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 عبد الله عبد الدايم مفكرًا
 

                         *أ.د. زلمد الشيخ زتود                  
 **د. زلمد جهاد رتل

        
 الملخص

 
ة تهدف الدراسة الحالية إلى إلقاء الضوء على دور أحد الرواد العرب  في مجال تطوير واقع التربي

في الوطن العربي، ومشروع إيجاد فلسفة تربوية على صعيد الوطن العربي الكبير، ولقد حااول البحا  
تقديم فهم لحياة عبد اهلل عبد الدايم الفكرية لما لهذه الحياة من قابلياة للممذةاة، اماا قاي قابلاة فاي 

 بعض تقاطعاتها وممعطفاتها إلى أن تكتسي تعبيرات تاريخية. 
مهج التاريخي، واعتمد على اساتقراء الماوروث الفكارع لعباد الادايم وتحليلا ، وقاد اتبع البح  الم

 أةاب البح  عن السؤال اآلتي :
 ما مراحل تكوين الفكر التربوع وتطوره عمد المفكر عبد اهلل عبد الدائم؟

اما واستعرض البح  مراحل تكوين فكر عبد الدايم، وأقام ررائا  التربوياة والقومياة، وةهاوده فاي 
 تطوير التربية العربية من خالل مراةعة استراتيجية التربية العربية.

 
 
 
 
 
 
 
 

 سورية. – جامعة دمشق* 
 سورية. -دمشق -** اجلامعة العربية الدولية
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ذـذمقدمة1

حتثل جتربة عبد اهلل عبد الدامي الفكريػة مكاةػة مثمدمػة مػر جتػارب جيػل مػر ادلامفػُت ا الػو ر العػر      
ادلكابػػػدة لجيل المػػػدوة وادلاػػػاؿ ع مػػػا وليمػػػا وتراػػػا ع ػػػم الاوابػػػة الموميػػػة واألماةػػػة الع ميػػػة  هػػ ا اجليػػػل جيػػػل

(  وهو مع أترابػ  ادلامفػُت أرسػوا م مػف الفكػر العػر  ادلعااػر   وما ػوا 6  8002والنزعة اإلةساةية( لالسيد 
ع ػم الػر م مػر الثحػديات ال ػعبة  لوتة تفاعل ألواف احلضارة اليت ينثموف إليها ا فًتة بزوغ النهضة العربيػة 

اليت اعًتضة أمثنا  كاف أل ها النضاؿ مر أجل االةعثاؽ مر ربمػة االتػث ؿ األجنػو  ولناعػة الشػعي الػ ي 
ميثد مب يين  مر احمليط إىل اخل يج بفكرة الوتػدة  ولناعػة هػ مل ادل يػُت أف   ػي الوتػدة والنضػاؿ مػر أج هػا 

فػػػوس هػػػ مل اجلمػػػاهَت احليػػػاة  ولعػػػل الوجػػػ  احلضػػػاري الػػػ ي  ػػػك   هػػػ ا هػػػو جتسػػػيد ليميػػػة عربيػػػة تبعػػػث ا ة
االةبعاث هو زلاولة ادلواجهػة الامافيػة وادلرجعيػة األيديولوجيػة ألمػة مناضػ ة  تث  ػع ألف تناػ  مكاةػاً ذلػا حتػة 
الشػػمي ي يػػق بثػػاريخ ةضػػاذلا وإررهػػا احلضػػاري  ومػػر رتػػم ادلشػػروع الامػػاا النػػاه  هػػ ا ولػػد الفكػػر الًتبػػوي 

لعػػر  احلػػديث الػػ ي ورث وضػػعاً منسػػاوياً يػػث امل بالاػػالوث ادلميػػة لاجلهػػل  والفمػػر  وادلػػرض( فضػػً  عػػر ا
 سل فات سنوات الفمر الع مي والاماا.

وجلسر اذلوة بُت ما وا ة إلي  األمم  وتالنا  رأى مامفو األمة ا النهضة الًتبوية  ريمػا ل اػ ص مػع  
واد  ولد أا ت لضية الًتبية والثع يم عندهم جل اهثمامهم إلدراكهم أمهية توافر الر بة اجلازلة ه مل لدى الر 

ودورمل ا إةماذ األمة. واحلق فإف عبد اهلل عبد الدامي يعد مر ادلؤسسُت لفكر تربوي أاػيل  احليوي ه ا اجملاؿ
 ا تاريخ رواد الفكر العر  احلديث وادلعاار. 

ذـذمشكلةذالبحث2

الًتبيػػػة ا الػػػب د العربيػػػة تعػػػاج ضػػػعفاً ا سلرجااػػػا  فضػػػً  عمػػػا تعاةيػػػ  مػػػر شلػػػا هػػػو  ػػػٍت عػػػر الثنكيػػػد أف 
امثػداد رلعػة اخلػدمات الثع يميػة امثػداداً واسػعاً أفميػا  فالنػاتج ع ػم الػر م مػر مشك ت مر الناتيػة الكميػة  

 تركػة الثنميػة ادلنثير مر ه مل اجلهػود ألػل بكاػَت مػر ادلػنموؿ وادلثولػع  ذلػم أةنػا مػا زلنػا ةعػيف تالػة بػط  ا
االلث ادية والبشرية احلاضنة ل ثنمية اليت ةثمناها  ك لم اذلوة ادلعرفية اليت تعيشها اجملثمعػات العربيػة  فالنػاتج 
ادلعرا العر  مازاؿ ا ج   ع م ل ث  ي ي ا رلرى الع ـو اإلةساةية ليي إال ػ ع م أمهيث  ػ لو سار مبساواة 

ة لثغػػػػَتت ادلعادلػػػػة. تػػػػداعم ذلػػػػ ا الوالػػػػع كاػػػػَت مػػػػر ادلفكػػػػرير والًتبػػػػويُت العػػػػرب  ادلعرفػػػة ا رلػػػػاؿ الع ػػػػـو البحثػػػػ
العثمادهم أف ا الًتبية ت  لكل ما تعاةي  ه مل اجملثمعات  وا ممدمػة هػؤال  ادلنػادير بػدور الًتبيػة ا احلػل  

أف يثحمل اجلميػع مسػؤولياام ادلفكر الًتبوي الرائد عبد اهلل عبد الدامي ػ رزت  اهلل ػ  ولد  رع ا الدعوة إىل  
جتػػامل  حتػػديث الًتبيػػة والثع ػػيم وراػػد مشػػك اا وسػػ بيااا واليػػروؼ احملي ػػة ةػػا والعمػػل ع ػػم تنميػػة اجتاهااػػا 

 وت ويرها ا الو ر العر . 
إف دعوات عبد اهلل عبػد الػدامي باػة ا تضػاعيك الكثػي  والبحػوث  وهػ مل ا رلموعهػا عكسػة فكػرمل 

إف الباتاُت دعثهما الغَتة لثن َت عمل ه ا ادلفكر الًتبوي الميم  ك لم ةدرة البحوث اليت الًتبوي ادلعاار. 
 تناولة ه ا ادلفكر الًتبوي.
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ذـذهدفذالبحثذوتداؤالته3

 ػ  الثعرؼ إىل الفكر الًتبوي والف سفي ال ي ا ف  عبد اهلل عبد الدامي ل ًتبية  وذلم مر ا ؿ 
 اإلجابة عر األسئ ة اآلتية:

 ا ادلراتل اليت تشكل فيها فكر عبد اهلل عبد الدامي الًتبوي  وت ورمل؟م -1
 ما أهم ادل مف ا فكرمل وآرائ   الًتبوية والامافية ا رورة ادلع ومات والغزو الاماا ا ظل العودلة. -2
 المضايا المومية و الًتبوية والامافية اليت تناوذلا ا آرارمل ادلكثوبة ؟ ما أهم -3
ذالبحثذوأدواتهذمصادرـذذ4

 تعد مؤلفات عبد اهلل  عبد الدامي وأفكارمل الًتبوية مراجع البحث احلايل.
ذحدودذالبحثـذذ5

تػػنم م تيػػة  البعػػد الثػػاروي شلػػا يثوجػػي ع ػػم الباتػػث حتديػػدمل وفػػق معػػايَت ادلػػنهج الثػػاروي  وا دراسػػة 
بوية.. وع ي  فيمكر حتديد اإل ار الثاروي الفكر الًتبوي عند عبد اهلل عبد الدامي  بوافها ظاهرة إةساةية وتر 

 وهو يوافق  أوؿ مؤلك ل  بعنواف دروب المومية إىل آار مؤلك ت  نا ع ي . 3591ذل ا البحث مر عاـ  
ذـذأهموةذالبحثذواحلاجةذإلوهذ6

اال ػػ ع ع ػػم م مػػف ف سػػفة تربويػػة عربيػػة جسػػدت اآلرا   الًتبويػػة  مػػر جيػػل الػػرواد الػػ ي تػػراكم عػػ   -
 نُت  وادلنباق  مر فكرة النهضة العربية ذااا  واليت ميكر ت رها بشكل عاـ باالجتاهات اآلتية:الس

 أ ػ اجتامل الثغريي: تم يد الغرب     
 ػ االجتامل الديٍت الس في: ردة فعل حلركة الثغرييب    
 ج ػ االجتامل المومي: دتا ياً مع موجة الموميات ا العامل الغر     

 امل االجثماعي الدميمرا ي لاال ًتاكي(: تنرر بكارؿ ماركي والاورة الب شفية.د ػ االجت    
دتال دراسة فكرةا الًتبوي باجتاهات  ادلاث فة ت ي ة  اخل ات   وال رائق واألساليي واألفكار اليت دتال  -

بويػػة الػػيت مراتػػل ت ػػور هػػ مل ال رائػػق واألسػػاليي واألفكػػار لػػدى جيػػل عبػػد الػػدامي  مػػر اػػ ؿ الكثابػػات الًت 
(. و يعػػد عبػػد الػػدامي 18 35،9أةثجهػػا يػػراع ادلفكػػرير ادلنثمػػُت لثيػػارات واجتاهػػات الفكػػر الًتبػػوي لإ اعيػػل:

واتدا مر أهػم مػر  كػاف  ػغ   الشػا ل تكػوير ةيػاـ تربػوي عػر  لػادر ع ػم حتميػق الثنميػة الشػام ة السػريعة 
ف الػػ ي ميث ػػم المػػيم واالجتاهػػات وادلوالػػك الػػيت والثمػػدـ الع مػػي والثكنولػػوجي اجلػػدير بالع ػػر  وبنػػا  اإلةسػػا

تفجر لدرات الع ا  مر أجل بنا  رلثمع عر  مثمدـ  ومر أجل اوغ مشػروع عػر  لػادر ع ػم توليػد أفػراد 
رلثمع عر  يواج  حتديات العودلة  ومراميها اخلفية ا  مي ا واية أمثنا  وهويثنا اليت ةعثز ةا.رنائية عبد 

 أقمية البح  اجلاةي العمائدي واجلاةي الًتبوي. وتيهر الدامي مزجة  بُت 
 ا النماط اآلتية أيضا: والحاةة إلي 

 س ط عبد الدامي  الضو  ع م الًتبية والثع يم  وأبرز أمهيثها اليت تسثحمها ا تياة الفرد   ا1ا6
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اةياً  مؤسساً ع م أف ادلدرسة واجملثمع واألمة وعد الًتبية مشروعاً  لثكامل  منو اإلةساف جسمياً وعم ياً ووجد
هي  ادلؤسسة االجثماعية والوسي ة الفعالة اليت حتمق مر ا ذلا الثغَتات الامافية واألهداؼ المومية ادلشًتكة  
ذلم بعد أف واك والع  الًتبية العربية وتدد مشك اا  واعوبااا الدائمة  ولاـ بوضع ت ورات  الًتبوية ا 

أمهية الثا يط الًتبوي الع مي البنا  وضرورة الثنمية العربية اليت تعثمد الاورة الع مية  إ ار لومي هادؼ مؤكداً 
( مؤلفاً وضع فيها  ا اات فكرية  ام ة ،1والثكنولوجيا والثحسي ل مسثمبل وا ادلؤلفات اليت تثجاوز ل

ة تعثمػػػد األاػػػالة وت ػػػورات تربويػػػة وف سػػػفية  وال عجػػػي إف كاةػػػة لػػػ   زلػػػاوالت لوضػػػع ف سػػػفة تربويػػػة عربيػػػ
وادلعااػػرة وتناػػ  مػػر ادلاضػػي وتثفػػثف ع ػػم الع ػػر  ولمػػد تب ػػورت هػػ مل احملػػاوالت عػػ  مراجعثػػ   السػػًتاتيجية 

ـ(. وةمػدمل 3559ت وير الًتبية العربية إذ تعد ه مل ادلراجعة  ةم ػة حتػوؿ  كػ ى ا سػَتت  الًتبويػة وف سػفثها ل
 ات  اذلامة بشنف ت بيمها.الع مي الًتبوي دلبادئ ه مل االسًتاتيجية وتواي

إة  واتد مر ادلفكرير ال ير  دعوا إىل وتدة األمة العربية  وبعث دورها وحتميق إةساةيثها  وحتررها  ا2ا6
 مر ربمة االسثعمار والسي رة األجنبية واالسثغ ؿ والثا ك والي م.

اؿ الًتبػػوي وكػػ لم مػػر مػػر اػػ ؿ األعمػػاؿ الػػيت تركهػػا عبػػد الػػدامي تثضػػف جهػػودمل ادلثعػػددة ا اجملػػااا 3ااا6
اػػ ؿ مسػػَتة تياتػػ  ال وي ػػة الػػيت لضػػاها أسػػثاذاً و باتاػػاً ا الثع ػػيم ومسػػؤواًل عػػر ادلعػػارؼ ا تكومػػة ل ػػر 

(  ووزيػػػراً 3560ػػػػ 3595(  ومػػػديراً ل امافػػػة ا سػػػورية ا عهػػػد الوتػػػدة السػػػورية ادل ػػػرية ل3592ػػػػ ،359ل
( وأسػػػثاذاً ل ثا ػػػيط 3566(  ولوزيػػػرا ل ًتبيػػػة عػػػاـ 3561  3568لإلعػػػ ـ لفًتتػػػُت  ووزيػػػرا لإلعػػػ ـ عػػػاـ ل

. ومػػر اػ ؿ عم ػػ  ابػػَتاً 35،8الًتبػوي بػػادلركز اإلل يمػي لثا ػػيط الًتبيػة وإداراػػا ا الػب د العربيػػة  بػَتوت 
د ومديراً دلشروع اليوةسكو لث وير الًتبية ا الب  35،1بادلركز الدميغراا بالماهرة  لالثابع ذليئة األمم ادلثحدة 

ـ ومػػديرا دلشػػروع اليوةسػػكو لث ػػوير الًتبيػػة ا سػػ  نة عمػػاف 3529ػػػ 35،2العربيػػة مبمػػر اليوةسػػكو ببػػاريي 
ـ  وعضوا مراس  35،1ـ   وعضوا ا رل ي أمنا  مركز الدراسات العربية ببَتوت مر عاـ 35،6ػ 35،9

يػق أهػداؼ أمثػ  العربيػة ـ  ولمد جهد مػا ا وسػع  ا سػبيل حتم3558مبجمع ال غة العربية بدمشق مر عاـ 
 وأماةيها الًتبوية والمومية.

يثناوؿ البحث  ا ية عبد الدامي الفكرية والف سفية ومعاجلث  ل مضايا الًتبوية والثع يميػة ا إ ػار  ا 4ا6
مغػػػػاير وةيػػػػرة جديػػػػدة وتدياػػػػة وحت يػػػػل مل تعهػػػػدمل ادلؤسسػػػػات الًتبويػػػػة العربيػػػػة مػػػػر لبػػػػل. وهػػػػ مل النيػػػػرة تثسػػػػم 

ثفكَتلأي تسثغرؽ الوالع الًتبوي ع م امثداد العامل العر (  وبعيداً عر الم رية الضيمة  وه ا بالشمولية ا ال
مػػا ييهػػر ا ادلك ػػك بثحريػػرمل مػػر لػػدف ادلنيمػػة العربيػػة ل ًتبيػػة والامافػػة والع ػػـو  ل ػػث ممػػارف عػػر االجتاهػػات 

 (  3551السائدة ا الوالع الًتبوي ا الب د العربية(  ـ.ع ت  ث  ع ل
 يعد فكر عبد الدامي  و ا يث  الًتبوية والامافية والمومية جز اً مر ذاكرتنا الامافية والعربية   ا5ا6

ولػػد  ػػك ة جػػز اً هامػػاً مػػر دراسػػثنا الًتبويػػة ا الع ػػر احلػػديث مػػر اػػ ؿ دراسػػة  مؤلفاتػػ  وأاػػ ةا مبنهجػػ  
 لًتبوي.الع مي  وع م وج  الثحديد ا رلاالت الث بيمات الًتبوية والثا يط ا
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وع ػػم  ػػرار أترابػػ  مػػر ادلفكػػرير والبػػاتاُت  تػػنرر عبػػد الػػدامي باألفكػػار واآلرا  الًتبويػػة الػػيت فػػاض ةػػا  ااا6ااا6
عبػػالرة الغػػرب  فػػًتجم وأعػػاد اػػيا ة  مػػاهو موافػػق حلاجػػات الًتبيػػة العربيػػة وأهػػدافها مػػر اػػ ؿ تررتػػة بعػػ  

روفنػػا وأوضػػاعنا العربيػػة  كػػل ذلػػم يػػدفعنا إىل إةعػػاـ ادل ػػادر الًتبويػػة الفرةسػػية واإلةك يزيػػة  وأاػػ  مػػا ي ئػػم ظ
النيػػر مبػػا ا فػػ  هػػ ا ادلفكػػر الًتبػػوي  ذو االجتػػامل المػػومي   كمػػا تيهػػر ضػػرورة البحػػث وأمهيػػة رعايػػة فكػػر هػػ ا 

( عاماً ا البحث والثنليك  وتيهر احلاجة إىل دراسة ه ا الفكر مر جواةب  90ادلر  ال ي لضم أكار مر ل
تضمنها وذلم ل  ة ه ا الفكر وارتباط مع يات  باألةيمة الًتبويػة والامافيػة السػائدة ا رلثمعنػا ادلثعددة اليت 

 العر  ا الولة احلاضر.
تثضف أف أمهية ه ا البحث مر ا ؿ تاجاتنا الًتبوية والامافية ذلػ مل الدراسػات  مػر أجػل تناػيل  ا7ا6

الث ػػدي الامافيػػة واالجثماعيػػة الػػيت أدا هػػا ادلفكػػروف  فكرةػػا الامػػاا والًتبػػوي العػػر  وتمويثػػ  ومعرفػػة موالػػك
العػػرب ا مواجهػػة الثحػػديات الػػيت تواجهنػػا  و هػػ مل ادلعرفػػة تسػػاعدةا كاػػَتاً ا تػػل بعػػ  مشػػك تنا الًتبويػػة 

.  والامافية اليت ةعيشها اليـو
لعربيػة ادلعااػرة. ا لمد اسث اع عبد الدامي أف ينب  إىل مػوا ر الم ػور الامػاا واحلضػاري ا النهضػة ا8ا 6

تنكيدمل أمهية المضايا السياسية والفكرية ا عادلنا ادلعاار وتفعي   لدور احلضارات والامافات لبنػا  فضً  عر 
 اجملثمع اإلةساج اجلديد ال ي ينعم بالس ـ.

ذـذمنهجذالبحثذ7

اتث ا رتع مع ومات  يثبع البحث احلايل ادلنهج الثاروي ذلم ألف ه ا ادلنهج هو ال ريق ال ي يثبع  الب
عػػر األتػػداث واحلمػػائق ادلاضػػية  وا فح ػػها وةمػػدها وحت ي هػػا  والثنكػػد مػػر اػػحثها  وا عرضػػها وترتيبهػػا 
وتنييمهػػا وتفسػػَتها واسػػثا ص الثعميمػػات والنثػػائج العامػػة منهػػا والػػيت التمػػك فائػػداا ع ػػم فهػػم أتػػداث 

شػػػك ت اجلاريػػػة وا توجيػػػ  الثا ػػػيط ل مسػػػثمبل. ادلاضػػػي بػػػل تثعػػػدامل إىل ادلسػػػاعدة ا تفسػػػَت األتػػػداث وادل
 ( 35،9لالشيباج  

وإذ يعثمد البحث احلايل ادلنهج الثاروي دلناسبة ادلوضوع ذل ا ادلنهج  ويعرؼ البحث الثاروي أة  "عم ية 
منيمػػػة وموضػػػوعية ا الكثشػػػاؼ األدلػػػة وحتديػػػدها وتمييمهػػػا  والػػػربط بينهػػػا مػػػر أجػػػل إربػػػات تمػػػائق معينػػػة  

ج منها باسثنثاجات تثع ق بنتداث جرت ا ادلاضي. إة  عمل يثم بروح الثم ي النالد إلعادة البنا   واخلرو 
 (.0،  3550وامم ليحمق عرضاً أمينا لع ر مضم"  لكوهُت  وماةيوف 

ولد جلنةا إىل ال ريمة اليت حيدد فيها بع  المضايا واالجتاهات الًتبوية لنعاجل كل واتدة منها ع م تدة  
روؼ اليت ولدت فيها ومراتل ت ورها. وهػ مل ال ريمػة تسػمم  ريمػة احملػاور أيضػاً ألف ادلوضػوعات تثاػ  والي

 (.8،-3،: ص800ية توذلا ل عيمة سعيد: بوافها زلاور تسثم ي احلمائق الثارو
ذ

ذـذماذمراحلذتكوينذالفكرذالرتبويذوتطورهذعندذاملفكرذعبدذاهللذعبدذالدائم؟ذ1ذـذ7

 يريد مراتل الثكوير الفكري لدى الدامي أف ينير ا اجملاالت اآلتية :ميكر ل باتث ال ي 
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ذـذالدريةذالذاتية1ـ1ـ7

ذكوينذفكرهذالرتبويذوتطورهذوتتضمن:ـذمراحلذت2ـ1ـ7

 (.3562-3591ادلرت ة األوىل ودتثد مر سنة لا 1ا2ا1ا7
 (.3520-3562ادلرت ة الااةية ودتثد مر سنة ل ا2ا2ا1ا7
 (.8002-3520الاة ودتثد مر سنة لادلرت ة الا ا3ا2ا1ا7

ذـذاجلانبذالشخصيذالفكريذويشملذماذيأتي:ذ2ذـذ7

ذذ(1التارخيية:ذ)انظرذامللحقذرقمذذـذالدرية1ـ2ـ7

ذ(.1ـذذمؤلفاتهذالفكريةذوالرتبويةذوالقومية.....ذ)انظرذامللحقذرقمذذ3ذـذ7

ذمراحلذتكوينذفكرهذالرتبويذوتطورهـذذ4ذـذ7

وأفكػػارمل  ـ وتثضػػمر آرا مل3562-3591مػػر سػػنة  ثػػد كمػػا مػػر  معنػػا: ودتالمرحلااة الولااى -7-4-1
 المومية والًتبوية ا المضايا العربية والًتبوية   وهي اآلتية:

 المومية.                      المضايا   -
 .المضايا الًتبوية -
ذالقضاواذالقوموةذ-7-4-1-1

ورها إىل الًتاث العػر  واإلسػ مي ويولػد ةارهػا بدأ عبد الدامي مع أبنا  جي   ا عم ية بنا  رمافة دتثد ج 
ات اذلا احلي بامافة الع ر احلديث وبنا  ت ور مثكامل ل كياف العر  ادلوتد احلر العادؿ ادلثمدـ  ولد جت م 

  وتث ػدر  3569ػػ،359إسهام  ه ا ا كثب  المومية بوج  اػاص الػيت عمػع أمههػا كثػاب األعمػاؿ الموميػة 
موضػػػوع  الوتػػػدة العربيػػػة وال بيعػػػة الػػػيت تثح ػػػم ةػػػا  الموميػػػة العربيػػػة  وع لثهػػػا باإلةسػػػاةية المضػػػايا الموميػػػة  

والعادليػػػة والشػػػيوعية والدميمرا يػػػة  مولػػػع ال ػػػدارة ا اهثماماتػػػ  الموميػػػة لعبػػػد الػػػدامي  اال ػػػًتاكية والدميمرا يػػػة 
تػػػػػدة العربيػػػػػة إىل الوتػػػػػدة ( وتاجػػػػػة الو 1: 3560( لعبػػػػػد الػػػػػدامي  آرا  ا الموميػػػػػة والشػػػػػيوعية  8 3568:

السياسػػػية وااللث ػػػادية واالجثماعيػػػة والامافيػػػة  ويػػػ ز عبػػػد الػػػدامي  أمهيػػػة العن ػػػر اإلةسػػػاج والثفاعػػػل اإلعػػػا  
الدامي ع م  لضية هامة وهي لضية  عبد اخلّ ؽ لكل أمة وأمهية أف يكوف ذلا إمياف ةدؼ والامة ب   لمد ركز 

  3595هنضة وزلرؾ كل توتر اجثماعي لعبد الدامي  المومية واإلةساةية:الوعي الفكري إذ يعدمل  أساس كل 
( ويؤكػػد ا توجهاتػػ  الًتبويػػة الموميػػة ضػػرورة االهثمػػاـ ،6: 35،1( لعبػػد الػػدامي  الػػو ر العػػر  والاػػورة  28

ة الشػيوخ بال غة العربية الف حم والعنايػة بػالًتاث العػر  اإلسػ مي ولػيم األمػة ورمافثهػا  واالسػثفادة مػر اػ  
( لعبػد الػدامي  منبعػا األاػ ؽ 9: 3568ورعايثهم مػر لبػل اجملثمػع ألهنػم مي كػوف ذاكػرة اجملثمػع لعبػد الػدامي

 (.69: 3521والدير  
يػرى عبػػد الػػدامي أف مػر واجػػي الًتبيػػة الموميػػة أف تكػوف ةيػػرة الشػػبيبة ا تعػػام هم مػع ادلاضػػي مػػر اػػ ؿ 

 اآلم:
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 هو ابر أمث  وترارها.  إف اإلةساف أواًل ولبل كل  ي  -1
 يثوال الفرد عر  ريق إدراك  لثارو  إىل فهم ذات . -2
إف الثمجيد ل ماضي أمر لاار  إذ عي النير إىل ه ا ادلاضي ةيرة ع مية ف  ينا  ادلاضي كامل  -3

يػػة  ألف معنػػامل لػػدى الشػػبي   وال ي ػػبف  الػػة تميميػػة تغػػ يهم باسػػثمرار إال إذا ةيػػروا إليػػ  ا تميمثػػ  الثارو
(  لعبػػػد الػػػدامي  6اإلدراؾ الع مػػػي الػػػواعي دومػػػاً أسػػػاس كػػػل إميػػػاف لعبػػػد الػػػدامي  اجليػػػل العػػػر  اجلديػػػد :ص

 (. 33ػ 35،1(  لعبد الدامي الو ر العر  والاورة  ،3اال ًتاكية والدميمرا ية ػ ص
وا تياام وعم هم لمضايا  مر أهم ادلشثغ ُت بالفكر المومي العر  شلر ة ر ميعد ادلفكر عبد اهلل عبد الدا

 .أمثهم
 الفكريػػة تػػث امل كمػػا عػػ  عػػر ةفسػػ  اػػ ؿ تفػػل تكرميػػ  مبكثبػػة ميجتربػػة الػػدكثور عبػػد اهلل عبػػد الػػداإف 

الػو ر العػر   جتربػة جيػل مػر ادلامفػُت ا هي 8001 الرابع والعشرير مر  هر ةيساف عاـ األسد الو نية ا
تثعاةق والًتاث الاماا واحلضاري العر   الثزود بالامافة اليت  اوالأترص ع م حتميق م  بُت مثكام ُت تبديا 

مهػـو  اػر هػو الغػوص امػر اآلداب والفنوف الغربية المدمية واحلدياػة واألا  مر  ىت الع ـو واآلأس مي و واإل
 لامػػة و ػػر عػػر إجػػل جتػػاوز ذلػػم الثا ػػك ومػػر أجػػل أمػػة العربيػػة والعمػػل بػػالفكر والنضػػاؿ مػػر اجملثمػػع واأل

   مة العربية وسائر  عوب العامل.موتد وتديث ومثكامل يرفد بع ائ  األ
 إىلعم يػة بنػا  رمافػة اجليػل الػيت دتثػد جػػ ورها   مػع أبنػا  جي ػ  ااميأسػهم ادلفكػر الراتػل عبػد الػدوهكػ ا 

 ر العر  س مي ويولد ةارها ات اذلا احلي بامافة الع ر احلديث مث بنا  ت ور مثكامل ل و الًتاث العر  واإل
 مههػا كثػابأعمػع  الػيتكثب  المومية بوجػ  اػاص   سهام  ه ا اإ ادلرجو ادلوتد احلر العادؿ ادلثمدـ ولد جت م

   /.3569/،359عماؿ المومية /األ

تربط  مؤلفات  الًتبوية اليت ربعينيات مر المرف ادلاضي ال ي جت م اواسثمر ا ةضال  المومي من  أوائل األ
تنمية تمة وبُت حتميق  أيةساف بواف  زلور زلورمل الًتبية وبنا  اإل ُت ت وير الو ر العر  ت ويراً ب وريماً  رب اً 

 ػار الوجػود إ الع م وادلعرفة ا ي بنا  احلياة المومية ومػاداـ العمػل ا الوجود المومي ادلثمدـ ماداـ الثمدـ ا
   ل ثمدـ واحلدارة. اً ساسيأ اً  ر بوافة المومي ادلثكامل 

ي ا وة أل رلاؿ الامافة والفكر المومي والًتبية ييل من  ماً  ف ما عمل ع ي  و رس  اأ ميى عبد الداوير 
تداث وتغَت ع م الر م مر مرور الزمر واأل اادلة ع م  ريق بنا  احلياة العربية الغنية الموية ادلثمدمة المادرة

 ((. 3اةير ادل حق رلم ل لفكريةهم مؤلفات  المومية واأ) .الو ر العر  وضاع السياسية ااأل
برزت عند عبد الدامي ا أفكارمل الًتبوية ا ؿ ه مل ادلرت ة ادلوضوعات  القضاياذالرتبوية:ذ-7-4-1-2
 اآلتية:
 الثا يط الًتبوي. -3 
 الًتبية العامة. -8 
 ا التخطيط التربوع1ا2ا1ا4ا7
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 الثع يمية معرفاً ة ا الثا يط :أة  النيرة  ا دراسة لكثاب  الثا يط الًتبوي ينبهنا إىل  مسنلة السياسة
 الشام ة ادلثكام ة إىل مشك ت الًتبية رتيعها  وهو ك لم رسم ل سياسة الثع يمية

ا كػػل اػػورها ر ػػاً عػػي أف يسػػثند إىل إتا ػػة  ػػام ة بنوضػػاع الب ػػد السػػكاةية وأوضػػاع ال الػػة العام ػػة 
(. ،  3563:لػػػدامي الثا يط اال ػػػًتاكي المػػػومياً لعبػػػد اواألوضػػػاع االلث ػػػادية والًتبويػػػة واالجثماعيػػػة أيضػػػ

يػػربط بػػُت الف سػػفة والثا ػػيط الًتبػػوي و يػػرى ضػػرورة أف يؤكػػد ادلا ػػط الًتبػػوي بعػػد أف حيػػيط بف سػػفة ب ػػدمل 
االجثماعيػػة والسياسػػية  و معرفثػػ  بنتوالػػ  السػػكاةية وااللث ػػادية واالجثماعيػػة  ويعػػرؼ كػػ لم ةيػػاـ الًتبيػػة 

ئق ةيم الًتبية وع ي  أف يسثهدي باإلت ا   ويؤكد أمهية دور الثا يط الًتبوي  وأة  يمع السائد عندمل ودلا
ا الم ػػي مػػر ةشػػاط اجملثمػػع ك ػػ  وا عم يػػة الثنميػػة ألةػػ  أداة الثنميػػة ووسػػي ثها األساسػػية  وهػػو احملػػرؾ لشػػىت 

 (.،ػ 1ػ 3566جواةبها لعبد الدامي  الثا يط الًتبوي 
 مةا التربية العا2ا2ا1ا4ا7

 الدامي عر األسباب ورا  دراسة تاريخ الًتبية العربية  وما مسو ات دراسثها ؟عبد يثسا ؿ 
الدامي الدارسُت والباتاُت ا رلاؿ الًتبية العربية بضرورة االهثماـ بدراسة تاريخ الفكر الًتبوي عبد يواي 

  ؿ هاجسُت:مبزيد مر الثعمق والثاميك  ويؤكد أف العناية بثاريخ الًتبية ينبع مر ا
: ت ور الفكر الًتبوي لكػل مػر أراد أف يفهػم األةيػار واالجتاهػات الًتبويػة والػنيم الػيت تعػيف اليػـو الول

ألهنا وليدة سلاض تاروي وت ور فكري  ويل وجتربة إةساةية بعيدة اجل ور وهي حتمل دوماً وأبداً  كل اإلةا  
لػيي هنػاؾ ا رلػاؿ الًتبيػة ا ػق مػر عػدـ أو ابثػداع مػر ال ي ولدت في  من  المدمي وتعبق برائحث  و عمػ  و 

فػػراغ بػػل األمػػر أواًل وأاػػَتاً أمػػر مػػًتاكم عػػ  الزمػػاف وجهػػد مواػػوؿ ع ػػم شلػػر األيػػاـ لعبػػد الػػدامي  الًتبيػػة عػػ  
 (.1-1: 35،1الثاريخ :

منا ه مل رػورة يدعوةا إىل الًتيث عند مراجعة تاريخ الًتبية مر جديد أي أةنا ةشهد ا أيا الثانيواذلاجي 
 . تربوية ج رية  حتاوؿ ل مرة األوىل ا الثاريخ أف تعيد النير ا إرث الًتبية ك ػ  مػر ألػدـ الع ػور تػىت اليػـو
وةسنؿ ل مرة األوىل عر  كل آار ل ًتبية  َت الشكل ادلدرسي الػ ي عرفثػ  تػىت اليػـو لعبػد الػدامي  آرا  ا 

 ؟لماذا نهتم بأسس التربيةر : (. السؤاؿ اآلا2: 3560المومية واال ًتاكية  
إذ  يعػػرؼ الًتبيػػة وموضػػوعااا واحلػػديث   تربويػػاً  ا كثػػاب لالًتبيػػة العامػػة( ؿ لأوبػػَت( يػػًتجم الػػدامي  فكػػراً 

عنهػػػػا وعػػػػػر الف سػػػػفات ادلاث فػػػػػة الػػػػيت تثجػػػػػاذب ميػػػػداف الًتبيػػػػػة وع ػػػػم رأسػػػػػها الف سػػػػفة ال بيعيػػػػػة والف سػػػػػفة 
تمـو ع يها الًتبية مر أسي بيولوجية واجثماعية وةفسية  وال يمك  االجثماعية مث يعرض األسي الع مية اليت

دورهػػا ا عم يػػة الًتبيػػة   الػػدامي عنػػد تررتػػة احملػػًتؼ  بػػل يثبػػٌت مػػا يًترتػػ  فيمػػدـ هػػ مل األفكػػار  موضػػحاً عبػػد 
ُت الًتبية : دور ادلدرسة ا احلياة ألف هناؾ و ائج لوية تربط ما بُت  ادلدرسة واحلياة  وع لة ضرورية بوأمهها
 (.1-8: رية لعبد الدامي  الًتبية العامةواحل

ذ(1981-1968ثانوة:ذومتتدذمنذسنةذ)ادلرحلةذالذ-7-4-2
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الدامي لضايا تربوية هامة يغرؼ مر معُت  ا ت  وجتربث  الًتبويػة وكػ لم مػر اػ ؿ عم ػ  عبد ولد تناوؿ 
ربويػػة أجنبيػػة  وتررتثػػ  ل كاػػَت مػػر هػػ مل وإ ػػراف  ع ػػم مسػػؤوليات تربويػػة مهمػػة  ومػػا ا  ػػع ع يػػ  مػػر م ػػادر ت
 ادل ادر وتوظيفها ا ادمة الًتبية العربية وه مل ادلوضوعات هي: 

إف الًتبية ما تزاؿ لاارة إىل تػد كبػَت مػر بنيثهػا الثم يديػة منػ  آالؼ السػنُت والثجديػد الػ ي حتدرػ   -أ 
 اوزها وال عرب الًتبية الثجريبية.ا بع   رائمها ُتدد ا إ ار البنية ال يثعداها وال حياوؿ أف يثج

 تاريخ الًتبية. -ب
 الاورة الثكنولوجية. - ج

الدامي أمهية أف تنا  الًتبية دورهػا وأف توجػ  ادلزيػد مػر العنايػة ل بحػث الع مػي مػر أجػل حتميػق عبد يؤكد 
عػوز مسػػ  ال الػ يرػورة ا وسػائ ها و رائمهػا أف يسػػنؿ عػر معناهػا وليمثهػا فكػػاف ضػرباً مػر الكيػاف ادلمػػدس 

 (.2-، 35،8لالًتبية الثجريبية  عبد الدامي 
الدامي أف يربط رب اً ع مياً بُت الاورة الع مية والثمدـ الثكنولوجي مػر جهػة  والًتبيػة مػر جهػة عبد تاوؿ 
(. وأهم ما ساعد ع م ذلم هو تمدـ العمػوؿ اإللكًتوةيػة ،352ػ19لالفكر الًتبوي العر  احلديث: أارى 

جيل وب و ها اليـو جي ها الرابع وحتمل لدراً مر الث ور ألهنا أداة رائعة مر أدوات الثنبؤ والثحسي جي ً بعد 
وال تثولػػػك هػػػ مل الدراسػػػات  ادلسػػػثمب ية عنػػػد تػػػد الثنبػػػؤ بادلسػػػثمبل فحسػػػي ع ػػػم ضػػػو  تاجػػػات اجتاهػػػات 

أف ضلممػ  مػر مكثشػفات ادلاضي واحلاضر بل يعنيهػا أف تػؤرر وتفعػل وترينػا ادلسػثمبل واحلكػم ع يػ  ومػا ميكػر 
ع مية وتمنية ألدر ع م فهم مسثمب ها واحلكم ع ي  وما ميكػر أف ضلممػ  مػر مكثشػفات ع ميػة وتمنيػة هائ ػة 
وعمػػا تيسػػرمل لإلةسػػاف مػػر لػػوى و الػػات جديػػدة وتكشػػك مػػر جهػػة راةيػػة مػػا سػػيثوالد اػػ ؿ ذلػػم ك ػػ  مػػر 

 (.،1ػ 16 3552:رة إةساةيةوالامافة ا بنا  تضا مشك ت ومعض ت إةساةية لدور الًتبية
ذ(2111-1981ادلرحلةذالثالثة:ذومتتدذمنذسنةذ)ذ-3ذ-7-4

دليػة وكاةػة توؿ رت ة لضػايا تربويػة عربيػة وعا دلرت ة ركّز ع م رت ة مر األفكار الًتبوية دتحورتا ه مل ا
 :ت م ادلوضوعات كاآلم

 الثجديد الًتبوي. -3
 الًتبية العربية. - 8
 ال اتية.الامافة العربية  - 1
 ف سفة الًتبية العربية. - 1
 مراجعة اسًتاتيجية ت وير الًتبية العربية. - 9
 دور الًتبية والامافة ا بنا  تضارة إةساةية. - 6
ذالتجدودذالرتبويذ-1-ذ3ذ-ذ7-4

داً  الػػي بالثجديػػد ا الًتبيػػة بن رهػػا وبنيثهػػا الػػيت مل تثغػػَت منػػ  مئػػات السػػنُت  فػػ  يعػػدو أف يكػػوف جتديػػ
: دلاذا مل تمو النيريات الًتبوية اجملػددة ع ػم  زاراػا وب  ثهػا ع ػم أف تثسػرب اسثحيا . ويثسا ؿ الدامي ع م
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إىل والع احلياة ادلدرسية لثغَتها وخت مها ا ماً جديداً ودلاذا ه ا الثباير ال ارخ بُت ما يػدعم بنيريػات الًتبيػة 
ا الوالػػع لاجلمػػود والثجديػػد ا الًتبيػػة ادلدرسػػية عبد احلدياػػة ع ػػم ااػػث ؼ أ ػػكاذلا وبػػُت مػػا هػػو لػػائم فعػػً  

 (.1-8 3523الدامي :
ذالرتبوةذالعربوةذ-2ذ-3-ذ4-ذ7

وبالر م مر الثوسػع اذلائػل والث ػور الػ ي أاػاب ادلؤسسػات الًتبويػة العربيػة فإهنػا ا مػة لنػا أزمػة تربويػة  
 تثضف ه مل األزمة ا رأي مفكرةا الًتبوي األسباب اآلتية:

 لعوامل السكاةية.أ ػ ا  
 ب ػ العوامل االلث ادية.

 ج ػ العوامل الًتبوية.  
 (80 3521د ػ العوامل االجثماعية لعبد الدامي  الًتبية ا الب د العربية : 
ذالثقافةذالعربوةذالذاتوةذ-3ذ-ذ3ذ-ذ4ذ-7

سػبيل إىل بنػا  ادلسػثمبل ع م مسنلة الامافة وع لثها بالًتبية ويعثمد أف بنا  الامافة بنا  جديػداً هػو ال ركز
الػدامي عبػد (. وحيدد أبرز السمات الامافيػة السػائدة ا العػامل اليػـو فيجم هػا 38 3528العر  لعبد الدامي :

مبا ي ي: اةمساـ العامل بُت ما هو سياسي وما هو الث ادي وما هو اجثمػاعي ورمػاا بسػبي عودلػة االلث ػاد 
ة الػػػػيت تشػػػػهدها اجملثمعػػػػات اإلةسػػػػاةية بسػػػػبي العودلػػػػة  وكػػػػ لم وعودلػػػػة وسػػػػائل االت ػػػػاؿ  الثحػػػػوالت السػػػػريع

إضعاؼ الدولة المومية  وتم مل دور الدولة وترية السوؽ وعدـ تدال الدولة. وه مل الث ورات العادلية لادت 
 الدامي أزمة الامافة العربية اإلس مية بادل تيات اآلتية: عبد إىل أزمة الامافة العربية اإلس مية. ولد  امل 

أ ػ مل تػنجف الامافػة العربيػة اإلسػ مية منػ  أكاػر مػر لػرف ا اػنع تػدارثها وا وضػع األسػي السػ يمة   
 ذل مل احلدارة.

ب ػ الامافة العربية اإلس مية مر أعرؽ رمافات العامل وه مل العرالة اليت منحثها الموة والبما  ولكنػ  كاػَتاً  
 يد.ما تكوف عبئاً رميً  معرلً  ل ثجديد والثجو 

ػ ينثسي ازدهار الامافة العربية اإلس مية إىل ماضيها البعيد....وه مل احلميمة خت ق ةوعاً مر االةثما   ج  
 ادلاضوي والنزعة ادلاضوية في ف الثجديد ا إ ارها أاعي منااًل.

 ادلشاركة اجلماهَتية ا بنا  الامافة العربية احلدياة ادلرجوة ما تزاؿ زلدودة جداً. ػد   
 مل تكر زلاوالت حتديث ه مل الامافة ا معيم األتياف اة  لاً مر داا ها. -هػ  
ػػػػػ تػػػػؤدي عودلػػػػة االلث ػػػػاد وادلػػػػاؿ واالت ػػػػاؿ إىل هجمػػػػة  رسػػػػة ع ػػػػم اخل واػػػػيات ال اتيػػػػة ل شػػػػعوب  و  

 (.،1 3528والسيما الشعي العر  اإلس مي لعبد الدامي: 
ذفلدفةذالرتبوةذالعربوةذ-7-4-3-4

ف سػػفة تربويػػة عربيػػة(  ماهيػػة الف سػػفة العربيػػة وأسػػباب احلاجػػة إىل ف سػػفة تربويػػة عربيػػة  وضػػف كثابػػ  لضلػػو
وادل الػػي الًتبويػػة الػػيت ضلػػاوؿ إعادهػػا ويػػ ز الػػدامي هػػ مل احلاجػػة بمولػػ : إف أي  ػػث ا الًتبيػػة وا ممومػػات 
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مل تر ػػدمل وتسػػبم   ل  ريمػػ  ويسػػَت ع ػػم  ػػَت هػػدى إفة مػػر منػػاهج و رائػػق وبػػٌت وسػػواها يضػػالعم يػػة الًتبويػػ
 الدامي:عبد اإلجابة عر الثساؤالت أما ادل رات لف سفة تربوية عربية فمنها كما عددها 

 أ ػ أزمة  تياة العر  رت ة وأسباةا.  
 ب ػ الث  ع إىل مسثمبل جديد.

ف سػفثها الدامي منالشة ادلوضوع ب رح السؤاؿ اآلم: كيك ةفهم ف سػفة الًتبيػة؟ ومػا دور الًتبيػة و عبد بدأ 
ا تغيَت اجملثمع؟ وهل تمػوى الًتبيػة ع ػم تكػوير النا ػئة؟ هػل الًتبيػة لػادرة ع ػم تغيػَت اجملثمػع؟ مث عػاجل رت ػة 
مػػػر ادل ػػػ  حات اخلااػػػة بالف سػػػفة والعم يػػػة الًتبويػػػة وهػػػي :  ف سػػػفة الًتبيػػػة  النيريػػػة الًتبويػػػة  اإليػػػديولوجيا 

ة ا السياسػػات واالسػػًتاتيجيات واخل ػػط ولػػد أرجػػع عبػػد الًتبويػػة  الغايػػات مػػع توضػػيف  مولػػع ف سػػفة الًتبيػػ
 ػ الوالع العر . 8ػ الوالع العادلي.3الدامي من  مات الف سفة الًتبوية العربية إىل ما ي ي: 

 أما ادلن  مات العامة ل ف سفة الًتبوية ومماادها فهي:
 أ ػ الف سفة الًتبوية ال حيددها البحث النيري بل الوالع احلي ادلعاش.

 ب ػ  ايات الًتبية ليسة رابثة وهنائية.
 ج ػ ال ابع اإلجرائي ل غايات الًتبوية.

أمػػا معػػامل الف سػػفة الًتبويػػة العربيػػة فثثج ػػم ا  ائفػػة مػػر المػػيم واآلداب والعػػادات اإلعابيػػة الػػيت دا ػػة  
 (.369  3553وتداال الامافة العربية اإلس مية لضلو ف سفة تربوية عربية  

ذمراجعةذاسرتاتوجوةذتطوورذالرتبوةذالعربوةذ-ذ5ذ-ذ3ذ-4-ذ7

اب ػواك عبػد الػدامي مػا جػا  ا االسػًتاتيجية ا ت ػديرمل لثمريػر مراجعثهػا أف المػارئ يشػعر أةػ  أمػاـ كثػ
ب  ادلؤدترات اسثا ص ما تزار  أمهيةا م  ويؤكد جامع ا الًتبية حي ي كل ما عي أف تكوف ع ي  الًتبية ادل

ية بع  ادلبادئ واألسي الًتبوية اجلديدة اليت عػدر أف تناػ  ةػا كػل تربيػة فعالػة ةاجعػة ل...( مر تنكيد أمه
لاجملثمػع ادلػثع م ػ تنويػع البػٌت الًتبويػة ػ مروةػة السػ م الثع يمػي ػ ادلروةػة ا تػدفق ادلع مػُت ػ الثنويػع ا الًتبيػة ػ 

  3559يم ادلفثوح ػ اخل..( لمراجعة االسػًتاتيجية  الثع يم األساسي ػ الًتبية ادلسثدمية ػ الثع يم ادلثناوب والثع 
2.) 

ليكػوف دلػيً  تربويػاً  35،5ركز عبد الدامي مبراجعة تمرير اسًتاتيجية ت وير الًتبية العربية ال ي وضػع عػاـ 
ل مهثمُت والمائمُت ع م العم ية الًتبوية مبيناً م تياتػ  وآرا مل ص ػوص ت ػوير هػ ا الثمريػر  و تػوؿ الوالػع 

عػػػػػر  تاضػػػػػراً ومسػػػػػثمبً  واةعكاسػػػػػات  ع ػػػػػم الوالػػػػػع العػػػػػر  وت  عاتػػػػػ . مث الوالػػػػػع العػػػػػر  تاضػػػػػراً ومسػػػػػثمبً  ال
واةعكاسػػات  ع ػػم مسػػَتة الًتبيػػة مث وضػػف والػػع الًتبيػػة ا الػػو ر العػػر  ومشػػك ت   وسػػبل معاجلثهػػا ا ضػػو  

سػػػبل إةمػػػاذ االسػػػًتاتيجية والػػػيت (. موضػػػحاً آرا مل الػػػيت دتاػػػل 59  3559عنااػػػر االسػػػًتاتيجية لعبػػػد الػػػدامي:
 تثج م باألفكار ادلمًتتة اآلتية:

 االسثفادة مر مروةة اسًتاتيجية الًتبية ا ؿ الث بيق العم ي. ا1
 ب ؿ اجلهود الم رية ووضع احل وؿ والسبل لثحميمها ا كل األل ار العربية. ا2
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كة ومػر اػ ؿ ادلنيمػات الموميػة واإلل يميػة الثعػاوف بػُت األل ػار العربيػة وتوتيػد اجلهػود الًتبويػة ادلشػًت  ا3
 العربية وعر  ريق اجلامعة العربية.

إةشا  اندوؽ عر  لثمويل ادلشروعات األساسية والشام ة اليت ي عي دتوي ها مر لبػل كػل ل ػر مػر  ا4
 األل ار العربية ع م اةفراد.

ا ػػيط الًتبػػوي وتمنياتػػ  و رائمػػ  ا حتػػديث اإلدارة الًتبويػػة وإعػػداد العػػام ُت فيهػػا وت ػػوير مفػػاهيم الث ااا5
ضػػو  تغػػَت ةيػػاـ الًتبيػػػة وتغػػَت تاجػػات المػػػوى العام ػػة ودعػػم البػػٌت الماعديػػػة ل بحػػوث والثجديػػدات الًتبويػػػة 

 وخت يمل األمواؿ ال زمة لثنفي  اسًتاتيجية الًتبية وحتميق ت وير الثع يم.
دلسػػػثوى مػػػر أجػػػل مثابعػػػة إةمػػػاذ حيسػػػر وضػػػع ا ػػػة زمنيػػػة جلم ػػػة النشػػػا ات الػػػيت سػػػثمـو ع ػػػم هػػػ ا ا اااا6

 االسًتاتيجية وت ليل العمبات أمامها.
ويث  ػػػي ت بيػػػق االسػػػًتاتيجية جهػػػداً لوميػػػاً مشػػػًتكاً تثػػػوالمل ادلنيمػػػة العربيػػػة مػػػر أجػػػل احلػػػوار والثفاعػػػل  اااا7

 (.359: ص85والثواال بُت ادلؤسسات واجملالي وادلراكز الثابعة جلامعة الدوؿ العربية ل
ذذبنا ذحضار ذإندانوةرذالرتبوةذوالثقافةذيفدوذ-6ذ-ذ3ذ-ذ4ذ-7

 يؤكد عبد الدامي ا تديا  عر دور الًتبية ا بنا  الميم اإلةساةية ا لكثاب  الًتبية والميم اإلةساةية 
ا ع ر الع م والثماةة وادلاؿ(  الف ل الاالث مر كثاب  لدور الًتبية والامافة ا بنا  تضارة إةساةية جديدة(  

ساسػػية :" وهػػي أةنػػا تػُت ةػػدعو الًتبيػػة بوجػػ  عػػاـ  والًتبيػة العربيػػة معهػػا  إىل أف تسػػهم ا توليػػد ع ػم فكػػرة أ
هػ ا العػامل ادلنشػود  فإةنػا ال ةعػٍت بػ لم فمػط أف ة  ػع ةػ مل ادلهمػة ػ ا ةيرةػا ػ مػر اػ ؿ رلػرد  ػرس المػيم 

كما يثضف مػر عرضػنا ل ػفات الًتبيػة   األا لية وادلبادئ اإلةساةية ا مناهجها وشلارسثها اليومية  بل ةعٍت ػ
ادلسثمب ية ػ أف تعمل الًتبية ع م تكوير إةساف لادر بنفس  ع م اكثشاؼ الميم األا لية واإلةساةية والدفاع 
عنها وإ نائها  وع م بنائها بنا  جديدا  وع م ةمدها وت ػحيف مسػَتاا  وذلػم بفضػل مػا اكثسػب  مػر بنيػة 

األمور  ومر تكوير ةالد ومبدع  يثا  مػر الشػم سػبي   إىل اليمػُت  ومػر ةفسية وعم ية تكشك ل  أعماؽ 
 (،5ػ92  3552النسبية سبي   إىل فهم الكوف  ومر للمعرفة ادلعرفة(( سبي   إىل ادلعرفة احلمة لعبد الدامي : 

سػػػػفي يؤكػػػػد عبػػػػد الػػػػدامي أمهيػػػػة  دور الًتبيػػػػة والامافػػػػة ا بنػػػػا  تضػػػػارة إةسػػػػاةية  مركػػػػزاً ع ػػػػم اجلاةػػػػي الف 
 واالجثماعي والاماا والسيما موضوع األا ؽ والامافة والميم.

ويػػػػ كر عبػػػػد الػػػػدامي أف بر سػػػػوف ينثمػػػػل إىل ت بيػػػػق ةيريثػػػػ  ا األاػػػػ ؽ والػػػػدير ع ػػػػم مشػػػػك ت الوالػػػػع 
السياسي وع م مشك ت الثمدـ اإلةساج واحلضارة اإلةساةية وهو يمدـ تً  تمريبياً مػر أجػل بنػا  مسػثمبل 

مر ا ؿ إيماظ لاحلميا( اليت ترلم بنا إىل مسثوى ليم اإلةساف وتاجات  اإلةساةية احلمة وأف حتمق اإلةساةية 
الثػػوازف بػػُت ضػػربُت مػػر لاحلميػػا( سػػارا ك مهػػا ا اةػػدفاع وةػػزؽ ويسػػثمداف ك مهػػا أاػػوذلما ومػػدارااما مػػر 

الثسػػػػ ط واحلػػػػرب والعػػػػدواف  بيعػػػػة اإلةسػػػػاف  لزتيػػػػا( تسػػػػاَت اإلةسػػػػاف ل ع ػػػػم ومبدعاتػػػػ  اة  لػػػػاً مػػػػر  رائػػػػز 
واالمث ؾ والرفاهيػة ادلثباهيػة ولزتيػا( تسػاَت الع ػم ومبدعاتػ  دل ػ حة اإلةسػاف وليمػ  وتاجاتػ  لعبػد الػدامي  

 (.1  3595المومية واإلةساةية: 
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يبُت عبد الدامي أسباب النزاع اإليديولوجي اإلةساج ال ي ين ر بكوارث مثعاظمة ورمبا يمود إىل مػا يشػب  
ثحار ال ام بسبي فمداف الثوازف واالةثماؿ إىل مرت ة الم ق وعدـ الثعيُت ف م يعػد أي إةسػاف اليػـو عػرؤ االة

ع م اإلرهاص والثبشَت بوالدة رلثمع تماج عم ج يسث يع العمل اإلةساج أف يػنيم عم ػ  وأف يوجهػ   ػ ر 
ا وسػع أي منيػر أف يؤكػد إمكاةيػة  تاجات اإلةسػاف احلمػة مػر اػ ؿ لػيم إةسػاةية ت يػدة أو زلدرػة ومل يعػد

بنا  تاريخ جديد لإلةساةية مثسق وعم ج و امل. مث يوضف عبد الدامي أمهات ادلشػك ت اإلةسػاةية بوجػ  
ااص يعاةيها منها العامل مث يبػُت أهػم معػامل العػامل الػ ي ةرجػومل وم زلػ  اإلةسػاةية والوسػائل واألسػاليي الػيت 

(. ومػر أجػل  ولػك تالػة االضلػدار اإلةسػاج 5-،  3552العامل لعبد الػدامي ميكر أف تسعفنا ا بنا  ه ا 
ل عامل وا زلاولة ادؼ إىل  بنا  عامل إةساج أفضل وأكار الث الاً   اجات اإلةساف فمد  دد ادلفكر عبد 

دها أف تفجػػر اهلل عبػد الػػدامي ع ػػم دور الًتبيػة الػػيت ال ميكػػر أف يبػػٌت أي بنػا  إةسػػاج دوهنػػا والػيت تسػػث يع وتػػ
لػػدى اإلةسػػاف ا كػػل مكػػاف الػػوعي واإلرادة  وعػػي الوالػػع ووعػػي الواجػػي وإرادة جػػر الوالػػع ضلػػو الواجػػي بػػل 
الػيت تسػػث يع وتػدها أف تفجػػر مػا ا العمػػل اإلةسػاج مػػر لػػدرات هائ ػة ع ػػم الثغيػَت مػػا تػزاؿ م موسػػة والػػيت 

غالػي بالثػايل ال ػاور ال ػ دة الػيت يواجههػا ا تموى ع م أف جتعل اإلةساف يفكر لتفكَتاً مغػايراً لفكػرمل( وي
سعي  إىل تغيَت معامل عػامل ل ػق و ػرير  ػَت أةػ  لػادر ومثشػبث وعنيػد ا دفاعػ  عػر كياةػ  ادلػادي. وةػ ا فمػد 
واػػك عبػػد الػػدامي ممومػػات الًتبيػػة ادلرجػػوة ومػػا عػػي أف يثػػوافر فيهػػا مػػر  ايػػات زلدرػػة ومػػر أسػػاليي فعالػػة 

ضػػروري ا البػػٌت وادلنػػاهج وال رائػػق الًتبويػػة ومػػر مروةػػة تسػػثجيي دلسػػَتة الع ػػر ةاجعػػة ومػػر جتديػػد  ػػامل و 
 (.35لادلرجع السابق  

أفكارهذوآراؤهذالرتبووةذوالثقافوةذيفذظـ ذادلـتاتاوذوالتحـدواوذالدولوـةذالراهنـةذذذذذذذ-ذ7ذ-ذ3ذ-ذ4ذ-ذ7

ذوهي:

 التحديات الصهيونية -7-4-3-7-1
 التحديات الثقافية.  -7-4-3-7-2
 التحديات التربوية. -7-4-3-7-3
 التحديات العالمية المتمثلة في العولمة والمال والتقانة. -7-4-3-7-4

ا هػػػ ا احملػػػور ةعػػػرض  ألهػػػم أفكػػػار عبػػػد الػػػدامي وآرائػػػ  الًتبويػػػة والامافيػػػة ا اضػػػم ادلثغػػػَتات والثحػػػديات 
 الدولية ادلعاارة اليت تواجهها األمة العربية.

إف  اجملثمعػػػات اإلةسػػػاةية لػػػد  ػػػهدت ع ػػػم مػػػدى الن ػػػك األاػػػَت مػػػر المػػػرف العشػػػرير فػػػي  ةشػػػا ات 
سياسية وتربوية واسعة تسعم إىل بنا  مولك تربوي جديد مر الثحديات االجثماعية والامافية ادلعاارة  لمد 

ة أةػػ  يًتتػػي ع ػػم بػػدا ا األفػػق وحتػػة تػػنرَت موجػػات عااػػفة مػػر الثحػػوالت الامافيػػة والسياسػػية واالجثماعيػػ
اإلةسػػػاف ادلعااػػػر وادلسػػػثمب ي أف ميث ػػػم لػػػدرات وا ػػػائمل جديػػػدة دتكنػػػ  مػػػر االسػػػثجابة دلع يػػػات اجلػػػػدة 
والثسػارع والػػزواؿ  وتنسيسػػاً ع ػػم ذلػػم بػػدأت اجملثمعػات اإلةسػػاةية تعيػػد النيػػر ا ف سػػفثها وأهػػدافها الًتبويػػة 
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لمدرة ع م اتثوا  ما يع ك ب  هػ ا الزمػاف مػر لًتسم سياسات وف سفات تربوية لبنا  إةساف جديد ميث م ا
 (.،2 3552حتوالت ةوعية عميمة و ام ة لو فة  

ولػد واجهػػة األمػػة العربيػػة ا الربػػع األاػػَت مػػر المػػرف العشػػرير حتػػديات كبػػَتة وجسػػيمة وا  ايػػة اخل ػػورة  
يات: الثا ػػك جع ثهػػا تمػػك ع ػػم مفػػًتؽ  ػػرؽ مثعػػددة م يئػػة بادل بػػات والثشػػعبات   ومػػر أهػػم هػػ مل الثحػػد

والثجزئة واالسثعمار وال هيوةية  وتعمل  بشكل ترتبط في  األسباب بالنثائج وت ثمي جواةبها ببعضػها بعضػا 
 ا ايغ وأ كاؿ مثعددة ال ختفم ع م كل ذي عُت. وميكر إرتاؿ ه مل الثحديات اخل َتة بالنماط اآلتية:

 العر   ي ة مرات   الثاروية.اراع الموى الدولية واذلجمة االسثعمارية ع م العامل  -1
 تفكم األمة العربية بعد وتداا ودتاسكها ا ظل الدولة العربية اإلس مية. -2
  ياب النياـ الدميمرا ي وما يًتتي ع ي  مر  ياب احلرية والعدالة وادلساواة واتًتاـ كرامة اإلةساف. -3
 (.81 ،355السيد   زلمود الثا ك ال ناعي والثكنولوجي ال ي يسود الو ر العر  ل -4

أضػػك إىل ذلػػم حتػػدي الاػػورة الع ميػػة وضػػرورة ال حػػاؽ بػػ   فػػالاورة الع ميػػة الثمنيػػة وال  ػػم أف مػػر أكػػ  
احلركػات الفكريػػة الػػيت ابثػػدعها اإلةسػاف ا مسػػَتت  احلضػػارية ال وي ػػة إف مل يكػر أك هػػا ع ػػم اإل ػػ ؽ. لمػػد 

دلع ومػػػات ادلنبامػػػة عنػػػ  وعػػػر ةيػػػاـ الع ػػػـو االجثماعيػػػة تمػػػدـ دتاضػػػة عػػػر الاػػػورة الع ميػػػة الثمنيػػػة وعػػػر رػػػورة ا
أساليي الثا يط ت ورات كبَتة ا رلاؿ الثنييم وا مراتل الثا يط ل مشروعات وبررلثها وتنفي ها وتمومي 

(. ولكننا ة حػ  ا الوالػع العػر  الم ػور 81 3559تركثها واالسثفادة مر مردودها لـ.ع. ت. ث. ع: 
والامافػة والثكنولوجيػا ولػد أوضػحة اسػًتاتيجية ت ػوير الع ػـو والامافػة ا الػو ر العػر  اذلػوة  ا مواكبة الع م

بػػػُت الػػػو ر العػػػر  وامث كػػػ  ل مػػػدرة الع ميػػػة والامافيػػػة ألف الب ػػػداف العربيػػػة مل تضػػػع سياسػػػات ع ميػػػة ورمافيػػػة 
دة ةسبياً مر تيث الكم لاإلةفاؽ( واضحة و ام ة وما تزاؿ ادلوارد اليت خت  ها ألةيمة الع ـو والامافة زلدو 

ومػػر تيػػث النػػوع لالثنهيػػل والثػػدريي(  كمػػا أف أةشػػ ة الع ػػم والامافػػة العربيػػة ةشػػنت وتوسػػعة حتػػة ضػػغط 
ال  ي االجثماعي واحملاكاة الس حية ألةش ة الع م والامافػة ا الػدوؿ ادلثمدمػة  ولكنهػا مل تث ػور مػع ت ػور 

والامافػػػػة باحلاجػػػػات االلث ػػػػادية الفع يػػػػة ضػػػػعفاً ومػػػػا تػػػػزاؿ البيئػػػػة  ت ػػػػم األاػػػػَتة وكػػػػاف ارتبػػػػاط أةشػػػػ ة الع ػػػػم
االجثماعية وااللث ادية  َت لادرة ع م الثفاعل الشديد مع الع ـو والامافة ومػا تػزاؿ الثبعيػة الامافيػة مثسػارعة 

 (.،1: 3562لعبد الدامي 
لًتبيػة والثع ػيم ا الػو ر لمد كشك عبد الدامي  ه مل الثحديات فعمػل ع ػم حتديػد سػ بيااا ع ػم مسػَتة ا

العر   ولع    مر أوائل ادلربُت العػرب الػ ير ميث كػوف تسػاً لوميػاً وأمػً  ا حتميػق وتػدة األمػة العربيػة  ولمػد 
  امل ا  كثابات   حتدي الوجود ال هيوج :

 ت الصهيونيةالتحديا -7-4-3-7-1
يػاف ادل ػ نع إسػرائيل ا ف سػ ُت  لمد اسث اع الكيػاف ال ػهيوج أف يعبػل كػل  ػي  مػر أجػل ا ػق الك

ومػػر هنػػا كػػاف إدراكػػ  دلعػػٌت الراب ػػة الموميػػة ولواػػا وبنسػػها  إداركػػاً عميمػػاً جع ػػ  منػػ  البدايػػة يضػػع ع ػػم رأس 
أهدافػػػ  حت ػػػيم الوجػػػود العػػػر  ادلثضػػػامر وتفثيػػػة األمػػػة العربيػػػة  وإذا اسػػػث عنا أف ةكػػػوف أمػػػة عربيػػػة مثضػػػامنة 
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(. فيجي أف يكوف جوهر ف سػفثنا الًتبويػة المػادرة ع ػم 12  3552الدامي : وتضارة عربية منيعة ررية لعبد
مواجهة الثحػدي اإلسػرائي ي ين  ػق مػر تنكيػد أمهيػة ليمثػُت توذلمػا تثح ػق سػائر المػيم. ةعػٍت اإلميػاف بػالع م 
والثكنولوجيػػػا مػػػر جاةػػػي وحتػػػري  إرادة العمػػػل المػػػومي ادلشػػػًتؾ مػػػر جاةػػػي آاػػػر ل بػػػاف كبػػػَتاف  إف الثميػػػا 
تولػػػدت مػػػر لمائهمػػػا ال زلالػػػة كمػػػا دلػػػة الثجػػػارب العادليػػػة  ػػػرارة الثمػػػدـ واة  لػػػة احلضػػػارة  اجلهػػػاد الع مػػػي 
الثكنولػوجي مؤيػػداً بالعزميػػة الػػيت يولػػدها اإلميػػاف برسػػالة مشػػًتكة كػػ ى يعمػػل ةػػا اجلميػػع مػػر هػػ ا ال مػػا  الولػػود 

ومي ادلشػػػًتؾ يػػػزود أبنػػػا  األمػػػة بال الػػػة الواعػػػد ينػػػبجي كػػػل  ػػػي  وتثفػػػثف سػػػائر المػػػيم  اإلميػػػاف بالعمػػػل المػػػ
االةفعاليػة اخل لػة الػيت جتع هػم لػادرير ع ػم أف يسػثارجوا كامػل إمكاةػاام ويع ػوا أل ػم مػا لػديهم واإلميػاف 
بالع م والثكنولوجيا يعبل ه مل ال الات مر أجل بنا  رلثمع تديث لادر ع م مواكبة الع ر حيمل ا رنايامل 

دامل وحلمث  ومن  م  تراث األمة وليمها وةيرت  اخلااة إىل الكوف واأل يا  وف سفثها ما داـ اإلمياف المومي س
(  15 3529ال اتية. جا  ذلم ا معرض تديا  عر األبعاد الًتبوية ل  راع العر  ال هيوج لعبد الدامي :

ي ادلشػًتؾ ا كػل  ػي  لمػد عرفنػا عبػد الػدامي إىل ال ريػق  دلواجهػة إسػرائيل أال وهػو : اإلميػاف بالعمػل اجلمػاع
وإ  ؽ الفكر النمدي احلر وكل المػيم الػيت جتػد سػبي ها إىل الوالػع وجتػد وسػائ ها وأدوااػا ميسػرة  ائعػة تػُت 
يغمر كل  ي  ذلم اإلمياف المومي بالبنا  ادلشػًتؾ بنػا  رلثمػع الع ػم احلػديث ولػيم الػًتاث تثػوافر وتسػري ا 

 (.5ويعمق ا رنايا كل  ي  لادلرجع السابق  إ ار ه ا اإلمياف ادلشًتؾ وتندس  وعاً 
 التحديات الثقافية -7-4-3-7-2

يثعػرض و ننػػا العػػر  إىل هجمػة تسػػثهدؼ  اجلاةػػي الامػاا والغػػزو الفكػػري الػ ي يثماػػل با رػػة اجتاهػػات 
 هي: 

ريكية ادلنباة ا واإلمكاةات الضامة اليت دتا ها الامافة األم مريكي الناتج عر الث ور الثماجالغزو األ أواًل:
تضاعيك  رورة ادلع ومات والثمنيػات ادلثمدمػة ا وسػائل االت ػاؿ وتسػاَت المػدرة الفائمػة ا اسػثاداـ البػث 
اإلذاعي والث فزيوف فضً  عر بنم ادلع ومات واأللمار ال ناعية واسثاداـ احلاسوب لالكومبيوتر( كػل ذلػم 

 العػػامل   ويسػػثعرض عبػػد الػػدامي الوضػػع الامػػاا العػػادلي جعػػل الامافػػة األمريكيػػة لػػادرة ع ػػم  ػػزو أي مكػػاف ا
( 81 8000والثحديات الك ى اليت تواج  احلضارة العادلية اليػـو والػيت يسثعرضػها  عيمػة  سػعيد ل عيمػة: 

 اليت ة ا ها ا النماط اآلتية:
ختريػي البيئػة  اسثمرار النمو ال ناعي ومشثمات  وإفرازات  دوف ما ضابط ذلم النمػو الػ ي يػؤدي إىل -1

.  وت ورها ا منا ق مر الكرة األرضية تزداد عدداً وسعة يوما بعد يـو
 ال غياف الثماج ال ي يهدد الامافات وأمناط ادليامل وأساليي العيف وبٌت اجملثمعات. - 2
الثمػػدـ السػػريع و ػػَت ادلنضػػبط ل ثمنيػػات الع ميػػة الػػيت تػػؤدي إىل ظهػػور  الػػات ع ميػػة ا ػػَتة اػػدد  - 3
 الوجود اإلةساج ك الات ع م النسل واأل اث اجلينية والدراسات الع مية ادلث  ة باألع اب.ا ي 
  ياب روح الثضامر والثكافل بُت البشر واةم ب األفراد إىل رلرد ذرات  اردة. - 4
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سلػػا ر الثجػػاةي احلضػػاري ومػػا ميكػػر أف يػػؤدي إليػػ  مػػر لضػػا  ع ػػم تنػػوع الامافػػات مػػر جهػػة ومػػر  - 5
 ل عروؽ واألجناس مر جهة أارى عع ف مر العسَت لياـ تضارة إةساةية مشًتكة. لب منة( 
اآلرػػار ادلثنالضػػة ل عودلػػة ت ػػم العودلػػة الػػيت ترفػػع مػػر جاةػػي مسػػثوى الثبػػادؿ الثجػػاري وتنمػػي وسػػائل  - 6

افات ادلواا ت واالت اؿ وجتعل مر العامل لرية اغَتة واتدة واليت حتمل مر جاةي آار سلا ر تس ف الام
وتشػاك ها فضػػً  عػر اتكاذلػػا واػػدميها والػيت تػػؤدي بوجػ  اػػاص إىل  غيػػاف  بمػة األلويػػا  ع ػم الضػػعفا  عػػر 

  ريق السوؽ االلث ادية احلرة وسواها.
اجلمع بُت ال برية المادمة مر أعماؽ الع ور الثاروية وبُت ال برية اجملهولة اذلوية والباردة النارتة عر  -7

 والع مي وااللث ادي.الثمدـ الثماج 
سػي رة  ػػعار النجػػاح ػ النجػػاح عػػر  ريػػق الاػػروة والمػػوة بػل  ػػعار بمػػا  األاػػ ف رػػروة ولػػوة واألاػػ   - 8

أاػػبف ا  (Economics' Homoبضػػرب مػػر الداروةيػػة االجثماعيػػة بالثػػايل وكػػنف اإلةسػػاف االلث ػػادي ل
 اادتة ادل اؼ هو ادلال األع م ال ي يرجم ل كائر اإلةساج. 

وهػػ ا ك ػػ  يػػؤدي إىل تمػػدـ الثا ػػك  خت ػػك العػػامل الاالػػث واتسػػاع اذلػػوة بينػػ  وبػػُت العػػامل ادلثمػػدـ بػػل  -9
وإىل تزايػػػد أعػػػداد ادلثا فػػػُت عم يػػػاً   يػػػؤدي ا العػػػامل ادلثمػػػدـ ةفسػػػ  إىل اتسػػػاع الفجػػػوة بػػػُت األ نيػػػا  والفمػػػرا 

 (.63-60: 3552  وعا فياً ورمافياً داال ه مل اجملثمعات ادلثمدمة ةفسها لعبد الدامي
  التحديات التربوية العربية -7-4-3-7-3

لمد اسثجدت أتداث كاَتة وكبَتة ا الو ر العر  ع م ادلسثويات الم رية والمومية والعادلية شلا لػ  األرػر 
   الكبَت ا ايا ة الًتبية العربية ف سفًة وأهدافاً وزلثوى وأسػاليي...لاألمم ادلثحػدة  ال ػندوؽ العػر  لإلمنػا

(. ويضػػع عبػػد الػػدامي ت ػػورات  الًتبويػػة دلسػػثمبل الًتبيػػة العربيػػة الػػ ي عػػد أةػػ  ين  ػػق مػػر ادلهمػػات 50  800
 اآلتية دلواجهة ه مل الثحديات وهي:

 الثغ ي ع م أزمة الًتبية ولوامها ادل الي الًتبوية ادلثزايدة ول ة اإلمكاةات ادلثاتة و ال جو  إىل  -1
 ثاتة شلا يث  ي: زيادة فعالية النياـ الثع يمي وكفا ت  الداا ية وال جو  إىل االسثاداـ األمال ل موارد ادل

أ كاؿ جديدة مر الًتبية تثجاوز اإل ار الثم يػدي واألاػ  بالثمنيػات احلدياػة ا الًتبيػة وزيػادة فعاليػة اإلدارة 
 الًتبوية وةم ها مر مسثوى اإلدارة احلرفية إىل مسثوى اإلدارة الع مية ادل نعة.

االجتامل ضلو مفهـو اجملثمع ادلثع م وجعل الًتبيػة موجهػة إىل اجملثمػع ك ػ  ال إىل جػز  منػ  إىل األعمػار  - 2
رتيعها ال إىل مرت ػة عمريػة زلػدودة ورابثػة وتنويػع أسػاليي الًتبيػة ومؤسسػااا تبعػاً ذلػ ا ادلفهػـو ويشػثمل هػ ا 

ل حػد وتوجيػ  العنايػة إىل الًتبيػة السػابمة إىل ادلدرسػة ادل  ي ع م األا  بفكرة الًتبية ادلسثمرة مر ادلهػد إىل ا
والًتبية ال تمة ذلا  فضً  عر الفعاليػة بالًتبيػة الراجعػة والعػودة إىل الدراسػة بعػد داػوؿ العمػل. لضلػو ف سػفة 

 (.308  3553تربوية عربية  
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ة وبػػُت تاجػػات سػػوؽ زيػػادة الكفػػا ة اخلارجيػػة ل نيػػاـ الثع يمػػي عػػر  ريػػق الػػربط الوريػػق بػػُت الًتبيػػ - 3
العمل وتاجات الثنمية االلث ادية واالجثماعية ورسم سياسة المبوؿ ا مراتل الثع يم وأةواع الثع يم اسثناداً 

 إىل تاجات سوؽ العمل ادلمب ة وت وير زلثوى الثع يم مبا يثفق مع تاجات الاورة الع مية والثكنولوجية.
حتميػق تنميػة تربويػة سػريعة ومثوازةػة ا سػبيل الػربط بػُت  األا  بنس وب الثا يط الًتبوي ا سبيل - 4

هػػػ مل الثنميػػػة الًتبويػػػة ورت ػػػة الثنميػػػة االلث ػػػادية واالجثماعيػػػة لدور الًتبيػػػة والامافػػػة ا بنػػػا  تضػػػارة إةسػػػاةية 
(.ولعػػل النمػػاط السػػابمة ميكػػر اإلفػػادة منهػػا ا مسػػَتة النهػػوض 301-308  3552تدياػػة(  لعبػػد الػػدامي  

 عربية تىت يـو الناس ه ا.بالًتبية ال
 مثلة في العولمة والمال والتقانةالتحديات العالمية المت -7-4-3-7-4

ا مؤلك عبد الدامي لدور الًتبية ا بنا  تضارة إةساةية تدياة( صلد  أف  الثسعينيات مر ه ا المرف لد 
ؿ الناميػػة مبػػا فيهػػا أمثنػػا العربيػػة  ػػهد  عػػدة حتػػوالت رئيسػػة كػػاف ذلػػا أررهػػا البػػالغ ع ػػم دوؿ العػػامل السػػيما الػػدو 

األمػػر الػػ ي يث  ػػي وضلػػر ع ػػم أبػػواب المػػرف احلػػادي والعشػػرير اسػػثيعاب هػػ مل الثحػػوالت والػػوعي بإعابيااػػا 
وسػ بيااا ومػا تن ػوي ع يػػ  مػر حتػديات وضػػغوط الث ػادية واجثماعيػة ورمافيػة. وجتػػي  العودلػة وادلػاؿ والثماةػػة 

وتعبػَتاً اػرحياً عػر األاػ  بنيػاـ عػادلي جديػد وفػق أبعػاد الث ػادية واجثماعيػة تثوعاً ذل مل الثحػوالت الع ػرية 
وسياسػػية معينػػة وا توجػػ  ضلػػو األاػػ  بامافػػة كوةيػػة مشػػًتكة ع ػػم تسػػاب أي حتفيػػز رمػػاا ألي رلثمػػع مػػر 

ا  اجملثمعات. ولد برز م   ف لالعودلة( ا مفهوم  الشائع ليكوف ع ػم وجػ  اخل ػوص مرادفػاً ل اػورة اذلائ ػة
ادلع ومات واالت ػاالت وتواػيفاً الةعكاسػااا ع ػم أسػواؽ ادلػاؿ وتريػة اةثمػاؿ رؤوس األمػواؿ ب ػورة تثجػاوز 
احلػػدود الو نيػػة واإلل يميػػة ودتثػػد وفػػق أ ػػر عموديػػة لاريػػة ولػػد ايػػن ل واليػػات ادلثحػػدة األمريكيػػة ادلنػػاخ األماػػل 

مكاف ال دارة ا العػامل تيػث دتكنػة هػ مل األتاديػة  واليروؼ ادلواتية ل ًتبع ع م عرش النفوذ العادلي وتبوؤ
مر الثعجيػل ا وضػع الػنيم والمػواةُت وإعػاد ادلؤسسػات ادلاث فػة لثحويػل لالعودلػة( مػر إ ارهػا اإلل يمػي إىل 

 (.1 3552إ ارها الكوج الشامل لعبد الدامي  
عامل من  تُت وسثشثد و ناػا و تشكل العودلة اليـو إتدى الثحديات اليت بدأت تواج  كاَتاً مر دوؿ ال

اػػػ ؿ المػػػرف المػػػادـ واااػػػة ع ػػػم الػػػدوؿ الػػػيت مل تثسػػػ ف سػػػ تها. فناػػػبف عادلنػػػا العػػػر  يعػػػاج حتػػػدياً كبػػػَتاً 
ضػػا  اً منػػ  الثسػػعينيات مػػر جػػرا  العودلػػة ومػػا اػػاتبها مػػر حتػػوالت ع ميػػة وتكنولوجيػػة وإع ميػػة ومعرفيػػة 

ذل ا ادلوضوع ا كثاب  دور الًتبية والامافػة ا بنػا  تضػارة (. ولد ت دى عبد الدامي ،39  3555لاألسد  
 (.63 3552إةساةية تدياة العبد الدامي  

 وضع الميم  اإلةساةية ا كثاب  ضلػو ف سػفة تربويػة عربيػة  بمولػ : تثضػا ؿ معيػم المػيم ميوي ك عبد الدا
راد وا الع لػات بػُت الػدوؿ معيػار اإلةساةية وتنكمف وي بف ادلعيار الوتيػد ادلػثحكم ا الع لػات بػُت األفػ

الكسػػي والنجػػاح وتغػػدو الدميمرا يػػة  ػػعاراً يزيػػد أو يػػنممل أو ينعػػدـ أرػػرمل الفع ػػي مبمػػدار مػػا يػػدر مػػر فوائػػد 
ومكاسػػػػي دااػػػػل الػػػػدوؿ وا الع لػػػػات بػػػػُت الػػػػدوؿ وهكػػػػ ا تبػػػػدأ ا االةثشػػػػار ادلمومػػػػات األساسػػػػية ل امافػػػػة 
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دلال ا ماتية( اليت ةادى ةا الفي سوؼ األمريكي وليم جيمي  واليت األمريكية ول ف سفة األمريكية ويشثد عو 
 ع  ةا عر النيرة األمريكية إىل الكوف واأل يا . أما الثحديات الك ى في زها عبد الدامي بالنماط اآلتية:

 اسثمرار النمو ال ناعي ومشثمات  وإفرازات  دوف ضبط شلا يؤدي إىل ت وث البيئة.  -1
 الثماج ال ي يهدد الامافات وأمناط احلياة وأساليي العيف وبٌت اجملثمعات. ال غياف -2
الثمدـ السريع و َت ادلنضبط ل ثمنيات الع مية اليت تؤدي إىل ظهور  الات ع مية ةيَتة ادد ا ي  -3

 .الوجود اإلةساج ك الات ع م النسل واأل اث اجلينية والدراسات الع مية ادلث  ة باألع اب وسواها
  ياب روح الثضامر والثكافل بُت البشر واةم ب األفراد إىل رلرد ذرات  اردة. -4
سلا ر الثجاةي احلضاري وما ميكر أف يؤدي إلي  مر لضا  مر تنوع الامافات مر جهة ومر ب منػة  -5

 ل عروؽ واألجناس مر جهة أارى عع ف مر العسَت لياـ تضارة إةساةية مشًتكة.
ضػػػة ل عودلػػػة ت ػػػم الػػػيت ترفػػػع مػػػر جاةػػػي مسػػػثوى الثبػػػادؿ الثجػػػاري وسػػػائل ادلوااػػػ ت اآلرػػػار ادلثنال -6

واالت اؿ وجتعل مر العامل لرية اغَتة والػيت حتمػل مػر جاةػي آاػر سلػا ر تسػ يف الامافػات وتالك هػا فضػً  
ية احلػرة عر اتكاذلا وادميها واليت تؤدي إىل يـو ااص إىل  غياف األلويا  ع م الضعفا  ا السوؽ االلث ػاد

 وسواها.
سػػي رة  ػػعار النجػػاح عػػر  ريػػق الاػػروة والمػػوة بػػل  ػػعار بمػػا  األاػػ ف  األاػػ ف رػػروة ولػػوة واألاػػ   -7

 بضرب مر الداروةية االجثماعية.
اجلمع بُت ال برية المادمة مر أعماؽ الع ور الثاروية وبُت ال برية اجملهولة اذلوية والباردة النارتة عر  -8

 (. 30 3552( و لعبد الدامي  386 3553والع مي وااللث اديلعبد الدامي  الثمدـ الثماج 
وه ا ك   يؤدي إىل تمدـ الثا ك  و اتساع الفجوة بُت األ نيػا  والفمػرا  ومر ادلؤكػد أف تػًتؾ هػ مل  -9

الًتبوي  اإلفرازات عر عادلنا العر  ألف تنرَتات العودلة الس بية تشمل مناتي ورلاالت احلياة. اسث اع مفكرةا
عبػػد الػػدامي أف يثنػػاوؿ الوالػػع الًتبػػوي زل ػػً  آرػػار العودلػػة واةعكاسػػااا عػػر هػػ ا الوالػػع. مث مبينػػاً دور الًتبيػػة ا 

 عم ية الثغيَت اليت يشهدها العامل ع م األاعدة رتيعها موضحاً أيضاً معامل الًتبية ادلرجوة وهي:
 غَت ادلسثمر.مروةة النياـ الًتبوي مروةة تسثجيي حلاجات الث -1
 األا  بالًتبية ادلسثمرة الًتبية مر ادلهد إىل ال حد وحت يم احلواجز بالثايل بُت الًتبية النيامية  -2

 وبُت سواها ا أ كاؿ الًتبية  َت النيامية؟
بنا  المدرة لدى ادلثع م ع م الثع م ال ام وع م تع يم ةفسػ  بنفسػ  باسػثمرار وجع هػا زلػوراً ل عم يػة  -3
 ة وهدفها األساس.الًتبوي
 ربط الًتبية  اجات العمالة ادلثغَتة وادلثجددة ومب الي الثنمية االلث ادية واالجثماعية بوج  عاـ. -4
 حتديد تمنيات الًتبية واالهثماـ بوج  عاـ بالربط بُت الًتبية والثمنيات اإلع مية وادلع وماتية اجلديدة. -5
العادلي واالهثماـ بثجديػد الػًتاث العػر  مػر اػ ؿ من  ماتػ  ومػر  ربط الًتبية بالًتاث الاماا العر  -6

 (.389 3553( لعبد الدامي  330  3552ا ؿ تفاع   مع الًتاث الاماا العادلي ادلثجدد لعبد الدامي  
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ذـذأهمذالقضاواذالرتبووةذوالثقافوةذاليتذعاجلهاذادلفكرذعبدذاهللذعبدذالداوم،ذوهي:8ذـ3ذـ4ذـ7

 .1995اةعة استراتيجية تطوير التربية العربية عام مر  -7-4-3-8-1
اة بة جهود عبػد اهلل عبػد الػدامي  ا مشػاركث  السياسػية والًتبويػة لبنػا  مولػك تربػوي جديػد مػر اػ ؿ 
تمػػدمي آرائػػ  وم تياتػػ  لث ػػوير الًتبيػػة العربيػػة وإسػػًتاتيجيثها بعػػد مراجعػػة هػػ مل االسػػًتاتيجية ضػػمنها األفكػػار 

ية اليت يراها مناسبة ل عمل ع م ت وير ت م االسًتاتيجية وت بيػق ت ػم األفكػار عم يػاً والػيت والث ورات الع م
 ا ثم ة ع م:

 الوالع العادلي وآفال  ادلسثمب ية واةعكاسات  ع م الوالع العر  وت  عات . -1
 الوالع العر  تاضراً ومسثمبً  واةعكاسات . -2
   ومشك ت .والع الًتبية العربية ا الو ر العر  -3
 ادلشك ت األساسية اليت تعاةيها الًتبية العربية وسبل معاجلثها. - 4

ويعثمػػد عبػػد الػػدامي أف ادلشػػك ت األساسػػية الػػيت يشػػكو منهػػا النيػػاـ الًتبػػوي العػػر  تثماػػل بادلشػػك ت 
 اآلتية: 
 الف سفة الًتبوية واألهداؼ الًتبوية والسياسة الًتبوية. -1
 ًتبوي.ت وير الثا يط ال -2
 اإلةفاؽ ع م الًتبية. -3
 زلو األمية والثع يم اإللزامي. -4
 الثع يم الااةوي وتشعيب . -5
 ربط الًتبية بالامافة. -6
 .(3: 559ربط الثع يم  اجات الموى العام ة لعبد الدامي  -7
 مراةعة االستراتيجية -7-4-3-8-1-1

 ًتبوي العر  ا اورت  األتدث وافاً وظيفياً وا مراجعث  اإلسًتاتيجية ي ك عبد الدامي الوالع ال
 ي و أ راض الثمرير وكنة  عيي عر سؤاؿ: ما ادلمومات االسًتاتيجية ل ًتبية العربية اليت ت  ف لعادلنا 

اجلديد العامر بالمفزات اجلديدة إذ هي أرادت أف يكوف ذلا  نهنا وأررها ا ايا ة رت ة الوالع العر  ايا ة 
الثغَتات العادلية اليت يغزو آرارها الو ر العر  وت و تاجات ه ا الو ر وتث دى دلشك ت   تسثجيي لث م

 ا  ىت اجملاالت اآلتية: 
 جواةي الث ور الكمي ل ثع يم. -1
 األمية. -2
 الثع يم ما لبل ادلرت ة االبثدائية. -3
 الثع يم ا ادلرت ة االبثدائية. -4
 الثع يم ا ادلرت ة الاالاة. -5
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 ادلع موف. -6
 مشكالت المظام التربوع العربي -7-4-3-8-1-2

يػػرى عبػػد الػػدامي أف ادلشػػك ت األساسػػية الػػيت يعاةيهػػا النيػػاـ الًتبػػوي العػػر  ميكػػر حتديػػدها بادلشػػك ت 
 اآلتية:
يوضػػف عبػػد  الفلساافة التربويااة والقااداف التربويااة والسياسااية التربويااة: -1 -7-4-3-8-1-2

 دلشك ة  ويمدـ ممًتتات هامة لثجسيدها عم ياً ا الوالع الًتبوي.الدامي  بيعة ه مل ا
:يعػد عبػد الػدامي ادلرت ػة الثاليػة ل سياسػة الًتبويػة تطوير التخطيط الترباوع -2 -7-4-3-8-1-2

واالسًتاتيجية الًتبوية ويبُت م در خت ك الثا يط الًتبوي العر  وعدـ اسثجابث  ل مثغَتات العربية والدولية 
( ادلرجػػػػع السػػػػابق. ويوضػػػػف ا السػػػػياؽ ةفسػػػػ  300: 3559بة ع ميػػػػة وتمنيػػػػة سػػػػ يمة لعبػػػػد الػػػػدامي  اسػػػػثجا

م تيػػا أةػػ  ل مػػا صلػػد ا األل ػػار العربيػػة جهػػازاً أع ػػم أو رل سػػاً أع ػػم ل ثا ػػيط الًتبػػوي  مياػػل وزارة الًتبيػػة 
 وسائر الوزارات والم اعات ادلعنية بالشنف الًتبوي. 

يمػوؿ عبػد الػدامي إةػ  شلػا هػو جػدير بالثنمػل العميػق  ق على التربية:اإلنفا -3 -7-4-3-8-1-2
ا ه ا اجملاؿ أف معيم األل ار العربية كادت تب غ فيما تنفم  ع م اخلدمات الًتبوية تداً مل يبق بعػدمل زيػادة 

ر المرف دلسثزيد ومع ذلم  ما تزاؿ مم رة عر احلد األدىن ال ـز ذلا.. وسثبمم ك لم تىت ا الربع األوؿ م
 (.308احلادي والعشرير لعبد الدامي  ادلرجع السابق: 

 ترتبط ه مل ادلشك ة ا رأي عبد الدامي  محور المية والتعليم اإللزامي: -4 -7-4-3-8-1-2
ارتبا ػػاً أساسػػياً بالعمبػػات ادلاليػػة فضػػً  عػػر عمبػػات أاػػرى ألف الثع ػػيم اإللزامػػي الػػ ي مػػا يػػزاؿ ممث ػػراً ع ػػم 

ائي ا معيػػم الب ػػداف العربيػػة يسػػثه م جاةبػػاً كبػػَتاً مػػر اإلةفػػاؽ الك ػػي ع ػػم الثع ػػيم ا الب ػػداف الثع ػػيم االبثػػد
العربيػػػة. كمػػػا ظػػػل ت ػػػميم الثع ػػػيم االبثػػػدائي ا الػػػو ر العػػػر  م  بػػػاً بعيػػػد ادلنػػػاؿ تػػػىت م  ػػػع المػػػرف احلػػػادي 

ت دلمًتتػػة بػػ لم لادلرجػػع والعشػػرير ر ػػم اجلهػػود الكبػػَتة واحلمػػ ت الشػػام ة الػػيت  بمػػة ولػػد لػػدـ الثواػػيا
 (.333السابق: 

أوضػػف عبػػػد الػػدامي هػػ مل ادلشػػك ة مػػر اػػػ ؿ  التعلاايم الثااانوع وتشااعيب : -5 -7-4-3-8-1-2
ممارةة الثع يم الااةوي العر  بوالع الثع يم ل عامل ادلثمدـ  والت  ل ور مؤسسات الثع يم الااةوي عما عػري 

ثنوعػػة ل مثع مػػُت واةغػػ ؽ ادلدرسػػة أمػػاـ العػػامل والثحػػوالت الثماةيػػة ا العػػامل لعػػدـ مروةثػػ  وت بيػػة احلاجػػات ادل
الكػػ ى وعػػدـ ربػػط الًتبيػػة بالعمػػل وضػػعك الثع ػػيم  ػػَت النيػػامي وعػػدـ تر ػػيف مبػػدأ لالػػثع م الػػ ام( ولتع ػػم 

همػا. الثع م( دلواجهة الثغَت السريع ا الع ر والمضا  ع ػم احلػواجز بػُت الثع ػيم النيػامي وحتميػق الثكامػل بين
و دد ع م ضرورة أف ةنا  ةا اسػًتاتيجية ت ػوير الًتبيػة العربيػة ممػدماً أيضػاً احل ػوؿ ادلمكنػة ل ثع ػيم الاػاةوي 

 (.363-319العر  لعبد الدامي "ادلرجع السابق "  
يعدد مفكرةا رت ػة ادلعولػات الامافيػة ل ًتبيػة والثنميػة  ربط التربية بالثقافة: -6 -7-4-3-8-1-2

ا تشكو من  بنية العائ ة العربية ورمافثها مر رغرات وةمائ  عديدة ذلا تنرَتها ا تنشئة األ فاؿ وا العربية وم
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ت وير اجملثمع بوج  عاـ  فضً  عر ارتباط بنية العائ ة العربية بالبنية البيئية اليت تثج م ببيئات ر ث أساسية 
حلضػػر. شلػػا  يػػؤدي إىل تبػػاير الامافػػات والمػػيم ا هػػػ مل ا اجملثمػػع العػػر : بيئػػة الباديػػة  وبيئػػة الريػػك  وبيئػػػة ا

البيئػػات  وتشػػكيل االجتاهػػات وادلوالػػك الػػيت تث ػػل بػػالنيرة إىل العمػػل بوجػػ  عػػاـ وإىل العمػػل ادلهػػٍت واحلػػز  
بوجػػػ  اػػػاص  وادلوالػػػك الػػػيت تث ػػػل بػػػالنيرة إىل العمػػػل بوجػػػ  عػػػاـ وإىل العمػػػل ادلهػػػٍت واحلػػػز  بوجػػػ  اػػػاص 

 اسػػثاداـ الثمنيػػات احلدياػػة والسػػيما ا ميػػداف العمػػل الزراعػػي  وكػػ لم ادلوالػػك ادلث ػػ ة وادلوالػػك السػػ بية ا
بادلرأة ا الو ر العر  وضاللة معدالت ا ثغاؿ ادلرأة بالمياس إىل رت ػة العػادلُت. وكػ لم سػي رة ادلوالػك الػيت 

امػة وكبػَتة أرنػا  مراجعثػ  هػ مل تؤرر العمل ادلكثو ع ػم سػوامل ا األعمػاؿ ا الامافػة العربيػة ولػدـ ممًتتػات ه
 (.3،3-360ادلشك ة لعبد الدامي  ادلرجع السابق  

هنػػاؾ  ضػػرورة لف سػفة تربويػػة عربيػػة  إساهام  فااي وفااع فلساافة تربويااة عربياة: -3 -7-4-3-8-1
 (.51-58: ص3553تسثمي ج ورها مر الف سفة االجثماعية العامة ل ب د لعبد الدامي  

ًتبيػػة أهنػػا: ت بيػػق ل نيػػرة الف سػػفية وادلػػنهج الف سػػفي ع ػػم الًتبيػػة اة  لػػاً مػػر يعػػرؼ عبػػد الػػدامي ف سػػفة ال
حتديػدةا العػاـ ػ يعػٍت حت ي هػا وةمػدها مػر أجػل حتميػق االتسػاؽ واالةسػجاـ ا مرات هػا ومػع سػائر ادلؤسسػات 

يػدهم االجثماعية ومر أجل اسثا ص ما عػي أف تكػوف ع يػ . مث يوضػف األسػباب الػيت تػدعو ادلػربُت وتنك
 وضع ف سفة عربية ل ًتبية إىل األسباب اآلتية:

 ما يسمم أتياةاً بنزمة الًتبية ا الب د العربية ةثيجة ل  عوبات ادلثعددة  أواًل. السباب التربوية:
 الوجومل بعضها كيفي ةوعي وبعضها يث ل باجلواةي الكمية لنيم الًتبية العربية بفضل دميمرا ية الثع يم 

 عربية.ا الب داف ال
إةػػ  يفػػرض بالضػػرورة الثسػػاؤؿ عػػر  ػػراز اإلةسػػاف الػػ ي يعػػدمل عػػر  ريػػق هػػ ا الثع ػػيم ادلثػػاح ل جميػػع  -1

 يث تثفق أ راض  مع ما حيثاج إلي  الفرد ومال ه ا الثساؤؿ يث ل بغايات الًتبية أي بف سفثها لعبد الدامي 
355 39.) 

 فاؽ الضام.اإلةفاؽ الكبَت ع م الًتبية والثساؤؿ عر ه ا اإلة -2
البحث ا زلثوى الًتبيػة مػر منػاهج و رائػق وتمنيػات وةشػا ات مػر أجػل جتديػدمل يفػًتض أهػدافًا    -3

 و ايات ك ى ل ًتبية تشثق منها أهداؼ ادلناهج الثع يمية.
 الثجديد النوعي ل نياـ الًتبوي يسث ـز ف سفة تربوية هادفة. -4
وز الثجديػد كمػاً ودرجػة فحسػي بػل يثجػاوز  بيعثػ  االة  ؽ بشعار الثجديػد وهػو مفهػـو ال يثجػا -5

 ةوعاً شلا يسث ـز توافر ليم يسثند ذلا وع م رأس أهداف  حترير ال الي وحترير اإلةساف بوج  أعم 
 (.36 3559عر  ريق اتباع وسائل وأساليي جديدة لعبد الدامي  

مع العر  ترتد إىل الًتبية أواًل  وأف أزمة إف أزمة اجملث ثانيًا: السباب التي تعود إلى أزمة الحياة العربية:
الًتبية ترتد إىل عجزمل عر تكوير اإلةساف ادلنشود  وأف مر ال ـز أذف أف تض  ع ة ا الػدور عػر  ريػق بنػا  

 ف سفة تربوية م ثحمة بالف سفة االجثماعية ادلنشودة ويثا  ه ا ادلولك أ كااًل عديدة منها:
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المائمػة ةيػػم رل وبػػة وهجينػػة وليسػة منبامػػة تمػػاً مػر  بيعػػة اجملثمػػع العػػر   إف الػنيم الًتبويػػة العربيػػة -1
وتاجاتػػ  ومػػر هنػػا كػػاف البػػد مػػر ف سػػفة تربويػػة عربيػػة جديػػدة أاػػي ة وتدياػػة معػػاً تمضػػي ع ػػم مػػا ترسػػي ا 

 النيم الًتبوية العربية مر سل فات االسثعمار وترف  األا  بالموالي الًتبوية اجلاهزة.
أف احلاجػة ماسػة إىل العػودة إىل األاػوؿ أواًل  أاػوؿ الفكػر الًتبػوي العػر  اإلسػ مي ويرى آاروف  -2

وأتػػواؿ الًتبيػػة اإلسػػ مية وينػػادوف بالثػػايل بالميػػاـ  هػػد فريػػد الـز يسػػثهدؼ جػػ   أاػػوؿ الف سػػفة الًتبويػػة 
مػاً ل ف سػفة الًتبويػة العربية اإلس مية واسػثاراجها مػر منابعهػا وم ػادرها األساسػية واختاذهػا بعػد ذلػم من  

 ادلنشودة.
مهيػػػة الف سػػػفة الًتبويػػػة ا معاجلػػػة األزمػػػة العربيػػػة من  مػػػة مػػػر مشػػػك ت الع ػػػر الػػػيت ألوذتػػػة تنكيػػػد  -3

يػػنعكي كاػػَت منهػػا ع ػػم مشػػك ت اجملثمػػع العػػر  سػػ بياً وإعابيػػاً وادلشػػك ت األكاػػر اػػ ة بالًتبيػػة وف سػػفثها 
مضاااامين الفلسااافة التربوياااة و اياتهاااا (. أمػػػا أهػػػم ،9 ،355( لالسػػػيد  زلمػػػود  ،3 3559لعبػػػد الػػػدامي 

الكباارا التااي اقترحهااا عبااد الاادايم للتطبياا  علااى الواقااع التربااوع العربااي ومعالجااة أزمااة التربيااة العربيااة 
 فممطلقاتها و اياتها قي:

 تكوير روح اخل ق واإلبداع لدى النا ئة. -1
 تكوير المدرة ع م الثغيَت والثغَت. -2
 الفكر النالد.تكوير  -3
 تكوير روح الثسامف والثاللك وما ي حق ةا مر ةب  الع بية والثع ي. -4
 تكوير روح السي رة ع م ادلسثمبل وليادت . -5
 تكوير روح الثنييم وما يثبعها مر تسر اإلدارة والثسيَت. -6
 تكوير الروح الع مية مبا تشثمل ع ي  مر أاوؿ منهجية وةياـ عم ي. -7
ح احلماسػػة ل عمػػل ومػػا يرافمهػػا مػػر روح الثحػػدي وإرادة الثحػػدي  حتػػدي الػػ ات وحتػػدي تكػػوير رو  -8

 ال بيعة. 
 تكوير روح الثعاوف والثضامر والعمل اجلماعي ادلشًتؾ. -9

تكػػوير النابػػة وال  يعػػة الرائػػدة ا ت ػػوير  ػػىت جواةػػي احليػػاة العربيػػة وا ليػػادة السػػعي ضلػػو حتميػػق  -11
 دلوعود وأمهية العناية ب وي ادلواهي.ادلشروع احلضاري العر  ا

 تكوير الروح الدميمرا ية ا  ىت جواةي احلياة العربية. -11
 (.،35-320  3521( لعبد الدامي852-8،1 3559تعزيز اإلمياف المومي لعبد الدامي   -12
 إسهام  في وفع تصورات  لحوار الحضارات -7-4-3-8-2

 ت يي آرارمل  معر ا الض ؿ بسبي  ياب احلضور اإلةساجد عبد الدامي أف ه ا العامل ادلػويعثم
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الشػػريرة  ػػعوب العػػامل رتيعهػػا مػػر مثمدمػػة وةاميػػة ومػػر مهيمنػػة وااضػػعة ومػػر  نيػػة وفمػػَتة ولكػػر بن ػػكاؿ 
مثباينػػة وهػػ مل اآلرػػار الشػػريرة تنػػ ر بادلزيػػد بػػل لع هػػا تنػػ ر مبػػا يشػػب  االةثحػػار اجلمػػاعي إف مل يثحمػػق تضػػور 

 (..316  3552الدامي  إةساج جديد لعبد
 (.391: ص3552إف ادل  وب وفق رأي عبد الدامي: "توار الامافات ال اراع الامافات" لعبد الدامي  

ذاالستنتاجاوذ-ذ8

تواػػػػل البحػػػػث احلػػػػايل مػػػػر اػػػػ ؿ البحػػػػث ا الفكػػػػر الًتبػػػػوي ل مفكػػػػر العػػػػر  عبػػػػد اهلل عبػػػػد الػػػػدامي إىل 
 اسثنثاجات عدة هي:

 الشخصيعلىذصعودذاجلانبذذ-ذ1ذ-ذ8
يموؿ عبد الدامي عر ةفس  : " لمػد كثبػة الكاػَت  بػل كاػَت الكاػَت  وألفػة ةيًفػا وأربعػُت كثابًػا  وا فػة  

ورائػػي مئػػات ادلمػػاالت واحملاضػػرات واأل ػػاث و ػػاركة ا عشػػرات النػػدوات واحل مػػات وال جػػاف.. ومػػع ذلػػم 
أف أكثي وأصلز وألوؿ  فادلعرفة تثجدد  والعامل أ عر ػ وأةا ا الاماةُت مر العمر أف ذتة الكاَت الكاَت شلا ع ي 

و و ا الثمدـ ا وات مسرعة ا سػَتها  والعػامل يثغػَت تغػَتاً مػ هً   وال حػاؽ بػ  وبثغػَتمل يسػث ـز أف ةنسػم 
الكاَت شلا تع منامل وع منامل  وأف ةثع م وةع ػم مػر جديػد  والعػامل أيضػا ضػائع ضػاؿ  وع ػم كػل ذي  ػنف أف 

   واإلةساف ساكر الكوف و ايث   تفمد الكارة الكاررة من  ادلمومػات الػدةيا ل حيػاة ع ػم يسهم ا تمومي عوج
 وج  األرض.  فهل عدي ا ه ا كل ما كثبة وما ل ة ؟ اجلواب ةعم وال.

 ( فإف تمّري ما كثبة يكشك عر أف معيم  حيمل إىل تد ما  ابع النبو ة. ف مد رأى نعما لػأم
ها وكاد ي ك العػ ج. وكاػَت مػر هػ ا النثػاج يبػُت  رلػرى األيػاـ وتم ػي احلػدراف. األا ار المادمة  وت ر من

 إة  ةب   وت ر وأومن بالع ج واحلل  تىت مل يبق ومل ي ر.
فألف ما أا  عن  ه ا النثاج وما أة ر ب   مل ت  ع ع ي  الكارة الكاررة مػر أبنػا  األمػة العربيػة   )ال(وأما 

 (.5  8001  إال ةادراً. لمفكروف ومبدعوف : ومل يثا  سبي   إىل الثنفي
يعد عبد الدامي مر ادلفكرير الموميُت األوائل ال ير آمنوا بالمومية العربية واعثزوا بثمسكهم ةا   -2- 8

وكػػػ لم هػػػويثهم العربيػػػة اإلسػػػ مية وآمنػػػوا وعم ػػػوا ا سػػػبيل حتميػػػق الوتػػػدة العربيػػػة  فكثػػػي عػػػر اال ػػػًتاكية 
ها ا الو ر العر  و ريمنا إىل الوتدة العربية ومفهـو الاػورة ا الػو ر العػر  واحلريػة ومفاهيمها وسبل ت بيم

 وأةواعها والدميمرا ية وسبل حتميمها ةالداً األةيمة اليت تدعي الدميمرا ية وةالداً أيضاً احلركات واألتزاب.
 .ربط بُت الًتبية والمومية مبيناً  دورها ع م ال عيد المومي العر  -3- 8
والشػػباب عنػػد عبػػد الػػدامي هػػم مػػر ميا ػػوف ال  يعػػة الاوريػػة والشػػرحية األكاػػر لػػدرة ع ػػم العمػػل   -4- 8

والػػثع م والنضػػاؿ وبػػُت كيػػك ع ػػم اجليػػل أف ينف ػػل عػػر الفسػػاد ويػػرع ع ػػم الب ولػػة والشػػجاعة وادلغػػامرة وأف 
 يهثم الشباب بنمث  وتاروها وترارها وأف يفهم ةفس  ويفهم والع .

ا رلػػػػػاؿ المضػػػػػايا الموميػػػػػة سػػػػػ ط الضػػػػػو  ع ػػػػػم الكيػػػػػاف ال ػػػػػهيوج واتث لػػػػػ  ألرض الشػػػػػعي و  -8-5
الف س يٍت وبُت عبد الدامي دور الًتبية والامافػة ا تشػد روح الثحػدي وال ػمود والمػوة بوجػ  الغػازي واعثمػد 
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وتنارها لر  أف الرد ع م الثحدي ال هيوج هو رد تضاري لبل كل  ي  وإذا مل تسث ع األمة جتاوز خت فها
 تسث يع اسثعادة لواا وحتميق ة رها ألف ادلعركة هي معركة تضارية م َتية.

وا كثابات  احلدياة أوضف عبد الدامي وضع األمة العربية ا ظػل ادلثغػَتات الدوليػة الراهنػة وةيػرة  -6- 8
م  ولػػػػد أوضػػػػف مفهػػػػـو النيػػػػاـ العػػػػادلي اجلديػػػػد إىل العػػػػامل العػػػػر  مث ةيػػػػرام إىل العػػػػرب واإلسػػػػ ـ ولضػػػػاياه

اإليديولوجيػػة الموميػػة و ػػرح مػػا يهػػدد الػػو ر العػػر  واألمػػة العربيػػة ومولفهػػا شلػػا عػػري ا العػػامل مػػر أتػػداث 
 وتغَتات وت ورات دولية هائ ة.

لمػػػد ركػػػز ع ػػػم المضػػػايا الًتبويػػػة الػػػيت تنػػػادي بنمهيػػػة الثجديػػػد الًتبػػػوي واألاػػػ  بنسػػػاليي الث ػػػور  -7- 8
 ا احلمل الًتبوي و دد ع م ضرورة االهثماـ بالًتبية ورب ها بعم ية الثنمية الشام ة. الع مي والبحث الع مي

يعد عبد الدامي مر أهم الشا يات الًتبوية العربية اليت اهثمة بوالع  الًتبيػة العربيػة مشا ػاً  -8- 8
بػػػػ  المػػػػيم مراجعػػػػة أزمثهػػػػا النوعيػػػػة والكميػػػػة وااػػػػفاً أتواذلػػػػا وعوامػػػػل خت فهػػػػا ا مؤلفػػػػات عديػػػػدة والسػػػػيما كثا

 ادلهمة بشنف ت ويرها.  اسًتاتيجية ت وير الًتبية العربية  ممدماً ممًتتات
أوجد ايغاً تربوية جديدة  ويعد كثاب  ة ا الشنفلالاورة الثكنولوجية ا الًتبية العربية( مر أهم  -9- 8

 ادلؤلفات اليت تعكي أفكارمل الع مية.
مافة األمة وع لااا بالًتبية ع م أساس أف الامافة أتد األسي أكد أمهية الامافة و السيما ر -11 -8

اذلامة اليت تمـو ع يها الًتبية.  ويعد كثاب  الميم دور الًتبيػة والثماةػة ا بنػا  تضػارة إةسػاةية جديػدة مػر أهػم 
تػػداث الكثابػات الػيت اػدرت لػ  ا ألهنػا تبػُت مػدى اسػثيعاب  الػدليق دلػا عػري ا العػامل ودتكنػ  مػر راػد األ

 العادلية والثنيَت ذلا.
 راد الوضع الدويل ادلثمال ا العودلة وادلاؿ والثماةة وأررمل ا الًتبية العربية. -11- 8
 تدد ادلفاهيم اجلديدة ل ًتبية ومدى اسثجابثها ل مثغَتات الدولية. -12- 8
 عاجل اسًتاتيجية الًتبية العربية مر ا ؿ مراجعث  اذلامة ذلا. -13- 8
 .وضع ت ورات  الامافية حلوار الامافات واحلضارات -14- 8
 ؟كيك ةوظك اآلرا  الًتبوية لعبد الدامي ا تربيثنا ادلعاارة  -15- 8

ػ  امل عبد الدامي موا ر الضعك ا والع الًتبية العربيػة كمػاً وكيفػاً  وبػ لم ااث ػر كػل جهػد يهػدؼ 
بل اجثهد بواك الػدوا   واة  ػق مػر أف اجلهػود إىل الولوؼ ع م ه ا الوالع  ومل يكثك بثشايمل األدوا  

الم ريػػة ل ب ػػداف العربيػػة ا سػػبيل هنضػػة تربويػػة حتثػػاج إىل جهػػد وتػػدوي عػػر   وحتديػػد دليػػق لف سػػفة عربيػػة 
تربوية مشًتكة  تثضف فيهػا مػا يريػدمل العػرب مػر الًتبيػة  وأي تربيػة يريػدوف  وأي مػثع م يسػعوف إليػ . وبػ لم 

عمل اجلماعي العر   عاراً ةسعم إىل حتميم  حلاجثنا ادلسثمرة إلي  كما ةػادي بػ  عبػد ع ينا أف ةثا   عار ال
 الدامي. ػ توظيك الثماةة مر ا ؿ وعي ما فع ث  ه مل الثماةة مر تمدـ ا الدوؿ ادلثمدمة.
 ػ وضع مناهج جديدة مر والع البيئة العربية  والبعد عر ادلناهج ادلهجنة أو ادلسثوردة.
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ثػػ  ل سػػًتاتيجية العربيػػة رلموعػػة كبػػَتة مػػر ادلمًتتػػات مازالػػة  اجػػة إىل مػػر يناػػ  ةػػا  و اػػ  ػػػ ا مراجع
 ادلمارف  ٌت بادل تيات اليت حتثاج إىل تفعيل ع م أرض الوالع.

ذـذاخلامتةذ9

 لمد كاف عبد الدامي من ورا ل مهمات ال عبة  ةافف عر تربية أبنا  األمػة العربيػة  وعػر رمافثهػا  وهويثهػا 
فبػػدا وكنةػػ  ا تػػاؿ مػػر الثنسػػيي  وا روح مثمػػدة مػػر الثجديػػد. لمػػد ب ػػغ عػػدد مؤلفاتػػ  زهػػا  عشػػرير مؤلفػػاً 
فض ً عر مؤلفات  المومية واإلةساةية والمضية الف س ينية. وا سَتت  الشا ية الناجحة إذلاـ ل كاَتير ال ير 

ثنوير. أاَتاً ميكر الموؿ إف جتربة عبد الدامي تفثحوا ع م آفاؽ ادلعرفة  فمال ا ذلم واتداً مر كبار ع ر ال
.. هػي جتربػة جيػل مػر 8001الفكرية تث امل كما ع  عر ةفسػ  ا الرابػع والعشػرير مػر  ػهر ةيسػاف عػاـ 

ادلامفػػُت ا الػػو ر العػػر  تػػرص ع ػػم حتميػػق م  بػػُت مثكػػام ُت تبػػديا أواًل ا الثػػزود بالامافػػة الػػيت تثعػػاةق مػػع 
ري العػر  واإلسػ مي  واألمػر الاػاج هػو الغػوص ا مهػـو اجملثمػع واألمػة العربيػة والعمػل الًتاث الاماا واحلضا

بػػالفكر والنضػػاؿ مػػر أجػػل جتػػاوز ذلػػم الثا ػػك ومػػر أجػػل توليػػد كيػػاف عػػر  موتػػد وتػػديث ومثكامػػل يرفػػد 
 بع ائ  األمة العربية وسائر  عوب العامل.

ومي رمافػػة ضلثاجهػػا اليػػـو أكاػػر مػػر سػػابمات األيػػاـ دلػػا إف مراجعػػة أعمػػاؿ ادلفكػػر عبػػد الػػدامي ا اجملػػاؿ المػػ
تثعرض ل  فكرة المومية والوتدة العربية مر هجـو عااك  أما أعمال  الًتبوية ففي كاَت منها ما ي ػ ف ألف 

 ةعمل ب  اليـو  ألف بعض  كاف ا رلاؿ اسثشراؼ ادلسثمبل. 
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« 3/1/0212خبتاريت الموافقة عمى نشره صدر و ، 02/6/0222ريخ بتا وصل هذا البحث إلى المجمة»  


