
 النجاح والفشل 

 هلوالج  من حضيض التخلفتحت راية اإلسالم  دهش من سرعة صعودهم  نسوف ي إن من يراجع تاريخ العرب

عض  وباالستقرار  من كبير إلى تحقيق قدر   الحياة على  القبلية الثأر األخذ و  النهب والسبيو عقلية الغزو سيطرة و 

استطاع  . وفي الواقع،  خالل فترة زمنية قصيرةمدنية  مجتمعات شبه    التقدم في نواحي الحياة املختلفة، وتشييد

، خاصة  قةمبراطوريات الساباال   كافةه  تحققما    خالل قرنين  تجاوز   وحضاري   مي وفكري تقدم عل  تحقيقالعرب  

لكن العرب، وبسبب سيطرة فكر ديني متزمت على حياتهم،    .ةعلوم الطبيع  غيرها منو والفلك    في مجال الطب

فيها رجال  مهحك  إمبراطوريةوإقامة   با وتحكم  السلطانتوظيف  قاموا  في خدمة  الديني  أقواله و   الفكر    تسويغ 

نظام حكم إقامة  و   تشييد مجتمع حضاري ، لم يستطيعوا  الفكر  يةحر أحكامه القاسية التي حرمت الناس من  و 

عادل الت  عقالني  مواصلة  مقدوره  تفكك  .قدمفي  هي  النتيجة  كانت  الوحدةأوا  ولقد  ة ياسيالس  العربية  صر 

إخوتهم    ضداإلسالم  مع أعداء العرب و   بعضها  تحالفمتحاربة،  اإلمبراطورية إلى دويالت    وتجزئة،  جتماعيةاال و 

هيكال مفرغا من  ة، وأصبحت الخالفة  تمزقت اإلمبراطورية العربية اإلسالميولذلك    .من حكام الدويالت األخرى 

على    من البويهيين والسالجقة  األجانب  الحكام حافظ    . ولقدالسياس يالديني و والسلطة بشقيها    اإلنسانيةالقيم  

لكون  بقاء قرونا  شرعية    ا هالخالفة  سلطاته  على  مهتساعددينية  مصدر  طويال،   البقاءو م  تعزيز  الحكم    في 

 دولة. كل  ين من مواطنيأغلبية املسلمواالستحواذ على والء  

ال في  العرب  و ملاذا فشل  السياسية  كينونتهم  األمام   ةالعلمية والفكري  تهممواصلة مسير حفاظ على  نحو 

عيش في عصور ظالم حالكة؟ هذا سؤال كبير ته  شعوب   د حضارة إنسانية تقود العالم الذي كان معظمتشييو 

لكن   للغاية،  تزالوهام  وما  معقدة  عليه  من    اإلجابة  يقدم  مما  أكثر  الخالفات  من  يثير  نقاش عويص  موضع 

سير القلب،  جعل العقل أألن العواطف تويبتعد عن العلم،    نطقملاالحلول، فنقاش العرب غالبا ما يخرج عن  

الذات   الفشلوخداع  لتبرير  سهلة  الغير  تهمسئوليلقاء  إو   وسيلة  عاتق  لم    ، على  الفشل  أن  أحيانا  واالدعاء 

  نهضوية توجب العودة إلى الدين.ما يجعل معاودة املسيرة ال   ،ما حدث كان خروجا عن الدين  أنو   ،يحدث أصال

دون حسم   في الرأي فاتال الخللدين، وبالتالي حسم أعداء جهلة أو إما إلصالح ملراجعة واملطالبين بال اجعهذا و 

 تكريس التخلف والتبعية.  فيالحرية  غياب  ، أو نظم الحياة، أو الثقافة، أو  الحكمنظام  ب  ةذات صل  قضية



أو اقتصاديا   أو تجاريا سياسيا    ملعنينشاط اال  ، سواء كان بالذات  بالرجوع إلى تاريخ العلوم وعلوم اإلدارةو 

  ، االكتشافات العلمية  من التجارب والخبرات  ية، نكتشف أن التقدم يتم تبعا لعملية تراكمأو عسكريا  أو ثقافيا 

نظم وتنظيمات ال يمكن  ل. وهذا يحتاج بدوره  واملبدعين  نفكرين واملخترعييشارك فيها العديد من العلماء وامل

بامل وقيامها  دون  تواجدها  من  بها  املنوطة   هام 
 
ت متخصصة  املختلفة.  تشييد مؤسسات  بالقضايا  كانت و عنى  ملا 

والعمل  وعي أهمية املؤسسة  فشلوا في    على الفرد، فإن العرب  قد قامتفة الحكم العربي منذ أيام الرسول  ثقا

وتحفي  املؤسس ي   املشاكل  بمواجهة  ،  بدقة  التحديات  يدددراسة  الكفيلة  والسياسات  والبرامج  الخطط  ورسم 

هم القديم كانت مؤسسة  نالحظ أن املؤسسة الوحيدة التي بناها العرب في تاريخهذا ها. ولالتحديات والتغلب علي

الفكر الديني وموقف الدين  بعلق  تما يفكر العصور الوسطى فييس وشرعنة  عملت على تكر التي    األزهرجامع  

 طق العقل والعلم.ملن  ت في معظمها مخالفةوالعلوم غير الدينية، والتي جاء  فكارمن كافة األ 

عامة العرب  ومسئولياتهإن  ومناصبهم  تعليمهم  مستوى  عن  النظر  بغض  تجاربهم،    م،  من  تعلموا  قلما 

بطبعهم يميلون  التقليدية  إلنهم  لثقافتهم  الخطوات  إلى    وتبعا  تقودهم  نسيان  ينجحوا،  اإلى  التي  حين  لنجاح 

أما صدفةذلك  و  يأتي  النجاح  بأن  أو رضا للا   ،إلعتقادهم  الوالدين  لرضا  نتيجة  أو  الحظ،  بسبب حسن    أو 

عدم  تملي عليهم    ثقافتهم  ، ألنكلما فشلوا  من الناس والدول   هم. من ناحية ثانية، يتجه العرب إلى لوم غير عنهم

هذا املوقف غير    تسببلقد  . و لتبعاتبغض النظر عن ا  ة الفشلوالتهرب من تحمل مسئولي  ،االعتراف بالفشل

يتناقضالعقالني   العلم  الذي  قدر   مع  إضعاف  تكرار    اتفي  على  وتجنب  التجارب  الالعرب  تجارب  الناجحة، 

تحديد  و   الفشلب  ، واالعترافبدقةعوامل النجاح    تقييم التجارب، وتحديد  اتعمليفاشلة. إن عدم االكتراث لال

هعكس موقفا شعبيي  وأمانة  وعيأسابه ب االستسالم ويميل إلى    ،علوم التخطيط والتنبؤ املستقبليمل  ا ورسميا ي 

 حظوظ اإلنسان في الحياة وما بعد الحياة. املسئولة عن  بوصفها القوى    القدرو والقضاء    للغيب

، فإن تحسين فرص النجاح وتقليل احتماالت الفشل يحتاج  من التجربةالتعلم  تي من  تأ  الخبرةملا كانت  و 

  إلى   واإلدارة  التعليمالعمل و   مراكز  كافةتحويل  و   ،ومسببات الفشل في العقل العربيالنجاح    عواملإلى برمجة  

التنظيممؤسسات   و   حديثة من حيث  في ذلك    ،األداء  تقييموالرقابة  التربية  بما  املدارس   والتعليمأساليب    في 

عيش في عصر حضارة الصناعة  إن الفعل ذا أهمية كبيرة في حياة كل فرد ومستقبل كل مجتمع يوالجامعات.  

وما بعد الصناعة، لكن الكلمة ذات فعل أكبر في حياة كل فرد ومجتمع يعيش في عصر القبلية والزراعة، خاصة  



كلة  األمر الذي يحتاج إلى إعادة هي  عتبر لغتها أهم مظاهر حضارتها وأكبر انجازاتها الثقافية.في حياة أمة عربية ت

األخطاء  ب  على االعتراف  ، وأكثر جرأة وأمانةعلى حقيقتها  كثر قدرة على رؤية االشياء بصورة تجعله أ  العقل العربي

فالعلم والحرية    .طاتها وأدائهانشافي املجتمع والقيام بمراقبة    تحديد دور املؤسسات  فيوأكثر خبرة  ومخاطرها،  

إلى نور لوا أنفسهم من ظلمات  كثر ما يحتاجه عرب اليوم كي ينتشأة هي  يواألمانة واملؤسس التخلف والتبعية 
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