امبةامال دوة اعتبةاوات اجتماعيةة بقةدو نةا تةتثكم في ةا عوانةت الةىب  ها

هفت  ا  وا  العااية دنان ا أبي رتا هأبي ه يلة كانت ةهيا العمت هاايت هالتودي 
 .لآلمهو السلبية لذا الوتص االاتواةي العاا 

هلعةت نةا دهةةم التثةدايت الةل تواجةةه االاتوةاة العةىيب ي السةةنوات ا خة ر ت ةةاام 
نكماش  و  العمت دنام خمىجات التعلةيمال هالتعلةيم عاهىر البطالةال هالبطالة ااقنعةال ها

العةةايل خاةةةةةال ههةةذ  المةةةاهىر ال تواجةةه البلةةةدان العىبيةةة ال قةةة رال بةةت دةةةةبثت تواجةةةه 
الةةدهل العىبيةةة ال نيةةة هالن طيةةة دو ةةاال فمةةا العمةةت نالف امبةةىجيي الةةذوا دا لةةت دبةةواب 

ال هلكا عملياً ال عمت هال يل مة ةالعمت دنان م؟ هطبعاً لي  هناك ومبة نبيتة لعدم تا
اة ونمةو بةةب  ال همةة  اةةاةو علةة  النمةةو ةةةةةةةةةو  عمةةت تةةيقةال هااتوةهعةائا عةةامىر ي  ةة

هلةةي  نةةا حةةت فيمةةا وبةةده إال التكتةةت العةةىيب االاتوةةاةي هتكانةةت .. هاانافسةةة العاايةةة
عاطت اة العىيبال فلعت ذلب وقدم اايلول االف امبىجيي هالابابال الةةةةةةاهن االاتوةهتع

 .هعبه العاطت هاايائىال هكما وقال فالعقت اايائى خطى هاليد العاطلة ندنىر هدخطى
 :لمياد  ا األهاهلت االقتصاديت السلاهت: اثنلا  

إن بنةا  ااتوةةاة اةةوة حيقة  الىفاهيةةة للاةةع  هاةاةو علةة  التعانةةت نةص الوااةةص العةةاا  
هعليه فةلن السيا ةة .  هوهًحاالبد دن وعتمد دهاًل عل  بنا  اإلنسان الوا  جسداً هعقالً 

االاتوةاةوة تنةدوف تةما ثالثةةة فةاهو وئيسةةال دهلةا عبةةاور عةا جمموعةة اابةاةا ا  ا ةةية 
الل تاكت الىةوة للتوجه ي الةال االاتوةاةيال همهني ةا وتنةاهل دهةم الق ةااي االاتوةاةوة 

اهن االاتوةةاةي الةةل تعتةةذ ن تاحةةاً ايةةت  اةة  الق ةةاايال همهلة ةةا  ةةتو أبهةةم ا ةةااي التعةة
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 .اإلاليم  العىيبال هالعاا 

 :المباوئ األرارية -
 :هتلئت م اخ األعوال ل هتثوار -1

الةقةة هدن . ميةت نناخ ا عمةال البنيةة ا  ا ةية الاللنةة لناةا  دي ناةان ااتوةاةي
. بنةةةةوة ننةةةةاخ ا عمةةةةالعلةةةة  ود  االاتوةةةةاةوةال أتيت  هتاا يا ةةةةه  ةااسةةةةمهل اتي اايكونةةةة

عةال  الةلجةه ال ةعا ده  دهةمنا كان   الالسنوات ا خ ر يخاةة ه  الةقةايوع عدم الف
ال  ن بداوةةةة االنطةةةال  اايقيقةةة  لالاتوةةةاةلنةةةا فةةةههنةةةا  .هال وةةةزال يبى عةةةنن ةةةا االاتوةةةاة ال

 .كافة  نعواات اال تةماو إلالةبتوافى الةقة ه  تتثق  إال
  :دلر القياع اخلاص -2
كاو ةةهن احتة الا ةةةةةةاع امبةحىوةة القطة ا ةةةد علة  النةاج  وقةوم اة ةةةةةةاالاتوإن 

لةةةىهات الةةبالة  ا نةةةتاال ةتةماو هدفةه ا  ةةا  هةةو  ال هباةةىن دن وكةةونده ا ةت الل
  . االاتواةي هالتقدم لال تقالل تقيقاً 
  :دلر الدللت -3

 :القيام   ةهاو ااتية الدهلعل  
ااةةةىهعاتال نةةةص إناةةةا  هتةةةدوث امبىوطةةةة اال ةةةتةماووة؛ هذلةةةب لبيةةةان دهلةةةوايت ا -د

 .تقدمي الدعم هاايوافز إلاانة اااىهعات ااتوافقة نص تلب ا هلوايت
عمت عل  عةدم هال الالقانون إطاو يلسو  ايماوة ال ع ا  ا نىاابةه  تنميم -ب

محاوةةةة ه  الهفاوبةةةة االحتكةةةاو الالسةةةو ا خالايةةةة هالقانونيةةةة الاتوةةةاة انت ةةةاك القواعةةةد 
همحاوةة  الالسةالنة إجةىا اتار القواعةد الوةثية ه هنىاع الهااست لكي الحقو  العمال



 
 
 
 
 
 
 

 -565 -

 .البي ة

 ا ننيةةةةةةةةةالةةةةةةةةاالت  يهاال ةةةةةةةةتةماو  اإلنتةةةةةةةةافجمةةةةةةةةال  يبةةةةةةةةدهو ناةةةةةةةة   القيةةةةةةةةام -ف
ال ده ااىافة  ااةواوة الطبيعيةة نةةت الةن   إةاورالل ه ةوم عل  ا ت ةتق اللده ىاتيايةال ةاال ته 

 .العانة ااييووة
 :االجتواعيتشجلل االقتصاد  -4

 م ةةةةوو تقةةةةدمي الن ةةةةص  ي ا هليةةةةةاام سةةةةات  ناةةةةاوكةللماةةةةاوكة الاةةةةعبية ه  اً تقيقةةةة
 لةدة ااةواطني كافةةال اإلبةداعه   طااةات امبة إطةال ةعةم خطة  التنميةة ه  يه  ااواطنيال
االقتصكاد  قيكاعلن نةا ال ةىهوي تاةايص هةعةم فالعانةال  ااوالنةكاهت  اع هللتخ يا

 :دو ا اايت ذلب بعدر طى ه  االجتواعيي
ههةة  ت ةةما  تقةةوم نم سةةة دهليةةة  مةةص الزكةةار هإن اا ةةا ي نوةةاوف ا؛: الزكةةار -د
ميتةةد  بعةةد نةةا  الزكةةار هةهو .التمةةص ياسةةتوة ااعياةةة  ميةةص ا تةةاجي   دةل اً حةةد

علة  ناةكلة البطالةة وسة م ي الق ةا   مبةا؛ تووةت هةعةم اااةىهعات الوة  ر يذلب 
 .نا تزاود عاهىر ال قى هوس م كذلب ي اايد الالتمص ي

قةةةةةةا  تلةةةةةةب إل ةةةةةةةال  اوانينةةةةةةه  هةعمةةةةةةه تاةةةةةةىوعياً  امبةةةةةة يتاةةةةةةايص الواةةةةةةا  -ب
 .لتن يذ ناىهعاهتا هبىاجم ا التنمووة ا هلية الل تعتمد ي توول ا عليه اام سات

إاانةةة نمةةام ةعةةم اااةةىهعات الوةة  ر ه  يتىعةةيد ا ةةتخدام الوةةداات هالنةةذهو  -ف
 .نتاةاا ا  ى فعال ل كىر

تدوةةد ثقافةةةة العطةةا  هالعمةةةت التطةةوع ال هإةخالةةةا تةةما ااقةةةىوات الدوا ةةةية ي  -ة
خمتلةةةا ااىاحةةةت التعليميةةةةال نةةةا الىهتةةةة إىل ا انعةةةةال ههتةةةص بةةةىان  لناةةةى هةةةذ  الةقافةةةة 
هتعميم ةةةا أب ةةةالي  جدوةةةدر هنبتكةةةىر عةةةذ ه ةةةائت اإلعةةةالم ااسةةةموعة هااقةةةىه ر هااىئيةةةةال 

ل نية هالافي ية مبدنة هةذ  الةقافةة هإكسةاهبا القةدور علة  هتوعيا جان  نا ا عمال ا
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 .التو ص االجتماع 
 :لالباألت ا قللولتاأشاركات االقتصاديت  -5

تواجةه ناةاكل ا االاتوةاةوة ةهن ناةاوكة  ي عوىان الىاها دنةهلة  ديال تستطيص 
وع نناخ ةةةةا تنةةةة ب  ةةةةت اإل ةةةةالنيةهالةةةةدهل العىبيةةةةة ه  .هعاايةةةةة إاليميةةةةة دطةةةةىاف صهاعيةةةةة نةةةة

اً ااتوةةاةايً حقيقيةةاً لةةذ  اااةةاوكة؛ عمقةة هالباةةىوة تةةوفى هلواعت ةةا هتنةةوع نواوةهةةا الطبيعيةةة
لذلب نا ال ىهوي ااباةور إىل تكووا نم سات التكانت االاتواةي بي الدهل العىبية 

 .هاإل النية
 :الدين البام إدار ترشلد  -6
اايقيقة  التقيةيم ال ه اخمتلةا ااتوةاةايتن كىر الةةل  ااسةمار الةدوا العةامال تةىل  تتةهن  إ
  :فيه اايتىاع  ول  دنلدوا العام البد ا امهو

ا ةةتخدام ااةةواوة  يعلةة  حىوةةة الةةدهل اً ت ايةةدةةةميخدنتةةه  دعبةةا هةةذا الةةدوا ه  دن -2
 .ااتاحة لا

  .اايالية هالقاةنة عل  حد  وا  ا جيالعل   نه ميةت عب اً د -2
 ليبالةالسةة دثةةى ههةةذا لةةه ال اايكونةةة للقطةةاع امبةةا  نةةا جانةة ة نةةه ميةةةت نزامحةةد -3

 .فى  العمت هتولوص الدخت دم عل  وا  عل  القىهط ااتاحة للقطاع امبا  
العمةت  ما عن لها   لإجرا ات احلد مكن مشكةلت الكدين البكامي رتككا تةوكن ص 

  :اايتااوالنة نا خالل  ي اإلوىاةاتعل  لايةر 
و تقةةة   الةةةل اإلع ةةةا اتبعةةة   يالنمةةةى  إعةةةاةرة ه ال ةةةىوبي اإلع ةةةا اتتىعةةةيد  -2
  .التودوى دهلايةر فى  العمت  دهلايةر اال تةماو  ي وا   الهدف ا
 .هيكلة الي ات االاتواةوة هلايةر ادوهتا عل  تووت ا تةماواهتا ذاتياً  إعاةر -2
ال تقيةةة  ذلةةةب يوكةةةون ااسةةةمهل هةةةو القةةةدهر  دنه اإلن ةةةا  اايكةةةون ال تىعةةةيد  -3
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  .ى الوىف خاوف ااوالنةهحم
  .فاوبة حقيقية تمكد ااساهار دنام القانون فاوبة ال ساة -1
 يللماةةةاوكة الاةةةعبية  تقيقيةةةاً  امبةةة ي ي جمةةةال التنميةةةةتاةةةايص هةعةةةم الواةةةا  -6

 .عا كاهت الدهلة اً  التنمية هذ ي
 :محايت اأست لك -7

مبىاابةةة  ةااتعلقةةال ه ااسةةت لبووجةةد عدوةةد نةةا القةةواني هالقةةىاوات ااتعلقةةة حبماوةةة 
ر ا  ةةةةات م وقلةةةةت نةةةا اةةةدو ا عةةةدم نعىفةةةةة ااسةةةت لكي حبقةةةو  دن ال إالااةةةواة ال ذائيةةةة
 النةةةةا جانةةةة  بعةةةة  اانتاةةةةي اإلوةةةةالهواةةةةاص  المحاوةةةةة ااسةةةةت لكي ااختوةةةةة علةةةة 

ال عقةةوة ن ةةت ةسةةةدكةةةى نةةا  إىلايماوةةة ااسةةت لب تىجةةص  اهالقةةواني القائمةةة حاليًةة 
ااةاا  القةواني ال ه االاتوةاةوة   ناةطة خاةةة ااعةدر بيةاانت ا فما ال ىهوي  إنا

 إةةداوه ال وك ة  ايماوةة ااسةت لب دنةهبةده   .دهةداف ااانا ةبة لتثقية   تهالقىاوا
 ةةةب تههجةةةوة عقةةةو ت للاةةةىكات الةةةل تن هااتابعةةةةهلكةةةا هجةةةوة سليةةةة للتن يةةةذ ال اةةةانون
 . توف  هذ  اايماوةال كل ا دنوو  وف تساعد هال عب يمحاوة ااست لب دحكام
 :الييالتح  مشةلت  -8

 هتي ةةةةقةةدور علةة  العلةة   اااةةكالت االاتوةةاةوةنواج ةةه  إةاور يوتواةةا قةةا  دي 
اةةدو نةةا  داوةة  إعةةباع ي ا نةةةتلا اال ةةت الل الواوة اااةوةةة هالباةةىوة ها ةةت ااةةهتنميةةة 

  .ااواطنيحاجات 
 النةا انحيةة نةواوة  اااةوةة ينسبية  بندوروتميز  العىيباالاتواة  دنهعل  الىمم نا 

نةةةا حاةةةم اةةةور  % 26اةةةاوب  البطالةةةةحاةةةم  دن إال الالباةةةىوة نةةةواوة  يههفةةةىر نسةةةبية 
 :اايت العمتال ههو نا ودعو إىل اتباع

ال علة  دن عةاهىر البطالةة نةص اا تتنة الةوعي   الةلالق ا  عل  عةاهىر التعةدة  -2
 .االتا  هم القدهر ي هذا الكذةالوعائا  وكون عاملو



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 -566 -

لقطاع الزواعة هاااىهعات الو  ر حبيث تكون  االاتواةيالدهو  دويةأتكيد  -2
 .ا خىة اإلنتاجيةالقطاعات  إلنعاش ننطلقاً 
وجه تحبيث و ا  ا البىان  التوجيه هالتدوو  اا ين ي نىاحت التعليم  إةخال -3
ة يةةةالطبيع اتهها ةةةتعداة تتنا ةةة  الةةةلاا ةةةا  إىل ه لتةةةايل اا ةةةينالتعلةةةيم  دنةةةواع إىل الاةةةباب
 .هااكتسبة

هالعلمة  هالن سة   الوةث لىفةص ااسةتوة  (ا ط العمت )الق ا  عل  عاهىر  -1
الل تعل م ووبثون ثىهر ن افة ال عب اً لائةداً علة   حياهتم الطبيعة نحبيث وعياو لمال 

 .ج وة التنمية
 إطةةةةاو ي ها فىوقيةةةةةالةةةةبالة العىبيةةةةة  يللعمةةةةت هامبةةةةذر جدوةةةةدر  د ةةةةوا فةةةةت   -6

 .االاتواةيات ااات للتعاهن 

إعةةةةاةر ذطةةةةي  خىوطةةةةة التعلةةةةيم ي الدهلةةةةة؛ حبيةةةةث تةةةةوالن بةةةةي التعلةةةةيم النمةةةةىي  -5
هالعمل ال ها انع  هااعاهد ال نيةال هالعايل هااتو   ي تو  ةوا ةة احتياجةات السةو  

 .ا لية هامباوجية

 .ت هنن  حوافز للوناعات كةي ة العمتهتي ة نناخ اال تةماو لزايةر اال تةماوا -6

ة الزكةةةار هالوةةةداات إلناةةةا  ناةةةىهعات ننتاةةةة ةو جانةةة  نةةةا حويلةةةةذويةةة -6
 .ة  ر
 :ت ولت اأشرلعات الصغري  لاأتوهيت -9

هتوةةت نسةةبة العةةىيبال  تعتةةذ اااةةىهعات الوةة  ر هااتو ةةطة عمةةاة ا  ةةال اإلنتةةاج 
وعمت هبذ  ه . تقىوباً %  16-26ل  حوايل هذ  اااىهعات ي إمجايل النات  ا  إ  ام

تةةت هةذ  اااةىهعات ه ةيلة هال ه نا إمجايل القوة العانلة في%  56اااىهعات حوايل 
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هخةةةدنات اً كمةةةا د ةةةا تةةةوفى  ةةةلعال  انجثةةةة لتعب ةةةة ااةةةدخىات الوةةة  ر هإعةةةاةر ا ةةةتةماوها
  .فى  عمت جيدر للاباب هت يا أب عاو خم  ةال

التعةةىف علة  دهةةم نعواةات انطةةال  هةذ  اااةةىهعات  هةذ  ااعطيةةات تةدفعنا إىل إن
 :  هدهم هذ  ااعواات ه يبى عهبدف تقي  انطالاة حقيقية لالاتواة ال

 .نقو التمووت هةعوبة اايوول عليه -2
  .ةعوبة تسوو  اانتاات هامبدنات -2
 .عل  اإلنتاف نمام التربنينات االجتماعية هال ىائ  م  ف ز -3
 . هاإلةاوينقو الدعم ال ين -1
تعقةةةةد اإلجةةةةىا ات اايكونيةةةةة هاإلةاووةةةةة هتعةةةةدة ا  ةةةةات الةةةةل وتعانةةةةت نع ةةةةا  -6

 .ااستةمى الو  
مبةةةةةا حيةةةةةول ةهن هتةةةةةص ؛ تعةةةةةدة ج ةةةةةات اإلعةةةةةىاف علةةةةة  اااةةةةةىهعات الوةةةةة  ر -5

 .هاتثة ااعاو لتنمية هتطووى اااىهعات الو  ر ا ااتياية
 : اآليت يتوث  صلدعا اأشرلعات الصغري  لاأتوهيت لالسيل  

ا ةةتمىاو الةةدعم للماةةىهعات الوةة  ر الاةفةةة إىل انتوةةا  البطالةةة هنكافثةةة  -2
 .؛  ن هذا وس م ي ةعم اال تقىاو ا نين هالسلم االجتماع ال قى

هتةةةص خطةةةة لتطةةةووى هةعةةةم اااةةةىهعات الوةةة  ر الاةفةةةة لتةةةوف  بةةةدوت للسةةةلص  -2
لتوةةةدوى مبةةةا تةلةةةه نةةةا دويةةةة ي إىل ا ال هكةةةذلب ةعةةةم اااةةةىهعات الةةةل هتةةةدفااسةةةتووةر

 .وفص نستوة ااعياةه ا تمىاووة التنمية 
اتةاة » :عل   بيت ااةال الإناا  ننممات م  حكونية للماىهعات الو  ر -3

ننممةةةةةةة لةةةةةةاهو  ا عمةةةةةةال »ال «نع ةةةةةةد للماةةةةةةىهعات الوةةةةةة  ر»ال «لإعمةةةةةةال الوةةةةةة  ر
 هةةذ  اانممةةاتهنةةا عةربن . «نتاجيةةمجعيةةة اىاابةة ا ةةوةر ي اااةةىهعات اإل»ال «الوة  ر
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 الاالوتقةا   ااةىهعات الوة  ري للتنميةة  ة  االجتماعيةوةاتساهم  لتعاهن نةص الوةن دن
 النعلونةةات عةةا الوةةناعات الوةة  ر هناةةىهابنةةا  ااعةةدر  كمةةا د ةةا  ةةتقوم بةةدهو ن ةةم ي

ال هوبط ةةةةةةا الوةةةةةةناعات الوةةةةةة  ر هةةةةةةذ  هإجةةةةةةىا  البثةةةةةةو  هالدوا ةةةةةةات الاللنةةةةةةة لتطةةةةةةووى
  .لوناعات الكب ر 

لايةر عالاةةةةةةةات التاةةةةةةةابب بةةةةةةةي اااةةةةةةةىهعات الوةةةةةةة  ر هاااةةةةةةةىهعات الكبةةةةةةة ر  -1
  .ال الل تس م ي تلبية ااياجات ا ليةها جنبية

  .  للماىهعات الو  ر لت اةة حاالت التعةىوةاأت ي  ةن -6
  .اإلجىا ات بسىعة هي خطور هاحدر إل ا « الاباك الواحد»تعميم تىبة  -5
     .هتقدمي التيس ات هاايوافز لااالبتكاووة تاايص هةعم الوناعات  -6
 :البربيةالشراكة قددياع البربي و  القتصاويالتباو  : ثالثاا 

ة نةةةا االت اايةةةات إلاانةةةة ننةةةاط  لا خةةة ر  لسةةة ةااهنةةةي عةةة دت الةةةدهل العىبيةةةة 
ةهل يةةةة بةةةي ةهل عىبيةةةة ه  ةةةوا  فيمةةةا بين ةةةا بوةةةوور مجاعيةةةة ده بوةةةوور ثنائ للتاةةةاور اايةةةىرال

هالةةوالايت ااتثةةدر ( الكونيسةةا)جبانةة  ات اايةةات نةةص ةهل مةة  عىبيةةة ي دفىوقيةةا ال دخةةىة
 .(ننممةةةة التاةةةاور العاايةةةة)عةةةا االت اايةةةات الدهليةةةة  ف ةةةالً ال ا نىوكيةةةة هاالتةةةاة ا هويب

 نمةةىاً  «االت اايةةات ت ةةاوب»الةةدهل العىبيةةة تواجةةه نةةا وسةةم  بمةةاهىر  دةةةبثتب لهبةةذ
 .ا حيانبع   يهااللتزانات بت هتناا  ا  ا حكامداخت لت

و تقةةة  الطموحةةةات العىبيةةةة  د ةةةاكةةةةىر هةةةذ  االت اايةةةات هتعةةةدةها إال  ه لةةةىمم نةةةا
تسةة   د ةةاحيةةث تبةةي ؛ نةةا خةةالل السةةنوات اااتةةية هاةةد تلةة  ذلةةب هاتةةثاً . نولةةةرباا

ا  ةةاط نعةةدالت  يخى ربهوت ةة  هةةذا التةةال خىر عةةا وكةة  االاتوةةاة العةةاا ربنتةة  الطةة
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 يتىاجةةةص ال نةةةص ااتوةةةاةايت نعمةةةم هةةةذ  الةةةدهل يهع ةةةوو نعةةةدالت يةةةو  ةةةلبية ال النمةةةو
 .مالبية الدهل العىبية ينستوة الدخت هاوت اع البطالة هلايةر حدر ال قى 

  :عد   مه ابوام  البربلت؛ لالدلل  صترجل اأبض ت االقتصاديت ل 
 .بسب  اعتماةها عل  امباوف ؛او العىبيةالتعاهن هالتنسي  بي ا اط فدهةوة -د

 .عدم توف  الىاابة اايقيقة اابنية عل  اواعد الا افية -ب
خةةةتالالت بةةةي القطاعةةةات البنيةةةة االاتوةةةاةوة هتزاوةةةد حةةةدر اال يميةةةاب التنةةةوع  -ف

 .ا  ا ية
اتة عةةةا ةةةةةةةةةال نيةةةة الن دنةةةوال الةةةدهلدهل العىبيةةةة ال قةةة ر نةةةا فةةةوائ  ةحىنةةةان الةةة -ة
 .ئد الن  عوا

طووى هنقةةةت التكنولوجيةةةا هتنميةةةة ةةةةةةةوو ي اإلن ةةةا  علةةة  البثةةةو  هالتةةةةةةةةةةةةةةالقو -هةةةة
  .ااواوة الباىوة

ننةةاف  إاليمةة  اةور علةة  تكةةووا تكتةةت ااتوةةاةي ةية القةةةميةةاب اإلواةر السيا ةة -ه
 .هفعال

للتج كككب الةثكككري مكككن البقيكككات السكككابقت لمريذكككا البكككد مكككن البوككك  علكككى ت فلككك  
 :ا ات اآلتلتا جر 

 انتقاليةةةةخةةةالل فةةةار ال هذلةةةب إناةةةا  ننطقةةةة تةةةاور حةةةىر بةةةي ا طةةةىاف اااةةةاوكة -2
حبيةث تسةتكمت خةالل عاةى ؛ حيةز التن يةذ ندهتا  نة ابتدا  نا اتووةخ ةخةول االت اايةة

  .ت اايةال نوات نا توايص ا
لى ةةةوم تت ةةةما ات اايةةةة التاةةةاور اايةةةىر اإللالةةةة التدوجييةةةة للى ةةةوم ا مىكيةةةة هادن  -2

القيةوة اإلةاووةة هالكميةة هالنقدوةة علة  التاةاور بةي كةذلب ه ال الداخلية ذات ا ثى ااماثت
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 .حس  جدهل لنين نعي نت   عليهال هذلب ا طىاف
إناةةةا  هي ةةةة عليةةةا للتنسةةةةي  هااتابعةةةة هةةةدف ا إلالةةةة اايةةةةواجز الةةةل تعةةةاي طىوةةةة   -3

  .العىبية لزايةر التعاهن بي الدهل سلياتاال تةماوات هاااا  
ت عيةةةةةت نم سةةةةةات هةةةةةةناةو  التمووةةةةةت العىبيةةةةةة لتمووةةةةةت اااةةةةةىهعات العمالاةةةةةة  -1

 .بنائ اااااكة بي الدهل العىبية لتعزوز التعاهن هتوف  فى  عمت  
اابةةين ه الةةدهل الةةل تت ةةىو نةةا التعةةاهن د ليةةة لةةدعم الوةةناعاتوإناةا  بةةىان  تو  -6
 .ا مىكية هم هااالت ااية نتياة ا  اط اإلوىاةات  عل 

  .هتطبيق ا بداة دهلووة للعمالة العىبية ي العمت ةاخت الدهل العىبية قىوىت -5
السةةياح  بةةي الةةدهل العىبيةةة لةةزايةر القةةدور التنافسةةية نةةص العةةاو  عةةاهنتاةةايص الت -6
 .امباوج 
 .نوحدرعىبيه  بووةة إناا  -6

 :الرؤية اإلرالمية في التتمية: راءباا 
ةال االاتوةةاةوواوة  علةة  تنميةةة اإلنسةةان هتنميةةة نةة اً  ل ةة اً الم حىةةةحةةى  اإل ةةقةةد ل

وةميت رتةاو   الةذي العمةت الوةا  ؛يعةيت حيةار طيبةة كىميةةال هان ةة نلي ةة  إلقةال هالعمةتل
تىت ةص  اسةلم نةا  الةل نةىر ي ااييةار الةدنياال هنةىر ي ااييةار ااخةىرال ههة  ااييةار: نةىتي

 .فاهيةحد الك اف إىل حد الك اوة هالى 

ي الكتةةا ت اإل ةةالنية ا هىلال إال دن  اً اتوةةاةوة عةائعيةةة االالتنم وكةةا ل ةةحت هو
هالتةمة ال  الهالنمةا  الهالتمكةي الالعمةاور: كةة ًا أبل ةاخم خمتل ةة نن ةا ا ةتخدم ااعة  اةد

ا ل اخم هنااةفاهتةا ي القةىسن الكةىمي هي بعة  ا حاةوةث النبووةة  هذ  هاد هوة بع 
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ي كتةةا ت ا ئمةةة هالعلمةةا  هخطةةب م ي عوةةوو اإل ةةالم  بوتةةو  الاةةىو ةال هع ةةىت
 .هالو يطة اابكىر

 :وامل مفهوم -
ال اً عاناًل عىو  اً ن  ونم إل ال اإن للتنمية االاتواةوة ي :قولنا الهميكن

هللا تعاىلال هجعله  كىنه الذي الوستوع  كت نا ومةي إىل ااييار الطيبة لإلنسان
هامبىاب هالدناو   ل ساة ه ا  عا السع  في ا الةالح اخلي ته ي ا وطال هدنى   

للتنمية ي  ن  وم تنبانةحاهل بع  الكتاب ا  لقد .تةهإهالك اايى  هالنس
عماور  طل  إن التنمية ه  :اإل المال ا تناًةا إىل نوو  ده نعان اىسنيةال فقيت

 :ا وطال هذلب نا اوله تعاىل
 

؛ (52:هوة)      
  ال إعاور إىل نع  ااوة الكىمية «ااييار الطيبة»لتنمية تعين إن ا :هايت

              
نقت التمص نا الوتص الذي ال وىتا   :هايت ه  ؛(66:النثت)   
 .الذي وىتا  الوتص هللاال إىل

 :(1)في اإلرالم التتمية

اجة ال هاةد فسةى علمةا  فاعل ا ي حكةم الو  الاً اة خاإل الم للتنمية حسا ً  صةهت
علةة   ؛(52:هةةوة)      : الت سةة  اةةول هللا عةةز هجةةت

لةة ال هالطلةة  ااطلةة  نةةا هللا وكةةون ىكم لطا ةةتعم د ةةا ت يةةد الوجةةوبال فالسةةي هالتةةا  ي
إن ي ذلةب ةاللةة علة  » :ا وةا  اإلنةام علة   ةبيت الوجةوبال هي تلةب ااوةة وقةول
 .« بنيةهجوب عماور ا وط  لزواعة هال ى  ها

                                                 

 .شمعيس  زوتعاان .. اتقتصادي  في ااس ل يتنمس ، اتعفسق ايطسر ايبشسر (1)
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فز اإل ةةةالم اةةةا دهجةةة  العمةةةاور علةةة  خلقةةةهال جعةةةت لةةةم ي نقابةةةت ذلةةةب حةةةوامث إن 
 إقا  ذلب اا ي اايوافز هالدهافص هالقيم الل تىك ا فىاةال نا ةهو د ا  يميمةال ه ع

 .هذ  العملية

 وةةةةةىيب الةةةةةل القةةةةةيم الن ال دنةةةةةةةةاة اإل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب التنميةةةةةة ي االاتوةةةةةةةةةةةةدكةةةةةةى كت دةهوعتقةةةةة
او ةةةةةةةةةةةةةدع نةةاال هلعةةت دهل اةوةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لتثقيةة  التنميةة االاتوةالم دبنةةا   علي ةةاال نالئمةةةةةةةةةاإل 
 مةعال لم يةةةةةةةةااس»: ي كتابه« نالب با نيب»وور عملية هننممة ةةةةةةةةةةةةةةةطة بوةذ  النقةإىل ه
لم كلبنةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةمص ااسةةةةةةةةةةةةةةةةةان ي التةةةةةةةةةةةةةةةةةذي وكةةز فيةةه علةة  ةهو اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةةةال ال«اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاالاتو

 .التنمية دهىل لعملية

نا  التنمية ت اإلنسان وسع  لتثقي ةالل تع الوافز الذاتيةةل   ايةوتعا فيمهذا 
دن  دةفنا هالىهحيةالدنا ي جمال اايوافز ا خىهوة . الل اان   الابوي اإل الن ةخ

 اول هناك سايت كة رال هدحاةوث تىم  ي العمت هتث عليهال هنا اايوافز ا خىهوة
           :هللا تعاىل

         :هاوله تعاىل ؛(26:ا حقاف)
      : تعاىل هكذلب اوله ؛(36:الك ا)

ْن ُمْسل ٍا يَكْغر ُ  َمْره ا َ ْل َما م  » : هنا ذلب اول النيب ؛(26:فاطى) 
ٌر َ ْل إ ْنَساٌأ َ ْل هَب لَوٌت إ ال َكاَأ َلُن ب ن  َ َدَقتٌ  ْ ُن  َلكْ   .(1)«يَكْزرَُع َ ْرع ا رَكَلْأُكُ  م 

ي جمةال ا عمةال  فمةةالً  جمةال اايةوافز الدنيووةةال فقةد هوةت دحاةوةث كةة رال هي

                                                 

؛ 2/626( ل2666 -هييييي2166داا ابيييير   سيييير، ايسماميييي ، : بسييييرزوع) 3بغييييا،   ييييحس  ايبخييييااي، تح سييييق مصييييط ل اي (1)
 .3/2266( داا إحساو ايتراث ايعراي: بسرزوع) حس  مويم، تح سق دمحم فماد يب  ايباقي 
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مة  ااملوكةة  تة واا  الزواعة  ي ااخووةة كالزواعةال جا ت دحاةوةث تعةت العمةت
حةة  ااةةال  علةة   ةةبًبا ي التملةةبال ههةةذا اايةةافز وتسةةم نةةص طبيعةةة اإلنسةةان البولةةة

َي لَككُني َلَمككا َ َكلَكك    »: النةةيب  هنةةا ذلةةب اةةول. هالتملةةب كك تَككت  َر   َمككْن َ ْحلَككا َ ْرض ككا َملكْ
ْ ُن َلُن ب ن  َ َدَقتٌ   .(1)«اْلَبار َلُت م 

 :أرارية مرقكزاع
ذلةب   ةا تةمةي إىل  ؛الاةانت نوتةص عمةيم اإل ةالم االاتوةاةوة ي نمةام للتنميةة

دن وبت وهةا ي الةدنيا ههعةد عبةاة  ااةمنني أبف ةت  النةا  بلون ااييار الكىمية الل دنةى هللا
 .نن ا ي ااخىر
لنمةىر الاةموليةال ااتعةدةر ا وانة  ها بعةاة لإل ةالم تةا  ا ةية التنميةةال هنا هذ  ا

اةةةد وكةةةز علةةة  ثالثةةةة نبةةةاةا ن مةةةةال نةةةا اابةةةاةا اايىكيةةةة للثيةةةار  اإل ةةةالم دن قةةةد
  :االجتماعيةال هه 

 لإلنسةةةةان الةةةةل ههب ةةةةا هللا تعةةةةاىل الاال ةةةةتخدام ا نةةةةةت للمةةةةواوة هالبي ةةةةة هالطبيعةةةةة - 
 .ه خىها له

 الال ةةىهووة االحتياجةةات  تةةوفلةة  االلتةةزام أبهلةةوايت تنميةةة اإلنتةةافال الةةل تقةةوم ع -
ابةةت توجيةةه ااةةواوة إلنتةةاف  قتةة اله تهااعياةةيةال  ميةةص دفةةىاة التمةةص ةهن إ ةةىاف دالدونيةةة 

 .م ها نا السلص

لتثقية  طاعةة هللاال هوفاهيةة التمةص هعدالةة التولوةص  ه ةيلة إن تنميةة ثةىهر التمةص -
وله تبي الىب  ااباعى لعملية التنمية  لعباةرال هااستمد نا انا هنا وه . بي دفىاة التمص

 وب  ذلب  لدف الن ائ ه  ال(52:هوة)      : تعاىل

                                                 

 .أ رج  اامال أحم  (1)



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 -566 -

     : هاال ةةةةةةتعماوال هااتاسةةةةةةد ي اولةةةةةةه تعةةةةةةاىللةةةةةةذ  الناةةةةةةربر 
 .(65:الذاوايت)  

اإل ةةةالمال ن  ةةةوم وة ي ن ن  ةةةوم التنميةةةة االاتوةةةاةإ :ذلةةةب إىل القةةةولو نةةةا ه لةةة
بابيتةةه ةونيةةاً  هذلةةب الاً إلنسةةان ذاتيةةنةةواح  التعمةة  ي ااييةةار كافةةةال تبةةدد بتنميةةة العةةانت 

خةةالل ذلةب تناةةرب عمليةةة  هنةةا هخلقيةاال ليقةةوم  لةةدهو اانةون بةةه إ ةالنًياال اً هبةدنياً هوهحيةة
إخلال ... ه يا ةياً  هاجتماعياال تعم  ا وطال ااوتص الذي وعيت فيه اإلنسان ااتواةايال

قةة  ال اوةةة العممةة ال حي ا دن تةةوئطيص ي لتتثقةة  لةةه ااييةةار الطيبةةة الةةل وناةةدهاال هوسةةت
 .هه  إفىاة العباةر هلل هتسين ا

  ةا تت ةما مجيةص االحتياجةات  ؛اإل ةالنيةال هة  تنميةة عةانلة التنميةة دن كمةا
هنسةةكاال هنقةةتال هتعلةةيمال هتطبيةة ال هتىفيةةهال هحةة  العمةةتال  هنلةةب ال الباةةىوة نةةا نربكةةت

  إعةةةباع بعةةة  إخلال حبيةةةث ال تقتوةةةى علةةة... الدونيةةةة الاةةةعائى هحىوةةةة التعبةةة ال ه او ةةةة
 .ا خىة ال ىهوايتال ده ااياجات ةهن

 هدةةب  فقةد اوتةب  ن  ةوم التنميةة ي اإل ةالم  لقةيم ها خةال  ال اتةلةاللب هلةذ

 .التمص تقي  التنمية نطلباً مجاعياً هفىةايً هحكونياال وس م فيه كت فىة نا دفىاة

 :جليلة أ دا 

ميكةا دن قمل ةا اختوةاواً  ليلةةالج االاتوةاةوة ي اإل ةالم نبةاةا هدهةداف للتنميةة
 :ي اثني

ااةةواوة الطبيعيةةة لتثقيةة  الىخةةا   ا ةةتخدام وتمةةةت يال هةةدف ااتوةةاةي نىحلةة  -
 .االاتواةي لل ىة ها ماعة

 ةةةةةةائ  هوتمةةةةةةةت ي ا ةةةةةةتخدام رتةةةةةةاو التقةةةةةةدم الن هةةةةةةو الةةةةةةدفال ه نسةةةةةةا ف إههةةةةةةد -
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السةةةالم هالعةةةدل هااعىفةةةة  سةةةانية الىفيعةةةة نتمةلةةةة يم اإلنالقةةةيةا ه االاتوةةةاةيال لناةةةى اابةةةا
 .هجت الكانلة  هلل عز

 مية اككا عوللت الت ولت االقتصاديت ص ا هك م علكى مرتةكزين  هاهكنييةز لترت

 :من اقلن ذ ه األذدافي مها

نبةةةص نن ةةةا إاانةةةة دكةةةذ اةةةدو نةةةا العمةةةىانال  والةةةلال تمرتةكككز البقلكككد  ا هككك مل:  لال  
لةب  ن العقيةدر اإل ةالنية تى ةم ذ. وط ا ةى هالتقدم االاتواةي هاالجتماع  عل  ع

أتنى  دنىًا ةىحًيا أبن ون   بكت نا حيق   مث لإلنسان ةهو  ي ااييار هنسمهليته تاه اال
 .هاالجتماع  له الىخا  االاتواةي

للماتمةةص  عيةةةخوةةية ا ماهإيةةا  الا «اجلواعلككت»مرتةككز ا راد  امتوبلككت : اثنلككا  
 .اإل النية م االجتماعيةااسلمال الل تستند إىل القي

ي التنميةال ة تعيكزات الو ذوا ااىتكزواال وقا نوا اً ن اوىاً تاناً للمىتال هبهاإل الم
ه لتايل جةوهى  االاتواةوةال الل تستمد نا ف م ال كى اإليائ  الوتع  بطبيعة اااكلة

 .هدبعاةها عملية التنمية

هعدم ك اوت ا إلعباع حاجة  هو ندور ااواوةال ا ةت الوتعية تىة دن فالنمم
هو هفىر ااواوة الطبيعية هك اوت ا لتلبية حاجات  اإل الم اإلنسانال بينما قد ا ةت ي

        : لقوله تعاىل الالباى مجيعاً 
              
 (.31-33:إبىاهيم)    

ةال التنميةة توةةاةي لعمليةةةالوتةةعية تىكةةز تىكيةةزاً عةةدوداً علةة  ا انةة  االا هالةةنمم
 اجةةةص التخلةةةا العتبةةةاوات ناةوةةةة حبتةةةةال كنةةةدور ود  ااةةةالال ده نقةةةو اا ةةةاواتف

 ده ذلا ال ا اإلنتاج  ده النمو السكا  السىوصال كما تد عالف هةذا التنميميةال
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 ي التقةةدم ااةةاةيال كةزايةر تةةىاكم ود  ااةالال هتطةةووى التكنولوجيةةا هتنووةص التخلةا

 .اإلنتاج  اليكت
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 الفصل اللام 
 الرؤية المستقبلية
 على المستوى الفقهي

إن اوتةةةوع هةةةذا ال وةةةت نةةةا ا ةةةالل هالتقةةةدوى هاا ابةةةة ي الةةةن  ال ااكانةةةة ااىنواةةةةال 
حبيةةث وعاةةز الكاتةة  فيةةه نةةا دن ال وطلةة  لن سةةه العنةةان هاال ت اتةةةال لعمةةيم اةةدو ال قةةهال 

ت البوللّكت اأةتسكب مكن  دلّت كا الّشكرعلّ   ألحةامالبلا  أبننص اال ي   ههو ااعىف 
إال دن دي كةةالم ي وةوةةة نسةةتقبلية ده إةةةالحية فيةةهال ونمةةى إليةةه بعةةي الىوبةةة ي (1)الّتفصككللّلت

 ف ت هذا ةثي  هننطق ؟. هالابال نا طىوقة الدعورال توايت ا ده نودوها
دن نا نعم هللا عل  عباة  دن دو ت الى تال ةلوات هللا ه ةالنه علةي مال : دجي 

وايً هدخةةىهايال إىل نةةا ة  الالئةة  ةنيةةةوا النةةا  ه ىجةةوهم  ةةا هةةم فيةةه نةةا العةةيت مةةلي ق ةة
وىتةة  هللا عةةز هجةةتال ه لنمةةى إىل هةةذا الةةن   ن  ةةم دن ااسةةلم ال بةةد دن وىاجةةص ن سةةه 

هت هو عل  الن   الةى   السةليم ي لنانةه هنكانةه؟ ههةت هةو اةدهر حسةنة : هحيا ب ا
         : هوةةةدخت ي اولةةةه تعةةةاىل

؟ علمةةةاً دن ااعةةةىهف هاانكةةةى تت ةةة  هجوه مةةةا نةةةص ا ةةةتقىاو جوهىوةةةاال  
تمىال ةهن ةةةةةةةةةةةةةةةور دخةةةةىة إىل التاةةةدة ااسةةةةةةةةةةةةةذا ةعةكانال هدوة ي هةةةةان هااةةةةةبت يةةة  الزنةةة

خيانةةةةة ده ذةةةةوواال التبةةةةا  ده تلبةةةةي ال مجةةةةوة ده تميةةةةدال بةةةةت بىعةةةةد هتىعةةةةيدال هوعةةةةااة 
دلي ال ةةةةةةةةةةةةةم هاحةاام هتقةدوى لل قةه هدهلةهال نتانبةي التثاوةتال هالتهتىعي ال ب  ةم هت  ةي

 .هيلّْ النوو  هالتطووصال هامبىهف نا وتا هللا لىتا العباة
ف اًل عا دن هذ  الدعور ااستمىر إىل ووم القيانةال تتطل  التادة هالتادود بتتايل 
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خاطبوا النا  عل  ادو : د ايتااييار ها جيالال هت ي  ااستوايت ها لسا ها ف امال ها
عقولمال هه  ةعور مهلةة نتادةر اخاطبةة النةا ال فلنعمةت علة  ذلةبال ال هةمس لنةا  ةوة 

 .وتا هللا عز هجتال هلنعىط عا كت نا وةب  المم
هلاكا الن   إىل دن لل قةه نناعةة مة  ننمةوور نةا الكةة واال هوك ينةا تةماانً دن هللا  

ل مان ةعور لاك التقاع  ده الااخة  عةا نوةىر هةذا الةدوا هو اايافحت لدونهال هي هذا ا
 .هالل اد تكون  وواله  هت كت لنان بل اهتم هن اهيمه هنستوايهتم ال كىوة

دعلم د  اد تاهلت ة ثات البثث ااسةمو  هبةاال هبعةد هةذا التقةدميال  ربختوةى 
ة ي بنا  اإلنسةان ول السابقالذي اختطته ال و الي هذا ال وت نعواًل عل  نن   البنا 

جيمص بي ا ةالة هالتادود ومكد  نةال حيار كىمية توةله إىل كىانة ااخىرال هعل  ليثيا
 .دن الىجوع إىل ا ةول ةافص للتقدم للمستقبت

لو نمىان للقةو  ههتةى  هدثىوةا ي إووةال السة م لدفةهال نةىة دن الةوتى القةوي : ااةال
. لةةةةا وسةةةةتطيص دن وتقةةةةدم بسةةةة مه للبعيةةةةدهالسةةةةاعد ذي العةةةةزم الةةةةذي حيسةةةةا الاةةةةد للخ

فالقو  ناةر ال قه هالوتى ف م الىجالال هالساعد وت مال هالس م نتائا مال هنوتص بلةون 
 . الس م هو ااستقبت

هعليهال دعتقد دن الىنار ي ا نة و ونقطعواال هال و  ي دن ات الكت  ال تنبان 
ال إةةةالحاال تطةةووىاال ده مةة  نةةا وتنا ةة  هالعوةةى هةةو ااطلةةوب   ةةتمىاوال مسةةو  تدوةةداً 

ذلةةةب نةةةا ااسةةةمياتال كةةةت هةةةذا ال وع ينةةةا نةةةا نسةةةمهلية تبليةةةغ هةةةذا الةةةدوا ي الزنةةةان 
هااكةةان اانا ةةبيال مةة  دن واحلةةة الكةةة وا نىهقةةةال وجعةةت هبةةم إىل اااتةة ال هاوةةىت 

 .عا إعاةهتم إىل حاتىهمال فربهوثوان االلةهافال هاالهتام للدوا
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 اللاقمة
 نتعةةةةدةركمةةةةاهىر ااتوةةةةاةوة ده كمةةةةاهىر  وليةةةةة   الالعواةةةةة دةةةةةبثت عةةةةاهىر لقةةةةد

عةةةةاهىر  الهالسيا ةةةةية هالةقافيةةةةة االجتماعيةةةةةا وانةةةة  مبةةةةا في ةةةةا ا وانةةةة  االاتوةةةةاةوة ه 
ههةة   لتةةايل و تعةةد فكةةىر نطىهحةةة للنقةةاش حةةول  الاليةةوم عةةاوحقيقيةةة هنلمو ةةة ي 

التعانةةت  فقةةد دةةةب  نةةا ال ةةىهوي العمةةت علةة  هنةةاهنةةا  النةةدة عةةىعيت ا هعةةدالت ا
هعل  هذا ا  ا  فلن عل  . سمهوها السلبية نانع ا هتعميم سمهوها اإلجيابية هاايد 

اتطلبةةات العواةةة هاايةةد  لال ةةتاابةامبطةةوات الاللنةةة  ا ةةتكمالي  اال ةةتمىاوالةةدهل 
 . القطاعات كافةنا سمهوها السلبية عل   

ال تبةةين حلولةةاهنةةدعو للعمةةت جبةةد هوةةة لةةتالي نةةا عةةىط لةةه البثةةث نةةا ناةةكالت ه 
هالةةةدعوات إىل اإلبةةةداع ي الةةةاالت كافةةةةال لبنةةةا  نسةةةلم هجمتمةةةص ال ةةةدال علةةة  هةةةدي نةةةا 

ارال هلنقةدم دةةثاب العقةولال ةالكتةاب هالسةنةال هبعقةت نن ةت  علة  نةا دحةت هللا نةا اايية
هلنىفص عةا كةاهل م دي ايةوةال فةال وجةاالت كبةاو نةا مة  حىوةة ده ا ةتقاللال هال نىاكةز 

ع ال ااتوةةاةيال  يا ةة ال ثقةةاي هحةةة تىبةةويال ةهن علةةون مال هال حبةةث ده تقةةدم اجتمةةا
 .جمتمعات نتقدنة ةهن علوم

نةا طلة  اال ةةتزاةر نةا عة    ةةوة  هلنستث ةى ةائمةاً دننةةا دنةة ااةىدال هدن النةةيب 
 .    : العلمال اال تعاىل

 .هسخى ةعواان دن اايمد هلل وب العااي
 


