
 تفعيل الطاقات العربية 

شاركت في أول مؤتمر يعقده مركز الدراسات العربية املعاصرة في جامعة جورجتاون في واشنطن،   1977في عام 

العربي:   "املستقبل  فكان:  املؤتمر  موضوع  )أما  املصيرية"  ولقد     The Arab Future: Critical Issues)القضايا 

يقع خارج اختصاص ي    التعليم"مستقبل التعليم في الوطن العربي". ومع أن     يسعى لتشخيص  عنوانالبحثي  اخترت  

العلمي، اال أنه كان وما يزال أحد أهم القضايا التي تقلقني وتدفعني إلى االهتمام بها والتركيز عليها. وبعد انتهاء  

ة. وفيما كنت أجلس مع مجموعة من  دعت إدارة الجامعة جميع املتحدثين والضيوف لحفلة عشاء فاخر   ،املؤتمر

استمع ، مر علينا املدير التنفيذي للمركز، وخاطبني بحدة قائال: يبدو أن كل شخص  على طاولة الطعام  األصدقاء

يع اليوم  قدمتهإليك  الذي  البحث  أن  أفضل  تقد  في  البحوث  كان  اكتشفت  وهكذا  كما جامعة  .  جورجتاون، 

 أن ذكاء اإلنسان يحسب ضده وال يحسب له.    ،وصولي إلى تلك الجامعة العريقةاكتشفت في العالم العربي قبل  

هو  كان من األمور التي لفتت إنتباه كل من تحدث معي من املشاركين واملستمعين والضيوف بعد الندوة  

ت العلمية  تركيزي على ثالثة نقاط، أتذكر منها إثنتين. تقول األولى: "إن نظام الحكم العربي يتعامل مع الكفاءا

 (The Arab State treats its Human Resources as Liabilities, not Assets)  ".  بوصفها أعباء وليس ثروات

أما النقطة  ، فيما يحاول تنمية الثروات".  بسرعة  ، يحاول املدير املالي التخلص من األعباءجيد  وككل محاسب

ولقد جاء حكمي هذا بعد أن    ا، وإنما كتبوا قصصا خيالية".الثانية فتقول "إن املؤرخين العرب لم يكتبوا تاريخ

 قرأت كتاب "فتوح الشام"، إذ كنت حينئذ صبيا يعيش في خيمة في انتظار العودة إلى بيته وقريته في فلسطين.  

(Arab Historians wrote Fiction, not History) 

مهملة وغير  ما زالت  الطاقات العربية   وعلى الرغم من مرور ما يقارب نصف قرن على ذلك املؤتمر، إال أن  

 و ُمفعلة،  
ُ
أو من أجل خدمة مصالح   ،يكون الهدف من تفعيلها هو إما حماية نظام الحكم القائم  ّعلفأنها حين ت

يأتي في سياق   الطاقات العربية  يجعل نشاط  . األمر الذيتعود فوائدها على الحاكم واملقربين من حاشيته  خاصة

م  من توظيف طاقاته  واملواطنين  الوطنوبالتالي حرمان  الحفاظ على األمر الواقع، وتكريس التخلف على األرض،  

تفعيل بعض الطاقات  فيها ملواجهة التحديات امللحة وتحقيق بعض األهداف العامة. وهناك حاالت تم  الخالقة

، كما حدث في ليبيا والعراق واليمن وسوريا، العربّية  بعض الدول تدمير    أجنبية معادية علىملساعدة قوى  العربية  



من ناحية   .وتحويل تلك الدول إلى دول فاشلة من خالل تدمير النسيج الثقافي واالجتماعي للشعوب املستهدفة

ه وبالوسيلة املتّبعة الذي يسعى لتحقيق  هدفنجاعة ال  ه بناء علىميقيتم تكل عمل يثانية، علينا أن ندرك أن  

وباستخدام هذا املعيار يتضح لنا أن األعمال التي قامت بها الحكومات العربية    .ف املطلوببلوغ الهدضمان  ل

 أهدافا وطنية، وأن النتائج التي ترتبت عليها كانت كارثية.   لم تكنخالل نصف القرن املاض ي  

من ناحية ثانية، تميل أنظمة الحكم عامة إلى تحاش ي اإلشكاليات الكبيرة والعلل املجتمعية لكونها قضايا 

عصية على الحل، وذلك على أمل أن تتغير ظروف الحياة وتتكفل بتجاوزها. لكن إهمال التحديات والتغاض ي عن 

من شأنه  وبالتالي أشد فتكا في املجتمع. وهذا  العلل يتسبب في كل األحوال تقريبا في جعلها أكثر تعقيدا وصعوبة،  

كما   في املدى الطويل، وذلك  وربما إلى سقوط أنظمة الحكم واندثار الدولة  ات املعنية،يقود إلى تخلف املجتمعأن  

حدث للكثير من االمبراطوريات العظيمة عبر التاريخ، ومنها االمبراطورية الرومانية والعربية والتركية والبريطانية  

 وغيرها.  والفارسية واليونانية  الفرنسية، وقبل ذلك االمبراطورية املصرية واآلشوريةو 

وتشير سجالت التاريخ وتجاربه فيما يتعلق بردود فعل األمم على التحديات املصيرية، خاصة الخارجية  

تشمل األمم التي قبلت فئتين. الفئة األولى  تنقسم إلى  ردود الفعل وآثارها بعيدة املدى جعلت األمم    إلى أن  ،منها

ونهضت ملواجهته بتوظيف كافة إمكاناتها البشرية واملادية، فيما تشمل الفئة الثانية األمم    بالرغم عنها،  التحدي

، وبالتالي من التحدي بالتظاهر بأنه إما غير موجود، أو أنه مجرد ظاهرة تأتي وتزول من تلقاء نفسها  تالتي تهرب

ولقد كانت النتيجة التي ترتبت على تلك املواقف هو نجاح معظم األمم األولى    .ارئ ال تستدعي إعالن حاالت الطو 

في الحفاظ على مكانتها الدولية، بل وتعزيزها أيضا، وذلك كما حدث في اليابان التي صحت من غفوتها حين شعرت  

ا للغرب فيما يتعلق  ، ما جعلها تنهض بسرعة فائقة وتشكل منافسا كبير يهدد شواطئهابخطر الغرب االستعماري  

بمختلف الصناعات اإللكترونية خالل نصف قرن تقريبا. أما الصين التي استعمرتها اليابان ومن ثم بريطانيا، 

واالحتماء بسور  التهرب من مواجهة التحدي والتقوقع على الذات،    كانتفقد جاء رد فعلها على مرحلتين: األولى  

من الزمن.  طويال  أدى إلى نجاح بريطانيا في استعمارها ردحا  ، و الغربعن    تسبب في تخلفهاالصين العظيم، وهذا  

أما رد الفعل الثاني فكان مواجهة التحديات بقوة وجرأة غير معهودة، ما جعلها تبني ثاني أكبر اقتصاد في العالم  

 خالل أربعة عقود فقط، وتصبح دولة عظمى تنافس كل القوى الكبرى في العالم.



عوامل نجاحها في    ، وتحددالصين سبب فشلها في مواجهة التحدي البريطاني في املرة األولى وتوضح تجربة  

  التقليدية   النهوض وتحقيق التقدم في املرة الثانية. في املرة األولى حاول النظام الحاكم أن يحافظ على ثقافة البالد

قد طورت ثقافتها بشكل جذري نتيجة    حكما مطلقا، وفي املرة الثانية كانت الصينكون  التي منحته الفرصة لي

في قتل املاليين. وبالعودة إلى العرب والنظر إلى ردود   تلقيام زعيمها االشتراكي ماو تس ي تونج بثورة ثقافية تسبب

ما زا املرة األولى، وأنهم  في  أنهم فعلوا ما فعلت الصين  الداخلية والخارجية نكتشف  التحديات  لوا  فعلهم على 

في تخلفهم وما تزال. الثقافة إذن هي العامل الحاسم الذي    تس الثقافة التقليدية التي تسببيعيشون في ظل نف

ترى الثقافة التحديات بمثابة فرص يمكن استغاللها لتصحيح  حين  يقوم بدور مزدوج في مواجهة التحديات. إذ  

افة التحديات بمثابة خطر  األوضاع القائمة وتحقيق التقدم، فإن النجاح يكون شبه مضمون، أما حين ترى الثق

منذ   العرب  حال  هو  وهذا  والتبعية،  التخلف  من  املزيد  تكون  النتيجة  فإن  واستقراره،  املجتمع  كينونة  يهدد 

االستعمار هو القابلية لالستعمار، والقابلية هذه تسكن في       الخروج من األندلس في أواخر القرن الخامس عشر.

 يها، ومن دون تطوير الثقافة ال أمل للعرب في النهوض وتحقيق التقدم. تالفيف الثقافة التقليدية وتتحكم ف

ختار التحّديات  تال    ومنظمات ومؤسسات وفئات ثقافية  اتد وجماعافر مجتمع من أكل  ت مكونات  وملا كان

تواجهها، وال   التي  التي  منهاتالعلل  كينونتها  عاني  إنجازاتها وربما  التحديات  ،  وتهدد  نواجه  أن  فإن علينا جميعا 

السلبية ال تتوقف عند شخص أو جماعة،  التحديات والعلل    ألن آثار  بصورة جماعية، وذلك  ونحاول عالج العلل

ن علينا يعني أ  وهذا.  ومكوناته البشرية املادية والتنظيمية  املجتمع  أوجه الحياة فيوإنما يشمل مجال نشاطها كافة  

ب على الصعوبات التي  هو  قدر كل خلّية حّية أن نتذكر أن  
ّ
عاجال    إلنقراضنفسها ل  إعداد  أوهدد كينونتها  تُ   التغل

 .أم آجال، إذ ال حياة ملن ال ُيقدر قيمة الحياة ويحرص عليها
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