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كاتب وباحث  -دكتوراه في العلوم السياسية

ملخص الدراسة
تبنت الواليات املتحدة بعد أحداث احلادي عش���ر من سبتمبر استراتيجية جديدة جتاه العالم اإلسالمي،
بهدف إحداث تغييرات سياس���ية وثقافية جوهرية ،تقود إلى إعادة صياغة اإلسالم وقيمه مبا يتفق والرؤية
واملصالح األمريكية ،وإعادة صياغة الشخصية املسلمة وتطويعها بحيث تقبل النموذج األمريكي في السياسة
واالقتصاد ومنط احلياة ،واحتواء املسلمني وتوظيفهم ضمن الدائرة احملكمة حلركة املصالح األمريكية.
وم���ن هنا جاءت الدعوات الغربية ،وفي القل���ب منها الدعوات األمريكية ،لتغيير منظومة القيم في العالم
اإلس�ل�امي ،وهو ما لن يتحقق ،في جانب كبير منه ،إال بتغيير املناهج التعليمية في العالم اإلسالمي ،والتي
ت���رى فيها القوى الغربي���ة ،وفي مقدمتها الواليات املتحدة ،الداعم األول لفك���ر اإلرهاب والتطرف املعادي
للغرب واملضاد للمصالح الغربية.
وركزت دعوات تغيير هذه املناهج على الدول الفاعلة ،أو الرئيس���ة في منظومة العالم اإلس�ل�امي ،وفي
مقدمتها جمهورية مصر العربية واململكة العربية السعودية وباكستان ،وإندونيسيا ،وخاصة أمام ما متلكه هذه
الدول من تأثير سياسي وفكري وديني واسع في محيطاتها اإلقليمية ،وفي محيطها اإلسالمي الواسع.
تسعى هذه الدراسة إلى بيان طبيعة وأبعاد االستهداف الغربي ملنظومة القيم في العالم اإلسالمي ،وموقع
التعليم من هذا االستهداف ،خاصة مع تعدد املبادرات األمريكية التي تؤكد على أهمية التحرك نحو «تطوير
التعليم» وفق النظرة األمريكية.
وحتاول الدراس���ة توضيح آثار هذا االستهداف الغربي على مش���اريع تطوير املناهج التعليمية في العالم
اإلسالمي ،مع التركيز على جمهورية مصر العربية ،كحالة دراسية.
تقدم الدراس���ة في النهاية عد ًدا من السياس���ات واإلجراءات التي ميكن من خاللها مجابهة االستهداف
الغربي ملنظومة القيم في العالم اإلس�ل�امي ،مؤكدة على أن مواجهة التحديات التي تفرضها دعوات تغيير،
أو تطوير ،التعليم في الدول العربية واإلس�ل�امية ،تفرض أهمية استنهاض األمة نحو التجديد الذاتي النابع
م���ن القيم واملفاهيم والثوابت الدينية واحلضارية والثقافية ،والتأكيد على أن نظم التعليم في الوطن العربي
ل���ن تتخطى أزماتها إال باعتماد رؤية ذاتية تتخطى املصالح اخلارجية من ناحية ،وتتجاوز املصالح القُطرية
من ناحية أخرى ،وتتبنى رؤية عربية مش���تركة إلصالح التعليم ،مبا يتف���ق والقيم األصيلة التي تقوم عليها
احلضارتان العربية واإلسالمية.
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كاتب وباحث  -دكتوراه في العلوم السياسية
يعد التعليم أحد أبرز األدوات الفاعلة في تش���كيل العقل اجلمعي لقيم وثقافات األمم والشعوب ،ومن ثَم فقد
أخذ ملف التعليم في الدول اإلسالمية بُع ًدا جدي ًدا من اهتمام القوى الكبرى ،ال سيما بعد أحداث احلادي عشر
من س���بتمبر 2001م ،فقد بدأ القادة السياس���يون وواضعو السياسات فى الغرب بإصدار بيانات تؤكد قناعتهم
بأن اإلس�ل�ام ليس محل اتهام ،وأنه قوة إيجابية فى العالم وديانة تدعو للس�ل�ام والتسامح .وصدرت عنهم عدة
خطابات تؤكد هذه املعاني.
وجاء هذه التحرك ،وفق بعض الباحثني واملفكرين الغربيني ،في محاولة لتفادي حركة ارتدادية قد تنبع أصولها
من أعمال العنف والعداء املوجهة ضد األقليات املسلمة فى الدول املختلفة ،ودفع احلكومات املسلمة على تقدمي
الدعم السياسي للجهود التى تبذلها الدول الغربية فيما أسمته «احلرب الدولية على اإلرهاب».
وحاول الزعماء الغربيون واحلكومات املس���اندة لهم الفصل بني أهداف اإلرهابيني واإلس�ل�ام ،للحيلولة دون
حتويل النزاع إلى «صراع بني الديانات» ،وتكذيب تفسير الراديكاليني لإلسالم ،والعمل على دعم التيارات األكثر
اعتداالً داخل اإلسالم.
وفي هذا الس���ياق تبنت الواليات املتحدة األمريكية استراتيجية جديدة جتاه العالم اإلسالمي ،بهدف إحداث
تغييرات سياسية وثقافية جوهرية ،تقود إلى إعادة صياغة اإلسالم وقيمه مبا يتفق والرؤية واملصالح األمريكية،
وإعادة صياغة الشخصية املسلمة وتطويعها بحيث تقبل النموذج األمريكي في السياسة واالقتصاد ومنط احلياة،
واحتواء املسلمني وتوظيفهم ضمن الدائرة احملكمة حلركة املصالح األمريكية.
حيث ترى الواليات املتحدة أن «اإلس�ل�ام» -مبا يحمله من قيم روحية وحضارية تس���عى إلعادة صياغة احلياة
منافس���ا قو ًّيا للنموذج احلضاري الليبرالي الرأسمالي ،ويسود اعتقاد أمريكي بتفوق منوذجهم
واإلنسان -ميثل
ً
احلضاري كنمط فريد ومتفوق وقادر على تلبية حاجات اإلنس���ان أينما ُوجد ،كما أن األمريكيني ميتلكون شعو ًرا
متضخ ًما بالرس���الة جتاه العالم ،وأن عليهم حمل اآلخرين على تبن���ي منوذجهم ومنط حياتهم؛ على اعتبار أنه
األفضل للبشرية.
ويدرك األمريكيون أن العالم اإلسالمي قوة متوقعة بسبب الثورة واملوارد الضخمة والنمو السكاني ،واالنتشار
اجلغرافي الواس���ع ،وسيطرة املس���لمني على أهم طرق املواصالت االستراتيجية في العالم ،ومبا أن الصراعات
الدولية تقوم على االعتبارات االس���تراتيجية واملصلحية؛ فإن ذلك يعزز التحرك األمريكي للس���يطرة على هذه
الثروات .ونتيجة لتفاعل هذين العاملني؛ وضع األمريكيون أنفس���هم في مواجهة مع اإلس�ل�ام واملسلمني؛ سع ًيا
للتغلب على النموذج احلضاري ،عن طريق «أمركة اإلسالم» و«أمركة حياة املسلمني» ،استنا ًدا إلى القوة األمريكية
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مبفهومها الش���امل .في ظل استمرار التهديد الفكري
والديني القائم لإلس�ل�ام ،واملس���يطر عل���ى العقلية
األمريكية.

ميك���ن أن يهدد احلضارة الغربي���ة ،ومن ناحية ثانية،
تصاعد تأثير اخلارج في الداخل اإلس�ل�امي ،بكل ما
يحمله هذا الداخل من قيم وقضايا ،ظلت بعيدة لعقود،
ب���ل لقرون ،عن إثارتها والتدخل فيها ،كقضايا التعليم
واملرأة وحقوق اإلنس���ان واحلريات الدينية ،وجتديد
اخلطاب الديني ،وغيرها م���ن القضايا التى فرضت
نفسها على مس���رح العالقات الدولية ،لتشكل قضايا
صراعا وتعاو ًنا،
جديدة تدور حولها ه���ذه العالقات،
ً
وخاصة في مرحلة ما بعد أحداث احلادي عش���ر من
سبتمبر.

وترى اإلدارة األمريكية ،أن عليها العمل على تطوير
عقائد املس���لمني ومذاهبهم وقناعاتهم؛ ليكونوا أكثر
انس���جا ًما مع الرؤية واملصال���ح األمريكية؛ ومن هنا
جاءت الدعوات الغربية ،وف���ي القلب منها الدعوات
األمريكية ،لتغيير منظومة القيم في العالم اإلسالمي،
خللق جيل جديد من املس���لمني يتواف���ق والتوجهات
األمريكي���ة ،وهو ما لن يتحقق ،ف���ي جانب كبير منه،
إال بتغيي���ر املناهج التعليمية في العالم اإلس�ل�امي،
وف���ى إطار ه���ذه األهمية ،تس���عى الدراس���ة إلى
والتى ت���رى فيها القوى الغربية،
حتقيق عدة أه���داف ،من بينها
وض��ع األمريكيون أنفس��هم ف��ي مواجهة
وفي مقدمتها الواليات املتحدة ،م��ع اإلس�لام والمس��لمين؛ س��عيا للتغلب بيان طبيعة وأبعاد االس���تهداف
ً
الداع���م األول لفك���ر اإلرهاب عل��ى النموذج الحضاري ،ع��ن طريق «أمركة الغربي ملنظومة القيم في العالم
والتطرف املعادي للغرب واملضاد اإلسالم» و»أمركة حياة المسلمين»
ً
استنادا اإلس�ل�امي ،وموقع التعليم من
إلى الق��وة األمريكية بمفهومها الش��امل
للمصالح الغربية.
في ظل استمرار التهديد الفكري والديني هذا االس���تهداف ،وآث���ار هذا
القائم لإلس�لام ،والمس��يطر على العقلية االستهداف على مشاريع تطوير
مع التركي���ز في إطار دعوات األمريكية.
املناه���ج التعليمية ف���ي العالم
تغيير ه���ذه املناهج على الدول
اإلس�ل�امي ،م���ع التركيز على
الفاعلة ،أو الرئيسة في منظومة
جمهورية مصر العربية ،كحالة دراس���ية ،وكذلك بيان
العالم اإلسالمي ،وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية
السياسات واإلجراءات التي ميكن من خاللها مواجهة
واململكة العربية الس���عودية وباكس���تان ،وإندونيسيا،
هذا االستهداف.
وخاصة أمام ما متلكه هذه الدول من تأثير سياس���ي
وأمام طبيعة الظاهرة محل الدراسة ميكن القول :إن
وفكري وديني واس���ع في محيطاته���ا اإلقليمية ،وفي
املنهج الوصفي ه���و أحد أكثر مناهج البحث مالئمة،
محيطها اإلسالمي الواسع.
باعتب���اره خطوة أولي���ة نحو حتقيق الفه���م الدقيق،
وفي إطار هذه االعتبارات تأتي هذه الدراسة حول:
واإلحاطة باألبعاد الواقعية لهذه الظاهرة ،وذلك ً
وفقا
«الدور الغربي ومش���اريع تطوير مناه���ج التعليم في
للخطوات التالية:
منوذجا».
العالم اإلسالمي ...مصر
ً
 -1حتدي���د أبعاد الظاه���رة ،والقضاي���ا الفرعية
وتنب���ع أهمية هذه الدراس���ة من ع���دة اعتبارات،
التي تتك���ون منها (طبيعة القيم اإلس�ل�امية ،طبيعة
يأت���ي في مقدمتها :تصاعد أهمي���ة األبعاد الثقافية
االس���تهداف الغربي لهذه القيم م���ن حيث أهدافه،
واحلضاري���ة والقيمية في منظومة العالقات الدولية،
ووسائله ،وتأثيراته).
في العقود الثالثة األخيرة ،وخاصة بعد انهيار املنظومة
االش���تراكية ،واالس���تهداف الغربي للقيم اإلسالمية،
 -2جمع املعلوم���ات الدقيقة عن هذه األبعاد وتلك
وتصويره���ا على أنها مص���در التهديد األخطر الذي القضايا لتحقيق الفهم الصحيح لها.
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 -3فحص العوامل املختلف����ة احمليطة بالظاهرة محل
الدراس����ة ،ومحاولة اإلحاط����ة بعدد كبير م����ن األبعاد
والعالق����ات لالنتقال من مس����توى الفهم البس����يط إلى
املستوى املركب ،الذي ميكن أن يساعدنا في صياغة عدد
من النتائج والتعميمات والتوصيات حول هذه الظاهرة.
وبجانب املنهج الوصفي التحليلى ،س���يتم االعتماد
على منهج مساعد هو منهج دراسة احلالة (Case-Study
) ،Methodومن خالله سيتم التركيز في إطار الظاهرة
محل الدراسة على دراس���ة حالة االستهداف الغربي
للمناهج التعليمي���ة في جمهورية مصر العربية ،لبيان
أبعاد وتأثيرات هذا االستهداف ،وكيفية مواجهته.
ويف إط��ار هذه االعتبارات ،مت تقس��يم الدراس��ة على
النحو التايل:

احمل���ور األول :الدور الغربي واس���تهداف منظومة
القيم في العالم اإلسالمي.

احملور الثاني :موقع التعليم من االستهداف الغربي
ملنظومة القيم في العالم اإلسالمي.

احملور الثال���ث :آثار التدخل الغربي في مش���اريع
تطوير املناهج التعليمية في العالم اإلسالمي.
احملور الرابع :دراس���ة حالة مشاريع تطوير مناهج
التعليم في مصر.

احملور اخلامس :سياس���ات مجابهة االس���تهداف
الغربي ملنظومة القيم في العالم اإلسالمي.

احملور األول :الدور الغربي واستهداف منظومة
القيم يف العامل اإلسالمي:
في أعقاب أحداث سبتمبر 2001م كان السؤال األهم
ف���ي الواليات املتحدة ،هو «مل���اذا يكرهوننا؟» ،وصدر
هذا الس���ؤال عن اإلدارة األمريكية ،ثم أصبح شعا ًرا
للمثقف�ي�ن األمريكيني ،وكان املقص���ود بهذا اخلطاب
في مرحلت���ه األولى الش���عوب العربية اإلس�ل�امية،
ثم أصبح ه���ذا املصطلح العنوان األب���رز للعديد من
الدراس���ات والتحليالت والتصريحات الرس���مية في
التقرير االسرتاتيجي الثامن

وس���ائل اإلعالم األمريكية ،التي تطوعت لإلجابة عن
هذا السؤال بقولها« :ألنهم حاقدون على ما لدينا من
حداثة وحرية» ،كما أنهم املسئولون عن تغذية اإلرهاب
(((
والعنف والتطرف والتسلط.
وللقضاء على هذه النزعات ،دعا التيار احلاكم في
اإلدارة األمريكية ،واملتمث���ل في «احملافظني اجلدد»،
إلى شن «حرب أفكار» على العاملني العربي واإلسالمي،
بهدف تغيير الثقافة السياسية في هذه املنطقة لتصبح
أكثر قابلية لتقبل القيم واألفكار الدميقراطية ،فالهدف
من احلرب اليوم هو هدف سياس���ي وليس عسكر ًّيا،
نفس���ي وليس ماد ًّيا ،فهدف احل���رب هو التحكم في
الطريقة التي يفكر بها العدو.
وتتمثل حرب األفكار من وجهة نظرهم في «الصراع
بش���أن التحديث والعلمنة والتعددي���ة والدميقراطية،
والتنمي���ة االقتصادي���ة احلقيقية ،فهن���اك املاليني
من املس���لمني الذي���ن يتوقون إل���ى احلداثة واحلرية
واالزدهار ،والذين هم أنفس���هم في الواقع في طليعة
(((
صفوف الصراع ضد اإلرهاب».
عبر ف���روم وبيرل ،عن جوه���ر حرب األفكار
وقد ّ
والقيم ،بأنها «ليس���ت حرب كلم���ات؛ ألن كلماتنا ال
تقنع العالم اإلس�ل�امي ،ليس فقط ألن شعوب العالم
اإلس�ل�امي ال يصدقون ما نقوله ،ولكن ألننا ال نتفق
معهم ح���ول معنى هذه الكلمات الت���ي حتمل وراءها
مفاهيم ومصطلحات قيمية  ..لذلك ،يجب أن تتخلى
الواليات املتحدة ع���ن الفكرة الوهمية التي تقوم على
إمكانية االنتصار على الشرق األوسط اإلسالمي عن
((( نبال خماش ،إمبراطورية األكاذيب ..مصطلحات اخلداع األمريكي بعد
 11أيلول ،بيروت ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،الطبعة األولى
2004م ،عرض متاح على الرابط التالي:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/163786AD-A07B-4CD6-9DF2B6D89C43DB73. html.

((( إبراهي���م غرابية ،االس���تراتيجية الثقافية للوالي���ات املتحدة بعد 11
سبتمبر ،اجلزيرة نت .2002/9/9 ،النص متاح على الرابط:
http://www.aljazeera.net/in-depth/America_Laden/2002/9/911-1.htm
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طريق االحتكام إل���ى تعاطفهم مع احلزن واأللم الذي
عاناه الش���عب األمريكي من جراء هجمات سبتمبر،
فتفجير برجي التجارة والدفاع ميثل نص ًرا في أذهان
نوعا من الوحشية
ش���عوب العالم اإلس�ل�امي ،وليس ً
(((
والتطرف».
وتتمحور حرب األفكار أو القي��م ،وفق رؤية احملافظني،
حول ثالث ركائز أساسية:

األوىل :حتويل صورة الوالي���ات املتحدة من منوذج
الق ّوة العدوانية املناوئة للمس���لمني ،إلى صورة القوة
احملررة من الطغيان واالس���تبداد ،والس���اعية جللب
األمن والسلم واالستقرار للمنطقة.
الثانية :تش����جيع املس����لمني على القيام بإصالح ديني
وثقافي عميق ،يستأصل جذور اإلرهاب الفكرية والعقدية،
ويس����تبطن قيم التحديث والليبرالية املتصاحلة مع القيم
منوذجا
الروحي����ة ،وإب����راز جتربة التحدي����ث األمريكية
ً
لالحتذاء ف����ي مقابل التجربة األوروبية التي ارتبط فيها
اإلصالح والتحديث بالعلمانية ومحاربة الدين.
الثالث��ة :التحالف مع قوى التغيير احمللية من حركات
إصالحية ومجتمع مدني وقوى معارضة ،لدفع مس���ار
التح���ول السياس���ي واالجتماع���ي ،وحمايته من بطش
ومصادرة األنظمة ،باعتبار أن الواليات املتحدة هي وحدها
القادرة على ممارسة الضغوط الالزمة على احلكومات
العربية ،لتحصني وتأمني ديناميكية اإلصالح.
ويرى احملافظون اجلدد أن احلرب اآلن ال توجد على
أرض املعركة ،وال ينتصر فيها طرف بالقتال فقط ،وال
يتحقق النصر العسكري وال يُقاس بقتل أكبر عدد من
قوات العدو ،وإمنا توجد في عقول الش���عوب ،لذلك
فهدف احلرب هو الس���يطرة على عقول شعب العدو،
(((
ومن ثم الهيمنة على عقول قادة هذه الشعوب».
(1) David Frum، Richard Perle, «An End to Evil :How to
Win the War on Terror», p.128.
(2) Michael Novak, «How to Defeat the USA in Future
Wars», Daily Standard, November 22, 2006.
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ويؤكدون أن حل اإلشكاليات التي توتر العالقات بني
الواليات املتحدة واإلسالميني؛ يجب أن يتم عن طريق
اإلصالح التعليمي والديني إلع���ادة صياغة املفاهيم
الت���ي تغذي «اإلرهاب» مبا يتوافق مع مصاحلها ،ومبا
يحقّق لها األمن ،ومبا يس���تجيب مع عملية اإلصالح
السياس���ي املفترض ،واملتعثر بفض���ل الثقافة الدينية
وخصوصا «اجلهاد» -الت���ي تغذّي بذورالس���ائدة
ً
(((
الكراهية.
وتأكي��� ًدا لهذه التوجه���ات؛ تع���ددت التصريحات
والتحركات األمريكية الرسمية ،املؤيدة حلرب األفكار،
والداعمة لتوجهاتها وآلياتها .ومن مظاهر ذلك:
 أطلق���ت إدارة الرئي���س األمريك���ي جورج بوش«برنامج اإلصالح العربي» الذي أعدته وزارة اخلارجية
األمريكية ضمن سلسلة البرامج واملشاريع التي تهدف
إلى «إعادة تأهيل العاملني العربي واإلسالمي ،وتربيتهما
على القيم الدميقراطية وحتس�ي�ن صورة أمريكا لدى
عموم العرب واملسلمني».
 أنش���أت وزارة الدفاع األمريكية جه���ازًا لتغييرالوعي لدى العرب واملسلمني حتت اسم مكتب «التأثير
االستراتيجي» .وتنفيذًا لبرنامج «التأهيل» متت دعوة
 50س���يدة عربية في أربعة عش���ر بل��� ًدا إلى أمريكا
ليخضع���ن حلمل���ة تثقيف في «املعه���د الدميقراطي
الوطني األمريكي» و«املعهد اجلمهوري» الذي يُشرف
على احلمالت االنتخابية للحزب احلاكمّ ،
ونظمت لهن
لقاءات مع كبار املسئولني في اإلدارة األمريكية.
 في مارس 2003م ،بدأت الواليات املتحدة حملتهاعلى املنطقة العربية باحتالل العراق ،وأعلنت أن هذا
االحتالل يأتي كمقدم���ة لتحقيق األهداف األمريكية
بعيدة املدى ،والتي على رأس���ها تغيير معالم املنطقة
العربية ،وفرض القيم الثقافي���ة األمريكية اجلديدة،
((( معتز اخلطيب ،املش���روع األمريكي :حتديث اإلسالم ،إسالم أون الين،
 ،2004/2/23النص متاح على الرابط:
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2004/02/
article02.shtml
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وتغيير منهاج تفكير العقل العربي واإلس�ل�امي؛ حيث
يتم تغيير املناهج التعليمية ،وإش���اعة القيم األمريكية
في املنطقة ،ومحاولة إزالة العداء النفسي العربي لكل
املوجه
ما هو أمريكي ،وتوسيع نطاق اإلعالم األمريكي
ّ
للعرب ،في محاولة لتنش���ئة جيل جديد ليس لديه ما
(((
يربطه بثقافته األصلية.

بات���ت تق���وم على أس���اس التفاعل م���ع اجلماهير
األجنبية لتعزيز تف ّهمهم للقيم والسياسات واملبادرات
(((
األمريكية».
 ف���ي ديس���مبر 2005م ،أطلق���ت وزارة الدف���اعاألمريكية ،حملة إعالمية لنش���ر مواد إخبارية مؤيدة
للواليات املتحدة في وس���ائل إعالم خارج البالد ،دون
اإلش���ارة إلى احلكومة األمريكية كمصدر لها .وذلك
ضمن عمليات احلرب النفس���ية الت���ي تهدف لصد
أيديولوجي���ة التنظيم���ات اإلرهابي���ة ،باإلضافة إلى
محاولة إقناع الش���عوب األخرى لتدعم السياس���ات
(((
األمريكية.

 في خطابه أمام اجلمعي���ة العامة لألمم املتحدةفي  23سبتمبر 2003م ،قال الرئيس بوش« :إن بالده
تعمل على إضعاف األيديولوجيات في منطقة الشرق
األوس���ط التي تص ّدر اإلرهاب» .واخلطاب مهم؛ ألنه
يأتي م���ن رئيس الدولة ،كما أن���ه ألقى اخلطاب في
مناسبة دولية مهمة وأمام محفل
عاملي وبشكل علني ،ولم يُل ْ َق في
ف��ي ديس��مبر 2005م ،أطلق��ت وزارة الدف��اع
مناسبة محدودة أو محلية.
األمريكية ،حملة إعالمية لنشر مواد إخبارية

 في  17فبراير 2006م أعلنوزير الدف���اع األمريكي «دونالد
مؤيدة للواليات المتحدة في وس��ائل إعالم رامسفيلد» ،أن الواليات املتحدة
 في الس���ادس من نوفمبر خ��ارج الب�لاد ،دون اإلش��ارة إل��ى الحكوم��ة «متأخ���رة بص���ورة خطيرة» عن2003م ،وفي خطابه أمام املعهد األمريكي��ة كمص��در له��ا .وذل��ك ضم��ن تنظيم القاعدة وأع���داء آخرين
عمليات الحرب النفس��ية التي تهدف لصد
الدميقراطي الوطني األمريكي ،أيديولوجية التنظيمات اإلرهابية ،باإلضافة فيما أس���ماه «احلرب الدعائية»،
شن الرئيس بوش هجو ًما حا ًّدا إل��ى محاولة إقناع الش��عوب األخرى لتدعم ويتع�ي�ن عليها حتديث وس���ائلها
َّ
السياسات األمريكية
«العتيقة» في املجال اإللكتروني.
على «الديكتاتوريات» في منطقة
زاع ًم���ا أن «التحديث أمر حيوي
الشرق األوس���ط ،مؤك ًدا سعيه
لنش���ر الدميقراطية في العالم عمو ًم���ا ،وفي منطقة لكس���ب قلوب وعقول املسلمني في أنحاء العالم الذين
متطرهم صور سلبية عن الغرب» .وأكد رامسفيلد أن
الشرق األوسط على نحو خاص.
من أسلحة حرب كسب العقول اليوم «استخدام رسائل
 ف���ي  14أغس���طس 2004م ،أعلنت مس���اعدة وزيرالبريد اإللكتروني ،وأجهزة الهاتف احملمول ،والكاميرات
اخلارجي���ة األمريكية للش���ئون التعليمي���ة والثقافية ،أن
(((
الرقمية ،واملدونات على شبكة اإلنترنت».
أحد أبرز أهداف الواليات املتح���دة في املنطقة العربية
واإلس�ل�امية هو تعمي���ق التواصل مع ع���دد من الفئات ((( كلمة باتريشيا هاريسون أمام جلنة الشئون الدولية في مجلس النواب
األمريكي ،يوم  19أغس���طس 2004م ،نش���رة واشنطن العربية ،وزارة
والشرائح ،يأتي في مقدمتها الشباب ،وذلك بهدف إيجاد
اخلارجية األمريكية ،عدد 2004/8/21م.
جيل جديد أقل عداء للسياسات األمريكية في املنطقة».
لدس أخبار في
((( انظ���ر :مات كيلي ،البنتاجون يرصد  300مليون دوالر ّ
وأضافت :أن «اس���تراتيجية الدبلوماس���ية العامة
األمريكية بعد أحداث احلادي عش���ر من س���بتمبر
((( انظر :مأم���ون الباقر ،أمري���كا تفتح معركة تغيي���ر األيديولوجيات،
صحيفة البيان اإلماراتية ،ملحق امللف السياس���ي ،عدد  ،658اجلمعة
 3ذو القعدة 1424هـ  26 -ديسمبر 2003م.
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وسائل إعالم أجنبية ،صحيفة الشرق األوسط السعودية ،لندن ،عدد
 ،9879اخلميـس  15ديسمبر 2005م .النص متاح على الرابط التالي:
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=3&ar
ticle=338467&issue=9879

((( محم���د عبد احلليم ،البنتاجون تس���عى لعس���كرة العال���م إعالم ًّيا،
 .2006/3/6النص متاح على الرابط التالي:

http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2006/03/article06.shtml
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 في  24يونيو 2008م ،أعلن وكيل وزارة اخلارجيةاألمريكية لشئون الدبلوماسية العامة والشئون العامة
«أن االنتص���ار في احلرب عل���ى اإلرهاب يعني ،على
املدى الطويل ،االنتصار في معركة األفكار» .فاحلرب
الب���اردة كانت «حرب أفكار بنف���س القدر الذي كانت
فيه قوة عس���كرية» .ومن املؤسف أننا لم نقم مبا فيه
الكفاية على هذه اجلبهة منذ بروز اإلرهاب املتقمص
باإلسالم .ولكن األمر أخذ اآلن في التغير .ومتر حرب
األفكار حال ًيا ،في جميع الوكاالت احلكومية والقطاع
اخل���اص ،بحقبة نهضة مبكرة .واملتحمس���ون لها من
احلزب�ي�ن ،ولدين���ا فرصة ترك إرث ف ّع���ال للحكومة
القادمة.

الذي يستدعي إشاعة وتطوير املمارسة الدميقراطية
والتعددية احلزبية ،والعمل على تغيير خريطة املنطقة
من خالل االحتالل العس���كري أو شن حرب استباقية
ضد بعض الدول في املنطقة بدعوى امتالكها ألسلحة
دمار ش���امل كما حدث في العراق ،ومن ثَم اكتس���اب
أرض جديدة تضاف إلى العراق احملتل كنقطة انطالق
إلى بقية دول املنطقة.

وكذلك تق���دمي الدعم الال مح���دود لدولة الكيان
الصهيوني والوقوف إلى جانبه���ا ضد الدول العربية
كنوع من الضغط إلحداث تغييرات سياسية واقتصادية
وثقافية .والترويج ملفهوم الشرق أوسطية الذي تتكامل
فيه اجلهود العربية والصهيونية
وأضاف« :إن ما نسعى إليه هو تمثل��ت أه��م آليات ح��رب األف��كار أو القيم من أجل إقامة منطقة مش���تركة
األمريكي��ة ،ف��ي التروي��ج للديمقراطي��ة،
عالم لم يعد يعتبر فيه استخدام وحق��وق اإلنس��ان ،واإلصالح��ات السياس��ية للتبادل التجاري ،وتشجيع ودعم
العنف لتحقيق أهداف سياسية م��ن خالل اته��ام معظ��م األنظم��ة العربية األقليات في بعض الدول العربية،
أو دينية أو عسكرية مقبوالً ،ولم بالشمولية ،وعدم احترام حقوق اإلنسان
به���دف إش���عال فتن���ة عرقية
وطائفية ميكن أن تؤدي في نهاية
تعد تنجح فيه محاوالت التحويل
املطاف إلى متزي���ق هذه الدول،
إل���ى راديكاليني ث���م التجنيد
كأعضاء جدد ،ويتم فيه شجب وعزل مقترفي التطرف وحتويلها إلى كيانات صغي���رة ،وتعزيز الغزو الثقافي
العنيف .إن النجاح العس���كري ض���روري ،ولكنه ليس عبر الفضائيات واإلذاع���ات ،واالعتماد على الصورة
كاف ًيا ،وذلك لسبب بسيط هو أننا ال نواجه كعدو دولة بدالً عن املوض���وع؛ كخطوة لتغيير مفاهيم ش���عوب
واحدة أو حتى حتالفًا ،وإمنا حركة عاملية ال تنتمي إلى املنطقة ،خاصة فئة الشباب ،هذا بجانب فرض مناهج
أي دولة .وما لم نش���ن حرب أفكار ف ّعالة ،فإن آخرين مدرس���ية جديدة في دول املنطق���ة تعمل على تذويب
(((
الهوية الثقافية العربية واإلسالمية والتراث التاريخي
سيحلون محل هؤالء األعداء كلما قتلناهم».
(((
والديني لشعوبها.
وفي إطار هذه التصريحات وتلك اإلجراءات ،متثلت
أه���م آليات ح���رب األفكار أو القي���م األمريكية ،في
احمل���ور الثان���ي :موق���ع التعليم من االس���تهداف
الترويج للدميقراطية ،وحقوق اإلنسان ،واإلصالحات
الغربي ملنظومة القيم يف العامل اإلسالمي:
السياس���ية من خالل اتهام معظ���م األنظمة العربية
تستند االستراتيجية األمريكية اخلاصة بتغيير التعليم
بالش���مولية ،وعدم احت���رام حقوق اإلنس���ان ،األمر
في املنطقة العربية إلى عدد من الركائز األساسية ،من
((( جيمس جالس���مان ،كيف ننتصر في حرب األفكار؟ نش���رة واشنطن أهمها :أن الوقت قد حان لتبني اس���تراتيجية جديدة
العربية ،مكتب برامج اإلع�ل�ام اخلارجي ،وزارة اخلارجية األمريكية،
عدد  24يونيو 2008م ،النص متاح على الرابط التالي:

http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile
arabic&y=2008&m=June&x=20080624181816ssissirdil
e0.0457117
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((( مأمون الباق���ر ،أمريكا تفتح معركة تغيي���ر األيديولوجيات ،صحيفة
البيان اإلماراتية ،ملحق امللف السياس���ي ،ع���دد  ،658اجلمعة  3ذو
القعدة 1424هـ  26 -ديسمبر 2003م.
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تسعى إلى اكتساب أرضيات ثقافية معرفية جديدة في
املنطقة العربية بعي ًدا عن ثقافة احلروب فيما س���مي
«معركة كس���ب العقول واألفئدة» ،ويلعب التعليم دو ًرا
محور ًّيا في هذه االس���تراتيجية؛ حيث يجب الضغط
على الدول العربية واإلسالمية إلعادة صياغة نُظمها
التعليمي���ة مبا يتفق مع التوجه���ات املعرفية اجلديدة
بالتركي���ز على إصالح مناهج التعلي���م والقضاء على
(((
نظم التعليم الدينية املتشددة.
وكذل���ك طرح قضايا ومفاهيم جديدة على س���احة
النظم التعليمية في الدول العربية مبا يسمح بفتح مجال
للحوار بني الفرق املتعارضة في هذه الدول ،والذي قد
يؤدي بدوره إلى تس���ريب بعض األفكار التغريبية في
نُظم التعليم العربية ،ووضع أسس نظام تعليمي دولي
يسمح باعتبار التعليم شأ ًنا عامل ًّيا ،والتخلي عن اعتباره
شأ ًنا داخل ًّيا .وبحيث ال تتعلل الدول العربية بأن الدول
الغربية تس���عى إلى فرض قيمها ونظمها عليها((( .مع
التركيز عل���ى دور القطاع اخلاص ومنظمات املجتمع
املدن���ي ،باعتبارهما أحد أهم أس���س إصالح التعليم
مع التركي���ز على مخاطبة األفراد ،وقطاعات املجتمع
املختلفة باعتبارهم النقطة املركزية واحملرك األساسي
(((
ملشروع اإلصالحات املنشودة.
وقد أخ��ذت التحركات األمريكي��ة الرمسية حنو تغيري
التعلي��م يف ال��دول العربي��ة ،ع��دة مس��تويات ،ميكن يف
إطارها التمييز بني:
املستوى األول :التصرحيات الرمسية:

وجهه���ا عدد من
وتتمث���ل ف���ي االنتقادات الت���ي ّ
((( جهاد البش���ير ،معالم اخلطة األمريكية إلص�ل�اح التعليم الديني في
العالم اإلس�ل�امي ،مجلة الوحدة اإلس�ل�امية ،بيروت ،جتمع العلماء
املس���لمني في لبنان ،السنة الثانية ،العدد  ،16محرم 1424هـ .مارس
2003م .النص متاح على الرابط التالي:
http://www.alwahdaalislamyia.net/14th/makalat/maalem.htm
(2)http://www.washingtoninstitute.org/templateC07.
php?CID=151

((( ري���اض قهوجي ،مايكل كريغ حترير ،األطر البديلة ألمن اخلليج ،دبي،
مركز اخلليج للدراسات االستراتيجية ،2004 ،ص .80-79
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املس���ئولني األمريكيني ملناهج التعليم التي تدرس في
حتض على العنف
الدول اإلسالمية؛ باعتبارها مناهج
ّ
وتش���جع
وحترض طالبها ضد اآلخرين،
والتط���رف،
ّ
ّ
على التعصب ،ومن ذلك:
أ -تصريح ريتش���ارد هاس -مدير قسم التخطيط
السياس���ي في وزارة اخلارجي���ة األمريكية -حول أن
مناهج التعليم ف���ي الدول العربية متخلفة ،وال تواكب
نظم التعليم احلديثة ،وتتسم بضيق األفق ،واالعتماد
على األفكار األحادية مما يخلق عقليات مغلقة ،تسمح
مبزي���د من التعصب والتطرف ،كما أنها تزرع مفاهيم
(((
خاطئة عن النساء واألقليات.
ب -انتقادات ريتش���ارد باوتشر الناطق باسم وزارة
اخلارجية األمريكية ،لهذه املناه���ج :بحجة احتوائها
عل���ى مفاهيم مث���ل اجلهاد والتكفي���ر ورفض اآلخر
والتعصب ض���د الغرب ،وهو ما يخلق عقليات جامدة
رافضة للتسامح ،ودعا باوتشر الدول العربية ،واململكة
العربية الس���عودية حتدي ًدا ،إلى أن تعمل جاهدة مع
الواليات املتح���دة إلزالة لغة التعص���ب املوجودة في
(((
الكتب املدرسية.
ج -تصريح���ات إلينا رومانس���كي -القائمة بأعمال
مساعد وزير اخلارجية لشئون الشرق األوسط ،واملسئولة
عن برامج الشراكة األمريكية الشرق أوسطية :-والتي
أكدت عل���ى رغبة الواليات املتح���دة في حذف بعض
النص���وص الدينية من املناهج الدراس���ية في املنطقة
العربي���ة من منطلق «أنه ليس من املفيد ألي مجتمع أن
ينش���ئ أجياله وشبابه على مبادئ التحريض واالنحياز
وعدم التس���امح مع اآلخرين ،وأنه إذا كان هذا ما يتم
تدريس���ه في العديد من املدارس -إشارة إلى األفكار
اجلهادية ورؤية اآلخر ...إل���خ -فليس من الصالح أن
ينش���أ جيل على هذه األسس واملبادئ ،وإن قراءة بعض
النصوص املدرس���ية في هذه ال���دول يفيد وجود مثل
هذه االجتاهات االنحيازية ،وهذا النوع من التعليم ،لم
((( نص خطاب هاس أمام مجلس العالقات اخلارجية ،مصدر سابق.
(5) http://www.state.gov/r/pa/dph/2003
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يخرج أجياالً قادرة على التعامل مع
يع���د قاد ًرا على أن ّ
العالم ،ولم يعد هناك وقت للكراهية وعدم التس���امح
والتحري���ض ،ونحن نحاول أن نعي���ش م ًعا ،وأي منهاج
(((
دارسي ال يسير على هذا املنوال يجب تغييره».
د -تصريحات إليزابيث تشيني -نائب مساعد وزارة
اخلارجي���ة األمريكية :(((-والتي أك���دت أن الواليات
املتحدة ملتزمة بزي���ادة إمكانية احلصول على التعليم
اجليد في الشرق األوسط وجنوب آسيا بهدف القضاء
على اجنذاب الش���باب نحو التط���رف ،وصرحت بأن
 %50من س���كان املنطقة تقل أعمارهم عن  20عا ًما،
وظ���روف الركود االقتصادي ال توفر للش���باب فرص
عمل مرضية ،وفي الوقت نفسه ،فإن النظم السياسية
املنغلقة والصارم���ة ال متنح املواطنني في دول عديدة
فرصة التعبير عن الرأي بالنسبة لتحديد مصيرهم أو
اختيار قادتهم .كما أن هناك نظ ًما تعليمية عديدة في
جميع أنحاء املنطقة أخفقت في تعليم التسامح ،أو في
إكس���اب الطلبة فيها املهارات الالزمة للتنافس بنجاح
(((
في أسواق العالم».
ه���ـ تصريحات وزي���رة التعلي���م األمريكية :أكدت
مارجريت سبيلنجز وزيرة التعليم األمريكية أن قضية
التعليم في املنطقة العربية تش���غل حي���زًا كبي ًرا من
اهتمام اإلدارة األمريكية ،وأن هناك شراكات مختلفة
مع العديد من الهيئات واملنظمات الدولية لدعم امللف
التعليم���ي الذي تتبن���اه اإلدارة األمريكية في املنطقة
(((
العربية».
((( إلينا رومانسكي ،إصالح الشرق األوسط جزء من احلرب على اإلرهاب،
 17يونيه 2004م .النص متاح على الرابط التالي:
http://www.islah200.org/index.php2./arabic/morl/176

((( جلسة اس���تماع حتت عنوان «القضاء على اإلرهاب من خالل التعليم:
جتربة الش���رق األدنى وجنوب آسيا ،جلنة الشئون اخلارجية مبجلس
الشيوخ األمريكي 19 ،أبريل 2005م.
((( إليزابيث تش���يني ،إصالح التعليم هو مفتاح محاربة اإلرهاب ،نش���رة
واشنطن العربية ،وزارة اخلارجية األمريكية ،عدد  20أبريل 2005م.
((( انظر :أشرف شهاب ،ومنى مدكور ،وزيرة التعليم األمريكية  -واشنطن
مهتم���ة بالتعليم في ال���دول العربية ..لكنها ال تتدخ���ل في املناهج،
صحيفة الشرق األوسط ،لندن ،عدد 2006/5/28م.
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حيث يتم رف���ع تقارير إلى الكوجن���رس األمريكي
تهدف إلى الضغط عل���ى حكومات الدول العربية من
أجل إعادة النظر في مناهجه���ا التعليمية ،وفي هذا
اإلطار ج���اء التقرير املقدم من  19عض ًوا من أعضاء
الكوجنرس ملناقش���ة خطة تغيير مناه���ج التعليم في
مصر والعال���م العربي ،ويرى واضع���وه أنه ال بد من
إع���ادة النظر في مناهج التربي���ة الدينية التي تدرس
في هذه الدول بحيث يتم التركيز على الفروع املتعلقة
بالطقوس الدينية والعبادات ،والعمل على أن يظل دور
الدين محصو ًرا في العالقة بني الفرد وربه ،كما يضع
التقرير تصو ًرا جدي ًدا لتدريس التربية الدينية لتصبح
حتت مس���مى «الثقافة الديني���ة» ،بحيث تقدم صورة
إيجابية عن الفضائل األساسية للديانات الثالث ،وهو
ما أسماه واضعو التقرير بإفراغ الدين من مضمونه من
منطلق أن «عملية تغيير محتوى القرآن غير واردة».
وأن ترتك���ز اللغة الدينية التي يخاطب بها التالميذ
على العق���ل واملنطق ال على النق���ل والتبعية للكتاب
املقدس دون تفكير .وفيما يتعلق باملواد النظرية األخرى
مث���ل التاريخ واللغة العربية ،يتجه واضعو التقرير إلى
إعادة كتابتها بحيث تتضمن موضوعات تتسم بالعاملية
مث���ل الثورات العلمي���ة ،وتبعد عن كل ما من ش���أنه
غ���رز االنتماء وحب الوطن في نفوس التالميذ وإبعاد
املسلمني عن أي دور حضاري وسياسي أو نضالي من
أجل تربية التالميذ تربية سليمة بعيدة عن لغة العداء
والرؤى التاريخية غي���ر الصحيحة لطبيعة العالقات
(((
بني الغرب والعرب املسلمني».
املس��توى الثال��ث :التقارير الس��نوية ل��وزارة اخلارجية
األمريكية:

تلج���أ الواليات املتح���دة إلى اس���تخدام عدد من
التقارير الت���ي تصدره���ا وزارة اخلارجية األمريكية
((( د .حامد عمار ،احلادي عش���ر من سبتمبر2001م وتداعياته التربوية
والثقافية في الوطن العربي ،القاهرة ،الدار املصرية اللبنانية2004 ،م،
ص .105 -93
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الدور الغربي ومشاريع تطوير مناهج التعليم يف العامل اإلسالمي

وعدد من املنظمات غي���ر احلكومية ،من أجل توجيه
انتق���ادات للدول الت���ي تنتهك -م���ن وجهة نظرها-
احلقوق االجتماعي���ة ،وقد حظي موض���وع التعليم،
وخاص���ة التعلي���م الدين���ي ،باهتمام بال���غ في هذه
التقارير ،وتناولت التقارير باس���تفاضة مناهج التعليم
ُدرس في الدول العربية ،متهمة إياها بتس���ويق
التي ت ّ
أفكار عدائية للغرب واليه���ود ،حتض على الكراهية
والتعصب ،وطالبت هذه التقارير الدول العربية بتغيير
املناهج مبا يسمح بقبول اآلخر ،وحذف اجلهاد ونشر
ثقافة السالم وحقوق اإلنسان ،وجتاوز مفاهيم العنف
ضد املرأة.

احملور الثالث :التدخل الغربي ومش���اريع تطوير
املناهج التعليمية يف العامل اإلسالمي:
تع���ددت املبادرات األمريكية ،التي تؤكد على أهمية
التح���رك نحو «تطوي���ر التعليم» ،ومن أب���رز الوثائق
الرس���مية التي تتناول هذه السياس���ات ،وخاصة بعد
أحداث سبتمبر 2001م:
 -1مبادرة الش��راكة األمريكية مع دول الش��رق األوس��ط
ديسمرب 2002م:

استندت املبادرة إلى اإلحصائيات الواردة في تقرير
التنمية البشرية العربية ،كمبرر
وعرضت ه���ذه التقارير عد ًدا تلج��أ الواليات المتحدة إلى اس��تخدام عدد لدعوتها إلصالح وتطوير التعليم
م��ن التقارير التي تصدره��ا وزارة الخارجية
من األدل���ة للبرهنة على احتواء األمريكي��ة وع��دد م��ن المنظم��ات غي��ر في العالم العرب���ي ،فذكرت أن
مفاهي���م التعليم ف���ي املنطقة الحكومية ،من أجل توجيه انتقادات للدول هناك حوال���ي  %40من العرب
العربي���ة عل���ى قي���م ومفاهيم الت��ي تنتهك -من وجه��ة نظرها -الحقوق البالغ�ي�ن  65ملي���ون ش���خص
االجتماعي��ة ،وقد حظي موض��وع التعليم،
(((
التطرف منها:
وخاصة التعليم الديني ،باهتمام بالغ في أميون ،وتشكل النساء ثلثي هذا
هذه التقارير
الع���دد ،وأنه ف���ي إمكان %6.1
أ -أن الكتب الدينية ال حتتوي
فقط من الس���كان اس���تخدام
إال على وجهة نظر واحدة فيما
اإلنترن���ت ،وهو رق���م أقل مما
يتعلق بالعقيدة اإلس�ل�امية ،وال يسمح بتدريس عقائد
هو عليه ف���ي أي منطقة أخرى ف���ي العالم ،مبا في
أخرى .كما ال يُسمح بتدريس مناهج تخرج عن التفسير
ذلك بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى .وتس���تند
املذهبي الرسمي للدولة.
مبادرة الشراكة على عدد من املبادرات الفرعية ،هي
ب -حتتوي الكتب املدرسية على متييز واضح ضد مبادرة التعليم األساسي ،ومبادرة التعليم فى اإلنترنت،
(((
الفئات الدينية األخرى ،كما أن هذه املقررات بها لغة ومبادرة تدريس إدارة األعمال.
تهجمية قائمة على التمييز وتشجع التعصب.

ج -أن بعض الدول العربي���ة حتتوي مناهجها على
تعصب واضح ضد الس���امية ،كما تعضد هذه املناهج
مفاهيم اجلهاد والدعوة إلى نش���ر اإلس�ل�ام ،وهو ما
(((
يخلق عقليات غير متسامحة مع اآلخرين.
((( راجع نص���وص تقارير وزارة اخلارجية األمريكية حول احلرية الدينية
الدولية ،على الرابط التالي:
http://www.cdhrap.net/text/tt-d/tqareer

((( د .أحالم الس���عدي فرهود« ،التوجهات الغربي���ة وإصالح التعليم في
الوطن العربي :تنوع االستجابات في املنطقة العربية» ،دراسة مقدمة
إلى املؤمتر السنوي التاس���ع عشر للبحوث السياسية حول «مشروع=
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 -2مبادرة الشرق األوسط ومشال إفريقيا يونيو 2004م:

كان التعلي���م أحد املرتكزات الرئيس���ة الثالثة التي
نص���ت عليها املبادرة؛ حيث أك���دت على :حق التعليم
للجميع ،وحرية التعبير ،واملساواة بني الرجال والنساء،
وأهمية احلص���ول على تقني���ات املعلوماتية العاملية،
=الش���رق األوس���ط الكبير :جدال الداخل واخلارج ومستقبل املنطقة
العربية» ،القاهرة ،مركز البحوث والدراس���ات السياس���ية29 -26 ،
ديسمبر 2005م.
((( راجع نص املبادرة كما نُشر ألول مرة ،صحيفة احلياة السعودية ،لندن،
عدد  13أبريل 2004م.
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باعتباره���ا ذات أهمية حاس���مة للتحديث والرخاء.
وأكدت املبادرة على أن وجود عمالة بشرية متعلمة يُعد
مفتاحا للمساهمة في عالم يتس���م بالعوملة .وأعلنت
ً
تركي���ز اجلهود عل���ى خفض األمية وتوس���يع فرص
(((
التعليم ،وخاصة بني الفتيات والنساء.
 -3الوثيقة الصادرة عن منتدى املستقبل بالرباط:

أصدر املش���اركون ف���ي أعمال منتدى املس���تقبل،
الذي ُعقد في احلادي عش���ر من ديسمبر 2004م في
العاصمة املغربية الرباط بحضور أكثر من عش���رين
دولة من دول الش���رق األوسط وشمال إفريقيا ،ودول
مجموعة الثماني وممثلني عن منظمات دولية وإقليمية
وثيقة أطلقوا عليها «ملخص الرئاس���ة» .نصت ،فيما
يتعلق بالتعليم وتطوي���ره في دول املنطقة ،على تأكيد
املشاركني عزمهم على مواصلة اإلصالحات في مجال
التربية ،وذلك في إطار مجهود ش���امل ومنسق يهدف
يش���جع على التنوير
إل���ى وضع أس���س تكوين مؤهل
ّ
(((
واحلداثة والتسامح واملواطنة الصاحلة.
أما عن اآلليات األمريكية لتطوير التعليم في الدول
العربية ،فقد تركزت هذه اآلليات على تدشني عدد من
البرامج املشتركة بني الواليات املتحدة والدول العربية
ف���ي إطار مبادرة الش���رق األوس���ط الكبير من أجل
تدعيم أس���س الثقافة الغربية في العالم اإلسالمي،
وجعل األفكار واملبادئ الغربي���ة متاحة ومتوفرة أمام
(((
أكبر عدد من طالب هذه الدول.
وتشمل هذه البرامج ،كافة األقطار العربية ،وتغطي
مراحل التعليم بد ًءا من مرحلة ما قبل املدرس���ة حتى
مرحلة التعلي���م اجلامعي ،كما أنها ال تركز فقط على
تقدمي املهارات الالزمة لتطوير العملية التعليمية ،وإمنا
تتعداها إلى نشر قيم وثقافات املجتمعات الغربية في
((( نص مس���ودة خطة اإلصالح املقترحة ملنطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا ،صحيفة الشرق األوسط ،لندن ،عدد 2004/6/3م.
((( مرمي التيجي ،الوثيقة الصادرة عن منتدى املس���تقبل بالرباط ،إسالم
أون الين .نت 2004-12-12م.
(3) http://mebi.state.gov/10172.htm
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ال���دول العربية ،وم���ن ذلك اهتمامه���ا بقضايا النوع
(((
وحقوق اإلنسان واألقليات.
كما تهتم بعض ه���ذه البرامج ،بتدريب العاملني في
مجال تصميم املناهج التعليمية من أجل اكتساب خبرة
املنه���ج األمريكي عند إعادة صياغ���ة مناهج الدولة،
ويسعى البعض اآلخر إلى إعادة صياغة العقل الثقافي
العربي من خالل استقطاب الفئة املميزة من الطالب
للتعرف على القيم والثقاف���ة األمريكية بحيث تصبح
هذه الفئة هي القاطرة لقيادة مجتمعاتهم على أسس
(((
ثقافية جديدة تتفق واملعايير األمريكية.
وفي أكتوبر 2004م أعلنت مبادرة ش���راكة الش���رق
األوس���ط عن تقدمي منح جديدة إضافية للدعم املالي
االقتصادي ،كجزء أساسي من سياستها الشاملة لدعم
اإلصالحات احمللية األصلية في الشرق األوسط وشمال
إفريقيا ،وتش���مل هذه املنح في مجال تطوير التعليم:
سبع منح ش���راكة جامعية في س���ت دول أو مناطق،
ومنحة لبرنامج ش���راكة املدارس ،وبرنامج أساس���ي
إليج���اد وتطبيق برنامج تفاعل���ي عن طريق اإلنترنت
في األردن لتعليم اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية ،وتعزيز
(((
التعليم التمهيدي واالبتدائي الشامل.
ومن بني البرامج التي أعلن���ت املبادرات األمريكية
عن تبنيه���ا :برنامج املعاهد الصيفية ،وبرنامج املكتبة
((( بيان حقائق ،وزارة اخلارجية توزع األموال املرصودة لش���راكة الشرق
األوس���ط على أكثر من  100برنامج ،نشرة واش���نطن العربية ،وزارة
اخلارجية األمريكية ،عدد  10مارس 2005م.
((( انظ���ر :البيت األبيض ،مالحظات الرئيس بوش أمام طلبة من برنامج
شراكات لتحصيل العلم وتبادل الش���باب والدراسة ،مكتب السكرتير
الصحفي2005/6/13 ،م .نشرة واشنطن العربية ،عدد 2005/6/14م.
وانظر كذلكMiddle East Partnership Initiative Funds 225 :
Reform Initiatives، State Department، fact Sheet outlines
MEPI Programs، U.S. Department of State، Bureau of
Public Affairs، June 28، 2005

((( آدم إريلّي ،بيان حول «مبادرة ش���راكة الش���رق األوسط تخصص نحو
 20مليون دوالر لتمويل برامج اإلصالح اإلضافية 22 ،أكتوبر 2004م،
وزارة خارجي���ة الواليات املتحدة ،مكتب املتحدث الرس���مي ،نش���رة
واشنطن العربية ،عدد  24أكتوبر 2004م.

التقرير االسرتاتيجي الثامن
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العربي���ة ((( ،وبرنامج التعليم املدني العربي((( ،وبرامج
إص�ل�اح التعليم باللغ���ة اإلجنليزية ،وبرنامج إنش���اء
مدارس لألطف���ال ،وبرنامج الربط ب�ي�ن اجلامعات
األمريكية وجامعات الش���رق األوس���ط ((( ،والدورات
التدريبية املشتركة ،والترجمة ،وبرامج التبادل التعليمي
(((
مع الدول العربية.

احمل���ور الراب���ع :دراس���ة حال���ة مش���اريع تطوير
مناهج التعليم يف مصر:
أخذ النش���اط األمريك���ي في مصر ،ف���ي املجال
((( انظر :إليزابيث تشيني ،إصالح التعليم هو مفتاح محاربة اإلرهاب ،نشرة
واشنطن العربية ،وزارة اخلارجية األمريكية ،عدد  20أبريل 2005م.
((( وزارة اخلارجية األمريكية« ،مواصفات برنامج الش���راكة بني الواليات
املتحدة والش���رق األوسط للسنة املالية  ،2003 -2002نشرة واشنطن
العربية ،وزارة اخلارجية األمريكية  ،أغسطس 2003م.
((( وزارة اخلارجية األمريكية« ،مواصفات برنامج الش���راكة بني الواليات
املتحدة والشرق األوسط للسنة املالية  ،»2003 -2002نشرة واشنطن
العربية ،وزارة اخلارجية األمريكية أغسطس 2003م.
((( انظر :منى جبالي ،أمريكا وبرامج التبادل التعليمي مع الدول العربية:
نوايا حس���نة أم مصالح ،تقرير واشنطن ،عدد  10 ،62يونيو 2006م،
النص متاح على الرابط التالي:
http://www.taqrir.org/showarticle.cfm?id=379

التقرير االسرتاتيجي الثامن

التعليمي عد ًدا من املظاهر:
 -1إنش��اء اجلامعات وامل��دارس األمريكية ،واالستعانة
بها لتحسني صورة الواليات املتحدة في مصر :وتأتي
اجلامع���ة األمريكية في مقدمة هذا النش���اط؛ حيث
تع���ددت خط���وات اإلدارة األمريكية لالس���تفادة من
اجلامعة ،ومن بني هذه اخلطوات:
 إط�ل�اق برنامج جدي���د بالتعاون م���ع اجلامعةاألمريكي���ة بالقاهرة ،ومركز الولي���د بن طالل لدعم
التقارب ب�ي�ن العرب وأمريكا ،ويقض���ي بتقدمي منح
للطالب العرب للدراسة باجلامعات األمريكية وطالب
من أمريكا للدراسة بالقاهرة.
 قيام هيئة املعونة األمريكية بالقاهرة بعمل برنامجأمريك���ي جديد يه���دف إلى منح مزي���د من الطالب
منحا للدراس���ة باجلامعة األمريكية
املصريني والعرب ً
بالقاهرة ،مبعدل اثنني من كل محافظة ش���ريطة أن
يكون���وا من خريجي امل���دارس احلكومية ،ومن جميع
احملافظات املصري���ة ،وذلك من أج���ل التواصل مع
الشعب املصري.
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 توس���يع دور اجلامعة األمريكية بالقاهرة ،ووضعخطة جلعله���ا واحدة من أهم مراكز التفكير والثقافة
في العالم العربي من خالل التوسع في مبنى اجلامعة،
وافتتاح كليات جديدة ،واس���تضافة العديد من رموز
(((
الفكر في مصر والعالم إللقاء محاضرات بها.
 -2املش��اركة يف إنشاء املراكز العلمية :ومن ذلك املركز
الدول���ي للتعليم عن بُعد بالقاه���رة ،والذي يُعد نقطة
اتصال بالش���بكة العاملية للتنمية ،والتي أنشأها البنك
الدولي لإلنش���اء والتعمير ،بالتعاون بني هيئة املعونة
األمريكي���ة ،للربط ب�ي�ن  50دولة بإفريقي���ا وأمريكا
وأوروبا وآسيا؛ بهدف تبادل اخلبرات بني هذه الدول،
من خالل ن���دوات وورش عمل تخاطبية باس���تخدام
الفيدي���و كونفران���س ،وتبادل اخلب���رات في مختلف
قضايا التنمية االجتماعية واالقتصادية ،وتوفير البنية
التكنولوجي���ة الالزمة لتعريف املش���اركني مبكونات
تكنولوجي���ا املعلوم���ات احلديثة ،ودعم أنش���طة نقل
(((
املعرفة من الدول املتقدمة إلى املنطقة العربية.
 -3تق��دمي املن��ح املالية املباش��رة :وفي هذا اإلطار مت
تق���دمي  12مليون دوالر أمريكي لتطوير كليات التربية
(((
خالل خطة التنمية للسنوات 2007 -2003م.
 -4الربام��ج التدريبي��ة :ومن صورها برنامج إعداد
الق���ادة بالش���ركة املصرية لالتص���االت :والذي يتم
بالتعاون ب�ي�ن مركز إعداد القادة بالش���ركة املصرية
لالتص���االت ،والوكال���ة األمريكية للتنمي���ة الدولية،
واملعهد الدولي للتعلي���م بالواليات املتحدة األمريكية،
وقد مت االحتفال بتخريج أول دفعة من املستفيدين من
(((
البرنامج في  27يونيو 2004م.
 -5الربامج التعليمية املوجهة :ومن أهم هذه البرامج
((( جمال ش���اهني ،أمريكا تستعني باجلامعة األمريكية بالقاهرة لتحسني
صورتها في مصر ،الشرق األوسط ،لندن2004/10/15 ،م.
((( صحيفة األخبار املصرية ،عدد 2003/7/15 ،15981م.
((( موقع جامعة الزقازيق،
http://www.zu.edu.eg/upmu/HEEPF.htm
(4) http://www.mcit.gov.eg/ar/display_press.asp?id=903
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برنامج عالم سمسم التعليمي ،مبساعدة دعم واشتراك
من التعليم املصري واإلعالم والتليفزيون واملجتمعات
الفنية ،باإلضافة إلى تعاون وزارتي التعليم واإلعالم،
ومبنحة مقدمة من هيئة املعونة األمريكية.
 -6املؤمت��رات التعليمي��ة :عق����دت هيئة املعونة
األمريكية مؤمت ًرا تعليم ًّيا مبدينة اإلس����كندرية 7
و 8أغس����طس 2005م حتت ش����عار «نحو جتويد
(((
التعليم املصري».
 -7دع��م املراك��ز البحثية وبرامج الدراس��ات األمريكية

يف اجلامعات املصرية :من خالل املس���اهمة في متويل
وحض���ور نش���اطاتها وفعالياتها ،كمركز الدراس���ات
األمريكية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية ،وبرنامج
الدراسات األمريكية بجامعة أسيوط.
 -8دعم ومتويل برامج احملاكاة :التي تعقدها أقس���ام
العلوم السياسية في اجلامعات املصرية ،للمؤسسات
األمريكي���ة والدولي���ة ،كنموذج الكوجن���رس ومنوذج
اجلامعة العربية ،ومنوذج األمم املتحدة.
 -9جتديد اتفاق التعاون العملي والتكنولوجي :وقد مت
التوقيع على جتديد اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي
بني البلدين ملدة خمس سنوات أخرى وقع للمرة األولى
ع���ام 1995م ،ومت التوقيع على جتديد االتفاق مبكتبة
اإلس���كندرية  29نوفمب���ر 2005م .وتتمثل األهداف
الرئيس���ة التفاق التعاون العلمي ،وفق ما مت اإلعالن
عنه ،ف���ي تعزيز الق���درات العلمية وتوس���يع نطاق
العالقات ب�ي�ن العلماء في كل م���ن الواليات املتحدة
ومصر ،وتشجيع التعاون العلمي والتكنولوجي بينهما،
ويتلقى مجلس إدارة االتفاقية الدعم املالي من الوكالة
األمريكي���ة للتنمية الدولية التي تش���رف على تنفيذ
االتفاق ،ويدعم االتفاق عد ًدا من البرامج ،منها:
أ  -برنامج املنح :ويتم خالله اختيار األبحاث املشتركة
ومراجعتها ،وتوجيه الدعوة للقطاعني العام واخلاص
((( صحيفة آفاق عربية ،القاهرة ،عدد  11 ،721أغسطس 2005م.

التقرير االسرتاتيجي الثامن
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في الدولتني للمشاركة فيها ،وعقد مجموعة من ورش
العمل سنو ًّيا.

املؤسس���ات التعليمية األزهرية بأكثر من  2.5مليون
طالب من جنسيات عدة يدرس���ون في أكثر من ستة
آالف معهد ،إضافة إلى نحو  300ألف طالب يدرسون
تخصصات مختلفة ،ليست كلها دينية ،في  31كلية 20
للبنني و 11للبنات ،ويلتزم طالب الكليات غير الدينية
دراسة نسبة معينة من املقررات الشرعية.

ب -برنامج تبادل العلم��اء اجلدد يقوم خالله العلماء
في كال البلدين الذين استكملوا دراسة الدكتوراه خالل
الس���نوات العشر الس���ابقة بإجراء أبحاث في إحدى
املؤسسات العلمية بالبلد اآلخر ،وخاصة في مجاالت
التكنولوجيا احليوية ،واملعايير واملواصفات القياسية،
وقد أش���ارت جلن���ة احلري���ات الديني���ة التابعة
وعمليات التصنيع غير الضارة
للكوجن���رس األمريك���ي التي زارت
بالبيئة ،تكنولوجيا املعلومات
آتت الضغوط األمريكي��ة على األزهر ُأ ُكلها ،مص���ر ع���ام  2004ف���ي تقريرها
والطاقة النظيف���ة .وخالل
لتنفيذ ع��دد م��ن التعديالت ف��ي المناهج إل���ى التعلي���م األزه���ري باعتباره
الس���نوات العشر املاضية مت
الدراسية منها :حذف مادة الفقه المذهبي «أداة لتكري���س مبدأ االنفصال بني
وضع  300برنامج للش���راكة من المرحلة اإلعدادية ،واستبدالها بمقاالت
صحفية تحت عنوان :الفقه الميس��ر ،وإلغاء املس���لمني واملس���يحيني ،وتفتي���ت
في إط���ار اتفاقي���ة التعاون
العلم���ي والتكنولوج���ي عبر أبواب الجهاد من المرحلة اإلعدادية ،وإضافة املجتمع املصري» ،وطالبت مبراجعة
مادة الحديث والتفس��ير ف��ي الصف الثالث
مقرراته الدراسية وحذف «ما يثير
برنام���ج املن���ح ،لتربط بني اإلعدادي إلى مادة المطالعة والنصوص.
الغالبي���ة الدينية عل���ى األقليات»،
 600عال���م مصري وأمريكي
وإضافة مق���رر «احلريات الدينية»
من اجلامع���ات واملختبرات
يقرب بني الطوائف ،فنمط التفكير اإلس�ل�امي
احلكومية وشركات القطاع اخلاص.
الذي ّ
النقلي لم يعد صا ً
حل���ا ملواجهة حتديات العصر ،مما
ج  -توس��يع نطاق الش��راكة في مجال البحث العلمي،
(((
مدروسا لهذه املناهج.
يتوجب معه تطوي ًرا
ً
وخاصة في مجاالت التكنولوجيا احليوية ،وهندس���ة
ويرى احملافظون اجلدد أن هذه النوعية من التعليم
البيئة ،وعوامل اخلطر اجلينية والبيئية والفيروسية.
قد أفرزت العديد من اجلماعات األصولية املتش���ددة
د -متويل برنامج زيارة ألكثر من  60عاملًا من العلماء
مث���ل جماع���ة اإلخوان املس���لمني وحرك���ة حماس،
اجلدد لتحديث معلوماتهم.
(((
واجلماعات املتشددة األخرى.
هـ -تنظيم أكثر من  40ورش���ة عمل ،حول أساليب
وآتت الضغوط األمريكية على األزهر أ ُ ُكلها ،لتنفيذ
التنبؤ بالكوارث العاملية الناجمة عن األحوال اجلوية،
عدد من التعديالت في املناهج الدراسية منها :حذف
والبنية األساسية للمعلومات الرقمية بالشرق األوسط،
مادة الفقه املذهبي من املرحلة اإلعدادية ،واستبدالها
وتطورات البحث العلمي والتكنولوجي ،واجلس���يمات
مبقاالت صحفية حتت عنوان :الفقه امليس���ر ،وإلغاء
(((
املتناهية الصغر.
أب���واب اجلهاد من املرحلة اإلعدادي���ة ،وإضافة مادة
 -10التعليم الديني :يتمثل التعليم الديني في مصر ،احلديث والتفس���ير في الصف الثالث اإلعدادي إلى
بالدرجة األولى في التعليم األزهري ،ويقدر عدد طالب
((( ش���يريل بلليرين ،جتديد اتف���اق التعاون العمل���ي والتكنولوجي بني
الوالي���ات املتحدة ومص���ر ،االتفاق موقع منذ عام 1995م ،ويش���مل
األبحاث ونقل التكنولوجيا بني البلدين ،نش���رة واشنطن العربية ،عدد
 30تشرين الثاني -نوفمبر2005 ،م.

التقرير االسرتاتيجي الثامن

((( محم���د محمود ،التعلي���م األزهري بعد املطالب���ة األمريكية بتعديله
يخوض معركة اإلصالح بقليل من التطوير وكثير من التجاهل ،احلياة،
2004/10/8م.
(3) Joshua Muravchik،»Jihad or Ballot –Box ?»،wall
street journal،December13، 2005، www.aei.org.
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مادة املطالعة والنصوص ،وحذف  12جز ًءا من القرآن
الكرمي في املرحلة االبتدائية ،مع إلغاء الس���نة الرابعة
بالثانوية األزهري���ة ،وإضافة اللغة الفرنس���ية ملنهج
الصف الثالث الثانوي مع اللغة اإلجنليزية ،دون حتديد
ساعات دراس���ية لها ،مبا يعني أنها ُوضعت ملزاحمة
املواد الش���رعية التي مت ابتس���ارها بالفعل ،واختزال
مادة التفس���ير للصف األول الثانوي ،وحذف «تفسير
النس���في» للقرآن الك���رمي ،وهو ال���ذي يعتمد املنهج
(((
العلمي في تفسير القرآن باملرحلة الثانوية.

احملور اخلامس :سياس���ات جمابهة االس���تهداف
الغربي ملنظومة القيم يف العامل اإلسالمي:

التطرف التي تفرضها القيم اإلسالمية.
 إن التوجهات الغربية نح���و تغيير مناهج التعليمتركز باألس���اس على املناه���ج الدينية دون النظر إلى
املناهج اخلاصة بالعل���وم األخرى ،وهو ما يتضح في
محاوالت الدول الغربي���ة للضغط على الدول العربية
إلعادة النظر في قي���م ومفاهيم متضمنة في املناهج
النظرية دون العملية.
 إن الدول الغربية ماضية قُد ًما في محاولتها لتغييرَض النظر عن
مناهج التعليم في املنطق���ة العربية ،بغ ّ
موافقة أو رفض الدول العربية لهذا التوجه ،وتستخدم
في ذلك كافة ما لديها من وسائل أو إمكانيات.

من حتليل األف���كار التي تضمنتها الدعوات الغربية
 إن الدول التي تس���يطر عليه���ا الواليات املتحدةلتطوير مناه���ج التعليم العربية،
اآلن ،كأفغانس���تان والع���راق،
اتجاه��ا داخ��ل ال��دول الغربي��ة تش��� ّكل املرحل���ة األول���ى في
ميك���ن الوقوف عل���ى عدد من إن هن��اك
ً
املالحظات:
يهدف إلى إعادة صياغة اإلس�لام بما يسمح محاوالت التغيير من منطلق أن
بح��ذف كثي��ر من األح��كام اإلس�لامية ،مثل
 إن هناك اجتاها داخل الدول أحكام الجهاد والقتال ،والدعوة إلى نش��ر هذه الدول ماضي���ة في إعادةً
الغربية يهدف إلى إعادة صياغة دين اإلس�لام ،والموقف من اآلخر ،كالمسلم صياغ���ة مناهجها مبا يتفق مع
من ذوي المذاهب اآلخر ،وغير المسلم ،وإن
اإلس�ل�ام مبا يسمح بحذف كثير هذا االتجاه يصل إلى حد المطالبة الصريحة التوجه���ات العاملي���ة اجلديدة
من األحكام اإلسالمية ،مثل أحكام بتغيي��ر مفاهي��م الدين وتبن��ي مفاهيم القائم���ة على أس���اس نش���ر
جديدة ال تستفز مشاعر الغرب
ثقافة الس�ل�ام والتسامح وقيم
اجلهاد والقتال ،والدعوة إلى نشر
الدميقراطي���ة واحلرية ،بحيث
دين اإلسالم ،واملوقف من اآلخر،
كاملسلم من ذوي املذاهب اآلخر ،وغير املسلم ،وإن هذا تش��� ّكل هذه الدول نقطة البداي���ة للتعامل مع القيم
االجتاه يصل إلى حد املطالبة الصريحة بتغيير مفاهيم والتقالي���د العربية اجلامدة ،وتك���ون قاعدة انطالق
الدين وتبني مفاهيم جديدة ال تستفز مشاعر الغرب .لتحرير باقي الدول العربية.
 إن الهدف األساس���ي للسياسة الغربية من تغييرمناهج التعليم يرتبط مبحاول���ة إحالل مجموعة من
القيم الغربية مثل قيم التس���امح ،حقوق املرأة ،تقدير
حرية األديان وغيرهما ،محل القيم اإلس�ل�امية ،من
منطلق أن هذه القيم كفيلة بحماية العالم من مظاهر
((( انظر :املخطط األمريكي لتغيير مناهج التعليم في العالم اإلس�ل�امي،
النص متاح على الرابط التالي:
?http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc05.asp
DocID=62489&TypeID=5&TabIndex=3
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 إن التوجهات الغربية نحو تعديل مناهج التعليمفي املنطق���ة العربي���ة ،وإن كانت متث���ل جز ًءا من
منظوم���ة متكاملة هدفها إص�ل�اح التعليم ككل ،مبا
يؤدي إل���ى إحداث نقلة نوعية ف���ي هذا اجلزء من
العال���م الذي لم يصبه بع ُد الدور في التنمية ،إال أن
التوجه األكبر لهذه املنظومة يتعلق بتش���ويه املفاهيم
التربوية والدينية والثقافي���ة التي تزخر بها ثقافتنا
اإلس�ل�امية ،وإعادة صياغة القيم واملفاهيم الدينية
والثقافية ،مبا يؤدي إلى إنتاج أجيال أكثر قدرة على
التقرير االسرتاتيجي الثامن
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التواؤم مع متطلبات احلضارة العربية ،وأكثر اغترا ًبا عن قيمهم الدينية اإلسالمية.
إال أن���ه ف���ي املقابل ،ورغم هذه االعتبارات ميكن القول :إنه رغم كل االس���تالب الفك���ري والضياع الثقافي،
والتفكك السياسي ،والتخلف االجتماعي ،والتهميش احلضاري الذي تعيشه األمة العربية واإلسالمية ،فما يزال
هناك من يخطط إلبادتها ترا ًثا وحضارة وفك ًرا وعقيدة وثقافة ،والس���بب يكمن فى خوفهم من مصدر قوة هذه
األمة وعزتها ،أال وهو اإلسالم ،اإلسالم احلضاري الذي ال ينفي األديان األخرى ،بل يحتويها كجزء من منظومة
اإلسالم نفسه.
وهن���ا تأتي أهمية التأكيد على أن مواجهة التحديات التي تفرضها دعوات تغيير ،أو تطوير ،التعليم في الدول
العربية واإلس�ل�امية ،تفرض أهمية اس���تنهاض األمة نحو التجديد الذاتي النابع من القيم واملفاهيم والثوابت
الديني���ة واحلضارية والثقافية ،والتأكيد على نظم التعليم في الوطن العربي لن تتخطى أزماتها إال باعتماد رؤية
ذاتي���ة تتخطى املصالح اخلارجية م���ن ناحية ،وتتجاوز املصالح القطرية من ناحي���ة أخرى ،وتتبنى رؤية عربية
مشتركة إلصالح التعليم ،مبا يتفق والقيم األصيلة التي تقوم عليها احلضارتني العربية واإلسالمية.
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معلومات إضافية
خماطر املدارس األجنبية:
في تقرير لروبرت س���اتلوف مدير قسم السياسة والتخطيط في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى قال:
«املدارس األمريكية في البالد العربية واإلس�ل�امية ليست مجرد صروح تعليمية رفيعة املستوى ،بل هي سالحنا
السري في معركة أمريكا األيديولوجية ألمركة املجتمعات العربية واإلسالمية».
وتخضع املدارس األمريكية املنتشرة في  132دولة ،مباشرة إلشراف وزارة اخلارجية األمريكية من خالل مكتب
خاص يسمى مكتب املدارس األمريكية عبر البحار!
ويش���ير س���اتلوف إلى اعتماد املدارس األمريكية على مبدأ االختالط بني الذكور واإلناث في جميع املراحل
الدراسية ،وعلى الدور الذي تقوم به في فرض منط احلياة األمريكية على طالبها من العرب واملسلمني من خالل
الترويج للثقافة األمريكية وأسلوب احلياة األمريكية بني طالبها وطالباتها العرب واملسلمني.
ويعدد اخلب���راء املخاطر الكبيرة للتعليم األجنبي في البلدان العربية واإلس�ل�امية ،فيقول د .إبراهيم الريس
أس���تاذ مناهج التربي���ة :إن خطورة املناهج األجنبية التي تدرس في امل���دارس األجنبية في البلدان العربية أنها
حتمل لنا وسائل وأدوات ومعاني مسمومة ومضامني ذات أبعاد أيديولوجية وسياسية تخالف تقاليدنا ومعلوماتنا
ومعارفنا.
هذه املناهج األجنبية تعمل على تكريس وترسيخ معنى ذهني خطير في عقول األجيال وهو ضرورة فصل الدين
ٍ
ٍ
وخفية ،واالجتاه بفكر هذه األجيال إلى نهج الدولة العلمانية ،وغالبية هذه
مبعان مختلفة ومتداخلة
ع���ن الدولة
امل���دارس واجلامعات األجنبية ال تخض���ع مناهجها للمراقبة من قبل وزارات التعليم في الدول العربية ،وقد نتج
عن ذلك حاالت غريبة لتدريس كتب ومواد تخالف تاريخ وتقاليد وعادات املجتمعات العربية.
يذهب د .محمدي سالمة أستاذ التاريخ إلى أن املدارس الغربية في البالد العربية واإلسالمية مأوى للتبشير
واالس���تعمار م ًعا ،وهي جتعل من نفسها داعية لدين غير دين البالد ،كما جتعل من نفسها حكومة داخل حكومة
البالد ،وفي ذلك إهدار لالستقالل ،ومدعاة للفساد.
يؤكد األس���تاذ الدكتور يونس احلمالوي ـ األس���تاذ في جامعة األزهر واألمني العام للجمعية املصرية لتعريب
العلوم ـ :أن التعلي َم باللغات األجنبية لألطفال دون س���ن الثانية عشرة يؤدي إلى حدوث التشويش اللغوي لديهم
فتختلف عليهم احلروف العربية واحلروف األجنبية ،وتوجد دراسات أخرى حول قضية االزدواج اللغوي ،وخطورة
هذا االزدواج على هوية الطفل وانتمائه احلضاري؛ ألن فرجنة اللسان قد يستتبعها فرجنة العقل والسلوك ،وهنا
مكمن اخلطورة.

املدارس األجنبية يف مصر:
تش���ير التقديرات اآلن إلى أن في مصر  57مدرسة أجنبية :منها  32مدرسة أمريكية ،و 11مدرسة إجنليزية،
و 9مدارس فرنسية و 3مدارس كندية ومدرستان أملانيتان.
التقرير االسرتاتيجي الثامن
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تق���دم هذه املدارس ـ كنوع من اإلغراء لاللتحاق بها ـ قائمة بأكث���ر من  50جامعة عاملية ميكن أن يلتحق بها
الطالب بجانب اجلامعة األمريكية في مصر ،وفى املقابل ال توجد جامعة مصرية واحدة في قائمة جامعات هذه
السلسلة األجنبية من اجلامعات التي تفتح أبوابها خلريجي املدارس األجنبية.
املدارس األجنبية في مصر عبارة عن مجموعة من اجلزر التي ال يعرف أحد عنها ش���ي ًئا ،حتى وزارة التربية
والتعليم ـ وهى املسئولة عن التعليم في مصر ـ ال تستطيع التدخل في شئون هذه املدارس من حيث املصروفات
أو املناهج أو تدريس اللغات ،وحتى اجلوانب السلوكية التي تر ّوج لها هذه املدارس ،كما أن هذه املدارس ال تلتزم
بتدريس اللغة العربية وفى أحيان كثيرة ال تقوم بتدريسها على اإلطالق.
تضع املدارس األجنبية في مصر مادة التاريخ في آخر القائمة ،وتقوم بتدريس تاريخ الدولة صاحبة املدرسة،
حي���ث يحتل التاريخ األمريكي الدرجة األولى في مناهج  32مدرس���ة أمريكية تنتش���ر في مصر ابتداء بحرب
االستقالل وانتهاء باحلروب األهلية ،والتاريخ اإلجنليزي كذلك له الصدارة في املدارس اإلجنليزية ،حتى أصبح
روزفلت وتشرش���ل هما الرمز أمام التالميذ املصريني ،وفى املدارس الفرنسية أو األملانية أو الكندية جند نفس
املناهج التي تغوص في تاريخ هذه الدول وحتتفي برموزها دون ذكر لرمز مصري أو عربي أو إسالمي باستثناء
تاريخ الفراعنة الذي تدرسه كل مناهج الدراسة في العالم.
هيئة التدريس من املدرس�ي�ن واملشرفني واإلداريني في هذه املدارس من األجانب ،ورغم أن هناك قرا ًرا وزار ًّيا
مصر ًّيا يقضي بأال تزيد نس���بة األجانب في املدرسة على  %10من أعضاء هيئة التدريس إال أن عد ًدا كبي ًرا من
هذه املدارس ال يستعني إال باملدرسني األجانب ،ويرفض املدرسني املصريني متا ًما.
وكش��فت دراس��ة أجرهتا الباحثة «بثينة عبد الرءوف» مبعهد البحوث التربوية جبامعة القاهرة عن «خماطر التعليم
األجنيب يف مصر على هويتنا الثقافية» عن النتائج التالية:

 املدارس األمريكية في مصر لها نشاط تنصيري ،وتهدف لنشر املذهب البروتستانتي. تعمل تلك املدارس بش���كل منفصل متا ًما عن املجتم���ع املصري ،وال تقع حتت طائلة أي قانون مصري ،كماأن مرحلة التعليم األساس���ي من الصف األول حضانة حتى الثالث اإلعدادي ال تخضع ألي إش���راف وزاري أو
إداري ،وإن كان هناك إشراف على املرحلة الثانوية فهو إشراف صوري ،وإن هذه املدارس تخضع إلشراف هيئات
أمريكية تطبق عليها مقاييسها وأهدافها.
 تقييم كتب تلك املدارس في مصر من قبل إدارة املعادالت املصرية هو تقييم ذاتي؛ حيث ال توجد معايير أومقايي���س مكتوبة ميكن الرجوع إليها ،بل يعتمد في املقام األول على «ثقافة وضمير اخلبير املراجع للكتب» ،وأنه
ال تتم أي متابعة من قبل وزارة التربية والتعليم ملدى التزام هذه املدارس مبا مت حذفه أو ما طلب من تغيير.
وبتحليل محتوى بعض مناهج املدارس األمريكية في مصر كش���فت الدراسة أن هذه املناهج تعمل على حتقير
الع���رب ،وتزعم أن اإلب���ل أفضل منهم كما جاء في إحدى القصص املقررة على تالميذ املرحلة االبتدائية ،والتي
توضح تفوق اإلبل على العرب ،وكيف أن قيادة اإلبل للعرب أفضل من قيادة العرب ألنفسهم ،وأن العرب إذا ساروا
خلف اإلبل فسيصلون إلى نتائج أفضل من التي يُخططون لها.
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كما كش���فت الدراسة أن كتاب مادة االجتماع الذي يدرس على طالب املرحلة الثانوية يتعرض لقضية احلرية
الشخصية واجلنسية ،واحترام طبيعة كل شخصية ورغبتها في اختياراتها ،وفي ضوء ذلك يعرض الكتاب بعض
النماذج األمريكية التي اس���تطاعت أن حتصل على ما وصفه الكتاب التربوي األمريكي بأنه حقوقها في املجتمع
األمريك���ي ،ومن هذه النماذج (جمعية أنصار نادي العراة)؛ حي���ث يتناول الكتاب فكر جمعية أنصار العراة هذه
وفلس���فتهم ،ويعرض صورة لهم ،كما يتناول الكتاب الشواذ جنس ًّيا؛ حيث يعرض صور وقصة أول زوجني شاذين
من الرجال ،وهذه املادة وما حتويه من ش���ذوذ جنس���ي يتم تدريس���ها في ظل مناخ اختالطي مراهق ومن قبل
مدرسني ومدرسات أجانب قد يكونوا مؤمنني ومبشرين باملثلية اجلنسية».

املصادر:
 د .ليلى بيومي ،املدارس األجنبية في بالدنا ..غزو آن له أن ينتهي ،موقع املسلم ،بتاريخ  1427/8/27هـ :انظر الرابط:http://www.almoslim.com/node/83514

 فاروق جويدة ،ماذا بعد طوفان املدارس األجنبية فى مصر؟ ،جريدة الشروق 8 ،أغسطس 2010م ،انظر الرابط:http://www.shorouknews.com/Columns/Column.aspx?id=279754

 دراسة علمية تؤكد :املدارس األمريكية فى مصر تدعو إلى التبشير وطمس الهوية الثقافية ومحو التاريخ املصري ،جريدةشباب مصر ،العدد  28 ،155أبريل 2009م على الرابط:
http://www.shbabmisr.net/XPage.asp?browser=View&EgyxpID=13134&xp1=%C7%E1%D1%C7%C8%D
A%C9&xp2=155&xp3=%C7%E1%CB%E1%C7%CB%C7%C1&xp4=2&xp5=%CC%E3%C7%CF%EC%20
%C7%E6%E1&xp6=28&xp7=%C7%C8%D1%ED%E1&xp8=20090428

 الهيثم زعفان ،املثلية اجلنسية في مناهج املدارس األجنبية 27 ،أبريل 2009م ،أنظر الرابط:http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=2484
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