
71 ملخ�ص:
يتنا�ل �لبحث �لد�ر �لتنموي للرتبية يف د�ل �خلليج �لعربي يف �إطار ر�ؤية �سو�سيولوجية نقدية. 
�تتمحور �لدر��سة حول �لد�ر �مللتب�س للرتبية يف �لعملية �لتنموية �سمن �سياق �حلياة �الجتماعية 

��لثقافية. 
�تهدف �لدر��سة �إىل ��ستك�ساف �لتحديات �لتنموية �لتي تو�جه بلد�ن جمل�س �لتعا�ن �خلليجي 
يف  �لتنموية  ��لعملية  �لبلد�ن  هذه  يف  �لرتبوي  �لنظام  بني  �لعالقة  مظاهر  خمتلف  حتليل  ��إىل 

خمتلف مظاهرها �جتلياتها. 
�تتمثل �إ�سكالية �لدر��سة يف تقدمي �إجابات عن �الأ�سئلة �لثالثة �الآتية: 

ما ��قع �لتنمية يف د�ل �خلليج �لعربي؟ �ما �جتاهاتها ��أبعادها؟ هل تاأخذ هذه �لتنمية  1 .
بعدها �الإن�ساين �ل�سامل �سمن م�سار �لتنمية �مل�ستد�مة؟ 

هل ميار�س �لتعليم يف د�ل �خلليج �لعربي د�ره �لتنموي �ملطلوب منه؟ �أم �أنه، على خالف  2 .
ذلك، ميار�س د�ر� �سلبيا يف �لعملية �لتنموية؟ 

بية يف دول  الدور التنموي للترّ
اخلليج العربي:

مقاربات نقدية يف العالقة بني 
بية والترّنمية  الترّ
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ما �ملعّوقات �لتي متنع �لتعليم ��لرتبية من �أد�ء د�رهما يف �لعملية �لتنموية؟ 3 .
�يف معر�س �الإجابة عن هذه �الأ�سئلة بينت �لدر��سة عددً� من �لنتائج �أهمها:

• تاأخذ �لتنمية يف د�ل �خلليج طابعا �قت�ساديا حم�سا حيث يجري �لرتكيز على �جلو�نب 
�ملالية ��القت�سادية يف �لعملية �لتنموية. 

• ��لتعليم مل ي�ستطع �أن يندمج يف �لعملية �لتنموية ب�سكل ن�سط �فاعل �ي�ساف �إىل ذلك �أن 
خطط �لتنمية ال تاأخذ باأهمية �لتعليم يف �لعملية �لتنموية. 

د�ره  �أد�ء  من  �لتعليم  متنع  �لتي  ��الجتماعية  �لثقافية  �لعو�مل  من  ن�سق  �جود  • ��ت�سح 
�لتي تتعار�س كليا  �لتقليدية  �لثقافية  �لتنموية �ال�سيما منظومة �لقيم  �لفعال يف �لعملية 

مع �لفعالية �لرتبوية للتنمية. 
�لرتبية  بني  �ال�سرت�تيجي  �لتو��سل  حتقيق  على  �لعمل  �سر�رة  �إىل  �لدر��سة  • �خل�ست 

��لتنمية من �أجل حتقيق نه�سة تنموية �ساملة يف هذه �لبلد�ن. 
�لد�ر �لتنموي للرّتبية يف د�ل �خلليج �لعربي:

مقاربات نقدية يف �لعالقة بني �لرّتبية ��لّتنمية �يف �لنهاية قدمت �لدر��سة بناء على �لنتائج 
د�ل  يف  �لتنموي  �ال�سرت�تيجي  �لتفاعل  جمال  يف  �ملهمة  �لتو�سيات  من  عدد�  �إليها  تو�سلت  �لتي 

جمل�س �لتعا�ن �خلليجي. 
1 - مقدمة: 

�لفعل  �أ�ج��ه  �خمتلف  �لرتبية  بني  �لعالقة  �أهمية  يف  تنقطع  ال  در��سا  �لب�سرية  تاريخ  يعّلمنا 
�الجتماعي، فما من فعل ب�سرّي يكون قبل �أن يتبلور يف عقول �لب�سر �ت�سور�تهم �أ�اًل. �يكاد علماء 
�لنف�س ��الجتماع ��الأنرتبولوجيا يجمعون على �أّن �ل�سلوك �الإن�سايّن �لو�عي ال يكون يف جوهره �إال 
فكّل  �لذهنية.  �بنيته  �الإن�سان يف عقله  يختزنها  �لتي  ��لقيم  �لت�سور�ت  لن�سق من  ��عية  ترجمًة 
فعل ب�سرّي هادف ينطلق من ت�سّور ذهنّي �أ� من فكرة �إن�سانية تكّونت يف �عي �الإن�سان، �ت�سّكلت 
يف عقله ب�سورة م�سبقة. �على هذ� �لّنحو جتري حركة �لتاريخ، حيث تفر�س �حلاجات �الإن�سانية 
�لعقلية بحثا عن �حللول  ��الأنظمة  ��لت�سّور�ت  �الأفكار  يبدع  �أن  �لعقل  �الإن�سانية على  ��مل�سكالت 
بالت�سّور�ت  تفي�س  د�خلية  ر�ح  عن  تعبري�   ، يزل  �مل  د�ئما،  كان  �الإن�ساين  فالفعل  �ملنا�سبة. 
�لّذهنية �الإبد�عية، �من هذ� �ملنطلق ميكن �لقول: �إن كّل تقّدم عرفته �لب�سرية كان رهن �لتقّدم 
�لذي عرفه �لعقل �الإن�ساين منذ بد�ية �لتاريخ حتى �ليوم، �ما عاملنا �ليوم بكّل ما فيه من �إبد�عات 
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�من�ساآت ��خرت�عات �حو�دث �إال نتيجة طبيعة حلركة �لعقل �الإن�ساين ��لتفكري عند �لب�سر. 
��لّتغيري ينطلق د�ئما من �لوعي �الإن�سايّن �يرتّد �إليه، �ال ميكن للّتغيري �الجتماعي �أن يحدث على 
هذه  من  ��نطالقا  ��أخ��ري�،  �أّ�ال  �لعقول  د�ئرة  يف  �ت�سميم  بق�سد  يجري  �أن  ينبغي  بل  تلقائّي،  نحو 
�مل�سّلمة �أ�لت �ملجتمعات �الإن�سانّية �لرتبيَة �أهّمية كبرية بو�سفها �لعملية �ملعنية باإعد�د �لعقل �الإن�ساين 
�لقو�لب  �ذهنّيا �سمن  �فكريا  يت�سكل عقليا  فالفرد  �لب�سري.  لل�ّسلوك  �لذهنية  �ال�ستعد�د�ت  �تكوين 

�لرتبوية للمجتمع �ال�سيما يف جمال �الأ�سرة ��ملدر�سة ��ملوؤ�ّس�سات �لعليا للتفكري ��الإعد�د �الإن�ساين. 
�تاأ�سي�سا على ما تقّدم، فاإن �لتنمية - بو�سفها فعال �إن�سانيا هادفا �موّجها- ترتهن بالّتكوين �لذهنّي 
��لقيمّي للب�سر. ��سمن هذه �لر�ؤية ميكن �لقول: �إّنه ال ميكن ملجتمع �أن يغرّي نف�سه، �ال �أن يحّقق تقّدمه 
ما مل يبد�أ �أّ�ال بتغيري نظامه �لرتبوّي �لقائم بو�سفه تغيري� يف �لعقلية ��لوعي. �من هذ� �ملنطلق ميكن 

�لقول باأّن �أّي م�سر�ع تنموّي ال ميكن �أن يتحّقق �إاّل يف د�ئرة م�سر�ع تربوّي يوؤ�ّس�س له �يتكامل معه.
�أّن كّل م�سر�ٍع للّنه�سة ��لتقّدم  م�سريه �إىل �لف�سل حتما ما مل  �قد بّينت �لّتجربة �الإن�سانية 
يجد ما يو�كبه �يعّزز م�ساره يف �لّنظام �لرتبوي �لقائم يف �ملجتمع ��لفاعل يف منظومته �لثقافية. 
�يذهب بع�س �ملفّكرين �إىل �أبعد من ذلك، فيعتقد�ن �أن �أ�سباب �النتكا�سات �الجتماعية �إّنا تعود 
�ملنطلق ذهب  هذ�  �من  �لثقافية.  �إمكاناتها  �سعف يف  ��إىل  �لرتبوية،  �الأنظمة  بنية  �هن يف  �إىل 
فريق منهم �إىل �لبحث عن �أ�سباب �الأزمات �الجتماعية يف د�خل �الأنظمة �لرتبوية؛ ذلك �أّن تلك 
�الأنظمة �لرتبوية، كما يعتقد�ن، ت�سّكل �ملر�آة �لعاك�سة ملا يجري يف �ملجتمع، �ملا يحدث فيه، ��أّن 

�أ�سر�ر �لتقّدم �أ� �لّتخّلف �الجتماعّي  �إّنا تتجّذر �أ�سا�سا يف بنية �لّنظام �لرتبوي. 
بني  �جلوهرية  �لعالقة  طبيعة  على  تربهن  �لتي  ��الأدّل��ة  بال�سو�هد  �الإن�ساين  �لتاريخ  �يحفل 
�لو�سعية �لتي يكون عليها �ملجتمع من جهة، �ما تكون عليه �لرتبية فيه من تقّدم �أ� تخّلف من جهة 
�أخرى. فعندما �ندحرت �أملانيا �أمام نابليون يف بد�ية �لقرن �لّتا�سع ع�سر1806، بعد معركة )يينا( 
The Campain of Jena، �عّم �الأملاَن �إح�سا�ٌس باالإحباط ��ل�ّسقوط �خيبة �الأمل، �ّجه �لفيل�سوُف 

�إىل  �ل�ّسهري  ند�َءه   Johann Gottlieb Fichte  )1814-1762(“ فيخته  غوتليب  “يوهان  �الأملاين 
�الأمة �الأملانية، معلنا فيه �أن �لهزمية �أمام نابليون مل تكن ع�سكرية بقدر ما كانت تربوّية يف �أ�سلها، 
رف�س  على  تقوم  جديدة  برتبية  �الأمل��اين  �لتعليم  نظام  با�ستبد�ل  �إال  يكون  ال  منها  �خل��ر�ج  ��أّن 
�لتدريب �مليكانيكي للذ�كرة �لقائم على �كت�ساب �ملعارف عرب �حلفظ ��ال�ستظهار. �قد �أكد فيخته 
يف خطابه هذ� على �أّن طريقة �لّتعليم �لّتلقينية �ل�سائدة هذه خطرة على �الأجيال، الأنها جتعلهم 
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�أهد�ف  ثالثة  حتقيق  على  بالعمل  �الأملانية  �لرتبوية  �ملوؤ�ّس�سة  �طالب  �لتفكري،  على  قادرين  غري 
تربوّية عليا، هي:

. 1 خلق جيل من �الأملان خمتلٍف عن �لب�سر �لعاديني بقدرته على �ملبادرة ��الإبد�ع ��لفعل. 
رفع �ملو�طن �الأملاين �إىل مرتبة �الإن�سان �لكامل ج�سد� �عقال �ر�حا.  2 .

 . متكني �الأطفال من �لتفكري �لنقدي، �تغذية هذ� �لتوّجه رف�سا ملنهج �لّتلقني �جلامد)1(. 3
تثوير  �لكبري �حكمته بكل تقدير ��حرت�م، فعملو� على  �الأملان خلطاب فيل�سوفهم  �أ�سغى  �قد 
�رهنو�  �الأخالقية،  ��لقيم  ��لعقالنية  �لتنوير  منهج  على  �تر�سيخه  �هند�سته  �لرتبوي  نظامهم 
�جودهم بامل�ستقبل رف�سا للما�سي، فكان لقا�ؤهم مع �لنه�سة �حل�سارية �ل�ساملة �ساخما ��أ�سيال، 
���ستطاعو� خالل �أقّل من قرن من �لّزمن �أن يكونو� يف �أ�ج قوتهم �حل�سارّية، ف�سقطت فرن�سا يف 

�أيديهم يف بد�ية �حلرب �لعاملية �لثانية. 
�عندما هزمت فرن�سا هذه �ملرة �أمام �جلرب�ت �الأملاين �إبان �حلرب �لعاملية �لثانية، �كما فعل 
�الأملان للنهو�س من كبوتهم �الأ�ىل، هرع مفّكر�ها باحثني عن عو�مل هزميتهم، فاأجمعو� �أي�سا، 
�من جديد، على �أن �أ�سر�ر هزميتهم كامنة يف �سعف نظامهم �لرتبوّي �لعاّم، �ال�سّيما يف نظام 
�لتعليم يف �ملرحلة �لثانوية على �جه �لتحديد. �يف �ملنفى “�جلز�ئر” �ألفت حكومة فرن�سا �حلرة 
الجنفان( )بول  �ل�سهري  �لفيزياء  عامل  برئا�سة  �لفرن�سيني  ��ملفكرين  �لعلماء  �أف�سل  من  جلنة 
)Paul  Langevin )1872- 1946 عرفت با�سم “تقرير �جلز�ئر”، �قد حّملت هذه �لّلجنة نظام 
�لذي  �لكبري  �ل�سعف  نتيجة  فرن�سا  بها  ُمنيت  �لتي  �لع�سكرية  �لهزمية  م�سوؤ�لية  �لعام  �لتعليم 
�لعلمية  ��ملعارف  �لعلوم  تعليم  يف  عف  �ل�سّ �ال�سيما  م�ستوياته،  خمتلف  يف  �لتعليم  هذ�  يعانيه 
��لتكنولوجية )2(. �قد تبّنت �لّلجنة عّدة تو�سيات تربوية �أبرزها: �إطالة فرتة �لتعليم �الإلز�مي �إىل 
18 �سنة، ��إبد�ل طرق �لتعليم �لقدمية باأخرى جديدة، ��حرت�م فردية �لتعليم، ��إدخال �لتعليم 

�لعاّمة  �لثقافة  ��إدخ��ال  �جلميع،  بني  �لتعليمية  �لفر�س  تكافوؤ  �حتقيق  �لثانوية،  للمناهج  �لفني 
لت�سهر كل �لعلوم يف خدمة �لوطن. �هكذ� �نطلقت فرن�سا من جديد، فتقّدمت يف ميد�ن �لتقانة 

��ملعرفة ��حل�سارة.
�لنظام  �أهّمّية  على  �لتاأكيد  يف  ثمينة  در��سا  �أي�سا  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  علمتنا  �قد 
�أن تلك �لد�لة �سرعان ما تعود  �إذ بات من �ملعر�ف  �لرتبوي �م�سوؤ�ليته عما يحدث يف �ملجتمع؛ 
�إىل �لبحث عن مو�طن �ل�سعف ��لق�سور يف نظامها �لرتبوي، كلما ��ست�سعرت خطر�، �أ� �سعفا يف 
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�أد�ء  على  ق��ادر�  ليكون  جديد  من  �حتفيزه  �إ�سالحه  على  فتعمل  �حلياة،  جماالت  من  ما  جمال 
مهامه �لنه�سوية يف �ملجتمع. فعندما �أطلق �الحتاد �ل�سوفييتي قمره �ال�سطناعي �الأ�ل �سبوتنيك 
�ل�ّسبق  لهذ�  �ملتحدة  �لواليات  ��هتّز عر�س  �أ�ر�با،  ِدمت  1957 �سُ �لف�ساء عام  �إىل   ) Sputnik(
�حل�ساري �لهائل لل�سوفييت، ��ساد �العتقاد يف �لغرب �أّن هذ� �ل�ّسبق �حل�سارّي يف �لف�ساء يعود 
�إىل طفرة ح�سارية متقّدمة يف نظام �لتعليم يف �الحتاد �ل�سوفييتي. �من �أجل �لك�سف عن مو�طن 
�لتج�ّس�س  �أ�سلوب  ��أ�ر�ب���ا  �أمريكا  �عتمدت  �ل�سوفييتي،  �الحت��اد  يف  �لتعليمي  �لنظام  يف  �لقوة 
�لّنظام  �أ�سر�ر  على  لالّطالع  �ل�ّسوفييت  بالد  �إىل  تربوّيني  �مفّكرين  علماء  فاأر�سلو�  �لرّتبوي، 
�ملكّر�س لدر��سة  �ملقارن  بعلم �لرتبية  ي�سّمى  �إىل �الدة ما  �أّدى ذلك  �ل�ّسائد لديهم. �قد  �لرّتبوي 
�لف�سائية  باملركبة  �ملتعّلق  �أثر هذ� �حلدث  �أ�سر�رها �خلفية. �على  ��لك�سف عن  �لرتبوية  �لّنظم 
�سبوتنيك مّت ت�سكيل فريق كبريمن �لعلماء لدر��سة �أ��ساع �لنظام �لرّتبوي يف �أمريكا، �قدم هذ� 
�لفريق تقرير� �سامال عن �أ��ساع �لّتعليم يف �أمريكا ُعرف بتقرير )كونانتConant(. �بناء على 
م�سامني هذ� �لتقرير �أ�سدر �لرئي�س �الأمريكي �آيزنها�ر قانون �لتعليم للدفاع �لقومي عام 1958 

�لذي �ّجه كثرًي� من �ملعونات �لفيدر�لية لالهتمام بتدري�س �لعلوم ��لريا�سيات ��للغات. 
 �خال�سة �لقول، �إن �لعلماء ��ملفكرين �الأمريكيني عكفو� على مر�جعة نظامهم �لتعليمي، حني 
  ،)Sputnik( �سبوتنيك  �ملركبة  باإطالقهم  �لف�ساء  علوم  يف  �سبقوهم  �ل�سوفييت  �أن  �أح�ّسو� 
فاكت�سفو� مو�طن �سعفه، ثم عملو� على �إ�سالحه، فطّور�ه، �نه�سو� به. �بعد نحو �ثنْي ع�سر عاما، 
�لقمر،  �إىل  )�أبولو(  �ل�سهرية  �لف�سائية  �سفينتهم  �إر�سال  �الأمريكيون  ��ستطاع   ،1969 �أي يف عام 
�حتقيق �إجناز يعد �الأ�ل من نوعه يف �لتاريخ متمثال بهبوط �الإن�سان على �سطح �لقمر. �مل يتوّقف 
يف  �أخ��رى،  بعد  مرة  �لكّرة  فعا�د��  �لرتبوّي،  �الإ�سالح  م�ساريع  عن  �لّلحظة  تلك  منذ  �الأمريكان 
خمتلف �ملر�حل �لزمنية، ملر�جعة نظامهم �لرتبوي، �تطويره ��إعادة تقييمه، ��لنهو�س به ب�سورة 

م�ستمرة. 
 ،A Nation at Risk )3( )يف عام 1983 �سدر تقرير رئا�سي يف عهد ريغان عنو�نه )�أّمة يف خطر�
�الأّمة ��إىل  �إىل  �لتقرير  ُ�ّجه هذ�  �لعقود �ملا�سية. �قد  �أمريكا خالل  �لّتعليم يف  �أهّم �ثيقة عن  �هو 
�لواليات �ملتحدة يف  �أثر تر�جع مرتبة  �لتعليم، �ذلك على  �لتمّيز يف  �لقومية �ملعنية بتحقيق  �للجنة 
تر�جع  �أّن  �لّتقرير  هذ�  معّد�  �يرى  ��لفيزياء.  �لريا�سيات  جمال  يف  لطالبها  �لعاملية  �الختبار�ت 
�لّتعليم يف �لواليات �ملتحدة �أّدى �إىل �نخفا�س �مل�ستويات �الأكادميية للطالب يف �لريا�سيات ��لعلوم 
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��لّلغات، ��إىل تديّن نوعّية �لّتعليم، ��نخفا�س م�ستوى تاأهيل �ملعلمني. �كان لهذ� �لتقرير �أثر بالغ يف 
تطوير تدري�س �لريا�سيات ��لعلوم يف مد�ر�س �لتعليم �لعام بالواليات �ملتحدة. 

��سكل ذلك �لتقرير الحقا �ملقّدمات �الأ�سا�سية ملبادرة �لرئي�س بو�س �الأب �لرتبوية عام 1990. 
الإ�سالح  �ساملة  ��سرت�تيجية  �هي   ،)4()2000 عام  )�أمريكا  ت�سمية  عليها  �أطلق  �لتي  �ملبادرة  تلك 
�لعليم يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، تتجا�ب مع �جتاهات �الإ�سالح �لرتبوي �لتي ت�سّمنها تقرير 

)�أّمة يف خطر( يف عام 1983.
2 - اإ�سكالية الدرا�سة: 

��لويالت  ��مل�سائب  �لهائلة  �النتكا�سات  �رغ��م  �لغربي،  �لعامل  يف  الحظناه  ما  خالف  على 
��حلر�ب ��لهز�ئم �لتاريخية �لتي عاناها �لعامل �لعربي، فاإّن �لقادة �لعرب مل يلقو� يوما ما بااًل 
هزم  لقد  ��لتنموية.  �حل�سارية  معركتهم  يف  قّط  ��ستنفر�ها  �ال  �لرتبوية،  �أنظمتهم  �أهمية  �إىل 
�لعرب يف عام 1948 �أمام �إ�سر�ئيل، ثم تكّررت �لهزمية على نحو �سادم �مذّل يف عام 1967، ثم 
تبعتها هزمية �أكرب يف 1973. �مل تتوّقف �لهز�ئم قّط، بل �جتاحت خمتلف �مل�ستويات �لع�سكرية 
��الأمنية ��ل�سيا�سية، �مع ذلك فاإّنه مل يقف من �ل�ّسيا�سيني �لعرب �أحد يوما ما للبحث، كما فعل 
نظر��ؤهم يف �لعامل �ملتقدم، يف �الأ�سباب �لرتبوية ��لثقافية للهز�ئم �ملتو�ترة ��ملاآ�سي �ملتقاطرة! 
�حل�ساري  بد�رها  ��الرتقاء  �لرتبوية  �الأنظمة  تطوير  ب�سر�رة  �ليوم  حتى  منهم  �أحد  يناد  �مل 

��لتنموي ملو�جهة �لتحديات، �حت�سني �الأمة �سّد �لهز�ئم ��النك�سار�ت. 
بد�ؤ��  �لغربية،  �ل�سيا�سية  غوط  �ل�سّ تاأثري  حتت  �لعرب،  �لقادة  بع�س  �أّن  �ملالحظة  �جت��در   
بالتفكري، لكْن ب�سكل خجول، يف �أنظمتهم �لرتبوية، �ذلك �إثر تفجري�ت مركز �لّتجارة �لعاملي يف 
عام 2001، حيث بادرت �لواليات �ملتحدة �الأمريكية �غريها من �لد�ل �لغربية �إىل �تهام �الأنظمة 
�لرتبوية يف �خلليج ��لعامل �لعربي بامل�سوؤ�لية عن تنامي �الإرهاب ��لتطرف، �طالبو� هذه �لبلد�ن 
���سعا يف  �الّتهام جدال  �أثار هذ�  �قد  �ت�ساحما.  �عتد�ال  �أكرث  لتكون  �تطويرها  بتعديل مناهجها 
�سفوف �ل�سيا�سيني ��ملفكرين �لرتبويني �لعرب حول طبيعة �الأنظمة �لرتبوية، �مدى قدرتها على 
��ل�سالم،  �لت�سامح  قيم  مع  �لتجا�ب  بقدرتها على  تتعلق  ��ختناقات  �أزمات  تعانيه من  ما  جتا�ز 

�رف�س كل �أ�سكال �لعنف ��لتطّرف. 
�ال يختلف حال �ملفكرين �لعرب كثري� عن حال �سيا�سّييهم، �إذ مل جند ند�ء فعليا من �لّنخب 
دعوة  �إطالق  �ملفكر�ن  هوؤالء  ي�ستطع  �مل  بالتق�سري،  �لرتبوية  �الأنظمة  �ّتهام  �إىل  يتوجه  �لفكرية 
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هذه  مباآل  ��سامال  ���سعا  فكرّيا  �هتماما  �سهدنا  �قّلما  �لرتبوية.  �الأنظمة  هذه  لتطوير  �سريحة 
�لعربية  �ملجتمعات  �حت�سني  �حل�سارة  بناء  عملية  يف  بد�رها  �أ�  �لثقافية،  �لرتبوية  �الأنظمة 
�لفعاليات  نحو  �الأنظمة  توجيه هذه  بالعمل على  �أ�  ��لتطّرف،  ب  �لتع�سّ اعدة �سّد  �ل�سّ ��الأجيال 
�لتنموية �ملرجوة منها يف ع�سر متفّجر بالتقّدم �لعلمّي ��لتقنّي يف خمتلف �الجّتاهات �يف �ستى 

�ملجاالت. 
 �عندما بد�أ هذ� �لغرب �لفا��ستّي �ملدّجج بالقّوة ��ل�ّسلطة بو�سع �الأنظمة �لثقافية ��لرّتبوية 
�لعربّية يف قف�س �الّتهام، بو�سفها منتجا فعاال للّتخّلف �ثقافة �لعنف ��لتع�سب ��لكر�هية، بد�أ 
مع  لكّنهم  �لرتبوية،  �أنظمتهم  يف  ��لتغيري�ت  �الإج��ر�ء�ت  بع�س  باتخاذ  �لعرب  �ل�سيا�سيني  بع�س 

ذلك مل يحّققو� �إجناز�ت كبريًة يف هذ� �ملجال. 
�قد حان �لوقت �ليوم لنطرح حو�ر� جّديا علمّيا حول د�ر �ملدر�سة �لعربية يف �لنه�سة ��لتنوير 
ات  ��لتنمية، ��أن نبحث يف �إمكانية �إخر�ج �الأنظمة �لتعليمية �لعربية من �أقفا�س �التهام �إىل من�سّ
�لتطوير ��لتجديد ��لتنوير ��لبناء �حل�ساري. �تقت�سي هذه �لعملية من �جلميع طرح �أ�سئلة نقدية 
جريئة عن �لد�ر �حل�ساري �لتنموي للمدر�سة �لعربية، �عن مدى قدرتها على �لتحّرك يف م�سمار 

�لتمّدن ��لتح�سر ��لتنمية ��لتنوير. 
��الأنظمة  �ملدر�سة  به  تقوم  �لذي  �لد�ر  حول  ���سحة  علمية  �أ�سئلة  لنطرح  �إذ�،  �لوقت،  حان 
�لرتبوية يف عملية �لتنمية، ��لد�ر �ملن�سود �لذي يجب �أن توؤديه يف عملية �لنه�سة ��لتنوير. �رمبا 
�أزفت �للحظة �لتي يجب علينا فيها �أن نح�سب �مل�سافة �لفا�سلة بني ما هو كائن �ما يجب �أن يكون، 
توؤديه يف ميد�ن �حلياة  �أن  �لذي يجب  �لد�ر  �ملوؤ�س�سات �لرتبوية �بني  �لفعلية لهذه  �ملمار�سة  بني 
��لعمل ��لبناء �حل�ساري. حان �لوقت، �دّقت �ساعة �لعمل من �أجل �لك�سف عن �لد�ر �حل�سارّي 
�لتنموي �لذي تقوم به �ملدر�سة �لعربية يف جمال �لبناء �لثقايف ��حل�ساري. �حانت �للحظة �لتي 
�جلو�نب  يك�سف  �لذي  �لنقدي  �خلطاب  �إىل  ��لتمجيد  �ملدح  خطاب  نغادر  �أن  فيها  علينا  يجب 
�أزفت  �قد  �جه.  �أكمل  على  �حل�ساري  د�رها  �أد�ء  من  �لرتبوية  �الأنظمة  هذه  متنع  �لتي  �ل�سلبية 
�ل�ساعة �لتي يجب علينا فيها �أن ن�سع ت�سور�ٍت فل�سفيًة عميقًة من �أجل تطوير �أنظمتنا �لرتبوّية، 

��النطالق بها �إىل �لغايات �لعليا للتنمية ��لّتحديث ��لتطوير.
��أن نطرح،  �لنقدية،  بال�سجاعة  �أن نتحّلى  تاريخ �ملنطقة  علينا يف هذه �ملرحلة �حلا�سمة من 
بال خجل �أ� ترّدد، �أ�سئلة حيوية عن �لد�ر �مللتب�س للرتبية �لعربية يف د�ل �خلليج �لعربي يف جمال 
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�أ�سئلة ذكية متطورة �نقدية جريئة  ر ��لتطوير. جاءت �للحظة �حلا�سمة لنطرح  �لتنمية ��لتح�سّ
تّت�سل بتلّكوؤ �الأنظمة �لرتبوية �لعربية ��سعفها يف جمال �الأد�ء �حل�ساري �ملاأمول ��ملنتظر. حان 
�أن تخ�سع ب�سورة كلية ��ساملة لفح�س نقدّي ال  �أن �الأنظمة �لرتبوية �لقائمة يجب  �لوقت لنعلن 
يف  �مل�ساركة  على  قدرتها  مدى  �حتديد  ��إيجابياتها،  �سلبياتها  عن  �لك�سف  �ساأنه  من  فيه  هو�دة 
�لعملية �لتنموية �حلقيقية �لقادرة على �لنه�سة ��لتنوير يف هذه �ملجتمعات. �قد �آن �الآ��ن لنعلن 
�إىل عملية  �لعربية �خلليجية حتتاج رمبا  �لرتبية  �أن  �لنقدية،  �ملنظومة  تاأ�سي�سا على هذه  �أي�سا، 
�يجب  �تنمويا.  ��قت�ساديا  ثقافيا  �لبلد�ن  هذه  تطوير  على  �لعمل  �جّتاه  يف  جذرّي  �تغيري  تثوير 
علينا �أال نن�سى يف كل هذه �للحظات �ملت�سائلة �أن ندرك �أن �لعطالة �لرتبوية �لقائمة ال ميكن �أن 
�لعربّي.  �لو�قع  بجذ�رها عميقا يف  ت�سرب  �لتي  ��لثقافية  �الجتماعية  �لعطالة  تلك  تنف�سل عن 
فامل�سكالت �لتي نو�جهها لي�ست م�سكالت تربوية حم�سة، بل هي م�سكالت ترت�بط تر�بطا جدلّيا 
�أبعادها  �أ� �ختز�لها يف  مع م�سكالت ثقافية ��جتماعية ��سيا�سية �أكرث عمقا، �ال ميكن ح�سرها 
�لرتبوية �خلال�سة. علينا �أن ندرك �نحن نحّلل �لظاهرة �لرتبوية �أن �لّنظام �لرتبوّي ن�سق من كلٍّ 
�أ�  فيه  �مل��وؤّث��رة  �لعو�مل  بتغيري  يتّم  �أن  يجب  فّعال  ح�سارّي  تغيري  ك��ّل  ��أّن  متفاعٍل،  �جتماعيٍّ 
�حت�سابها يف كّل خطوة، �يف كل حركة �إ�سالحية تريد للموؤ�س�سات �لرتبوية �أن تنطلق على �مل�سار 

�حل�ساري �ملن�سود. 
 �بناء على ما تقّدم، يقت�سي �مل�سلك �ملنهجّي �ل�ّسليم �أن نطرح �أ�سئلة ���سحة حتّدد �إ�سكالية 

هذه �لدر��سة، �تر�سم بو�سلتها ��جّتاهاتها، �هي كاالآتي: 
ما ��قع �لتنمية يف د�ل �خلليج �لعربي؟ �ما �جتاهاتها ��أبعادها؟ هل تاأخذ هذه �لتنمية  1 .

بعدها �الإن�ساين �ل�سامل �سمن م�سار �لتنمية �مل�ستد�مة؟ 
د�ر�  �أنه، على خالف ذلك، ميار�س  �أم  �ملطلوب منه؟  �لتنموي  د�ره  �لتعليم  هل ميار�س  2 .

�سلبيا يف �لعملية �لتنموية؟ 
ما �ملعّوقات �لتي متنع �لتعليم ��لرتبية من �أد�ء د�رهما يف �لعملية �لتنموية؟ 3 .

 تلك، �إذ� ، هي �الأ�سئلة �لرئي�سية �لتي �سنحا�ل �الإجابة عنها يف هذه �لدر��سة. 
3 - اأهداف الدرا�سة: 

تهدف هذه �لدر��سة �إىل تقدمي ت�سّور دينامي �سامل لطبيعة �لعالقة بني �لرتبية ��لتنمية يف 
د�ل �خلليج �لعربي، �هي �لد�ل �لتي ��سُطِلح �سيا�سيا على ت�سميتها » د�ل جمل�س �لتعا�ن«. �ت�سعى 
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�لتاأثري  عالقة  �عن  �لتعليمي،  للنظام  �لتنموّي  �ل��ّد�ر  مالب�سات  عن  �لك�سف  �إىل  �لّدر��سة  هذه 
��لّتاأّثر بني خمتلف �الأن�ساق �لثقافية ��ل�سيا�سية ��الجتماعية ��لرتبوية يف معرتك �حلياة �لتنموية 
�لعملّية  ت��اأّزم  �إىل  �أّدت  �لتي  �الأ�سباب  عن  �لك�سف  �إىل  �لدر��سة  تهدف  كما  �خلليجي.  للمجتمع 
�لتنموية  �لتطّلعات  جمار�ة  على  قادرتني  غري  فجعلتهما  ة،  خا�سّ منها  ��ملدر�سّية  عاّمة  �لرتبوّية 

للمجتمعات �خلليجّية. 
4 - منهج الدرا�سة: 

�لرتبية  كّل من  �لقائمة بني  �لعالقات  �لك�سف عن  �لنوعي يف  �لو�سفي  �ملنهج  �لدر��سة  تعتمد 
 research ملدر�سة ��لثقافة ��ل�سيا�سة يف عملية �لتنمية �الجتماعية، حيث يعتمد �لبحث �لنوعي��
qualitative يف حاالت كثرية على در��سة �لوثائق �حتليلها، �على جمع �حلقائق منها، �تركيبها، 

در��سة  على  �لنوعي كذلك  �لبحث  �يعتمد  �مل�ستجدة.  ��لتطور�ت  �الأحد�ث  تف�سريها يف �سوء  ثم 
�هو  �ملدر��سة،  �لظاهرة  تلك  بها  تتاأثر  �لتي  �ملتغري�ت  �إىل  ��ستنادً�  تف�سريها  �حما�لة  �لظاهرة 
على  �العتماد  منطلق  من  �لظاهرة  على  توؤثر  �لتي  �حلقيقية  �الأ�سباب  عن  �لك�سف  �إىل  يهدف 

�حلقائق ��لثو�بت ��لبيانات.
جمال  يف  ��ملطبقة  �مل�ستخدمة  �لعلمي  �لبحث  مناهج  بني  من  �لّنوعي  �لو�سفي  �ملنهج  �ُيعّد   
�لعلوم �الجتماعية �ال�سيما يف جمال علم �الجتماع �لتنموي، لذلك يعترب من �أف�سل �ملناهج �ملمكنة 
�علم  �الجتماعية  �لعلوم  معطيات  على  �لدر��سة  ��ستعتمد  ��لتنمية.  �لرتبية  بني  �لعالقة  لدر��سة 
�لعربية،  �ملنطقة  يف  �ملو�سوع  هذ�  حول  ��ملقاالت  ��لبحوث  �لدر��سات  �ال�سيما  �لتنمية،  �جتماع 
�ال�سيما يف �خلليج �لعربي. �من خالل هذ� �ملنهج تعمل �لدر��سة على تقدمي �سورة متكاملة حول 
�لو�سعية �لتنموية لد�ل �خلليج �لعربي �د�ر �ملوؤ�س�سات �الجتماعية �ل�سيا�سية ��لرتبوية ��لثقافية 

يف �لعملية �لتنموية، مع �لرتكيز على �لد�ر �لتنموي لالأن�ساق �لرتبوية يف هذه �ملجتمعات.
5 - يف مفهوم التنمية والتنمية امل�ستدامة: 

ع�سر  �لتا�سع  �لقرن  نهاية  منذ  ��جل��دل  للحو�ر  �إث��ارة  �ملفاهيم  �أكرث  من  �لتنمية  مفهوم  ُيعدُّ 
 Boujine Stelli �ستيلي  بوجني  �مل�سطلح  هذ�  ��ستخدم  من  �أّ�ل  �كان  �لع�سرين.  �لقرن  �بد�ية 
عندما �قرتح خّطة لتنمية �لعامل عام1889 )5(. ثّم �أ�سبح هذ� �ملفهوم من �أكرث �ملفاهيم ��ستخد�ما 
�إذ  مهمة،  جديدة  تطّور�ت  �ملفهوم  هذ�  ��سهد  �لع�سرين.  �لقرن  من  �لثاين  �لن�سف  يف  �توظيفا 
تفّرع �تو�لد ليغّطي خمتلف جو�نب �حلياة �الجتماعية ��ل�سيا�سية ��القت�سادية، حيث نقع �ليوم 
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على مفاهيم جديدة مثل: �لتنمية �القت�سادية، ��لتنمية �ل�سيا�سية، ��لتنمية �مل�ستد�مة، ��لتنمية 
�ملعّقدة،  ببنيته  �لتنمية  مفهوم  �يّت�سف  �ل�ساملة.  ��لتنمية  �الإن�سانية،  ��لتنمية  �الجتماعية، 
�قت�سادي  مفهوم  جمّرد  من  نقلته  �لتي  ��النعطافات  بالتطّور�ت  حافل  خا�ّس  تاريخ  �بامتالك 
ب�سيط �إىل �سبكة من �ملفاهيم �لفرعية �ملتد�خلة �لتي تفر�س على �ملتاأمل فيها �أن يتوّخى �حلذر، 
��أن يكون على در�ية ���سعة �فهم عميق بالتطور�ت �حلادثة يف ميد�ن �لتنمية، ��أن ميتلك ثقافة 
�ملفاهيم  ه��ذه  عليها  تنطوي  �لتي  �خلفّية  �الإ�سقاطات  خمتلف  بني  �لتمييز  من  متكنه  ���سعة 
�لعلوم  جمال  يف  �إ�سافّية  �تعقيد�ت  �سعوبات  �ملعقدة  �لو�سعية  هذه  من  توّلدت  �قد  �لتنموية. 
�إىل تنّوع كبري يف  �الإن�سانية فر�ست كّما هائال من �لتعريفات �لتي تنا�لت مفهوم �لتنمية، ��أّدت 
�ملفهوم  هذ�  تعريف  �ختالف  �إىل  �الأمر  ��نتهى  �تف�سريه،  �مل�سطلح  هذ�  لو�سف  �لعلمية  �ملعايري 
باختالف �الخت�سا�سات �الإن�سانية؛ ��آيُة ذلك �أّن �لباحثني �جرتحو�  مناهج تنظر �إىل �لتنمية من 
�لتنمية  مثل  ج��دي��دة  جمرتحة  مفاهيم  فنجد  �ختالفها،  على  �لعلمية  �حل��ق��ول  تنوع  منظار 

�القت�سادية ��لتنمية �الجتماعية، ��لتنمية �لثقافية، ��لتنمية �ل�سيا�سية. 
مقدمات  �إىل  لتتحول  �ملفهوم  ه��ذ�  تنا�ل  يف  �لعلمية  �جلهود  تكاثفت  �ملنظور  ه��ذ�  ��سمن 
�لتنمية،  �بيد�غوجيا  �لتنمية،  ��أنرث�بولوجيا  �لتنمية،  �سو�سيولوجيا  مثل:  م�ستقلة،  لعلوم  �أ�سا�سية 
�ل�سيا�سي  �خلطاب  على  نف�سه  �لب�سرية  �لتنمية  م�سطلح  فر�س  �ق��د  �لتنموية.  ��ل�سيا�سات 
كان  �لتاريخية،  �لفرتة  ه��ذه  غ�سون  �يف  �ملا�سي.  �لقرن  ت�سعينات  منذ  �لعاملي،  ��القت�سادي 
لربنامج �الأمم �ملتحدة �الإنائي بتقاريره �ل�سنوية د�ر بارز �مهّم يف تطوير هذ� �ملفهوم �ت�سويقه 

علميا ��سيا�سيا. 
�من �أقدم �لتعريفات �لتي �أعطيت ملفهوم �لتنمية ذلك �لتعريف �لذي تبّنته هيئة �الأمم �ملتحدة 
�سنة 1955، �مفاده �أّن �لتنمية هي: “�لعملية �ملر�سومة لتقدم �ملجتمع جميعه �قت�ساديا ��جتماعيا 
معتمد� �أكرب �عتماد ممكن على م�ساهمة �جلماعات �ملحلية”)6(. �يف عام 1956،عّدلت هيئة �الأمم 
�ملتحدة تعريف �لتنمية، ف�سارت عبارة عن:” ن�سق من �لعمليات �لتي تتوحد بها جهود �ملو�طنني 
��حلكومة لتح�سني �الأحو�ل �القت�سادية ��الجتماعية ��لثقافية يف �ملجتمعات �ملحلية �م�ساعدتها 
�لتعريف  �أّن هذ�  �يّت�سح   .)7(“ �مل�ستطاع  �لقومي قدر  �لتقدم  �لكاملة ��الندماج يف  �مل�ساهمة  على 
يكاد يتطابق مع مفهوم �لتقّدم �الجتماعّي �لذي كان �سائد� يف �لن�سف �الأ�ل من �لقرن �لع�سرين. 
ند�ة  �سهدته  ما  ذلك  �من  �لعرب،  �لباحثني  �هتمام  حمور  الحقا  �لتنمية  مفهوم  �سكل  �قد 
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�لتنمية �مل�ستقلة �لتي عقدت يف عمان عام1986، �إذ عّرفو� �لتنمية باأنها: “عملية تاريخية جمتمعية 
�الأ�سا�سية  �حلاجات  �إ�سباع  �إىل  �تهدف  مت�ساعد،  ب�سكل  �لذ�ت  على  �العتماد  قو�مها  م�ستمرة، 
للمو�طنني جميعًا، ثم �إ�سباع متّدرج للحاجات �لثانوية، ���سيلتها يف ذلك تنمية �لقدر�ت �لب�سرية 
�ل�سيا�سي  �لن�ساط  يف  كما  ��لتكنولوجي  �القت�سادي  �ملجتمعي  �لن�ساط  يف  ��إ�سر�كها  �لوطنية 

��لثقايف” )8(.
�قد عرفت جلنة )بر�نتالند( �لتنمية �مل�ستد�مة يف تقريرها لعام1987 باأنها “تلك �لتي تلبي 
من  �يّت�سح  �حتياجاتها)9(”.  تلبية  على  �ملقبلة  �الأجيال  بقدرة  �مل�سا�س  د�ن  �حلا�سر  �حتياجات 
خالل هذ� �لّتعريف �لّتاأكيُد على عن�سر �ال�ستد�مة يف �لعملية �لتنموية بو�سفها نوذجا للتفكري 
�إطار  يف  ��القت�سادية  ��الجتماعية  �لبيئية  �العتبار�ت  �حل�سبان  يف  ي�سع  �لذي  �مل�ستقبل  حول 
هذ�  يف  �لكامنة  �ملعاين  على  �ل�سوء  ت�سليط  �أج��ل  �من  �حلياة.  ج��ودة  �حت�سني  للتنمية  �ل�سعي 
�لتعريف يقول �الأمني �لعام لهيئة �الأمم �ملتحدة بان كي مون يف عام 2007: “يجب �أن نتاأكد من �أن 
�أحفادنا لن يكون عليهم �أن يت�ساءلو�، ملاذ� �أخفقنا يف �لقيام بال�سيء �ل�سحيح �جعلناهم يتحملون 
�لعو�قب؟”؛ �ذلك يف �إ�سارة منه �إىل �أهمية �حلفاظ على �ملو�رد �القت�سادية ��الجتماعية من �أجل 
�الأجيال �لقادم، “فنحن مل نرث �الأر�س من �آبائنا ��إنا ��ستودعناها الأطفالنا “ كما تقول �حلكمة 

�لهندية �الأمريكية �لقدمية. 
 )Human Development Report( الحقا يف عام 1990 مّت ن�سر �أ�ل تقرير عن �لتنمية �لب�سرية�
�قد   .)People are the real wealth of a nation( �أمة  الأي  �حلقيقية  �ل��رث�ة  هو  �ل�سعب  بعنو�ن 
زيادة  �إىل  تهدف  “عملية  بو�سفها:  �لب�سرية  للتنمية  �جديد�  خمت�سر�  تعريفا  �لتقرير  هذ�  ت�سمن 
�خليار�ت �ملتاحة �أمام �لنا�س، �تركز تلك �خليار�ت �الأ�سا�سية على �أن يحيا �لنا�س حياة طويلة خالية 
لتحقيق م�ستوى حياة كرمية)10(.  �لالزمة  �ملو�رد  ��أن يح�سلو� على  �ملعرفة،  يكت�سبو�  ��أن  �لعلل،  من 

�من ثم فاإّن للتنمية جانبني:
حة ��ملعرفة ��ملهار�ت. الأول: هو ت�سكيل �لقدر�ت �لب�سرية، مثل: حت�سني �ل�سّ

�أ�  �الإنتاجية  �أ�  �ل�سخ�سية  �حل��االت  يف  �ملكت�سبة  بقدر�تهم  �لنا�س  �نتفاع  يف  يتمّثل  الثاين: 
�لثقافية �أ� �الجتماعية �أ� �ل�سيا�سة. 

�لكي تكون �لتنمية �لب�سرية ناجحة فاإّنه ال بّد من تو�جد تو�زن دقيق بني هذين �جلانبني. �قد 
فت  ُعِرّ �لتعديل ��الإ�سافة، حيث  �لتعريف مع بع�س  2000 هذ�  لعام  �لب�سرية  �لتنمية  تبنى تقرير 
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�لتنمية يف هذ� �لتقرير باأنها: “عملية تو�سيع خليار�ت �لنا�س عن طريق تو�سيع �لوظائف ��لقدر�ت 
�لب�سرية، �هي ُتعربرِّ عن �لنتائج �لب�سرية �لتي تتحّقق يف هذه �لوظائف ��لقدر�ت”)11( . �قد “فر�س 
باأ�سره  �لعامل  م�ستوى  على  ��ل�سيا�سي  �القت�سادي  �خلطاب  يف  نف�سه  �لب�سرية  �لتنمية  م�سطلح 
�خا�سة منذ �لت�سعينات، كما لعب �لربنامج �الإنائي لالأمم �ملتحدة �تقاريُره �ل�ّسنوية عن �لتنمية 

�لب�سرية د�ر� بارز� يف ن�سر �تر�سيخ هذ� �مل�سطلح”)12(. 
�قد �أبلى بع�س �ملفكرين �لعرب يف تقدمي تعريفات مهمة ملفهوم �لتنمية، �ميكن �أن ن�ستعر�س 
بع�سا منها للتعرف على �ملبادر�ت �لفكرية �لعربية يف هذ� �مليد�ن. �يف هذ� �ل�سياق ميكن �الإ�سارة 
�ملتوجهة  �لو�عية  �ملجتمعية  “�لعملية  باأنها  �لتنمية  يعرف  �لذي  �لكو�ري،  خليفة  علي  تعريف  �إىل 
نحو �إيجاد حتوالت يف �لبناء �القت�سادي-�الجتماعي تكون قادرة على تنمية طاقة �إنتاجية مدعمة 
للفرد-على �ملدى �ملنظور- �لدخل �حلقيقي  �إىل حتقيق زيادة منتظمة يف متو�سط  �توؤدي  ذ�تيا، 
بني  �الرتباط  زيادة  تكفل  �جتماعية-�سيا�سية  عالقات  تنمية  نحو  موجهة  تكون  �لوقت  نف�س  �يف 
��سمان  للفرد  �الأ�سا�سية  �حلاجات  توفري  ت�ستهدف  كما  ��الإنتاجية،  �جلهد  من  كل  �بني  �ملكافاأة 

حقه يف �مل�ساركة �تعميق متطلبات �أمنه ���ستقر�ره يف �ملدى �لطويل”)13(. 
�أن  يرى  �لذي  �لتعريف  ذلك  �لعربية  بيئتها  يف  للتنمية  قدمت  �لتي  �ملمّيزة  �لتعريفات  �من 
�لتنمية هي: “كل �جلهود �لب�سرية �لتي تبذل من �أجل �لنمو ��لتقدم، �حتقيق �لرفاهية للمو�طن 
للنهو�س  م�سر�عات  �أ�  ب��ر�م��ج،  جم��رد  �أ�  خطة،  جم��رد  تعني  ال  جامعة،  كلمة  �ه��ي  ��ملجتمع. 
�لقطاعات  جميع  يف  بّناء،  �إن�ساين  عمل  ك��ّل  تعني،  ��إن��ا  �جتماعيًا،  �أ�  �قت�ساديًا  بال�سعوب، 
��مل�ستويات، يحقق زيادة يف �الإنتاج �عد�لة يف �لتوزيع، ��فرة يف �خلدمات �دعما لعالقة �لتعا�ن 
�توجهها  ��لب�سرية  �القت�سادية  �مل��و�رد  �تكت�سف  �لعلمية،  �خل��ربة  حتقق  �لتي  �ملجتمع  د�خ��ل 

باعتبارها قوة د�فعة �موحدة لطاقات �ملجتمع باجتاه حتقيق �أهد�فه �لكربى”)14(.
مما �سبق يت�سح �أن عملية �لتنمية تهدف �إىل ما يلي: “�إحد�ث جمموعة من �لتغيري�ت �جلذرية 
ي�سمن  مبعدل  �مل�ستمّر  �لذ�تي  �لنمو  على  �لقدرة  �ملجتمع  ذلك  �إك�ساب  بهدف  معني،  جمتمع  يف 
�لتح�سن �ملتز�يد يف نوعية �حلياة لكل �أفر�ده، مبعنى زيادة قدرة �ملجتمع على �ال�ستجابة للحاجات 
�حلاجة  تلك  �إ�سباعه  درجة  زيادة  تكفل  �لتي  بال�سورة  الأع�سائه  �مل�ستجدة  ��حلاجات  �الأ�سا�سية 
ذلك  عائد  توزيع  �ح�سن  �ملتاحة،  �القت�سادية  �مل��و�رد  ال�ستغالل  �مل�ستمر  �لرت�سيد  طريق  عن 

�ال�ستغالل”)15(.
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�يت�سح �جود نقاط �رتكاز �أ�سا�سية م�سرتكة بني خمتلف �لت�سور�ت �لتي قّدمت ملفهوم �لتنمية، 
منظمة  �جتماعية  ثقافة  �سيا�سية  عملية  باأنها:  �مل�سرتكات  تلك  �أ�سا�س  على  تعريفها  لنا  �يجوز 
�لنهو�س  �إىل  تهدف  �لتي  �الجتماعية  �لفعاليات  من  متكاملة  منظومة  �سورة  يف  تتجلى  �ساملة، 
توفري  �أجل  للمجتمع، من  ��لثقافية  ��ل�سيا�سية  �حل�ساري يف خمتلف جو�نب �حلياة �القت�سادية 
�حلياة �حلرة �لكرمية جلميع �أفر�ده يف جمال �ل�سحة ��لتعليم ��لدخل ��لرتفيه. �حتتاج �لتنمية، 
حجر  ��سع  �أج��ل  من  �لكربى  �ل�سيا�سية  �لتوجهات  �ر�سم  �خلطط  بناء  �إىل  �لت�سور،  هذ�  �فق 

�الأ�سا�س لهذه �لتنمية ��النطالق بها.
6 - الرتبية بو�سفها ا�ستثمارا يف راأ�ص املال الب�سري: 

�لرتبية يف جوهرها عملية تنموية مو�سوعها �الإن�سان، �ال ميكن �أن تكون هناك تنمية حقيقية 
�لب�سر.  �أجل  �لب�سر بالب�سر �من  �لب�سر �من غريهم �لغريهم. فالرتبية ��ستثمار يف  خارج حد�د 
�أهم  حا�سرنا  يف  ت�سكل  �لتي  �هي  �ملعرفة،  �قت�ساديات  ي�سّمى  ما  على  �ليوم  �حلديث  �يجري 
�أن تكون خارج  تنمية حقيقية يف �ملجتمع ال ميكن  �أي  �إن  �ملتقدم.  �لعامل  �الإنتاجية يف  �لقطاعات 
�لفعالية �لرتبوية. �من هذ� �ملنطلق ميكن �لقول: �إن �أي عملية تنموية �سُتمنى باالإخفاق ��لف�سل ما 
توؤّكدها خمتلف �لتجارب  �لتعليمّي. �هذه حقيقة تنموية  �لّنظام  مل تنطلق من تغيري�ت مهمة يف 
�أنظمتها �لتعليمية ���ستطاعت  �لعاملية �ال�سيما �ملتقدمة منها، ��لتي �نطلقت جوهريا من تطوير 
جمال  يف  هائال  �ت��ط��ور�  �لعلمية،  �ملعرفة  جم��ال  يف  ث��ورة  حتقق  �أن  �الإنائية  بر�جمها  �سمن 

�القت�ساد �أف�سيا �إىل نه�سة ح�سارية �ساملة. 
�ال�ستثمار  �أنو�ع  �أكرث  هو  �لب�سر  �ال�ستثمار يف  باأن  �لقول  �إىل  ��لبحوث  �لنظريات  كل  �تذهب 
يف  �لعلماء  يقدمها  �لتي  �الإح�سائية  �ملعطيات  بع�س  �ت�سري  مًعا.  �آن  يف  �خطورة  �ربحية  �أهمية 
جمال �لرتبية ��القت�ساد �إىل » �أن 75 % من �لنمو �القت�سادي يف �لد�ل �ملتقدمة يعود �إىل عبقرية 

�الإن�سان �زيادة �إنتاجه، ��أن 25 % من هذ� �لنمو يعود �إىل زيادة �الآالت �تطورها« )16(.
��الأمثلة �لتاريخية حول �أهمية ر�أ�س �ملال �لب�سري ال حت�سى يف هذ� �مليد�ن، �يكفي �أن نذكر 
�أن �أكرث �لبلد�ن تقدما هي �أكرثها ��ستثمار� يف �لب�سر. �خري مثال على ذلك �ليابان، ذلك �لبلد 
�لذي ال ميلك من �لرث��ت �لطبيعّية قليال �ال كثري�، لكّنه  ��ستثمر يف �الإن�سان �ها هو يحتل مكانة 
�مل�سلح  عهد  منذ  ��لب�سر  �لرتبية  يف  د�ئما  ��ستثمار�  با�سر  بب�ساطة،  الأن��ه،  �الأمم؛  بني  �سامقة 
�لنمور  من  تاأتينا  �أي�سا  ��الأمثلة  ع�سر.  �لتا�سع  �لقرن  بد�ية  يف   )Meijji( ميجي  �الإم��رب�ط��ور 
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�لد�ل جميعا  فهذه  �لخ...  ��لهند  ��ل�سني  �فنلند�  ��ل�سويد  ��لدنارك  �سنغافورة  �من  �الآ�سيوية 
تقوم على ح�سارة �لعقل �لب�سري �فعالية �الأنظمة �لرتبوية ��لعلمية فيها. 

�لب�سر يف  �لتنمية يف  �لتنموي يف جمال  �إىل �لق�سور  �إ�سارة منها  �أحالم م�ستغاني، يف  تقول 
�لعامل �لعربي مقارنة مبا يجري يف بلد فقري ن�سبيا كالهند: “خرب �سغري �أيقظ �أ�جاعي.. ال �سيء 
��لباحثني  �لعلماء  لبناء قاعدة من  ت خّطة طموحًا  ��أع��َدّ لزيادة علمائها،  �لهند تخّطط  �أّن  عد� 
ملو�كبة د�ل مثل �ل�سني �كوريا �جلنوبية يف جمال �الأبحاث �حلديثة. مل �أفهم كيف �أّن بلدً� يعي�س 
�أكرث من ن�سف �سكانه حتت خط �لفقر �مْلُْدِقع، يت�سّنى له ر�سد مبالغ كبرية، ���سع �آلية جديدة 
َدت لها �عتماد�ت  للتمويل، بهدف جمع �أكرب عدد من �لعلماء �ملوهوبني من خالل منح در��سّية ُر�سِ
�إ�سافية من �ز�رة �لعلوم ��لتكنولوجيا، بينما ال نلك نحن، برغم ثر��تنا �ملادية ��لب�سرية، �ز�رة 
�الأقل  على  �أ�  �أنفا�سنا(،  لر�سد  �لتكنولوجيا  ُتوّظف  �لتي  تلك  )َع��َد�  �لغاية،  لهذه  تعمل  عربية 
ملقا�مة  �م�ساندتهم  �لعرب،  �لعلماء  �سوؤ�ن  متابعة  تتوىّل  �لعربية  �جلامعة  د�خل  نا�سطة  موؤ�س�سة 
اع �خلر�ب �لكبري”)17(. “ فاأّي  َنّ �إغر�ء�ت �لهجرة، �حمايتهم يف حمنة �إبادتهم �جلديدة على يد �سُ
�أ�طان هذه �لتي ال تتبارى �سوى يف �الإنفاق على �ملهرجانات �ال تعرف �الإغد�ق �إاّل على �ملطربات، 
�لبحث  يف  عمره  ق�سى  لو  يك�سبه  �أن  عربي  لعامل  ميكن  ال  مبا  ��ح��دة  ليلة  يف  عليهّن  فت�سخو 

��الجتهاد؟)18(.
�من �أجل ت�سفية �لعلماء �لعر�قيني ��لعرب حددت �ملخابر�ت �ل�سهيونية )�ملو�ساد( قائمة 
��الإنتاج  ��لهند�سة  �لنو�ي  �ملجال  يف  �لعاملني  من  �ع��رب  عر�قيني  لعلماء  ��سم   800 ت�سّم 
�حلربي �ذلك ال�ستهد�فهم �ت�سفيتهم. �قد بلغ عدد �لعلماء �لذين متت ت�سفيتهم فعال �فق 
251 عاملًا. �مّت يف �لبد�ية ��ستهد�ف �الأطباء �لعر�قيني عرب �الغتياالت  هذه �خلطة �أكرث من 
قبل  من  �حدها   2005 �سنة  يف  عر�قيا  طبيبا   70 �غتيل  �قد  ��لرتهيب،  ��لرت�يع  ��خلطف 
�الأمريكية كانت قد ر�سدت ميز�نية  �ملتحدة  �لواليات  �أن  �لعجيبة  �ملفارقات  �ملو�ساد)19(. �من 
لتوظيفهم يف  �ل�سابقني  �لعر�قية  �لت�سُلّح  بر�مج  علماء  لت�سغيل  د�الر  مليون   160 تبلغ  مبدئية 
�ت�ست�سيفهم  علماءنا  �إ�سر�ئيل  تقتل  مل��اذ�  �لكبري:  ��ل�سوؤ�ل  �الأمريكية)20(.  �لبحوث  مر�كز 
�أمريكا؟ �ملاذ� تقف �لد�ل �لعربية موقف �ملتفرج على هذ� �مل�سهد �لدر�مي �ملاأ�سا�ي؟ �كم كان 
�أجل  من  �ملنطقة  يف  �توطينها  �لعقول  هذه  با�ستقطاب  تبادر  �أن  �لعربي  �خلليج  بد�ل  حريا 

عملية �لتنمية ��الإبد�ع. 
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7 - �سراع الفحم والذهب: 

�لنا يف جتربة بريطانيا ��إ�سبانيا خري مثال: ففي مطلع �لع�سور �حلديثة كان �ل�سر�ع حمتدما 
�لوقت  يف  �لفحم  متلك  بريطانيا  �كانت  بحريتني.  قوتني  �أكرب  بو�سفهما  ��إ�سبانيا  بريطانيا  بني 
�لذي كان فيه �الإ�سبان غارقني يف جلج �لذهب. كان �الإ�سبان يعي�سون حالة ترف رهيبة، �إذ كانو� 
�سغف  على  �كانو�  �أحذيتهم،  �أط��ر�ف  �يزينون  ي�سقلون  �به  بالذهب،  خيولهم  حو�فر  ي�سبكون 
بالرّث�ء ��لتلّذذ ��ملتعة ��ال�سرتخاء ��ال�ستجمام، يعّولون على ذهبهم يف د��م �لعّز ��لنعم، �ذلك 
باآالمه  مقّرحة  ��أج�سادهم  �لفحم،  ب�سو�د  معّفرة  �الإنكليز  �جوه  فيه  كانت  �لذي  �لوقت  يف  كّله 
��أ�جاعه. �على �لرغم من ذلك هزمت بريطانيا �أ�سطول �إ�سبانيا �ل�سهري »�الرماد�« يف عام 1588 
�أ�سحاب  �نت�سر  �هكذ�  �لبحار.  �سّيدة  منازع،  بال  �لعظمى،  �ململكة  فاأ�سبحت  �ل�سمال  بحر  يف 
�لفحم �الأ�سود على ملوك �لذهب، فحّققت بريطانيا �لثورة �ل�سناعية ��سقطت �إ�سبانيا يف م�ستنقع 
�ال�ستهالك ��لّتخّلف)21(. �يف هذ� كّله دليل قاطع على �أن �ال�ستثمار يف �لعمل �يف �لعقل ��لب�سر هو 
�أ�ّس �حل�سارة �ركيزتها، �هو �لذي حّقق لالإنكليز جمدهم �حل�ساري، يف حني �أن بريق �لذهب مل 

يعط �الإ�سبان جمد�، بل كان ��ستغر�قهم يف نعمه �بريقه �سببا يف ز��ل قّوتهم �حظوتهم. 
فهل ناأخذ نحن، �أهَل �لذهب �الأ�سود يف بالد �خلليج، �لعربة من �سر�ع �لفحم ��لذهب؟ �ألي�س 
�إر�دة  بل على  ��لنفط  �ملال  تقوم على  �لنه�سة �حل�سارية ال  �أن  �العتبار  ناأخذ بعني  �أن  بنا  حرّيا 
�الإن�سان �فعل �الإن�سان �قدر�ته �ملعرفية؟ �إّن �لرث��ت �لطبيعية ال ميكنها �أن تنه�س باملجتمع ما مل 
�أال  �لتعا�ن يجب  �إن د�ل جمل�س  �أريد قوله  �لب�سر. ما  �لب�سري ��ال�ستثمار يف  تت�سافر مع �جلهد 
ت�ستكني �ليوم ل�سطوة �لذهب، �عليها �أن تاأخذ باعتبار�ت �الإنتاج يف جمال �لثقافة ��الإن�سان �ر�أ�س 
�ملال �لب�سري. فاملو�رد �لطبيعية ال تبني جمد� ح�ساريا مبفردها، ��الأ�لوّية هي لالإن�سان قطعا يف 

معادلة �لتنمية �ل�ساملة ��لنه�سة �الإن�سانية �ل�ساملة. 
8 - التنمية يف دول جمل�ص التعاون: تنمية اأم منو؟ 

 تاأخذ �لتنمية يف معظم د�ل �خلليج �لعربي طابعا عمر�نيا �قت�ساديا �ماليا، فالطفرة �ملالية 
��لنفطية مّكنت هذه �لبلد�ن من حتقيق نقلة نوعية يف جمال �لتحديث يف خمتلف مظاهر �حلياة 
�ملادية، فت�سكلت �ملدن ��الأ��بد ��جلامعات ��ملوؤ�س�سات ��لطرق ��ملن�ساآت �لعمر�نية، �تطّورت �إىل 

م�ستويات ت�ساهي �أعلى درجات �لتطّور  �لبنيوي يف �لد�ل �ل�سناعية �لكربى. 
�لكّن كثري� من �لنقاد ياأخذ�ن على هذه �لتنمية �أنها تنمية �أحادية �الجّتاه تتمركز يف �لغالب 
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�حلياة  �إىل  �متّدت  �ال  �الإن�ساين،  �لعمق  يف  تتوّغل  �مل  للح�سارة،  �ملادية  �حلياة  مظاهر  حول 
�لب�سرّية يف هذه �لبلد�ن. فالتنمية �حلادثة - كما يرى كثري من �لنقاد - هي تنمية يف �ملظهر ال يف 
�جلوهر �الإن�ساين، �إنها كما يردد�ن »تنمية يف �حلجر ال يف �لب�سر«، تنمية فر�سها �لنظام �لعاملي 
�لر�ح  بناء  �إىل  �جتهت  قلما  �لتنمية  �أن  يعني  �هذ�  �ملح�س.  �لر�أ�سمالية  مقايي�سه  على  �جلديد 
�حل�سارية لالأمة يف جمال �لوعي ��الإنتاج ��لفعل ��الإبد�ع �الإن�ساين. ��ملدن يف هذه �لبلد�ن، كما 
�إىل »ُمدن« بفعل �سلطوّي خارجّي، �لي�س بفعاليتها �لذ�تّية  �لباحثني، هي قرى حتولت  �أحد  يقول 
�القت�سادّية ��الجتماّعية ��لثقافّية، فر�أ�س �ملال ��لقوة ��الأ�سمنت �مل�سّلح ال تكفي لتحقيق �لتّمدن. 
�ميكن �لقول يف هذ� �ل�سياق �إّن �لنمّو �القت�سادّي �لعمر�ين �إّنا جاء تلبية الحتياجات �لّنظام 
هذه  يف  �الإن�سان  بناء  هو  �الأم��ر،  حقيقة  يف  �لهدف،  يكن  �مل  �لطاقة،  م�سادر  �إىل  �لر�أ�سمايل 
�لبلد�ن من رفاهية  فاإن ما حتّقق لالإن�سان يف هذه  �ملنطقة ��سمان م�ستقبله �رفاهيته. �من ثم 
كهدف  �الإن�سان  �عتبارها  يف  تاأخذ  حقيقية  تنموية  فعالية  عن  �لي�س  �ملالية  �لوفرة  عن  ناجم 

�كغاية.
�قد �رد يف ن�ّس م�سر�ع خطة �لتنمية �لثقافية لعام 1986 )22( »�إن منطقة �خلليج تعي�س فرتة 
�قت�سرت فيها �لتنمية على �ملظاهر �ملادية من م�ساريع �قت�سادية �م�سانع �طرق �مز�رع �عمر�ن 
�ما �إليها. �على �لرغم من �فرة ما حتقق منها حتى �الآن فاإن ما حتقق ثقافيا ال يز�ل بعيد� عن 
�إاّل  غالبيته  يف  لي�س  حتّقق  ما  �أن  كما  �الإن�سان،  ��إ�سعاد  �ال�ستمر�ر  على  �لقادرة  �ل�ساملة  �لتنمية 
تاأخذ  مل  ما  بز��له  حتما  معظمها  ��سيز�ل  �لنفط،  تدّفق  بف�سل  تي�ّسرت  طارئة  مادية  مظاهر 
�لثقافة مكانها يف �لتنمية من خالل �لنظام �لتعليمي ��الإعالمي الأن ف�سل �لثقافة عن تلك �لنظم 

�سينتج عنه ت�سدع يف �لفكر ��الإبد�ع ��لعطاء �لعلمي«)23(.
�أن �الزدهار �ملتوّقع  �إىل   21/09/2013 �أ�سار �سند�ق �لنقد �لد�يل، يف تقرير ن�سره  يف  �قد 
مثل  د�اًل  �أن  �إىل  �لفت  �الآن،  حّتى  يتحّقق  مل  �لطبيعية  باملو�رد  �لغنية  �ل��د�ل  �قت�ساديات  لنمو 
�لكويت ��ل�سعودية ��الإمار�ت مل ت�ستطع، �على �لرغم من �لّطفرة �لّنفطّية، �أن حتّقق معدالت نو 

حقيقية يف �لتنمية �الجتماعية ��لقطاعات غري �لنفطية)24(.
لقد د�أب �لقادة يف �خلليج �لعربي على عقد �لقمم �القت�سادية ملعاجلة ق�سايا �لتنمية ��ل�سكان 
��لفقر �ت�سجيع �لقطاع �خلا�س، �ميكن �الإ�سارة يف هذ� �ل�سدد �إىل قمة �لكويت يف عام 2009، 
��لبطالة،  �لفقر  على  �لق�ساء  �سعار:  حتت   2013 �لريا�س  يف  عقدت  �لتي  �القت�سادية  ��لقمة 
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�الأهمية �ملطلوبة يف  ��لثقافة  ��لتعليم  للرتبية  �لقمم مل تعط  �لقطاع �خلا�س. لكن هذه  �ت�سجيع 
بناء �لعملية �لتنموية ملحاربة �لفقر ��لبطالة �تنمية �ملو�رد. ��قت�سرت هذه �لقمم على معاجلة 
ق�سايا �لتنمية من منظور �قت�سادي خال�س. �يف تعليق له، على هذه �لقمم، يقول �لكاتب �لكويتي 
 ،2011 �ل�سيخ  ��سرم   ،2009 )�لكويت  �لثالث  �القت�سادية  �لقمم  كو�لي�س  �لرميحي:«  حممد 
�لب�سري( مل  �أن خرب�ء تفعيل )ر�أ�س �ملال  �إاّل  2013( كانت تعّج باخلرب�ء من كّل نوع،  ��لريا�س 
�إىل  ينظر�ن  ما  قليال  �مل��ال  فاأهل  �لقمة،  من  خرجت  �لتي  �الأدب��ي��ات  يف  �حتى  ظهور،  لهم  يكن 
�الأهلي،  �ل�سلم  قاطرة  �أي�سا  هو  بل  تنمية،  الأي  �لقاطرة  �أن��ه  على  )�لكفاءة(  حيث  من  �لتعليم 
�إّن: »ما يعانيه  �ب�سبب قربه من �ل�سيا�سة ي�سبح يف خانة �مل�سكوت عنه«. ثم يتابع �لباحث قائال 
منظومة  بناء  على  �لقدرة  فقد�ن  من  نابع  ��جتماعهم،  ��سيا�ستهم  �قت�سادهم  يف  �ليوم  �لعرب 
�حتى  ��خلدمات  ��لعمل،  �ل�سكن،  توفري  الأّن  بكفاءة،  �لعاملي  �ملحيط  مع  تتعامل  حديثة  تعليمية 

�لعالقات �الإن�سانية، يبد�أ �ينتهي بجودة �لتعليم)25(.
8 - 1 - تناق�سات الواقع واملوؤ�سرات التنموية: 

حتتل �لتنمية يف د�ل جمل�س �لتعا�ن تقدير�ت عالية يف موؤ�سر�ت �لتنمية �لعاملية �لعالية عامليا. 
ففي عام 2008 �حتلت �لكويت �ملرتبة 33 تلتها قطر يف �ملرتبة 35، فاالإمار�ت يف �ملرتبة 39 ، ثم 

�لبحرين يف �ملرتبة 41، ��سلطنة عمان يف �ملرتبة 55، ��أخري� �ل�سعودية يف �ملرتبة 61 )26(. 
�ملجتمعات  هذه  فاإن  �لتنموية،  �ملر�تب  تلك  �رقّي  �ملوؤ�سر�ت،  هذه  �أهمية  من  �لرغم  �على 
�ملوؤ�سر�ت  هذه  طبيعة  مع  تتناق�س  �لتي  �لكبرية  ��مل�سكالت  �الأزم��ات  من  ن�سقا  تفرز  ماز�لت 
�لدميقر�طية،  ��إ�سكالية  �ل�سكاين،  ��خللل  �لوطني،  ��النتماء  �لهوية  �أزمة  �منها:  �لتنموية. 
��لبطالة  �لبطالة  ��نت�سار  �القت�سادية،  �مل��و�رد  ��أحادية  �الإن�سان،  بحقوق  تتعلق  ��إ�سكاليات 
�ملقنعة )13 % يف �ل�سعودية ��سلطنة عمان(، ��أزمة �ملر�ر ��ملو��سالت يف بع�س هذه �لبلد�ن، 
�نت�سار  تتمثل يف  �لتي  �لثقافية  ��الأزمة  �لعلمي،  �لبحث  ��أزمة  �ل�سحة،  ��أزمة  �لتعليم،  ��أزمة 
��ملذهبّي،  �لدينّي  ��لتطّرف  ب  �لّتع�سّ ��أزمة  ��لرتف،  ��الإ�سر�ف  ��الّتكالية  �ال�ستهالك  قيم 
��أزمة �لبنى �لقبلية ��لع�سائرّية، ��لتمييز بني �جلن�سني، ��أزمة �لدميقر�طية �ل�سيا�سية. �هنا 
�أن  يّت�سح  كما  �ملنطقة،  تو�جهها  �لتي  �لتنموية  ��لتحديات  �مل�سكالت  حجم  لدينا  يت�سح 
�ملوؤ�سر�ت �لتنموية �لعاملية م�سّللة، الأّنها ال تدل فعليا على م�ستويات �لتنمية �حلقيقية يف هذه 

�لبلد�ن. 
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8-2 - النمو وح�سارة اال�ستهالك: 

�أدى �لتطّور �لعمر�ين يف بلد�ن �خلليج �لعربي �إىل توليد ذهنّية ��ستهالكّية متّيز عادة ح�سارة 
�لك�سل ��لتو�كل ال ح�سارة �لفعل ��الإنتاج. فكل مظاهر �حلياة تندرج �سمن �لطابع �ال�ستهالكي؛ 
�أخرى  �بعبارة  �لبلد�ن.  هذه  �ل�سائدة يف  �حلياة  ي�سكل نط  �ال�ستهالك  �أن  �لدر��سات  تظهر  �إذ 
ميكن ��سف �ملظاهر �حل�سارية يف هذه �لبلد�ن باأنها ��ستجابة طبيعية ملطالب �حلياة �لر�أ�سمالية 

�جلديدة �لتي �تخذت �سورة تنمية �فق مقت�سيات �لعوملة.
�أن �لتنمية يف د�ل جمل�س  �يف هذ� �ل�سياق يقول عمر ه�سام �ل�سهابي »مما ال �سك فيه 
�لتعا�ن قطعت �أ�سو�طا كبرية على مدى �لقرن �ملن�سرم، فتّم �إدر�ج بر�مج �لتعليم ��ل�سّحة 
��لبنية �لتحتية يف جمتمعات كانت تفتقر �إىل �أب�سط مقومات �حلياة �ملعا�سرة يف حقبة ما 
�حتى  �لركود  �نتابها  قد  �حليوية  �لعو�مل  ه��ذه  �أغلب  �أن  �ملالحظ  من  لكن  �لنفط.  قبل 
�لتعليم يف  �لعقد �الأخري. فاملو�طنون بد�أ�� ي�ستكون من تر�جع م�ستوى  �النح�سار على مدى 
يف  �ملتو��سل  �مل���ر�ري  ��الكتظاظ  �مل�ست�سفيات،  يف  �لطو�بري  �ط��ول  �حلكومية،  �مل��د�ر���س 
بد�أت  لهم  متنف�سا  متثل  كانت  �لتي  �لعامة  �الأماكن  من  �غريها  �ل�سو�طئ  بينما  �ل�سو�رع، 
تختفي ب�سورة مت�سارعة على مدى �لع�سر �سنو�ت �الأخرية. �إذ� �أدرنا �جهتنا �إىل �الإنتاجية، 
تز�ل  ال  �لعامل  م�ستوى  على  �لعلمية  ��لتطور�ت  �الكت�سافات  يف  �ملنطقة  م�ساهمة  فن�سبة 
��سل  حتى   ، بالقاذ�ر�ت  ت�سرر�  �لعامل  يف  �ملناطق  �أ�سد  من  تعترب  بيئتنا  �حتى  معد�مة، 
�حلال باأن �أ�سبحت مياه �خلليج �الأكرث تلوثا يف �لعامل، �لو كان �ل�سمك ينطق ل�سرخ �لويالت 

مما يعانيه يف بحارنا« )27(.
جوهرية  تغري�ت  �إح��د�ث  �إىل  تّتجه  منظمة  ذ�تية  جهود  هي  �ل�ساملة  �أ�  �حلقيقية  فالتنمية 
��الجتماعية  �القت�سادية  ��جتاهاتها  �حلياة  منا�سط  خمتلف  يف  �حل�ساري  �لنهو�س  لتحقيق 
��لثقافية، من �أجل حتقيق مزيد من �لرفاهية ��لتقدم جلميع �أفر�د �ملجتمع. �يجب، ترتيبا على 
بهذ�  �لتنمية  تاأخذ  ال  �الإن�سان. �عندما  �أجل  �من  باالإن�سان  �الإن�سان  تنمية يف  تكون  �أن  تقّدم،  ما 
م�سّوهة  معوجة  تنمية  حتما  ��ستكون  �الإن�سانية،  �داللتها  معناها  تفقد  فاإنها  �الإن�ساين  �العتبار 
�أحادية ال ميكن �لتعويل عليها؛ الأّن �لتنمية �حلقيقية ال ميكن �ختز�لها يف حتقيق نو �قت�سادي �أ� 
�الإن�سانية  �الأن�سطة  خمتلف  ت�سمل  �أن  يجب  بل  �ل��ف��ردي،  �لدخل  م�ستوى  يف  �إيجابية  تغيري�ت 

��الجتماعية يف �ملجتمع)28(.
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8-3 - القطيعة بني التنمية والرتبية: 

�جلو�نب  �إىل  ���سحة  �إ�سارة  �لتعا�ن،  جمل�س  لد�ل  �لعامة  �لتنمية  خمططات  يف  جند،  قّلما 
فمعظم  �أ�سا�سية.  ال  ثانوية  تكون  �ج��دت،  �إن  �ه��ي،  �ال�سرت�تيجيات.  �سمن  ��لرتبوية  �لثقافية 
�جلهود �لنمائية ، لكي ال �أقول تنموية ، تتجه نحو �جلو�نب �ملالية ��الإد�رية ��القت�سادية بالدرجة 
يف  �لتو�ّسع  �أ�  �لعمر�ين  �لتو�سع  طابع  ياأخذ  فهو  ن�سيب  من  ��لثقافة  للرتبية  كان  ��إن  �الأ�ىل، 
�ملن�ساآت، �ال توجد هناك �إ�سار�ت ���سحة يف هذه �لرب�مج ��خلطط �إىل �لرتبية بو�سفها ��ستثمار� 

يف �الإن�سان. 
8-4 - الرتبية ا�ستهالك واإنفاق يف املنظور التنموي لدول جمل�ص التعاون: 

من  كبري  عدد  ��ستطالع  بعد  �لقول،  ن�ستطيع  �لنقدية  �لر�ؤية  لهذه  �لعامة  �النطباعات  �سمن 
�مل�ساريع �القت�سادية ��لرب�مج �لتنموية، �إّن رجال �لتخطيط �لنمائي ما ز�لو� ينظر�ن �إىل �لرتبية 
بو�سفها ��ستهالكا �أ� �إنفاقا �أ� تلبية مكلفة حلاجات �الأجيال �لتعليمية يف �ملجتمع. �هذ� �الإنفاق، 
�لرتبية  يف  ي��ر�ن  ال  �ه��م  �ي�سعفها.  للد�لة  �لعامة  �مليز�نيات  على  يثقل  �ملخططون،  ي��رى  كما 
عند  يقفان  �إليهم،  بالن�سبة  ��لنمّو،  فالتنمية  �الإن�سانية.  للنه�سة  منطلقا  �أ�  �قت�ساديا  ��ستثمار� 
حد�د داللة �ملوؤ�سر�ت �القت�سادية �ملح�س للنمو �لر�أ�سمايل �لعوملّي. �تظّل �لرتبية، يف ر�أيهم، يف 
�أن  �أخطر ما ميكن  �لّت�سّور من  �لطابع �ال�ستهالكي ��الإر�سائي الأفر�د �ملجتمع. �يعّد هذ�  د�ئرة 
يو�جهه �ملجتمع ��لتنمية �الجتماعية فيه �إذ� كان يحمل �أ�سال يف ذ�ته توجهات تنموية �أ� �إنائية 

حقيقية.
��سمن هذه �لت�سور ياأتي �الهتمام بالرتبية ��لبحث �لعلمي من خالل �لتو�سع �ملادي �لهيكيلي 
�لذي يرتكز على موؤ�سر�ت �لطاقة �ال�ستيعابية للمد�ر�س ��ملوؤ�س�سات �لتعليمية، �مدى قدرتها على 

تلبية هذ� �ملطالب الإر�ساء �أبناء �ملجتمع. 
�لتعليمي يقوم  �لنظام  �أن  �أ�سحاب �خلطط ��لرب�مج �الإنائية ير�ن  �أف�سل �الأحو�ل فاإن  �يف 
بوظيفة ��حدة هي توفري حاجات �لد�لة من �ملوظفني ��لعاملني يف موؤ�س�ساتها. �هذ� ال يرقى �إىل 

�لوظيفة �حليوية للرتبية يف �ملجتمع. 
التنمية: �سد  الرتبية  اخلليج:  يف  والتنمية  9– الرتبية 

يرى كثري من �لنقاد ��لباحثني �أن �لتنمية يف �لرتبية كمنطلق للتنمية يف �الإن�سان ما ز�لت بعد� 
يف  �لتنمية  �تخذت  �ملجتمع،  يف  �لعامة  �لتنمية  غر�ر  فعلى  �خلليجية.  �لتنموية  �لعملية  يف  غائبا 
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�لرتبية طابعا يتعلق باملظاهر �ملادية للتنمية، حيث �سهدت �الأنظمة �لتعليمية تطور� كبري� يف عدد 
�جلامعات ��ملد�ر�س ��ملوؤ�س�سات ��لطباعة ��ملعلمني �عدد �ملنت�سبني ��لر��تب. لكن �لبعد �لغائب 
يف هذه �لتنمية �لرتبوية كان د�ئما هو �الإن�سان �لذي بقي على هام�س هذه �لعملية �لتنموية، حيث 
�أخفقت هذه �الأنظمة �لرتبوية يف عملية بناء �الإن�سان يف �سورته �الإبد�عية. تلك �ل�سورة �لتي ظّلت 

م�سمرة ��سبه غائبة �إىل حّد كبري.
يف  �حل��ال  هي  كما  �لتعليمية  �الأنظمة  هذه  يف  �لغائب  �لبعد  هو  �الإن�ساين  �جلوهر  بقي  لقد 
�لعقالين  �ملثقف  �ملبدع  �الإن�سان  بناَء  �الإن�ساين  باجلوهر  هنا  �نق�سد  ��لعمر�نية.  �ملادية  �لتنمية 
��لّتمذهب  ب  �لتع�سّ �أ�سكال  كل  يرف�س  �ل��ذي  �ملنفتح  �الإن�سان  ��ملعرفة،  بالعلم  �ملوؤمن  �ملنتج 
ت�سكل  �لتنموية،  �لعمليات  هذه  ��سمن  لدينا،  فاالإن�سان  ��خلر�فات.  ��ل�سحر  ��لتو�كل  ��لت�سلط 
�سحرية  نظرة  �لوجود  �إىل  ينظر  �لذي  ب  �ملتع�سّ �ملت�سّلط  �الّتكايل  �مل�ستهلك  �الإن�سان  �سورة  على 

خر�فية �أ�سطورية.
�من �لبد�هة �لقول �إّن ما تقّدم �إّنا يجد �إطاره �لّتف�سريّي يف ما تعانيه �الأنظمة �لتعليمية من 
�أزمات ��ختناقات مزمنة يف خمتلف جو�نب تفاعلها مع �لذ�ت �مع �لعامل �خلارجي، فهناك �أزمة 
�ملدخالت  �يف  �لتدري�س  �طر�ئق  ��ملباين  �ملناهج  �بناء  �ملعلم  �إعد�د  �يف  ��لتطوير  �لتخطيط  يف 

��ملخرجات. 
�يعتقد كثري من �ملفكرين �أن �لتو�ّسع يف �لنظام �لتعليمي �تطوير بناه �لتحتية ���ستيعاب �أق�سى 
عدد ممكن من �لطالب، �زيادة كفاءته �لد�خلية ��خلارجية، هو �أمر ي�سّب د�ئما يف حركة نه�سة 
�ملجتمع، �يدّل على تطور �ملجتمع �تنميته بالدرجة �الأ�ىل. لكن هذه �لر�ؤية رمبا ال تعرّب عن جوهر 
�لق�سّية �حقيقتها؛ الأن �لفعالية �لتنموية ��لنه�سوية للمدر�سة ��ملوؤ�س�سات �لتعليمية ترتبط جوهريا 
�لثاين  �لن�سف  �لتي تدفقت يف  �ل�سو�سيولوجية  فالدر��سات  �فل�سفاته ��جتاهاته.  �لتعليم  بنوعية 
�الأيديولوجي يف  �د�ره  للتعليم  �ل�سلبي  �لد�ر  ت�سور�ت جديدة عن  لنا  تقدم  �لع�سرين  �لقرن  من 
�بيري  �إليت�س،  ��إيفان  بورديو،  بيري  �أجر�ها  �لتي  �لدر��سات  هذه  بينت  �قد  �الجتماعية.  �حلياة 
بود�ن، �جورج �سنيدر، �با�لو فر�يري، �غريهم من ر��د علم �الجتماع �لنقدي �أن �ملدر�سة ميكن 
�أن توؤدي د�ر� �إيديولوجيا مناه�سا للتقدم ��حل�سارة ��لعد�لة �الجتماعية. �ميكن �أن نذكر بهذ� 
�ل�سهري  بورديو  بيري  �كتاب  فرن�سا(  يف  �لر�أ�سمالية  )�ملدر�سة  ���ستابيله  بودلو  كتاب  �ل�سدد 
بود�ن  �كتاب  مدر�سة(،  بال  )جمتمع  �إليت�س  �إيفان  �كتاب  )�لورثة(  �كتابه  �الإنتاج(  )معا�دة 
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)تفا�ت �حلظوظ(، �كتاب با�لو فر�يري �ملعر�ف ب�)تعليم �ملقهورين(. �هناك عدد كبري جد� من 
للتقدم  معادية  برجو�زية  مدر�سة  بو�سفها  �ملدر�سة  �سّد  �لنقدي  �لفلك  يف  ت��د�ر  �لتي  �الأعمال 
�ملدر�سة  �إلغاء  �إىل  �لكتاب  بناًء على ذلك، كثري من  ��الإن�سان. �قد دعا،  ��لدميقر�طية  ��لعد�لة 

بو�سفها �أد�ة �إيديولوجية يف يد �لد�لة. 
يكر�س  �لتعليم  »�أن  �ل�سعودي  �ل�سورى  جمل�س  ع�سو  �لبليهي  �إبر�هيم  �ل�سعودي  �ملفكر  �يرى 
�لثقافة �ل�سائدة �يربمج �لد�ر�سني على ما يتنافى مع متطلبات �لتنمية. �إن كل جيل عربي مُي�سي 
�لهائل يف  �الإه��د�ر  �مع هذ�  باملرحلة �جلامعية،  �كتفى  �إذ�  �لتعليم، هذ�  قرن يف  ربع  من حياته 
يف  �لعرب  مع  ت�سري  �أن�ها  رمبا  بل  هزيلة  ماز�لت  �لتعليم  نتائج  فاإن  ��جلهود،  ��الأم��و�ل  �الأعمار 
�الجتاه �ملعاك�س للتنمية؛ �أي �إن�ها تربمج �لعقل �لعربي على �لرف�س �لعنيد �ل�ساذج الأفكار �لع�سر 

�تدفعه �إىل حماربة مقومات �لتنمية)29(.
�قد حان �لوقت يف عاملنا �لعربي �إىل �أن ننظر �إىل �ملدر�سة من خالل �مل�سامني �لتي تبثها، ��إىل 
�لوظائف �الأيديولوجية �لتي تنه�س بها يف �ملجتمع، �لي�س من خالل �ملوؤ�سر�ت �لكمية �لتي حتكمها. 
��ل�سوؤ�ل �لذي يطرح نف�سه، هو: هل توؤدي �ملدر�سة �خلليجية د�ر� تنمويا �أم �أنها ما ز�لت يف �أطو�ر 
�لفعل �الأيديولوجي �لذي يكر�س هيمنة �لد�لة ��ظيفتها؟ �هنا ال بد، بد�ية، من �الإ�سارة �إىل �همني 

�أ� مغالطتني �أ�سا�سيتني مرت�بطتني تتعّلقان باملوقف �لعام من �لنظام �لتعليمي يف �خلليج: 
غالبا ما يتم تقييم �لفعالية �لرتبوية لالأنظمة �لتعليمية من خالل موؤ�سر�ت كمية للتو�سع  1 .
�لكبري  �ال�ستيعاب  على  �الأنظمة  هذه  �ق��درة  ��الإن��ف��اق،  ��مل��د�ر���س  ��الأج��ه��زة  �ملباين  يف 
لهذه  �لنوعية  �لرتبوية  �لفعالية  �إىل  ي�سار  �قّلما  �ملدر�سية.  �سن  يف  ��لطالب  لالأطفال 

�الأنظمة �لرتبوية يف �ملجتمع. 
كثري� ما ينظر �إىل �جلانب �الإيجابي للفعالية �لرتبوية يف �ملجتمع �ذلك د�ن �لنظر �إىل  2 .
�جلو�نب �ل�سلبية لعملية �لتعليم نف�سه. �تق�سي هذه �مل�سلمة باأن �لتعليم مهما يكن �أمره 
�لنظر عن م�سامينه  بغ�س  �لتنموية  �إيجابيا يف �حلياة  د�ر�  �سيوؤدي  تكن طبيعته  �مهما 

��آليات ��ستغاله.
م�ساد�  �سلبيا  �أ�  �إيجابيا  د�ر�  ي��وؤدي  قد  �لرتبوي  فالنظام  �مل�سلمة،  هذه  ندح�س  �أن  �علينا 
للتنمية، �هذ� يتعلق بطبيعة �لتوظيف �لرتبوي للنظام �لرتبوي ��آليات ��ستغاله، كما يتعلق باأهد�فه 

���سرت�تيجياته ��ل�سيا�سات �لتعليمية �لتي ينتهجها. 
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�هنا يجب علينا من جهة �أخرى، �أن ندرك �أن �ملوؤ�سر�ت �لكمية غري كافية للحكم على فعالية 
�الأنظمة �لرتبوية تنمويا، فالكم ال يعرب عن �لتوجهات �لتنموية للتعليم، �قد تكون �لرتبية م�سادة 
�لرتبوية  للعملية  ��ل�سيا�سي  �الأيديولوجي  بالتوظيف  يتعلق  �هذ�  �الأحيان،  من  كثري  يف  للتنمية 

برّمتها. 
عن  نت�ساءل  �أن  للتعليم  �لتنموي  بالد�ر  يتعلق  فيما  �ملعريف  �لتوّج�س  هذ�  على  بناء  �ميكننا 
�لو�سعية �حلقيقية لالأنظمة �لتعليمية يف د�ل �خلليج �لعربي �سمن هذه �لر�ؤية �ملزد�جة للتعليم. 
��سمن هذ� �لتوج�س علينا �أن نطرح �أ�سئلة عديدة تتعلق بنوعية �لتعليم يف �خلليج �لعربي ��ظيفته 

�لتنموية: 
بنيته ��ظيفته على نحو  �لنوعية يف  �لرتبوي يف د�ل �خلليج ميتلك �جلد�رة  �لنظام  هل  1 .

يوؤّهله للتاأثري �إيجابيا يف �لعملية �لتنموية يف �ملجتمعات �خلليجية؟ 
عملية  �حليوي يف  د�رها  �أد�ء  من  �جّتاهات متّكنها  �لرتبوية يف  �الأنظمة  ت�سيي�س  هل مت  2 .

�لنهو�س يف �ملجتمع؟
هل تاأخذ �لرتبية يف هذه �لبلد�ن �جتاها تنمويا، مبعنى �مل�ساركة يف �لنه�سة �حل�سارية  3 .
للمجتمع بالتو�زي مع �لتوجهات �حل�سارية، �ذلك من منطلق �أن �لرتبية يف جوهر �الأمر 
�لتنموية  باملخططات  ترتبط  �أن  د�ن  ��لتنوير  �لنه�سة  يف  حيويا  د�ر�  ت��وؤدي  �أن  ميكنها 

�لغائبة؟ 
تفر�س هذه �الأ�سئلة �لثالثة علينا �أن نبحث يف هوية �لنظام �لتعليمي من حيث �لبنية ��لنوعية 
��لوظيفة، كما تتطلب منا �لبحث يف خمتلف م�ستويات هذه �الأنظمة �لتعليمية ��ظائفها ��أزماتها 

��ختناقاتها �سمن م�سار د�رها �لتنموّي. 
10 -بنيةاالأنظمة الرتبوية اخلليجية واأزماتها: 

�إن نظرة خاطفة على �الإح�سائيات ��ملوؤ�سر�ت تنبئنا باأن د�ل �خلليج �أنفقت ب�سخاء كبري على 
�أنظمتها �لرتبوية، ��أن هذه �لد�ل تو�ّسعت يف بناء �سبكة متكاملة من �ملد�ر�س ��ملوؤ�س�سات. �ميكن 
��إن هذه  �لرتبوية مر�سية جد�،  �لكمية  �ملوؤ�سر�ت  ��إن  كبري جد�،  �لتعليم  على  �الإنفاق  �إن  �لقول 

�لد�ل حتتّل، من هذه �لز��ية، مكانا مميز� يف موؤ�سر�ت �لتنمية �لرتبوية يف �مل�ستوى �لعاملي. 
�لكّن من يتاأمل ��سعية �لتعليم �م�ستويات �أد�ئه �لعلمي ��لوظيفي، �أ� يف ما ي�سمى بالكفاية 
�ينطبق  �ملجتمعية.  �لرتبوية  باالأزمات  �الأنظمة متخمة  �أن هذه  �سيجد  ��خلارجية،  �لد�خلية 
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على �لتعليم يف �خلليج هذ� �لو�سف �لذي نعت به �أحد �لكتاب �لعرب �لتعليم يف �لد�ل �لعربية 
��الإ�سالمية �إذ يقول: »�ماز�ل �لتعليم – بجميع �أنو�عه �يف جميع �أ�سالكه- يف جّل �ملجتمعات 
�أنه ما  �لبيد�غوجية، كما  ��أهد�فه  �الإ�سالمية متخلفا يف مناهجه ���سرت�تيجياته �جتهيز�ته 
فتئ يهتم بَح�ْس�و �أدمغة �لتالميذ ��لطالب مبعارف نظرية ال متُتّ �إىل ��قعهم �ملعيو�س ب�سلٍة، 
�لنظرية  �لدر��سة  ��لكْيف، �بني  �لكّم  �لتو�زن بني  �إىل  �للفظيُة، �يفتقر  �تغلب على مناهجه 
ا  �أي�سً �لتعليم  �يتميز هذ�  ��لفني،  �مِلْهني  ��لتعليم  �الأكادميّي  �لتعليم  �لَعَملي، �بني  ��لتطبيق 
�م بْعُد، �يعتمد �الزد��جية يف كثري من �ملنظومات �لرتبوية �لعربية. هذه �الأمور  بكونه غرَي معَمّ
نع �لتقدم ��الإقالع �ملن�سودين ��لتنمية  �غرُيها جتعل من �ل�سعب �العتماد على تعليمنا يف �سُ
�لغز�  على  �ت�سَت�ْع�سي  ع�سرها  تو�كب  قوية  ح�سارة  �سناعة  يف  �أ�  �ملُبتغاة،  �حلقيقية 

��لتغريب«. )30(
��سمن هذ� �ملنظور ميكن �أن نعّدد ن�سقا من هذه �الأزمات �لتي تعانيها هذه �الأنظمة �لتعليمية:

1( �أزمة �لتخطيط �لرتبوي �بناء �ل�سيا�سيات ��ال�سرت�تيجيات ��سعف عالقتها بالتنمية. 

2( �أزمة �لتطوير ���ستن�ساخ �لنماذج �لرتبوية. 

3( �أزمة �لت�سيي�س ��لهدم �الأيديولوجي. 

4( �أزمة �لتلقني ���ستالب �لعقالنية. 

5( �أزمة �لد�ر �لثقايف �لتنموي للرتبية. 

6( �أزمة �ملعلمني – فيما يتعلق مب�ستوى تاأهيلهم. 

7( �أزمة �لدر��س �خل�سو�سية. 

8( �أزمة �ملد�ر�س �خلا�سة. 

9( �أزمة �لعنف يف �ملد�ر�س. 

10( �أزمة �لف�سل بني �جلن�سني. 

11( �أزمة �ملناهج �لرتبوية: مناهج غري مت�سا�قة �غري متجددة. 

12( �أزمة �لبري�قر�طية �الإد�رية يف �لتعليم. 

13( �أزمة �لعالقة بني �لتعليم �خلا�س ��لعام. 

14( �أزمة تق�سيم �لنظام �لتعليمي �إىل علمي �أ� �أدبي. 

15( �أزمة �لتعليم �لفني ��ملهني. 
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11 - نقاط التما�ص ال�ساخنة بني الرتبية والتنمية: 

هذه �الأزمات �لرتبوية �خلانقة ت�سكل يف جوهرها مظهر� من مظاهر �الأزمة �لوجودية �ل�ّساملة 
للرتبية ��لتنمية يف �ملجتمعات �خلليجية، فكل �أزمة من هذه �الأزمات ت�سكل يف ذ�تها كابحا لعملية 
�لتطور ��لتنمية يف د�خل �لنظام �لتعليمي من جهة �يف �لعملية �لتنموية �ملجتمعية �خلارجية من 
جهة �أخرى. فكّل ما يد�ر يف د�خل �لنظام �لتعليمي هو تعبري �أمني عن ��سعية �لنظام �الجتماعي 
��جتاهاته �لتنموية، �من �لطبيعي �أن تعك�س هذه �لو�سعية ن�سقا من �لتاأثري�ت �الجتماعية �ل�سلبية 
�أ� �الإيجابية يف �ملجتمع ��لتنمية. �نظر� لتعدد جو�نب �الأزمة �لعامة للمدر�سة �تعقدها، فاإّننا ال 
بع�س  عند  ��سنقف  للتنمية،  �لرتبوية  �الأزم��ة  مظاهر  جميع  نناق�س  �أن  �ملقاربة  هذه  يف  ن�ستطيع 

�لتحديات �لتنموية للرتبية، �عند بع�س �لق�سايا �ل�ساخنة يف عالقة �لتعليم بالتنمية �ملجتمعية.
11-1 - التخطيط الرتبوي وبناء ال�سيا�سيات واال�سرتاتيجيات: 

�لعربي؛  للرتبية يف د�ل �خلليج  �إ�سكايل  تنا�ل  �أي  �لبد�ية يف  �لتخطيط �لرتبوي نقطة  ي�سكل 
الأن بنية نظام �لتعليم ��ظيفته ��أهد�فه ترت�سم بد�ية يف عملية �لتخطيط �لتي ت�سوغ لنا �الأهد�ف 
بنية  �ملدر�سة �د�رها يف  ترت�سم �سورة  �أخرى  �بعبارة  �بنيته.  �لتعليم  لنا �ظيفة  �لرتبوية �حتدد 
�الأهد�ف  �لرتبوي �حتديد  �لتخطيط  �أّن  �لبد�هة  لها. �من  تو�سع  �لتي  ��ال�سرت�تيجيات  �خلطط 
يجب �أن يكون م�ستوًحى من حاجات �ملجتمع �غاياته �من �سورة �الإن�سان �لذي يرغب �ملجتمع يف 
بنائه. �لو تاأملنا ��سعية �لتخطيط �لرتبوي يف �الأنظمة �لتعليمية �خلليجية، الأمكننا ت�سجيل عدد 

كبري من �ملالحظات، �من �أهمها: 
• غياب �أي تن�سيق �أ� تنظيم �أ� تكامل ���سح �ملعامل بني �خلطط �لرتبوية �خطط �لتنمية، 

�معظم �خلطط هي بناء�ت خطابية ال تعرّب عن �أ�جاع �لتنمية �همومها. 
�خلطط  ُتعدُّ  ما  ع��ادة  �إذ  �مليد�ن.  هذ�  يف  ��لعاملني  �لتخطيط  �أجهزة  يف  كبري  • �سعف 
ت��رب��وي��ون غري  �أ�  ب��اإع��د�ده��ا موظفون  يقوم  م��ا  �ك��ث��ري�  �ل����وز�ر�ت،  �أر�ق���ة  �ل��رتب��وي��ة يف 

متخ�س�سني يف �لتخطيط �لرتبوي. 
يعتمد  ��ال�ستن�ساخ �ال  يتم بطريقة �الرجتال  فاإعد�د �خلطط  �لتخطيط،  • غياب منهجية 
فهناك جمموعة من  �لعلمية.  ��ال�ستق�ساء�ت  �لبحوث  �أ� على  �ملجتمعية  �لفعاليات  على 
�ملوظفني ت�سمم �الأهد�ف بطريقة �لتدبيج د�ن �أن يكون هناك �أي تخطيط فعلّي ير�عي 

متطلبات �لو�قع ��حتياجات �ملجتمع. 
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مزيج  بل  ���سحة  فل�سفة  هناك  توجد  فال  �لتخطيط،  عملية  �لرتبوية يف  �لفل�سفة  • غياب 
مت�سارب من �الأفكار �لتي ال متتلك �أي �ن�سجام فل�سفي ���سح. �إذ ال ميكن �حلديث عن 

فل�سفة برغماتية �أ� �جودية �أ� ليرب�لية ���سحة �ملعامل متما�سكة �الأطر�ف. 
11-2 - ا�ستن�ساخ النماذج الرتبوية- ح�سارة اال�ستهالك : 

يقول �ملفكر �جلز�ئرّي »مالك بن نبي«: »�إن �ليابان �قفت من �حل�سارة �لغربية موقف �لتلميذ 
��قفنا نحن �لعرب ��مل�سلمني موقف �لزبون، لقد ��ستوردت �ليابان من �حل�سارة �لغربية �ملعارف 
تعمم  قد  �ال�ستهالكي  �ملوقف  �هذ�  �ال�ستهالكية.  �لب�سائع  منها  نحن  ���ستوردنا  خا�س،  بوجه 
���سل �إىل حد ��ستهالك �لنماذج �لتنموية ��خلطط ��ال�سرت�تيجيات �لرتبوية �خمططات �ملدن 

�ت�سميمات �ملباين. ��قفنا موقفا معاديا لالإنتاج �أ� �إبد�ع �أي �أمر يتعلق بحياتنا ��جودنا”.
لقد ف�سلت خطط �لتنمية يف �لعامل �لعربي– �الإ�سالمي، ال ل�سيء �إال الأنها”قامت على ��ستري�د 
�خلطط، ��لرب�مج، ��خلرب�ء، الأن تلك �خلطط، �إنا نبتت �تكاملت من خالل �لظر�ف �خلا�سة 
باملجتمعات �الأخرى، �جاءت ثمرة ملعادلة �الإن�سان �لنف�سية، ��الجتماعية يف تلك �ملجتمعات بعيد� 

عن ظر�ف �حاجات �ملجتمعات �الإ�سالمية �حلقيقية”)31(. 
�لد�ل  من  �لكثري  »جعل  فح�سب  تقني  منظور  من  �إليها  ��لنظر  للتنمية  مفهومنا  ق�سور  �إن 
د�ن  �لعلم،  منجز�ت  من  �لغربية  �حل�سارة  �إليه  تو�سلت  ما  �آخر  القتناء  تتهافت،  بل  ال  تتد�فع، 
�اللتفات �إىل �أن �لنه�سة تنطلق من �لذ�ت �ت�ستنبت حمليا �ت�سنع ذ�تيا �ال ت�ستورد �أ� ت�ستعار من 
�إىل معركة نو )مظاهر �موؤ�سر�ت(،  �لتنمية  �أن �ختزلت معركة  نتيجة ذلك  �خلارج. �كان من 
��خت�سر م�سر�ع �لنه�سة �إىل م�سر�ع �حلد�ثة، مما جعله ي�سول �يجول يف د�ئرة مفرغة، ر�كمت 

م�سكالتنا، �عمقت �لهوة بيننا �بني �لبلد�ن �ملتقدمة«)32(.
��إذ� كان فعل �ال�ستري�د عقيما غري منتج لنه�سة �ال لتقّدم، فاإن �إنعام �لّنظر يف�سي �إىل �لقول 
�ملجتمع،  �سو�كن  مبد�ؤُها »حتريَك  يكون  �إّنا  �ملن�سودة  �لّنه�سة  تلك  الإدر�ك  �لقومية  �ل�سبيل  باأّن 
فعل  �إن�ساج  يف  د�ره  تفعيل  باجتاه  حركته  تعيق  قيود  من  يكبله  ما  ���ستئ�سال  نف�سيا،  �تهيئته 

�لنه�سة، الأن �لتحديث. . )...( يتجا�ز �الن�سغال باملظاهر باجتاه �لرتكيز على �مل�سامني«)33(. 
تاريخية  �سري�رة   « هي  حمفوظ،  حممد  يقول  كما  �لّتنمية،  �أّن  �إىل  �لّتنبيه  مبكان  �الأهمّية  من  �أّن��ه  على 
�جتماعية، تالم�س بالدرجة �الأ�ىل �لبنى �الأ�سا�سية ��جلوهرية يف �لعملية �الجتماعية باأ�سرها، فاأ�س�س �لتحديث 

�ملجتمعي ال ت�ستورد من �خلارج �لثقايّف ��حل�سارّي، ��إّنا تنبثق �نبثاقا من �لذ�ت ��لو�قع �ملجتمعي«)34(. 
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�لي�س �أدّل على �الإخفاقات �لكبرية يف جمال �لتخطيط ��لتطوير من عملية ��ستن�ساخ �لتجارب 
�مل�ستقبل  �مد�ر�س  �لغد،  �مد�ر�س  �مل�ستقلة،  �ملد�ر�س  مثل  �لغرب،  من  حتديد�  �لقادمة  �لرتبوية 
�لتنمية  يف  فا�سح  �إخفاق  على  قاطع  دليل  ��لنقل  �ال�ستن�ساخ  ه��ذ�  �يف  �الأك��ادمي��ي.  ��العتماد 
�إنتاج جتربة عربية خليجية يف  �لعجز ��ل�سعف عن  �ملجتمعية ��الإن�سانية، �فيه كذلك دليل على 
�مليد�ن �لرتبوّي. �يف هذ� �ذ�ك برهان ���سح على ح�سارة �ال�ستهالك: فنحن ن�ستهلك �لنماذج 
ملّيا يف هذه  يتاأمل  �من  �لكهربائية.  ��الأجهزة  ��لطعام  �لنقل  �أد��ت  مثل  �لب�سائع  ن�ستهلك  كما 
�مل  �لعربية  �لبيئة  يف  تخ�سب  مل  الأنها  �لرتبوية؛  بالعملية  رر  �ل�سّ �أحلقت  �أنها  �سيجد  �لتجارب 
توّطن �أ� ت�سّمم على مقايي�س �حلاجات يف �لو�قع �لعربي �خلليجي، �هي لي�ست منا�سبة لالأ��ساع 
�لتقليد  عقلية  ��ستمر�ر  عن  �أحو�لها  �أف�سل  يف  �تك�سف  �إطالقا.  �لعربية  ��لرتبوية  �الجتماعية 
كما هي  بكاملها  �الأجنبية  نقل �جلامعات  �لفائدة من  فما  �لرتبوية.  ��الإعجاب مبنجز�ته  للغرب 
�إىل بيئتنا د�ن �أن ُي�سمح الأبناء �ملنطقة حتى بالتدري�س يف هذه �جلامعات كما هي �حلال يف قطر 

)�ملدينة �لتعليمية( �يف �الإمار�ت يف خمتلف �جلامعات �الأجنبية. 
11-3 - ت�سيي�ص الرتبية واأدجلتها: 

ت�سكل عملية ت�سيي�س �لنظام �لرتبوي ��أدجلته �إحدى �لكو�رث �لتي �بُتِلي بها �ملجتمع ��لرتبية 
�ملختلفة:  �ل�سيا�سية  �لتيار�ت  بني  لل�سر�ع  �ساحة  �إىل  �ملدر�سة  حتّولت  لقد  �لعربي.  �خلليج  يف 
�لليرب�لية منها ��لدينية. �يرتّكز هذ� �ل�سر�ع على �ملناهج ��ل�سيا�سات �لرتبوية. �ال مر�ء يف �أّن 
�لد�ل  بع�س  يف  �لتعليم  م�ستويات  خمتلف  يف  حمتو�ها  من  �لرتبوية  �لعملية  �أفرغ  �لت�سيي�س  هذ� 
توؤدي د�رها يف تطوير  �أن  �لكويت مثال  �ز�رة يف  �أي  ت�ستطع  �لو�سعية مل  �خلليجية. ��سمن هذه 
�أن  �أ� تطوير �طني كان يو�جه من قبل �لتيار�ت �ل�سيا�سية، فكان  �أي تغيري  �لنظام �لرتبوي؛ الأن 
بقي �الإ�سالح �لرتبوي �لتنموي يف حالة تاأرجح، �بقيت �لرتبية على منو�ل ما عرفت به من ر�سوخ 
ربوع  يف  �أي�سا  �لت�سيي�س  هذ�  �الحظنا  �مل�ساحبة.  �ل�سيا�سية  ��لتيار�ت  �لقوى  لو�قع  ���ست�سالم 

�لنظام �لرتبوي يف �ل�سعودية بني �لليرب�ليني ��الإ�سالميني. 
�يقول باقر �لنجار يف تو�سيف هذه �الأزمة: “حتولت �ز�ر�ت �لتعليم من بد�ية �لثمانينات �إىل 
حممّيات حزبية تت�سارع عليها �لتيار�ت �ل�سيا�سية باأطيافها �ملتنوعة )قومية � �إ�سالمية � ليرب�لية(، 
��سيطرة �لبع�س �فر�سه �لهيمنة �لثقافية على حمتوى �ملناهج �هويتها �لرتبوية”)35(. �من �الأدلة 
»جميع  �أن  �أنوذجا،  �لكويت  �أخذنا  �إذ�  �لتعليم،  يف  �ل�سيا�سي  ��ل�سر�ع  �لو��سح  �لت�سيي�س  على 
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م�ستقبل  �ت�سورً� حقيقيًا عن  رغبة  ملكو�  ��لتعليم ممن  �لرتبية  �ز�رة  على  مر��  �لذين  �ل��وزر�ء 
�ليوم  حتى  �لرتبية  �زر�ء  �أن  بو�سوح  �ملعر�ف  �من  �سريعًا)36(.  منا�سبهم  يفقد�ن  كانو�  �لتعليم 
�الأمثلة على  �أبرز  �لتعليم. �من  �ل�سيا�سي على  �ل�سر�ع  نتيجة  ب�سرعة كبرية  يخ�سر�ن منا�سبهم 
�زير  �لر�سيد  حممد  �لدكتور  �أن  �حل�سر  �لي�س  �ملثال  �سبيل  على  �ل�سعودية  يف  �لتعليم  ت�سيي�س 
ب�»تهمة  �الأ�سوليني  من  منتقد�ه  الحقه  بعدما  �ل���وز�رة  كر�سي  ت��رك  �ل�سابق  ��لتعليم  �لرتبية 
�ملن�سب  تقلد  �عندما  لالإ�سالميني.  �ل��وز�رة  ت�سليمه  بحجة  »�لليرب�ليون«  �هاجمه  �لليرب�لية«، 
يرتقبون  �لليرب�ليون  �كان  �لوز�رية،  �حلقيبة  لتوّليه  �الإ�سالميون  هلل  �لعبيد،  �هلل  عبد  �لدكتور 

قر�ر�ته، �لتي بد�أت باإلغاء �لدمج يف �إد�ر�ت �لتعليم بني �لفتيات ��لبنني يف �ل�سعودية)37(. 
11-4 - امل�سمون االأيديولوجي للتعليم: 

م�سمون  على  �الأيديولوجية  �لهيمنة  من  مكثفة  الأن��اط  تز�ل  �ما  �لرتبوية  �الأنظمة  تتعر�س 
�إىل  تدعو  �أيديولوجية  �ت�سور�ت  ر�ؤى  �لتعليمي رهن  �لنظام  ��أ�سبح  �لفكرية.  �لتعليم ��جتاهاته 

�لتع�سب ��النغالق ��جلمود يف �ملا�سي �يف �أكرث جو�نبه تقوقعا ��نغالقا �تخلفا. 
فكّل تّيار �سيا�سي يريد �أن يفر�س �أفكاره �ت�سور�ته �رمزياته ��أيديولوجيته يف �لتعليم مبختلف 
�أنها من  �إىل �لتعليم �لعايل. �تكمن خطورة هذه �لهيمنة �الأيديولوجية يف  م�ستوياته من �لر��سة 
ن�سيب �لتيار�ت �لتقليدية �لتي تعادي كّل تقدم �أ� حر�ك تربوي يّتجه �إىل �مل�ستقبل، �قد �أفرغ هذ� 
ه�سا  �جعله  ��الأخالقية،  �الإن�سانية  مقّوماته  كل  �دّمر  �لتعليم من م�سمونه،  �الأيديولوجي  �لطابع 

�سعيفا غري قادر على مو�كبة �لعملية �لتنموية. 
�لنظام  على  هيمنتها  تفر�س  �أن  �ملحافظة  ��ل�سيا�سية  �الجتماعية  �لقوى  ��ستطاعت  لقد 

�لتعليمي ��لرتبوي يف معظم د�ل �خلليج �لعربي. 
11-5 - اأزمة التلقني وا�ستالب العقالنية: 

حتتاج �لتنمية �إىل مو�طنني �أحر�ر ذ�ي فكر نقدّي قادرين على مو�جهة �لتحديات �ملعا�سرة 
خمتلف  ���ستيعاب  فهم  من  �أ�سحابها  متّكن  �لتي  �لنقدية  �لعقلية  �لكفاءة  من  عالية  بدرجة 
�لتعقيد�ت يف هذ� �لع�سر، كما متّكن من �إيجاد �حللول �الإبد�عية يف مو�جهة خمتلف �مل�سكالت 

��لتحديات. 
�على �ل�سّد من ذلك، فاإّن �لتلقني هو فعالية �سيكولوجية توؤّدي �إىل تدمري �لعقل �تر�سيخ قيم 
تدمري  يف  �لتعليمية  �الأنظمة  تعتمدها  �لتي  �لّطرق  �أخطر  من  �لعّل  �الإن�سان.  ���ستالب  �لّطاعة 
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�الأ�سم  �لتلقني  منهجية  يف  �لتعليم  �إغ��ر�ق  هي  �الإن�سان  عند  �لنقدية  �لطاقة  �تعطيل  �الإب���د�ع 
للمعلومات، �تغييب �لقدر�ت �لنقدية �لعقلية لالأطفال ��لنا�سئة. �هو ما يوؤدي يف �لنهاية �إىل بناء 

�إن�سان مطا�ع مر��غ مفرغ من م�سمونه �الإن�ساين. 
�أبرز �خلرب�ء �لرتبويني يف �لكويت،: »تعمد �ملناهج �حلالية يف  يقول خليفة �لوقيان، �هو من 
�لكويت �إىل تغييب �لعقل ��لتاأمل. ��عتماد �أ�سلوب �لتلقني. �هو ما يحّبذه �الأ�سوليون �ملتغلغلون يف 
يف  ت�سهم  للمد�ر�س  مو�زية  موؤ�ّس�سات  �إن�ساء  على  قدرتهم  ظل  يف  خ�سو�سًا  �لتعليمية.  �ملفا�سل 

�سياغة عقل �لنا�سئة«)38(.
�مع �الأ�سف �ل�سديد ما ز�ل �لتلقني، يف �أكرث �سوره دغمائّية ، مهيمنا على موؤ�س�ساتنا �لرتبوية 
ال�ستالب  ممنهج   تدمريّي  عمل  �سوى  لي�س  تعليمنا  �أن  يعني  ما  �هو  �جلامعة.  �إىل  �لر��سة  من 
�الإن�سان ���سعه يف د�ئرة �الغرت�ب ال ي�ستطيع �أن يرى �أبعد من �أنفه �إذ تقطعت به �ل�سبل، �تعطلت 
لديه �لقدرة على �لتاأمل ��لبحث ��لنظر. �يقول �لكاتب �لكويتي حممد �لرميحي يف هذ� �ل�سياق: 
»ُي�سحن �أبنا�ؤنا يف جميع مر�حل �لدر��سة بحفظ �ت�سميع، �عندها ي�سبحون �إناًء فارغا، ي�ستطيع 
�أ�ال مبع�سول  �يحتويهم  بخر�فات،  �الإن��اء  – كالقطيع من ميالأ  �لتعبري  على  -�عفو�  يقودهم  �أن 
�لكالم، من هنا جند تلك �لتيار�ت �ل�سيا�سية �لتي تنقاد ���سعة عقولها يف ��سرت�حة طويلة، �هي 

تلهث خلف �أفكار �إما طوبا�ية �أ� خر�فية �أ� خارجة عن �لتاريخ، د�ن �إعمال للعقل«)39(.
11-6 - اأزمة الدور الثقايف التنموي للرتبية: اإنتاج واإعادة اإنتاج الثقافة التقليدية. 

حّمل �لكاتب �ل�سعودي �إبر�هيم �لبليهي )ع�سو جمل�س �ل�سورى �ل�سعودي( يف حو�ر مطّول له 
مع جريدة �لقب�س �لكويتية، نظام �لتعليم �لعام ��لعايل يف �لوطن �لعربي م�سوؤ�لية �لتخلف �لذي 
��سلت �إليه �الأمة �لعربية، �قال �إن �لعملية �لتعليمية ت�سري بالعرب يف �الجتاه �ملعاك�س للتنمية، �إذ 
�إنها تربمج �لعقل �لعربي على �لرف�س �لعنيد �ل�ساذج الأفكار �لع�سر، �تدفعه �إىل حماربة مقومات 
�لتنمية ��لنهو�س، حمّذر� من �أن »مو��سلة �لتعليم �لعربي الأ�سلوبه �حلايل �ستبقينا متخلفني كما 

نحن«)40(.
فالطاقة �حليوية للرتبية تكمن يف �لعملية �لتنويرية �لتي تتعلق ببناء ثقافة متّكن �أبناء �ملجتمع 
من �حل�سور �لفاعل يف �لعملية �لرتبوية ��لنه�سة �حل�سارية ملجتمعاتهم. فالتنمية �أمر م�ستحيل 
د�ن ثقافة تنموية خالقة تعتمد على �أن�ساق متفاعلة من �لقيم �لثقافية �لتي تتعلق بالعمل ��جلهد 
��الإتقان ��ملغامرة ��الإبد�ع ��الإميان بالعلم ��لعقل ��ملعرفة �رف�س �خلر�فات ��الأ�هام ��الأ�ساطري 
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��لقيم �لتقليدية �التكالية �ملا�سوية �لتي تدّمر �لعقل ��لقيمة �الإن�سانية لالإن�سان. 
فاملجتمعات �خلليجية، كغريها من �ملجتمعات �لعربية، تفي�س بقيم ثقافية م�ساّدة للتنمية مثل 
ب �لقبلّي ��لطائفّي، �غلبة �لنو�زع �لعاطفية على �لعقلية، ��ال�ستهالك  �لتو�كل ��التكالية ��لتع�سّ
�حّب �ملظاهر �لعاد�ت ��لتقاليد ��لنظرة �لد�نية �إىل �ملر�أة، ��الفتخار ��لفخر باالأجماد �لقبلية 
�ل�سوؤ�ن  فيها  مبا  �ملنا�سبات  كل  يف  ��لدم  �لقربى  بعالقات  ��العتد�د  �لثاأر،  �قيم  �ملا�سي،  �قيم 
��خلر�فات،  الجتماعي،  �لنظام  ��أب��وي��ة  �ملحافظة،  �إىل  ��لنزعة  �مل�ستقبل،  �رف�س  �لعاّمة، 
��الأ�ساطري. �هناك عدد هائل من �لقيم �لثقافية �لتي ت�سكل جمتمعة ثقافة تقليدية م�سادة لكل 

�أ�سكال �لتنمية ��لتقدم ��لتنوير.
�من نافلة �لقول �لتذكري باأّن �لقيم �ملذكورة �آنفا، هي قيم معرقلة للتقّدم ��لّنهو�س. �قد بنّي 
Foster Georgeيف �أبحاثه حول �لثقافات �لتقليدية ��سدمة �لتغري �لتكنولوجي ��حلد�ثي  فو�سرت 
ت�سكل  �ل��ذ�ت،  حول  ��لتمركز  ��لكر�مة  �لكربياء  مثل:  �لتقليدية  �لثقافية  ��الجتاهات  �لقيم  �أن 
على  تنطوي  �خلليجية  ��لثقافة  �ملجتمعات)41(.  لهذه  �حل�ساري  �لنماء  �جه  يف  �ملعوقات  �أخطر 
�لعمل  رف�س  �منها:  �لتنمية  عملية  تناه�س  �لتي  �لذهنية  ��لبنى  ��ملعايري  �لقيم  من  جمموعة 

�ليد�ي ��حلريف �ال �سيما �أعمال �ملخابز ��ملتاجر �خدمة �الآليات ��أعمال �لنظافة �غريها)42(. 
�قد تنّبه �لباحث عبد �هلل غلوم �إىل �لو�قع �الجتماعي �خلليجي �ما يتمّيز به من ت�سّلب ثقايف 
من  ��جلامعات  �ملد�ر�س  يف  �لرتبية  حتققه  ما  “رغم  بقوله:  فو�سفه  �لرتبوّية،  �جلهود  كّل  �أعيا 
�لثقافية  �لر���سب  �ال�سيما  �ل��رت�ث،  يف  �لتقليدي  �ملا�سي  ملنظومة  ��ستمر�ر�  هناك  ف��اإن  جهود 
�جلامدة �لتي جتعل لقيم �ملا�سي �معايريه �ل�سلطة �لد�ئمة ��لغلبة �مل�ستمرة على �حلا�سر، ��إذ� 
�لقيم  عرب  �ملنطقة  ل��د�ل  �الجتماعي  �لنظام  بنية  يف  يتمثل  �لتقليدي  �ملا�سي  ه��ذ�  �أن  �أدرك��ن��ا 
��لتقاليد �لتي تكر�س �جوده ���ستمر�ريته، ميكننا �أن ندرك �إىل �أي مدى تكون �لرتبية عاجزة عن 

�أد�ء مهمتها يف عقلنة �ملجتمع �مو�جهة قيم ذلك �ملا�سي بقيم �حلا�سر �جلديدة )43(.
بناء  �لعمل على  ثم  �أ�ال،  �لقيم �تدمريها  تعمل على حتطيم هذه  �أن  �لرتبية  �هنا يجب على 
�لليرب�لية  ��لقيم  ��لعقالنية  ��الإن�سان  ��لعلم  ��لت�سامح  بالعقل  توؤمن  تنويرية  ثقافية  منظومات 

�حلرة. فهل ��ستطاعت �ملدر�سة �خلليجية �أن توؤدي هذه �لوظيفة �لتاريخية للمدر�سة ��لتعليم؟ 
ال يبد� �أن �ملدر�سة �خلليجية قد جنحت يف تاأدية هذه �ملهمة بل، على �لعك�س مما هو متوقع، 
تخلفا  جو�نبها  �أك��رث  يف  �إنتاجها  ��إع���ادة  �لتقليدية  �لثقافة  تر�سيخ  على  �ملدر�سة  ه��ذه  عملت 
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�ملناهج  �إىل  ��سوال  �ملنهج  يف  �لتقليدية  �مل�سامني  من  تبد�أ  خمتلفة  بطرق  ذلك  �يتم  ��سود��ية. 
�خلفية ��لر�سائل �ل�سامتة. 

12 - التعليم العايل والتنمية: 

على  �لنظام  هذ�  ق��درة  �أهّمها  متعددة؛  �أ�سكاال  ��لتنمية  �لعايل  �لتعليم  بني  �لعالقة  تاأخذ 
��ستيعاب خّريجي �ملر�حل ما قبل �جلامعية �حتقيق دميقر�طية �لتعليم، �مدى �إ�سهامه يف �لنه�سة 
�لعلمية، �حد�د قدرة خّريجيه على ممار�سة د�رهم �لوظيفّي ��الإبد�عّي يف �لعملية �لتنموية. �ثمة 

�أمور عدة ت�ستدعي �لنظر فيها يف هذه �لعالقة هي: 
12-1 - دميقراطية التعليم العايل: 

جلميع  �لتعليم  توفري  على  �حلكومية  �جلامعات  قدرة  عدم  يف  �جلامعي  �لقبول  �أزم��ة  تتمثل 
تلك  �خلليج.  د�ل  يف  �خلا�سة  للجامعات  �لهائل  �النت�سار  من  ذل��ك  على  �أدّل  �لي�س  �لطالب. 
��الإمار�ت  قطر  يف  �ال�سيما  �خلليجية  �لد�ل  خمتلف  يف  �سرطانية  ب�سورة  تنمو  �لتي  �جلامعات 
يف  �لر�غبني  تدفق  �حتو�ء  على  قادرة  غري  �أ�سبحت  �حلكومية  �جلامعات  �أن  �ُيالحظ  ��لكويت. 
�أعد�د �لطالب  �لت�سخم يف  �أنوذجا حّيا على  �لكويت  �لعايل. �متثل د�لة  �لتعليم  �إىل  �النت�ساب 
حيث ت�ساعف عدد �مل�سجلني منهم يف جامعة �لكويت نحو 70 % خالل �ل�سنو�ت �لع�سر �ملن�سرمة 
�اللتحاق  معدالت  �أن  �لدر��سات  �إح��دى  بينت  �قد  للجامعة.  �ال�ستيعابية  �لطاقة  تتغري  �أن  د�ن 
بالتعليم �لعايل يف �لكويت بلغت 27 % يف 2007 )مقارنة ب��84 % يف كوريا()44(. �مثل هذه �لن�سبة 
�لق�سم �الأكرب من  �إذ ي�سطّر  �لتعا�ن،  �لتعليم �جلامعي �حلكومي يف د�ل جمل�س  متدنية جد� يف 
�لطالب خريجي �ملرحلة �لثانوية للت�سجيل يف �جلامعات �خلا�سة �الأجنبية �يف خارج �لبالد. �من 

�لغريب �أن هذه �لد�ل متلك �لوفرة �ملالية لال�ستثمار يف ر�أ�س �ملال �لب�سري. 
12-2 - اأزمة العلم والبحث العلمي يف اجلامعات اخلليجية:

مل يكن �لبحث �لعلمي من �أ�لويات �لتنمية يف د�ل جمل�س �لتعا�ن، �إذ ال يتجا�ز �الإنفاق على 
�لبحث �لعلمي يف هذه �لد�ل 0.2 % ح�سب بع�س �الإح�سائيات يف هذ� �مليد�ن، يف حني تبلغ 5 % 
تقريبا يف �إ�سر�ئيل. �ت�سل �إىل �أكرث من 4 % يف معظم د�ل �لعامل �ملتقدم. �يبد� �أن هذ� �ل�سعف 
مت هذه �جلامعات  مرِّ يف �الإنفاق على �لبحث �لعلمي �أ�ساب �جلامعات �خلليجية يف مقتل، حيث �سُ
يكن  �لعليا، �مل  ��لكو�در  باملهن  �ملجتمع  �تز�يد  �لد�لة،  باملوظفني يف  �ملجتمع  لتز�يد  �لغالب  يف 
�لبحث �لعلمي من �أ�لويات هذه �جلامعات. �ال توجد يف �خلليج �لعربي �ليوم جامعات قائمة على 



�لد�ر �لتنموي للرّتبية يف د�ل �خلليج �لعربي: مقاربات نقدية يف �لعالقة بني �لرّتبية ��لّتنمية 

101

  العدد 132، �ستاء 2016 ال�سنة 33 | �سوؤون اجتماعية

�لبحث �لعلمي ب�سورة جدية، �مل يثبت �أن ��حدة من �جلامعات �خلليجية �أ� �لعربية �أ�سهمت يف 
�لعاملية  �لت�سنيفات  �أخذنا  �ل��و  �ليوم.  حتى  متميز�  �إ�سهاما  �الإن�سانية  ��ملعرفة  �لعلم  جم��ال 
�سمن  تدخل  �أن  ��خلليجية  �لعربية  �جلامعات  من  جامعة  �أي  ت�ستطع  مل  �أنه  لوجدنا  للجامعات، 
للعلوم  �هلل  عبد  �مللك  جامعة  با�ستثناء  جامعة  خم�سمئة  الأ�ل  �ملتقدمة  �لت�سنيفات  قائمة 
��لتكنولوجيا �جامعة �مللك �سعود)45(. ��الأمر �ملهم �أي�سا �أن �مليز�نيات �جلامعية �ملخ�س�سة للبحث 
للو�قع. هذ� ف�سال  تتنا�سب مع �الحتياجات �حلقيقية  �ملوؤ�س�سات �ال  �لعلمي �سعيفة جد� يف هذه 
عن كون �لدر��سات تبنّي �أن �جلامعة ما ز�لت تعتمد على �حلفظ ��لتلقني كما هي �حلال يف �لتعليم 

ما قبل �جلامعي، ��أن هذه �جلامعات ما ز�لت يف طور �إعد�د �ملوظفني ال �ملفكرين �ال �لباحثني. 
�أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية  �أن معظم �لبحوث �لتي يتقدم بها  �أن نبني، يف هذ� �ل�سياق،  �يجب 
�ظيفية  �أكادميية  فعالية  بو�سفه  �لبحث  �أجل  من  �لي�س  �لعلمية،  �لرتقيات  �أجل  من  غالبا  تكون 
بعد  �لتدري�سية  �لهيئة  �أع�ساء  �إنتاجية  �أن  در��سات  ب�سع  بينت  لقد  �لتدري�سية.  �لهيئة  الأع�ساء 
�لرتقيات تنخف�س �إىل درجة �لعدم �أحيانا، �هذ� ما يدّل على �أن �جلامعات �خلليجية متخلفة عن 

�لركب �لعلمي فيما يتعلق بالبحث �لعلمي. 
12-3 - خمرجات اجلامعات اخلليجية: 

�لعمل  �سوق  تتو�فق مع متطلبات  �أن خمرجات �جلامعات �خلليجية ال  �لدر��سات  تبنّي معظُم 
من حيث �لتاأهيل �ملطلوب، �ال مع �الحتياجات �حلقيقية للمجتمع. فاجلامعات هي �أ�سبه باملد�ر�س 
�الأن�سطة  خمتلف  فيها  �تغيب  �مل�ساء،  عند  �تغلقها  �ل�سباح،  يف  �أبو�بها  تفتح  �لكربى:  �لثانوية 

�لعلمية ��لبحثية، �تقّل مر�كز �لبحوث ��لدر��سات ��الأن�سطة �لثقافية ��الأدبية ��لعلمية. 
�عندما ننظر يف مدخالت �جلامعة جند �أن �لطالب يتّكد�سون يف �لفر�ع �لنظرية على ح�ساب 
�لفر�ع �لعلمية، �هذ� يوؤّدي �إىل �لبطالة باأنو�عها �ملقّنعة ��ملك�سوفة. فعلى �سبيل �ملثال تقدر ن�سبة 
��جلامعي.  �لعام  �لتعليم  م�ستويات  خمتلف  من   %  40-30 بنحو  �ل�سعودية  يف  �لديني  �لتوجيه 
42 % من �خلريجني يف �ل�سعودية يحملون �سهاد�ت يف �لعلوم �الجتماعية ��لدر��سات  �أن  �يقدر 
�الإ�سالمية)46(. �هذ� يعني �أن هناك �سوء توزيع يف عمليات �النت�ساب �إىل �جلامعة حيث تقّل �أعد�د 

�لطالب يف �لكليات �لعلمية، �تزد�د على نحو مذهل يف �الخت�سا�سات �الأدبية ��الجتماعية. 
�لعلمية  �الخت�سا�سات  بني  �لطالب  ت��وزع  حول  �إح�سائية  در��سة  باإجر�ء  قمنا  �لكويت  �يف 
�لدقيقة )طب، هند�سة، علوم طبية، �سيدلة، ريا�سيات، علوم، فيزياء( ��الخت�سا�سات �الإن�سانية. 
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يف  �سجلو�  �لطالب  من   %  65.5 �أن  �ملقبولني  �لطالب  عدد  �إح�سائيات  ��ق��ع  من  لنا  تبني  �قد 
�لفر�ع �الإن�سانية مقابل 34.5 يف �لعلوم �لتطبيقية، �ذلك يف �لعام �لدر��سي 2014/2013. �تبني 
�لدر��سي  �لعام  يف   %  58.4 من  �رتفعت  �الإن�سانية  �الخت�سا�سات  يف  �مل�سجلني  ن�سبة  �أن  لنا 
2001/200 �إىل 65.5 يف �لعام �لدر��سي 2014/2013 ، �يقابل ذلك �نخفا�س ن�سبة �مل�سّجلني يف 

�لدر��سي  �لعام  34.5 % يف  �إىل   2001/2000 �لدر��سي  �لعام  41.6 % يف  �لتطبيقية من  �لعلوم 
2014/2013. �من �ملالحظ هنا �أّن عدد �مل�سجلني يف كلية �ل�سريعة ت�ساعف بن�سبة 256،9 % بني 

هاتني �لفرتتني، �إذ بلغ عدد �لطالب �مل�سجلني يف كلية �ل�سريعة 331 يف �لعام �لدر��سي 2001/200 
يف حني بلغ عدد �لطالب �مل�سجلني يف �لكلية نف�سها 1181 طالبا �طالبة يف �لعام �لدر��سي 2013 
2014. �تاأتي هذه �ملالحظات يف �لوقت �لذي يعاين فيه �ملجتمع �لكويتي ��جلامعة نف�سها من   -

نق�س خطري �كبري يف خمتلف �الخت�سا�سات �لعلمية. 
12-4 - اجلامعات اخلا�سة وتزوير ال�سهادات: 

��سع  من   – �لعليا  �ل�سهاد�ت  خا�سة   – �لتعليم  يفر�سه  ملا  �نتيجة  �الأخ���رية،  �ل�سنو�ت  يف 
�جتماعي، كرثت �جلامعات �خلا�سة، لكنها �سرعان ما حلقت باجلامعات �لر�سمية يف �إنتاج �لكّم 
ة  منفعية مالية. �من �ملفيد  ال �لكيف، مع فارق »طفيف« يف �لّد��فع، �هي عند �جلامعات �خلا�سّ
�الإ�سارة يف هذ� �ل�ّسياق، على �جه �ملقارنة، ملا يفعله �الآخر�ن، فتنظيم �جلامعات �خلا�سة يف بلد 
مثل �أملانيا مو�سوع يف �سلب �لد�ستور �الأملاين �الحتادي – �سر�طها �مو��سفاتها ���سحة �دقيقة ال 
حياد عنها!! فكيف تو�سع مو��سفات للمنتج �ال�ستهالكي، �ال تو�سع للمنتج �الأهم �هو ر�أ�س �ملال 
�لب�سري؟ �لعّل  �أ�سو�أ ما يف �الأمر هو بد�ية �نت�سار ظاهرة )�سر�ء( �ل�سهاد�ت �لتي تف�سي ببع�سهم 

�إىل �النخر�ط يف �سلك �لتعليم،فتعّم �لكارثة �تتمّدد، الأّن فاقد �ل�سيء ال يعطيه. 
�لئن بدت �ملتابعة غائبة تقريبا يف مقا�مة هذه �لظاهرة يف بلد�ن �خلليج، فاإّن �الأمر بخالف 
قائمة  لها  تقرير  �الأمريكية يف   SpokesmanReview ن�سرت �سحيفة  �أمريكا مثال، فقد  ذلك يف 
��أ��سحت  باملال،  �سر�ئها  �لدكتور�ه عن طريق  �سهادة  �آالف �سخ�س ح�سلو� على  باأ�سماء ع�سرة 
�ل�سحيفة �أن هوؤالء �أنفقو� 7.3ماليني د�الر للح�سول على �سهاد�ت علمية مز�رة من �أحد �ملر�كز 
�خلا�سة بالعا�سمة �الأمريكية ���سنطن، �هو ما جعل �ز�رة �لعدل �الأمريكية ت�سعهم �سمن قائمتها 
د�ل  من  �سخ�سا   180 من  �أكرث  ت�سّم  �لقائمة  �أن  �لتقرير  �ذكر  �أمنيا.  �مالحقتهم  بل  �ل�سود�ء، 
16 كويتيا �فقا  �لتعا�ن �خلليجي معظمهم من �ململكة )68 �سعوديًا( ��الإم��ار�ت، �بينهم  جمل�س 
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للقائمة �لكاملة �لتي ن�سرتها �ل�سحيفة ��لتي تظهر ��سم �ل�سخ�س �بلده �نوع �ل�سهادة �حلا�سل 
عليها)47(.

�أمريكا  “�أن  �إىل  ��مل��ز�رة  �لوهمية  لل�سهاد�ت  �لر�ئجة  �ل�سوق  عن  �لدر��سات  �إح��دى  �ت�سري 
لطلبة  �سهاد�ت  تقدم  جامعات  �أ�  كليات  باأنها  تدعي  جهة   3000 من  �أك��رث  بها  يوجد  لوحدها 
على  �حل�سول  ]على[  �لطلبة  ت�سجع  �جلهات  هذه  من  فالتعليمات  �لنامية،  �لد�ل  من  غالبيتهم 
�أ�  قاعات در��س  توجد  �ال  للح�سور  �سرط  فلي�س هناك  �سهلة،  �ملتطلبات  الأن  �لوهمية  �ل�سهاد�ت 
�أ� حتى مناهج، �ما هو مطلوب كله �ملعرفة بقائمة �ملقرر�ت �دفع �لر�سوم ثم �النتظار  مدر�سون 

حلني �إر�سال �ل�سهاد�ت �لوهمية بالتخرج بعد عام �أ� عامني!”)48(.
حاالت كثرية من هذه �ل�سهاد�ت �لوهمية مت �سبطها من قبل �جلهات �مل�سوؤ�لة، �ح�سنا فعلت  
�ز�رة �خلارجية ��ملكاتب �لثقافية باخلارج لالإبالغ عن �حلاالت �لتي تكت�سفها. لكن �النتظار �إىل 
حني �كت�ساف حاالت �ت�سّرب  �أخرى لي�س هو �حلل �ل�سليم �أمام تز�يد �ل�سهاد�ت من �جلهات غري 
�ملعتمدة �أ��ملعرتف بها، فال بّد من تخ�سي�س جهة حمددة تتوىّل هذه �مل�سكالت �تعاجلها، �تعمل 
�إّن ظاهرة كهذه تدّق  �لتعليمية!)49(.  �لتجارة  �ل�سباب من �البتز�ز ��لن�سب ��سوق  �أجل �قاية  من 
جر�س �خلطر، �ال�سيما عندما يلجاأ �لكثري من �ل�سباب �لذين ميلكون �ملال ال�ستثماره يف �حل�سول 

على �ل�سهاد�ت �لوهمية يف  م�ستويات �لبكالوريو�س ��ملاج�ستري �حتى �لدكتور�ه)50(.
13 - خامتة: 

للرتبية يف د�ل �خلليج  �لتنموي  �لد�ر  �لدر��سة حول  لهذه  �لوقفة �خلتامية  نخل�س،  يف هذه 
�لعربي، �إىل �لقول �إّنه من �ملبكر جد� �أن نتحدث عن حركة تنموية فعالة يف �لعامل �لعربي بعامة 
�يف �خلليج �لعربي على نحو خا�س. لقد �أ��سحنا عرب هذه �لدر��سة �أن �جلهود �لتنموية �حلادثة 
يف هذه �لبلد�ن هي �إجر�ء�ت تفر�سها �سر�رة �حلياة �الجتماعية ��ل�سيا�سية، �ال ميكن ت�سنيفها 
يف  �لبلد�ن  هذه  ل�سعوب  �ال�سرت�تيجية  �لتطلعات  �إىل  يرقى  �ل��ذي  �لتنموي  �لفعل  د�ئ��رة  �سمن 

خمتلف م�سار�ت �حلياة ��لوجود. 
�لتنمية  فاإن  �لبلد�ن،  هذه  تعرفه  �لذي  �لكبري  �لرث�ء  من  �لرغم  �على  �لعربي،  �خلليج  ففي 
غناها  من  �لرغم  على  �لبلد�ن  هذه  �بع�س  �الأ�ىل،  بالدرجة  مايل  �قت�سادي-  نّو  طابع  تاأخذ 
تدخل  �أن  �الأح���و�ل  من  ح��ال  ب��اأي  ت�ستطع  مل  فيها  �لنفطية  �ل���رث��ت  ��ج��ود  �لطبيعية  ب��امل��و�رد 
�لت�سنيفات �لعاملية يف جمال �لتنمية ��لتطوير ��لتنمية �مل�ستد�مة. �من �ملفارقات �لالفتة �أن هذه 
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�لد�ل متخمة باالأزمات �الجتماعية ��لثقافية ��ل�سيا�سية. 
تنف�سل عن  �لبلد�ن  ��لرتبوية يف هذه  �لتعليمية  �الأنظمة  �أن  �لدر��سة  بّينا عرب هذه  لقد 
�مل�سار�ت �لتنموية �لتي تت�سم بالغياب �أي�سا؛ �إذ ال ميكن �حلديث فعليا عن تر�بط ��سرت�تيجي 
�لتنمية  �أن هذه  �فرت��س  على  �لي�س هناك،  غائبة.  م�ستد�مة  �تنمية  قائم  تربوّي  نظام  بني 
موجودة،  �أي �سلة حقيقية بني �ملناهج �لتعليمية ��خلطط �لتنموية �لتي �إن �جدت فهي تّتجه 
�لتنموية  ��ستهالكيا. فاخلطط  تاأخذ طابعا  �لتي  �لتحتية  ��لبنى  �ملال  تنمية يف  �أن تكون  �إىل 
كما �ت�سح لدينا تاأخذ م�سار تنمية يف �ملو�رد �ملالية �هي غري �إنتاجية �ال تاأخذ طابعا تنمويا 

حقيقيا. 
��ّت�سمت  �إن�سايّن،  �سمويّل  بطابع  متّيزت  �إذ�  �إال  حقيقّية  تنمية  تكون  ال  �لتنمية  �أّن  بيّنا  �قد 
بكونها  م�ستد�مة بغائيتها �لثقافية ��الإن�سانية. �هذه �ل�سورة تتناق�س مع �لو�قع �لتنموي يف د�ل 

�خلليج �لعربي ب�سورة عامة. 
هذه  يف  �لرتبوية  �الأنظمة  �أن  �لدر��سة،  لهذه  �لر�جحة  �مل�سامني  على  بناء  نعلن،  �أن  �يجب 
مع  تتجا�ب  معا�سرة  تربية  تكون  �أن  �ال  �ملن�سود،  �لتغيري  ذ�تها  يف  حتّقق  �أن  ت�ستطع  مل  �لبلد�ن 
�حلياة �معطيات �لوجود �الإن�ساين �ملتقدم يف ع�سر �لتقانة ��الإعالم، �إذ  حافظت على �جودها 
�أكرث  �إنتاج  �تعيد  تنتج  تعليمية  �أنظمة  عرب  �أ�هامها  يف  �تغو�س  ما�سيها،  جترّت  تقليدية  كرتبية 

مظاهر �حلياة �الجتماعية تاأزما �تخلفا. 
فالعالقة بني �لرتبية ��لثقافة �لتنموية عالقة �أزمة تعرّب بجالء عن حالة �ختناق ح�ساري؛ الأن 
�بقي  ��لنه�سوية،  �لتنموية  �مل�سار�ت  يعّزز  جديد�  ثقافيا  نظاما  تفر�س  �أن  ت�ستطع  مل  �لرتبية 
�ل�سلبيات  بكل  متخما  نظاما   ��لت�سلط،  �لتلقني  على  �لقائمة  �لتقليدية  م�سار�ته  �سمن  �لتعليم، 
�لثقافية �لقائمة يف �ملجتمع، تلك �ل�سلبيات �لتي تتعلق مبوقف �الإن�سان من �لزمن ��لعمل ��الإبد�ع 

��الإنتاج ��لقوة. 
�أن �لتعليم يف د�ل �خلليج �لعربي يعاين يف خمتلف م�ستوياته، �ي�سّكل نظاما  مما ال�سك فيه 
تربويا حمافظا بامتياز، �إذ يناه�س يف بنيته ���سرت�تيجياته �ممار�ساته منطق �لّتجديد ��ملبادرة 
��البتكار، �يحا�ل �أن ي�سع �لتعليم كله يف د�ئرة �جلمود ��النغالق على �ملا�سي، �ذلك مبا ي�سفيه 
مطلقات  من  ير�سخه  �مبا  ��البتكار  ��لتجديد  للتقدم  �ملنا�ئة  بقيمه  �ملا�سي  على  قد��سة  من 

�م�سلمات م�سادة للعقل ��لعلم ��لعقالنية. 
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�تاأ�سي�سا على ما تقدم ميكن �لقول باأن �لتنمية �حلقيقية غائبة، ��إّن �لتنمية يف د�ل �خلليج 
�الإن�سان يف حقيقة  لقد بقي  �لب�سر،  �لي�ست يف  تنمية يف �حلجر  ُ��سفت مر�ر�، هي  �لعربي، كما 
�الأمر خارج هذه �لتنمية، �هذ� يعني �أن �لتنمية �حلقيقة يجب عليها �ليوم �أن تاأخذ توّجها �إن�سانيا 
��إىل  �إىل م�سار�ت ح�سارية جديدة  بها  ��النتقال  �أجل تطوير هذه �ملجتمعات  �إنتاجيا من  ثقافيا 

نقلة نوعية يف ميد�ن �لتقدم �الإن�ساين ��حل�ساري. 
�من �أجل هذه �لتنمية �مل�ستد�مة �ملن�سودة يجب على هذه �لد�ل �أن ت�سع ��سرت�تيجيات �ساملة 
�إن�سانية ثقافية �إنتاجية فعالة يف عملية بناء �الإن�سان على نحو ثقايف. فالعقليات �ل�سائدة يف هذه 
هذه  بتغيري  تكون  �الأ�ىل  ��خلطوة  �حل�سارّي،  للتقدم  ممانعة  قبلية  تقليدية  عقليات  �ملجتمعات 
جمهز  متطور  فعال  جمعي  عقل  �إىل  حتتاج  �لتي  �لتنمية  طبيعة  تقت�سيه  مبا  �تثويرها،  �لعقليات 
عتبات  على  �ملجتمعات  هذه  ت�سع  �أن  ميكن  �لتي  �حل�سارية  �ملدنية  �لثقافية  �لقيم  من  مبنظومة 

�لتقدم �حلقيقي يف جمال �لتنوير ��لنه�سة ��لتنمية. 
ثورة  �إح��د�ث  من  بد  ال  للتنمية  �ملمانعة  �لتقليدية  �لعقليات  هذه  تفجري  �أج��ل  �من 
حقيقية يف �ملناهج �لرتبوية �ل�سائدة، فتثوير �لعقلية �تطويرها يحتاجان �إىل ثورة تربوية 
توؤمن باجلديد ��لقيم �الإن�سانية �لعقلية ��الأخالقية �لتي ميكن �أن ي�ستند �إليها يف عملية 
�لتطوير. �هذه �لعملية يجب �أن ترت�فق �أي�سا مع ثورة ثقافية يف خمتلف �الجتاهات من 
يتّم هذ�  �أن  �ال ميكن  د�ره �حل�ساري.  �لقادر على ممار�سة  �لفاعل  �الإن�سان  بناء  �أجل 
�بالتايل  �الأ�سل،  �ل�سيا�سية هي  �ملبادرة  �أن  يعني  �سيا�سية فاعلة، �هذ�  باإر�دة  �إال  �الأمر 
مدنية  �عقلية  جديد  �سيا�سي  عقل  من  تنطلق  �أن  يجب  ��لتطوير  ر  �لتح�سّ عملية  فاإن 
حديثة، �هذ� يتطلب �أي�سا �إحد�ث تغيري يف �لعقليات �ل�سيا�سية �لتي ت�سكل �ملنطلق �الأ�ل 
�ل�سيا�سية  �الإر�دة  هذه  تتوفر  �عندما  �ملجتمع،   يف  �ملن�سودة  �لتغيري  لعملية  ��الأخ��ري 
�ملتوهجة بر�ح �لتنوير ميكن �أن تنقدح �سعلة �النطالق �إىل م�سار�ت �إن�سانية جديدة يف 

ميد�ن �الإعمار ��لتطوير. 
�علينا يف هذ� �ملقام �أن نعلن باأنه يجب علينا �أن نتخلى عن �هم �العتقاد باأن �لتغيري �لرتبوي 
مرهون  د�ره��ا  لكن  �أ�سا�سيا،  د�ر�  ت��وؤدي  �لرتبية  نعم،  �ملجتمع،  يف  �لتغيري  الإح��د�ث  يكفي  �حده 
ب�سياق عملية جدلية ديالكتيكية بينها �بني عدد �آخر من �ملتغري�ت �ل�سيا�سية ��الجتماعية. �هذ� 
ذ�ته.  �الآن  يف  �قت�سادية  تربوية  ثقافية  �سيا�سية  تكون  �أن  يجب  ��لتنمية  �لتغيري  عملية  �أن  يعني 
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�نقطة �لبد�ية تكون يف �إر�دة �سيا�سية متنورة ميكنها �أن ت�سعل فتائل �لتغري �تفجر �إمكانات حترير 
�لعقل ��الإن�سان يف �جتاه �لتنمية �مل�ستد�مة �ل�ساملة. 

�قت�سادية  تربوية  ثقافية  �سيا�سية  �الأبعاد:  رباعية  ثورة  �إىل  يحتاج  �ملطلوب  �لتنموي  فالتغيري 
ُتغرّي  �حدها  �لرتبية  باأن  �لقائل  �لوهم  عن  نتخّلى  �أن  علينا  �يجب  �مرت�بطة.  متز�منة  ب�سورة 
�ملجتمع، �علينا �أن ن�سّحح هذ� �لوهم بالقول �إّن  �لرتبية تتغري باملجتمع �تغرّيه يف �الآن نف�سه. �ال 
ميكن تغيري �لرتبية �إال باإر�دة �سيا�سية �جتماعية ثقافية م�ستمرة. �نخل�س من ذلك كّله �إىل �لقول 
فيه  جتتمع  فل�سفي  فكري  طابع  ذ�ت  تنموية  ��سرت�تيجيات  �إىل  حتتاج  �خلليجية  �ملجتمعات  باأن 
يف  �سيا�سي  �جتماعي  �سمويل  رهان  �لتنمية  الأن  ��ملجتمع،  ��لرتبية  ��لثقافة  �ل�سيا�سية  �ملعطيات 

جوهرها. 
باأن  �لت�سنيع،  بعد  ما  مرحلة  �أي  �لقادمة،  �مل�ستقبلية  �حلياة  م�ستقبل  توفلر  �آلفني  ي�سف 
�إن  �لر�تينية.  للمهام  �ملاكينات  �أد�ء  بالتايل  �يتز�يد  �الأفكار،  معاجلة  �إىل  �سين�سرف  �الإن�سان 
تكنولوجيا �لغد ال حتتاج �إىل ماليني �لرجال �سطحّيي �لتعليم �مل�ستعدين للعمل �ملت�سا�ق يف �أعمال 
ال نهائية �لتكر�ر، �ال تتطلب رجاال يتلقون �الأ��مر د�ن طرفة عني )…( بل تتطلب رجاال قادرين 
�جلديدة،  �لبيئات  ��سط  طريقهم  ي�سقو�  �أن  ي�ستطيعون  رج��اال  حا�سمة،  �أحكام  �إ���س��د�ر  على 
�ي�ستطيعون �أن يحدد�� موقع �لعالقات �جلديدة يف �لو�قع �ل�سريع �لتغري، �إنها تتطلب رجاال من 
ذلك �لنوع �لذي ��سفه �س.ب.�سنو باأنهم يحملون �مل�ستقبل يف عظامهم)51(.�إن �لهدف �الأ�ل للتعليم 
ينبغي �أن يكون رفع قدرة �لتكيف لدى �لفرد �أي حتقيق �ل�سرعة ��القت�ساد يف �لقوى �لتي ي�ستطيع 

بها �أن يتكيف مع �لتغري �مل�ستمر)52(.
�إىل  �لعربّي كّله، ال نلك �عيا تربويا، �نفتقد  �لوطن  �لعربي، بل يف  �ليوم يف �خلليج   �نحن 
�لفل�سفة �لرتبوية �لتي توّجه عملية �لتعليم)53(. لذ� فنحن  يف �أم�ّس �حلاجة يف حا�سرنا �لّر�هن “ 
�إىل بناء فل�سفة تربوية ت�سع يف ر�أ�س �هتماماتها �خلر�ج باالإن�سان �لعربي �خلليجي من “فرد” يف 
�لقبيلة �إىل ع�سو يف �ملجتمع �ملدين، �بالعالقات �الجتماعية من عالقات قبيلة �إىل عالقات مدنية 
�ملهمات  بتحقيق  �ليوم  �خلليجية مطالبة  �ملجتمعات  �إن  ��لطائفية”)54(.  �لع�سائرية  �الأطر  تتجا�ز 
�ل�سعبة �لتي تتمثل يف �خلر�ج من دهاليز �لتخلف �إىل عامل �لنور ��حل�سارة عرب عملية تنموية 

�ساملة �م�ستد�مة. 
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Introduction
This research addresses the developmental role of education in the Gulf States from 

a critical sociological perspective. The study focuses on the ambiguous role of 
education in the development process within the context of the social and cultural life.

The study aims to explore the developmental challenges facing the GCC countries 
and to analyze various aspects of the relationship between the educational system in 
these countries and the development process in its various manifestations and 
expressions.

The problematic of the study consists in providing answers to the three following 
questions: 
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The developmental role of education in 
the Arab Gulf States:

Critical approaches in the relationship 
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• Kuwait university- Faculty of education

What is the reality of development in the Arabian Gulf States? What are their 1. 
trends and dimensions? Does this development take its humanitarian and 
comprehensive dimension within a sustainable development path?
Does education in the Arab Gulf exercise its expected and required 2. 
developmental role? Or, on the contrary, it exerts a negative role in the 
development process?
What are the obstacles that prevent education from performing their role in the 3. 
development process?

In response to these questions, the study revealed the following    findings: 
The development takes a purely economic nature in the Gulf States where the 

focus is on financial and economic aspects of the development process.
-Education couldn>t merge the development process actively and effectively in 

addition developmental plans do not take into account the importance of education in 
the development process.

There is a set of cultural and social factors that prevent the effective role of 
education in the development process, particularly the traditional system of cultural 
values that are totally at variance with the educational effectiveness of development. 

The study concluded that there is a need to achieve strategic communication 
between education and development in order to achieve comprehensive advancement 
in these countries.

And finally,   a number of important recommendations were formulated in the light 
of the findings of the study in the area of strategic interaction development in the Gulf 
Cooperation Council (GCC).


