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 الحال العربي

إن من يدرس حال الشعوب التي تعيش في المنطقة الجغرافية الممتدة من 

فيما يتابعون  يعيشون حالة مأساوية. إذ موريتانيا غربًا إلى عمان شرقًا يالحظ أنهم

مسلسل تمزيق أوطانهم وتشويه دينهم، يتم تدمير ثقافتهم وتراثهم وسلب إرادتهم 

بهدوء، كأنهم شعوب وحكام تـنازلوا عن عقولهم وكرامتهم. وفيما يتصرف البعض 

انطالقا من شهوة تسعى إلى استغالل غيرهم من الناس وكبت تطلعاتهم، يتصرف 

ن التقاليد والمعتقدات التي تلغي الحاجة للتفكير البعض اآلخر بناء على منظومة م

والعقل. كما يبدو أن هناك قانونًا غير معلن يُنصُّ على تعطيل العقل العربي، ومصادرة 

الحريات العامة، وإرهاب العلماء والمفكرين، والتشكيك في إيمانهم ووالئهم ألوطانهم. أما 

سبات ثقافية تراثية ُمْهَتِرئة، ُمستعينا اإلعالم فيقوم بتعزيز ما لدى عامة الناس من تر

بحفنة رجال ونساء مأجورين وأشباه مثقفين وفقهاء سالطين، بهدف تكريس التجهيل 

 ومصادرة إرادة الجماهير.  

ولما كان من طبع ِقوى الشر أنها ال تـتوقف عن تزييف وعي عامة الناس 

ي، والوقوف ضد استبداد واستغالل جهلهم، فإن رفض جماعات التكفير وفكرها الظالم

أنظمة الحكم وفسادها، وتعرية اهداف قوى االستعمار والصهيونية وفضح جرائمها، 

أصبحت قضايا وجودية بالنسبة للشعوب العربية كافة. فقوى الشر التي تعَبث بمصير 

الوطن واألمة قادرة على استنساخ نفسها، وتزوير هويتها، والتعاون فيما بينها لتحقيق 

مشتركة، فيما ينشغل الفقراء في كسب قوت يومهم، وينشغل المثقفون اهداف 

والمفكرون في كيفية تأمين سالمتهم. وعلى الرغم من طغيان الظلم وضخامة التحديات 

التي يواجهها العرب، إال أن الوسيلة الوحيدة هي اعتماد رؤية استراتيجية تجمع بين 

جرائم، والمطالبة بكل الحقوق بطرٍق سلمية العلمية والواقعية، وتقوم بالتصدي لكافة ال

تحافظ على األوطان واإلنسان والتراث، وتحظى باحترام العالم ودعم قوى التحرر والعدالة 

 فيه.

إن تكريس الجهل والفقر والمذلة في نفوس الجماهير، هي أهم األسلحة التي 

تعمرين يستخدمها اليوم المستبدون من سالطين وفقهاء وزعامات تقليدية ومس

لَضمان َبقاء الجماهير غائبة عن الوعي والزمن، خائفة من اهلل والسلطان والشيطان 



  
 

والمجهول، مسكونة بالِحرمان الجنسي، ومشغولة بَقَضايا يومية وجودية ُتبعدها عن 

التفكير في أزمتها المصيرية وتحديات عصرها. إن العصر العربي الحالي هو عصر 

لمة وقسوتها؛ ألنه يتصف باالبتعاد عن القراءة والِفكر انحطاط بكل معاني هذه الك

والثقافة والعلم، فيما يتجه إلى اإلعجاب بالصورة، واالنبهار بكل ما هو خرافي وبراق 

ومثير جنسيا. إن غياب القراءة والفكر يجعل نجومية الصورة َتْطَغى على ُنجومية العقل 

قليص ُنجومية الِعقال والسروال والنيشان والعلم معًا. لذلك كان علينا أن نعَمَل على ت

والسيجارة واألرجيلة ومصادر اإلثارة الجنسية، وأن نرفع نجومية العقل والعلم والفكر 

 والخيال. 

وتشير تجربة الماضي إلى أن التاريخ هو نتيجة لصراع ِقوى العقل والعلم والحرية 

من ناحية ثانية، وإن الصراع والعدل من ناحية، وِقوى الخرافة والجهل والكبت والظلم 

هذا لم َينـتـِه في بلٍد من بالد العالم إال بعد أن تمت إنارة العقول والبيوت وأماكن 

العبادة واألّزقة بالعلم والحرية وحب الحياة. وهذا يجعل التعليم والثقافة هي أدوات 

ف وعيه من الصحوة والنهضة المنشودة، إذ من دون تحرير اإلنسان مما يكبل عقله ويزي

أوهام وخرافات ومخاوف، لن يتحرر الوطن، ولن تحدث نهضة، ولن يجد التخلف أفضل من 

األرض والعقول العربية كي يسكنها ويعشش فيها ويستبيحها كما يشاء. نعم، هذه 

مهمة صعبة، لكن ال خيار لنا في ذلك، ألن التهرب من مواجهة التحديات لن يعود علينا 

با وحكاما سوى بالمزيد من الجهل والفقر والذل والدمار والموِت أفرادا وجماعات وشعو

 تحت أحذية االستعمار.

الصحوة والنهضة مطلب وجودي لكل عربي، بغض النظر عن علمه وثرائه 

ومكانته االجتماعية ومعتقداته الدينية، فكافة قوى الجهل والقهر واالستعمار تتربص 

روحه وسرقت ما لديه من مال وثروات وتراث، به، وتتحين الفرص لالنقضاض عليه وقتل 

وتدمير ما ال تستطيع ان تستولي عليه. ويشير التاريخ إلى أن صحوة أوروبا بدأت بفصل 

الدين عن الدولة، والتخلص من هيمنة الفكر الديني على الحياة العامة، وأن النهضة بدأت 

ية، ما جعل اوروبا تنتقل من بتحرير العقل من الجهل والكبت، واالنتقال إلى العلم والحر

التخلف إلى النهضة، ومن الفقر إلى الرخاء. إن ما يجري في الوطن العربي اليوم من كْبت 

فكري، وصراع أيديولوجي، وردة دينية وثقافية، وخصخصة اقتصادية، وحروب أهلية 

عتماد يسير في االتجاه المضاد للصحوة والنهضة؛ فالصحوة تبدأ بكسر قيود التبعية، واال



  
 

على العقل والعلم واإلرادة الذاتية، فيما تحتاج النهضة ابتداًء إلى رؤية علمية 

 مستقبليه، وخطط عملية لترجمة الرؤية إلى واقع على األرض. 

في زمن البداوة التقليدية، ُكنا نسافر بسرعة الجمل، ونتواصل بسرعة الحصان؛ 

صل بسرعة الضوء، فقد أصبح علينا أما اليوم، وقد أصبحنا نسافر بسرعة الصوت، ونتوا

أن نطور ثقافتنا التي تجاوزها الزمن؛ كما أن علينا أن نبتكر أسلوبا سلميا إنسانيا لتخطي 

الردة الثقافية والدينية التي تعصف بنا وتهدد مستقبلنا وإنسانيتنا، وأن نتخلص من 

والتكنولوجية التبعية بكافة أشكالها االقتصادية والسياسية واألمينة والغذائية 

 والعلمية. 

يتصف الحال العربي اليوم بطغيان التخبط السياسي، واالنحالل األخالقي، 

والفساد االقـتصادي، وتراجع السُّلطة المدنية، وتنامي نفوذ السلطة الدينية، وإفالس 

المقوالت االيديولوجية، وفشل نظم الحكم في إدارة االقتصاد والمال. وفيما تؤمن 

ينية بأحكام أزلية ال تعترف بتغير الظروف واألزمنة، تقوم السلطة السياسية السلطة الد

بممارسة الَقهر والظلم، فيما تقوم السلطتان بمصادرة إرادة اإلنسان. وهذا جعل اإلنسان 

العربيَّ يشعر باالغتراب في المكان الذي يعيش فيه، وبالغربة عن الزمان الذي يفرض 

جعل من الصعب على اإلنسان العربي أن يشعر باالنـتماء عليه أن يتعايش معه. وهذا 

لوطن ال َيعترف بحقوقِه وال يحترم إنسانيته. وهكذا أصبح اإلنسان العربي يرسخ تخت 

وطأة سلطة مدنية ودينية ظالمة، فيما تكبت انفاسه سلطة فكرية دنيوية ودينية 

 ظالمية. 

مستحيل اخضاع شعب ألوامَر من ناحية ثانية، يشير التاريخ إلى أنه من شبه ال

خارجة عن ذاته وتسخيره لخدمة سلطة مدنية أو دينية طوياًل، إال إذا نجحت السلطة 

المعنية في تغيـيب عقل أغلبية الشعب، وتزييف وعيِه، وتلويث ضميره بالفساد 

والجَشع، وجره إلى االيمان باديولوجية دينية أو دنيوية. حين تفـقد جماعة إرادتها 

اليمانها بأيديولوجية، فإنها تغدو بمثابة آلة صماء بال عقل يفكر وبال ضمير نتيجة 

يشعر بمآسيه ومآسي غيره من البشر؛  األمر الذي يجعل الجماعة المعنية تتحول إلى آلة 

مبرمجة تتحرك بناء على تعليمات تصدر عن جهة تسكُن خارج ذاتها، فيما تقوُم تلك 

لعاِت الجماعة المعنية، وضمان بقائها في مكانها الجهة باستخدام قوتها لكْبت تط

الحكم التركي بداية من أوائل القرن السادس عشر في  فعل تعيش خارَج زمنها، كما

معظم بالد العرب. أما سبب بقاء العرب خارج الزمن فيعود إلى تسلِط أنظمة حكم 



  
 

اته المادية أيديولوجية مستبدة على حياته، وقيام قوى االستعمار بالسطو على ثرو

والبشرية، ونجاح تلك القوى في مصادرة إرادة اإلنسان العربي، وقيادته إلى التنازل عن 

حقه في العلم والحرية، والتمسك في المقابل بالخرافة واالسطورة والماضي، وترسيخ 

ثقافة االستهالك في وعيه بدل ثقافة اإلنتاج. وفيما أخفـقْت األيديولوجيات في كافة 

األمكنة في إدارة الحكم واالقتصاد، فإن كافة األيديولوجيون نجحوا في تدمير األزمة و

 المجتمعات التي حكموها، وتمزيق نسيجها االجتماعي والثقافي. 

إن توعية الضمير وتحرير العقل، واستعادة اإلنسان إلرادته وكرامته لن يتحقـق 

دون حرج، وأن يفعل ما يريد  إال حين يصبح ذلك اإلنسان قادرا على أن يقول ما يريد من

من دون خوف مع مراعاة المصلحة العامة. إن لجوء البعض إلى التعبير عن معتقداتهم 

في المجال الخاص، والتكـتُّم عليها في المجال العام يخلق ازدواجية سلوكية تجعل 

قافة، اإلنسان منافقًا يقول ما ال يفعل، ويفعل ما ال يؤمن به. وهذا يقود إلى تشويه الث

وتزييف الضمير الفردي والجماعي، وتـقويض قدرة اإلنسان والمجتمع على التميـيز بين 

ما هو أخالقيٌّ وما هو غير أخالقي، بين ما هو وطنيٌّ وما هو خيانة للوطن. األمر الذي 

يفرض على المفكرين والعلماء والمثقفين أن يقوموا بتوظيِف علومهم وتجاربهم 

واالجتماعية في توعية الناس الذين تم تزيـيف وعيهم وَشلِّ  ومواقعهم األكاديمية

 عقولهم. 

تشير تجربة الشعوب كافة إلى أن أغلبية َمن يؤمن بأفكار ايديولوجية يتصف 

بالجهل النسبي في أمور الدنيا، وأن الُجَهالء في أمور الدنيا هم جهالء في أمور العلم، وَمن 

يشون بال إرادة حرة، وبال عقل يعي ما يدور حوله من هم جهالء في أمور الدنيا والعلم يع

الثقافة العربية بوضعها الراهن أكبر مشكلة تواجه العرب، تغير وتطور. وهذا يجعل 

أهم أداة لعالج معظم المشاكل التي ترتبط بالتنمية العمل على تطويرها هو و

حاربة التطرف، والنهضة، بمن فيها خفض معدالت الفقر والجهل، وتحرير اإلنسان، وم

ونشر العلم، والتعايش مع الزمن، وبناء عالقات بين الناس تـقوم على التساُمح والتآلف 

 واالحترام المتبادل. 

ظهرت النظريات المتعلقة بتفسير دور الثقافة في الكسب المادي وتحسين 

مستويات الحياة بعد أن دخل الغرب عصر الصناعة، حيث قامت تلك النظرياُت بتحليل 

المكونات الثقافية وتحديد أدوارها المجتمعية، وكيفية تطويرها لتقوم بدور إيجابي في 

أول من قال أن بإمكان  حياة المجتمع. وقد كان عالم االجتماع األلماني )ماكس فيبر(



  
 

بعض القيم الثقافية أن ُتشجَع الناس على العمل والكسب المادي، وأن ُتسهم بالتالي في 

مل وتقدم المجتمع. ومع نهوض دول آسيوية عدة واستمرار تخلف رفِع إنتاجية العا

الدول العربية واإلسالمية، فإن بعض فالسفة الغرب من أمثال فوكوياما 

وهـنـتـنجـتون كتبوا نظريات تقول إن بعض الثقافات، مثل الثقافة العربية 

تشكل لواقع، اإلسالمية غير قادرة بطبيعة تكوينها على تحقيق النهضة والتقدم. وفي ا

الثقافة، بما في ذلك القيُم والتقاليد والمواقُف واللغة وطرق التفكير أهم القنوات التي 

يستخدمها العقل للتعامل مع الواقع الذي يعيش فيه، والوسيلة التي يقوم من خاللها 

بتطوير نظم الحياة االجتماعية وتربية األجيال المستقبلية. وهذا يعني أنه ليس 

معالجة قضية مهمة بَمْعزل عن البيئة الثقافية واالجتماعية، ومن دون المرور باإلمكان 

في قنواتها الرئيسية التي تشَمل اللغة والتقاليد والقيم ونظم التعليم والفكر بشقيه 

 الديني والدنيوي.  

إن ارتباط الثقافة بالدين، وقيام الديانات عامة بدعوة الناس إلى اإليمان بعقائد 

تـتغير وال تـتبدل، جَعل من الصعب تطوير الثقافات الشعبية دون الَمساس  مقدسة ال

الدينية السائدة. نتيجة لذلك، أصبح مـن المتعـذر تطـوير الِقـيم الثقافيـة      فكار باأل

والعالقات االجتماعية دون تطوير الفكر الديني نفسـه، وتغييـر طـرق تفكيـر النـاس      

وتكبل عقولهم. ولما كانت أغلبية المسلمين  ومواقفهم من األمور التي تحد من حرياتهم

تعتقد أن الدعوة إلى تطوير القيم والتقاليد واألفكار والمواقـف هـي دعـوةل للمسـاس     

ببعض المبادئ الدينية، فإن جمود الثقافة العربية أصبح أمرًا طبيعيـًا، فيمـا أصـبح    

لتحـوالت الثقافيـة   التخلف الثقافي والفكري والعلمي أمرًا حتميًا. وفي ضـوء اسـتمرار ا  

واالجتماعية العولمية، لم َتُعـْد الثقافة العربية صالحًة الستيعاب المعرفة العصـرية؛  

إذ فيما ال تسمح للعقل بالتواصل مع الواقع بِحيادية وعلميـة، جعلـت مـن الصـعب     

تفاعل أبناء الوطن الواحد مع بعضهم بعضا بأريحية، والتعايش بسالم على أسس مـن  

 يني، وتبادل المصالح، والقبول بحق االختالف في الرأي.  التسامح الد

إن نظم الُحكم التي تعجز عن إدراك أهمية تخلف الثقافة، وتـتجه نحـو إهمـال   

هذه القضية لن ُتنجز كثيرًا ولن تعمِّر طوياًل، ألن السكوت علـى التخلـف يتسـبب فـي     

اجـة وسـيادة ثقافـة    تكريس المشاكل وتعميق المظالم وتأجيج العواطف. فالفقر والح

االستبداد في بالِد العرب تقوم اليوم بدفع المظلومين والفـقراء والضاّلين إلى التطـرف  

والعنف، واالنقسام إلى تيارين يعمالن على تـقويض دعائم المجتمع العربي وتـدميره  



   
 

تدريجيا. إذ فيما يتبنى التيار األول منهجا يقوم على تطرف دنيوي عبثي، يتبنـى التيـار   

الثاني منهجا يقوم على تطرف أيديولوجي ديني أكثر عبثية. وكما أثبتت تجربـة الربيـع   

العربي، ينطلق التيار األول من ُبؤس الحياة وانعدام الحريـة وُفقـدان األمـل، ويتحـول     

تدريجيًا إلى ثورِة غَضب تـنـتهي باللجوء إلى العنف والتدمير، ألنه ليس لدى هذا التيـار  

 ى تدمير كّل شيٍء له عالقة بالدولة الظالمة.  برنامج إصالح سو

أما التيار الثاني فَينطلق من وعٍي مزيَّف يقوم على اإليمان بأن القـيم الثقافيـة   

السائدة في المجتمع تخالف تعاليم الدين، ما يجعله يتجه نحو تأسيس تنظيمات سـّرية  

علـى األرض. وهـذا   سياسية وعسكرية تستهدف االستيالَء على السلطة وتطبيق رؤيتها 

يقوُده إلى استخدام العنف ضدَّ كل َمن يخالفه الرأي، وارتكاب جرائم القتل بحـق الرجـال   

والنساء واألطفال والعَجزة من المسلمين وغير المسـلمين، وهـدم مـا هـو قـائم مـن       

والعودة بـالمجتمع إلـى   وثقافة غير ثقافته مؤسسات وتراث ذا عالقة بدين غير دينه، 

م الحالكة. التطرف الدنيوي يقوده عقلل طائش وجاهل تـنازل عـن الرشـد،   عصور الظال

فيما يقود التطرف األيديولوجي عقل عاجز عن التفكير، وتابع لقيادات ضـالة تــنازلت   

عما لديها من ضمائر ومشاعَر إنسانية، وتبّنت شهوة السلطة عقيـدًة جديـدة ال َتحيـد    

 عنها، وال تـقبل لها بدياًل.

أن هناك حاجة ماسة إلصالح الثقافة العربية، وأن عمليـة اإلصـالح    وهذا يعني

تتطلب االعتراف بأن الثقافة العربية بحاجٍة لعملية تطوير تنقلها مـن حالـة الجمـود    

والتطرف إلى حالة من ديمومة التطور والتحول. لذلك تبدأ عمليـة اإلصـالح بـاالعتراف    

عن ُسبل اإلصالح وتحديد أهدافه، والقيـام ثالثـًا   بالحاجة إلى اإلصالح أواًل، والبحث ثانيًا 

برسم خطة لتطويَر الثقافة وتمكينها من التعايش مع عصرها بسالم. من ناحية ثانية، 

علينا أن نعي أن إصالح الثقافة هو المدخل إلصالح المجتمـع وصـالح العقـل واألمـة     

نهضة ُتمكِّن العرب مـن   والواقع، وأن الثقافة والعلم والوعي السليم هي األدوات لتحقيق

العودة إلى التاريخ الذي خرجوا منه قبل نحو خمسة قـرون. ومـع أن عمليـات إصـالح     

الثقافات معقدة، وذات متطلبات عديدة تشارك فيها قوى اجتماعية ذات أهداف تكـون  

أحيانًا متناقضة، إال أنها عملية ال بـد منهـا إذا أرادت النخـب السياسـية واالقتصـادية      

ية والشبابية أن تحافظ على ديمومة المجتمع الذي تعيش فيـه وتسـتمد منـه    والفكر

 أسباب وجودها ومواقعها وامتيازاتها وهويتها.   



   
 

وضمن خطة إصالح ثقافية شاملة، يكون على الدولة أن تُسـن القـوانيَن التـي    

تكفل القضاء على كافة أشكال الفساد، وتطبيق القانون على مختلـف أفـراد المجتمـع    

تساوي، وتطوير نظام التعليم والبحـث العلمـي، ومأسسـة الجمعيـات والتنظيمـات      بال

والدوائر الحكومية، وتوجيه وسائل اإلعالم إلى التركير على ِقيم العمل واإلنتاج، والنهـي  

عن العادات السيئة كالتدخين، وتجاوز التقاليد التي عفى عليها الزمن، وحث رجال الدين 

لى تبني المواقف اإليجابية من العقل والعلم والعمـل والوقـت   على توجيه عامة الناس إ

والحياة واآلخر، واالبتعاد عن القيم التي تدعو إلى التواكل والكَسل وتنادي بإقصاء الغيـر  

من الناس والتفرقة ضدهم. أما نظام التعليم فعليه أن يطور مناهجه الدراسية بشـكل  

اإليجابية من الوطن والشعب والبيئـة هـي    يجعل قيم العلم والعمل والوقت، والمواقَف

أساَس السلوكيات قبل وبعد اتمام الدراسة، والمنطلق الذي َيحكم عمليات التفكيـر فـي   

 أموِر الحياة وإشكالية النهضة، إضافة إلى إحالل أسلوب التفكير النقدي محل أسلوب النقل

 والحفظ التقليدي. والتلقين

، فإنَّ دوَرها أصبح اليوم حاسمًا في إنجاح خطط أما المؤسسات اإلعالماتية

اإلصالح وإفشالها، ألنه لم يُعد بإمكان إنسان أن يعيش حياته دون أن يتعرَّض لرسالة 

اإلعالم ساعات يوميًا، خاصة وأنَّ برامجها تخاطُب كافة أفراد المجتمع، بمن فيهم الَجَهلة 

ل، والمراهـقين واألطفال وربات والبسطاء من الناس، والشباب والعاطلين عن العم

البيوت. وفي مجتمعات عربية تؤمن األغلبية فيها بصدق رجال الدين، فإن دور هؤالء ال 

يقلُّ أهمية عن دور وسائل اإلعالم الجماهيرية. لذلك كان على رجال الدين أن يركِّزوا على 

لمساواة بين روح الدين وِقيمه التي تحث على االخالص في العمل، وطلب العلم، وا

الناس، والتسامح مع أتباع الديانات األخرى، والتعاطف مع الفقراء والمحتاجين، والدعوة 

إلى الحرية والعدل، واالبتعاد عن الِغش والكذب والتطرف واقصاء من نختلف معهم في 

 الرأي والعقيدة. 

 عوامل النهضة والتقدم

لة عادلة ترتكز على أربعة تتشكل عوامل النهضة من رؤية استراتيجية إلقامة دو

أعمدة رئيسية، هي: "نظام حكم واقتصاد وتعليم وحياة يقيمه الشعب، ويديره الشعب، 

من أجل الشعب"؛ االمر الذي يعني إقامة دولة عادلة تنطلق من الشعب وتقوم بخدمة 

الشعب. ويمكن تعريف "دولة العدالة" المنشودة بأنها "تنظيم جماعي يتوخى تحقيق 

ة بين أفراد المجتمع الواحد، وضمان سيادة العدل بمعناه اإلنساني الشامل، العدال



   
 

واستخدام موارد الوطن الطبيعية والبشرية والفرص المتاحة لتحقيق تنمية مجتمعية 

تشمل كافة أوجه الحياة وفئات الشعب". وكغيرها من دول تعيش في عصرنا هذا، 

ياسي وثالث تعليمي تربوي، ومجموعة تتشكل دولة العدالة من نظام اقتصادي وآخر س

من المؤسسات العامة والخاصة، والقوانين والترتيبات التي تضمن المساواة بين كافة 

المواطنين في الحقوق والواجبات، وتحمي الحريات العامة والخاصة، بمن فيها الحرية 

عاية صحية االجتماعية، وحرية العبادة والرأي والفكر، وحق كل مواطن في تعليم جيد ور

 كاملة، إضافة إلى رعاية الموهوبين والمحتاجين وكبار السن والعجزة.

يقوم "نظام الحكم الشعبي" على مبدأ تكافئ الفرص في المجالين السياسي 

واالجتماعي؛ االمر الذي يجعله يضمن حق المشاركة في العملية السياسية والحياة 

تكوين االحزاب واالنضمام إليها االجتماعية لكل مواطن؛ وهذه تشمل سياسيا حق 

والترويج ألفكارها والعمل على تحقيق اهدافها؛ وتشمل اجتماعيا ضمان حقوق 

المواطنة لكافة أفراد الشعب، بمن فيها الحريات العامة، وحق تكوين جمعيات ونوادي 

اجتماعية وثقافية وفكرية وعلمية ومهنية؛ االمر الذي يعني ضمان حق مختلف فئات 

في إقامة وإدارة وتمويل وتفعيل منظمات المجتمع المدني على اختالف انواعها الشعب 

وتخصصاتها وأهدافها. وفيما يتعلق بنظام "االقتصاد الشعبي" فيقوم على مبدأ تكافئ 

الفرص االقتصادية وتأمين المساواة بين الرجل والمرأة في العمل واألجور، وفتح المجال 

االقتصادي بكافة صوره ومجاالته. أما "نظام التربية  النخراط المواطنين في النشاط

والتعليم" فيقوم على أساس ضمان حق كل طفل في تعليم جيد، وفتح المجال أمامه 

للحصول على أعلى درجة علمية تمكنه مؤهالته العقلية من الحصول عليها، والعناية 

بنات، وجعل التعليم بالموهوبين وأصحاب االحتياجات الخاصة من األطفال واألوالد وال

مختلط في كافة مراحله، مع السماح بفتح مدارس خاصة تقوم على الفصل بين األوالد 

 والبنات؛ األمر الذي يجعل االختالط قانونا والفصل استثناء.
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 نظام الحكم الشعبي

مع خروج العرب من األندلس في أواخر القرن الخامس عشر وإستيالء العثمانيين 

، دخل العرب مرحلة انحطاط تسببت في خروجهم من التاريخ الحضاري. ومع على الحكم

أن اكتشاف النفط في عدة بالد عربية في أوائل القرن العشرين أشاع قدرًا كبيرًا من 

التفاؤل بقرب حدوث نهضة وتقدم، إال أن ظهور النفط في أكثر بقاع العالم العربي تخلفًا 

تماعي والثقافي، وتعميق تخلف العرب النسبي عن تسبب في إبطاء عملية التحول االج

أغلبية شعوب العالم. ولقد اتصفت المرحلة الممتدة من منتصف سبعينيات القرن 

، ةالثقافجمود الفكر وتأزم العشرين وحتى اليوم بالتخبط السياسي والتخلف االقتصادي و

سيطرة نظم حكم وتراجع ثقافة اإلنتاج لحساب ثقافة االستهالك؛ وذلك إلى جانب 

فردية مستبدة في معظم البالد، وشيوع فكر ديني متزمت ال يعترف بحق اآلخر في 

االختالف، ودخول العرب في أزمة هوية وطنية وقومية. ونتيجة لذلك اتجه عامة الناس 

ولكن بثبات نحو الهروب من مواجهة التحديات، والعودة إلى فكر العهود البائدة  ،ببطء

طة للهمم؛ االمر جعل المد الثقافي والعلمي ينحسر، ويخيم اليأس بدل وثقافتها المحب

األمل، وتنطفئ شعلة النهضة الثقافية واالجتماعية التي أشعلها بعض مثقفي العرب 

 في أوائل القرن العشرين. 

تتصف المجتمعات التي يسودها الجهل مثل المجتمعات العربية باالنغالق 

 لميل نحو العزلة واالنعزال عن العالم؛ فالجهلة من الناسالفكري والتعصب العقائدي، وا

، حتى وإن حملوا شهادات جامعية، ليس بإمكانهم التفكير والمصابين باألمية الثقافية

بوعي واستيعاب ما يدور حولهم من تطورات وتحوالت كونية. وهذا يتسبب في دفع 

هم، ويحولهم إلى قطعان عامة الناس نحو البحث عمن يقودهم ويصادر حرياتهم وإرادت

يحمل بيده عصا غليطة. أما من يدعي  أو قاسي القلب من األغنام تابعة لراٍع جاهل

الثقافة من أولئك الناس، فإن عدم قدرتهم على فهم تعقيدات الحياة وطرق التعامل 

معها بعقالنية يدفعهم إلى االرتماء في أحضان أقرب بيت عقائدي ُيصادفهم في 

ياب دولة العدالة التي تعي أهمية العلم والتعليم والفكر والثقافة الطريق. وفي غ

واإلبداع، لم يجد القاصر العربي سوى الدين يلجأ إليه بيتًا يرتمي في أحضانه، يدافع عن 



   
 

فكر فقهاء عاشوا وماتوا في عصور الظالم، يروج لمقوالتهم بإيمان، غالبًا من دون أن 

 ن قراءة واعية تسعى لفهمه واستيعاب حكمته.  يطلع على كتاباتهم أو يقرأ القرآ

من ناحية أخرى، اتجهت معظم نظم الحكم العربية نحو تبني سياسات تقوم على 

كبت الحريات العامة، ووأد روح المبادرة الفردية، وحرمان الناس من فرص التحرر من 

منذ زمن بعيد؛ عليها الزمن  التقاليد واألفكار العقيمة والهياكل االجتماعية التي عفا

األمر الذي جعل تلك النظم تتحول إلى مؤسسات قمع واجهزة فاسدة تحارب الفكر 

المستنير. وفيما قامت تلك النظم باحتكار السلطة والسيطرة على المؤسسات الثقافية 

واالقتصادية واإلعالمية، اتجهت الفئات المهيمنة على السياسة واالقتصاد نحو استغالل 

على حساب األوطان والشعوب. ومن اجل احكام سيطرتها على مقدرات  نفوذها لإلثراء

االوطان وحياة الشعوب المغلوبة على أمرها، فإن تلك النخب قامت بتشييد أجهزة 

القمع والتحكم الرسمية: بوليس، وجيش، وبيروقراطية، ومخابرات، وإعالم رسمي، 

قناعهم بأن ليس باإلمكان وتوظيفها إلذالل الناس وهدر كرامتهم، وتزييف وعيهم وإ

أفضل مما كان؛ كما قامت تلك األجهزة بالتجسس على المثقفين والمفكرين ودعاة 

الحرية وكبتهم أو تهجيرهم من أوطانهم. ونتيجة لهذه السياسات، تحول الجهل والتخلف 

المقترن بالفقر والحاجة إلى ثقافة شعبية حالت وما تزال تحول دون حدوث تقدم في أي 

 فكري أو ثقافي أو علمي أو اقتصادي في بالد العرب. مجال

في ضوء ما لدى العرب من ثروات نفطية هائلة، وبسبب تخلفهم اجتماعيًا 

وثقافيًا واقتصاديًا وعلميًا وتكنولوجيًا، وضعفهم عسكريًا وتشتتهم سياسيًا وفكريًا، 

الستعمارية القديمة فإن العرب أصبحوا فرصة استثمارية نادرة؛ االمر الذي شجع القوى ا

والجديدة على استغاللها. لذلك اتجهت تلك القوى إلى العمل على تكريس تخلف العرب 

والهيمنة عليهم وتجزئة أوطانهم، والتحكم في مواردهم، وعرقلة مساعيهم لتحقيق 

النهضة والتقدم. ولما كانت تكاليف الحروب تتزايد يومًا بعد يوم، فيما كانت احتماالت 

تراجع سنة بعد أخرى، فإن القوى االستعمارية قامت بتطوير استراتيجية النصر ت

عسكرية سياسية جديدة تتصف بضئالة تكاليفها المادية والبشرية وارتفاع احتماالت 

نجاحها وعوائدها المتوقعة. وتسعى االستراتيجية هذه إلى تحويل الدول المستهدفة 

كامل أراضيها، ما يجعلها عاجزة عن  إلى "دول فاشلة" ال تستطيع بسط سيادتها على

تحقيق أي إنجاز ُيذكر، وبحاجة دائمة لحماية أجنبية. أما الوسيلة لتحقيق الهدف هذا 



   
 

فتقوم على تدمير النسيج االجتماعي والثقافي للشعوب المستهدفة، وذلك كما حدث 

 في العراق وليبيا والسودان، ويحدث اليوم في سوريا واليمن ومصر.

نؤمن بأن النهضة والتقدم هي مطالب إنسانية أساسية، وأنه من دون ولما كنا 

نهضة وتقدم لن تقوم للعرب قائمة، وأن النهضة والتقدم تحتاج إلى حرية فكرية 

ودينية وحرية رأي، كما تحتاج إلى علم وتكنولوجيا، فإن إقامة نظم حكم عادلة أصبح 

ة، فإن تراث العرب بشقيه شرطا أساسيا من شروط النهضة. وفي غياب نهضة عربي

المادي والمعنوي، بما في ذلك التراث الديني والعلمي، سوف يتحول إلى نفايات تاريخية ال 

تستحق االهتمام؛ فقوى االستعمار القديم والجديد بدأت منذ غزو العراق واحتالله في 

، وذلك بتدمير آثار الحضارات القديمة التي ظهرت في العراق وسوريا واليمن 2003عام 

بهدف تحويل العرب في نظر العالم إلى شعوب همجية عابرة لم يكن لها مكان في 

 الماضي، وليس لها مكان في عصر الحضارة والعلم الحالي. 

لذلك نحاول في هذا الفصل تطوير نظام حكم عادل يصلح للشعوب العربية التي 

مع أن النظام المقترح ما تزال ثقافاتها تستمد روحها من عصري القبلية والزراعة. و

يحمل روح الديمقراطية بوصفها قيمة ثقافية اجتماعية تدعو إلى المساواة واحترام 

الرأي اآلخر، إال انه يختلف عن نظم الحكم الغربية من حيث التركيب والمؤسسات، وتوزيع 

األدوار بين مؤسسة الحكم والشعب والمجالس النيابية، ومؤسسات المجتمع المدني بمن 

ها المؤسسة الدينية. ولما كان اإلسالم دين حرية وعدل، يعكسه ما جاء في القرآن في في

القاعدتين التشريعتين العظيمتين: "وأمرهم شورى بينهم" و "ال إكراه في الدين"، فإن 

 النظام المقترح يرسم آليه لتحقيق هذه األهداف وهذه الروح.

 نظرة عامة

في  الجماهير لعربي ال بد وأن تضمن مشاركةإن تأسيس نظم حكم عادلة في الوطن ا

العملية السياسية، وتحرير اإلنسان من الكبت والظلم الذي لحق به على مدى عصور بال 

عدد؛ فالعدل هو أساس الحكم ألنه يضمن المساواة بين الناس، ويرسي مبدأ تكافؤ 

تحوالت  ثالفرص في المجتمع، ويحرر الشعوب والفكر من الكبت، ويمهد الطريق لحدو

نهضة وتقدم. وكما يشير التاريخ الحديث،  اجتماعية وثقافية واسعة تفضي إلى حدوث

لم يقترب البشر من تحقيق العدل إال في ظل نظم الحكم الديمقراطية التي تبلورت في 

عصر الصناعة وترسخت بعد تأسيس الواليات المتحدة األمريكية وقيام الثورة الفرنسية 



   
 

ثامن عشر. من ناحية ثانية، ال بد من االعتراف بأن النظام الديمقراطي في أواخر القرن ال

والنظام الرأسمالي أصبحا بمثابة توأمين ال يفترقان، وأنهما قاما بخدمة مجتمعات الغرب 

وتحقيق التقدم لعقود متتالية، كان أفضلها فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي 

(. مع ذلك، يشير واقع الحال في بالد الغرب إلى ان 1475-1445سنة ) 30استمرت نحو 

النظامين دخال مرحلة التراجع من حيث القدرة على تحقيق العدالة وااللتزام بمصلحة 

المجتمع، وأنهما لم يعودا صالحين لعصر المعرفة الذي أطل برأسه على العالم في 

 أواسط التسعينيات من القرن الماضي. 

نظام ُيؤسسه الشعب، ويديره الشعب، ويخدم الشعب، نظام الحكم الشعبي هو "

ويحرص على مصالح الشعب وحقوقه". وما دام ان النظام هذا ينبثق عن الشعب، فإن 

الشعب ُيعتبر مصدر السلطات جميعا، وصاحب الرأي األخير فيما يتعلق بكافة أمور 

زة الدولة التنفيذية الدولة، بمن فيها كتابة الدساتير وتعديلها، وانتخاب ممثليه في أجه

والتشريعية. ومع ان دستور البالد ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات جميعا، إال 

أنه من الممكن ان يكون النظام الشعبي رئاسيا أو ملكيا دستوريا. في حال كون النظام 

رئاسيا، فإن الشعب يقوم بانتخاب رئيس للبالد وتحديد صالحياته وسلطاته في نصوص 

الدستور. وسوف نقدم في الجزء األخير من هذا الفصل وصفا للنظام المقترح،  يشملها

وللسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واإلعالماتية، وعالقة تلك السلطات مع 

بعضها البعض. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، نرى انه من الضروري ان نقدم وصفا 

اب تراجعه وعدم صالحيته لشعوب العالم للنظام الديمقراطي الغربي، وايضاح أسب

 الثالث، بمن فيها الشعوب العربية.  

 الهياكل االجتماعية واالقـتصادية

كانت القبيلة في المجتمع البدوي هي وحدة المجتمع، بل هي المجتمع بكل 

ضوء  مقوماته، فيما كان رب األسرة هو اآلمر الناهي في البيت وفي مصير سكانه. وفي

تمتع ذلك المجتمع بحرية التجوال في مناطق جغرافية واسعة، فإن المجتمع القبلي لم 

يعترف بحدود الدولة أو وجوِدها عبر آالف السنين. لكنَّ ظهور الدولة الحديثة، 

واستحواذها على مصادر القوة العسكرية، ولجوَءها إلى استخدام العنف المنظَّم للحفاظ 

ودها، فرض على المجتمع القبلي أن يصبح جزءًا من الدولة، وأن على وحدتها وحماية حد

يخضع ألوامرها. ولما كانت طريقة حياة المجتمع البدوي ونمط إنتاجه يفرض عليه عدم 

االستـقرار في مكان واحد، فإّن مفهوم الملكية الخاصة لم يظهر في عصره. من ناحية 



   
 

حياة المجتمع هذا سببًا في غياب  ثانية، كان غياب االستقرار والملكية الخاصة عن

الطبقية من حياته ايضا، ما جعله مجتمعًا بسيطًا يتكون من طبقة واحدة. نتيجة 

لذلك، لم يعرف المجتمع القبلي مفهوَم الصراع الطبقي، كما لم يشهد قيام المصلحة 

ي لذلك بدور ُيذكر في حياته. وفيما تركزت السلطة في يد شيخ القبيلة، فإن الدور األساس

الشيخ كان يتركز في ضمان وحدة القبيلة وتماسكها في وجه التحديات، وتعاون أفرادها 

في الدفاع عن شَرفها وكرامتها. وذلك يعني أن المجتمع القبلي لم يشهد هياكل هرمية 

أساُسها السلطة السياسية، أو هياكَل اقتصادية أساُسها الثروة المادية، وإنما شهد هياكل 

 أساسها الوالء للقبيلة وروابط األسرة والقرابة والنسب. اجتماعية 

قبل نحو عَشرة آالف سنة ظهر المجتمع الزراعي الذي فرض عليه نمط اإلنتاج 

القائم على ِفالحة األرض أن يستقر في مكان واحد بالقرب من األراضي الزراعية ومصادر 

ومصادر المياه وأدوات اإلنتاج، المياه. وبسرعة، ظهرت الملكية الخاصة لألراضي الزراعية 

وتّم اعتراف المجتمع الجديد بشرعية تلك المؤسسة وقبولها كجزء من مكوناته. األمر 

الذي جعل المجتمع الزراعي يصبح مجتمعًا طبقيًا، يتكون من طبقـتين: طبقة مالك 

ة األراضي الثرية، وطبقة عمال الزراعة وصغار الفالحين الفقيرة. وفيما قامت الطبق

األولى باستغالل الثانية، فإن الطبقة الثانية وجدت نفَسها مضطرة للعمل لدى الطبقة 

األولى في ظّل أوضاع حياتية قاسية اقتربت أحيانا من االستعباد. ومع ان نمط اإلنتاج  

الزراعي تفوق على نمط اإلنتاج القبلي الرعوي من حيث القدرة على البقاء والتطور، إال أن 

قبلي استمر إلى جانب المجتمع الزراعي آلالف السنين التالية، األمر الذي جعل المجتمع ال

الصراع حول األراضي الخصبة قضية وجودية تسببت في وقوع حروب بين المجتمعين ال 

 حصر لها.

الدين   ، ظهرفي نحو منـتصف عصر الزراعة الذي دام نحو عشرة آالف سنة

؛ كمؤسسة سياسية الدولة في صورتها البدائية كمؤسسة اجتماعية ثقافية، فيماظهرت

وهذا تسبب في ظهور هياكل سياسية هرمية، وهياكل اقـتصادية طبقية، فيما 

احتفظ رب العائلة بسلطاته االجتماعية شبه المطلقة. ومع تتابع السنين والقرون 

ة ترسخت تلك الهياكل في حياة المجتمع الزراعي؛ األمر الذي جعلها تستحوذ على قو

كبيرة مّكنـتها من التحكم في طبيعة العالقات االجتماعية في المجتمع الزراعي، وقدرة 

المجتمع هذا على التطور والتحول؛ وهذا تسبب في تغيـيب القبيلة، إذ لم يعد لها دور 



   
 

تقوم به في حياة األفراد أو الجماعات المستقرة، األمر الذي قاد إلى إحالل العائلة الممتدة 

 على وحدة الدم محل القبيلة بوصفها وحدة المجمتع الزراعي الجديد.القائمة 

قبل نحو قرنين ونصف القرن من الزمن، ظهر المجتمع الصناعي الذي قام على 

تصنيع المواد الخام والمعادن وتنوع النشاطات االقتصادية والمالية والخدمات. وفيما 

اإلنتاج، اضطر الفقراء إلى العمل  احتكر الرأسماليون ملكية المصانع وغيرها من وسائل

في المصانع بأجور بخسة والعيش في اماكن ال تتوفر فيها خدمات اجتماعية او صحية أو 

تعليمية تذكر. ومع اتساع نطاق عمليات التصنيع والتمويل، وحاجتها لمن يقوم بأعمال 

سبب في إدارية وتسويقية وحرفية كثيرة، فإن طبقة وسطى نمت بسرعة؛ األمر الذي ت

تجزئة المجتمع الصناعي إلى ثالِث طبقات اجتماعية أساسها الدخل والثروة. ولما كان 

المجتمع الصناعي يتكون من طبقات اجتماعية، وأن المدن الصناعية كانت تتكون من 

أحياء ثرية وأخرى فقيرة منعزلة عن بعضها بعضا، فإن العائلة الممتدة اختفت من 

اما، إذ لم يعد لها دور أو مكان فيه. وفيما كانت بيوت األحياء حياة المجتمع الصناعي تم

الثرية كبيرة تُعج بالخَدم وينعم سكانها بالراحة والرفاهية؛ كانت بيوت األحياء الفقيرة 

عبارة عن شقق صغيرة تقع في مناطَق بائسة وعديمة الخدمات تقريبا؛ االمر الذي نتج 

ة واستبدالها بهياكل أفقية، أهمها نقابات عنه تفكيك الهياكل االجتماعية الهرمي

العمال والحرفيين، واستبدال العائلة الممتدة باألسرة بوصفها وحدة المجتمع الصناعي 

 الجديد. 

في المجتمع القبلي، كان غياب السلطة السياسية والقانون سببًا في تطوير 

لة، وهذه أعراف أعراف قبلية على هيئة منظومة ثقافية تشريعية إلدارة شؤون القبي

صارمة كان شيخ القبيلة يعرفها، وكانت القبيلة تؤمن بوجوب تطبيقها. في المجتمع 

الزراعي، كان ضعف السلطة السياسية والقانون سببًا في تطوير قيم وتقاليد على هيئة 

لعب الدين دورا هاما في تشكيلها منظومة ثقافية اجتماعية إلدارة شؤون القرية، 

. في المجتمع الصناعي، وفي ضوء الخالفات في المجتمع بطرق سلميةوإدارتها، وحل 

وجوِد الدولة وتطور اجهزتها، بمن فيها القانون، لم يعد هناك حاجة ألعراف أو تقاليد 

ُملزمة، ما جعل القانوَن يصبح هو المنظومَة المسؤولة عن إدارة شؤون المجتمع وحلِّ 

ة، واللجوء إلى استخدام القوة إذا اقـتضى الخالفات بين الناس والشركات بطرق سلمي

التقاليد الزراعية، فإن الحرية الفكرية واالجتماعية واألمر. ومع تراجع دور العادات 

 انتشرت وأصبحت حقا مشروعا.



   
 

ولما كانت كلُّ التنظيمات االجتماعية القائمة على ِحرف ومهن وهوايات ومصالح 

فإن غياب القبيلة والعائلة الممتدة عن  مشتركة هي تـنظيمات أفقـية وليس هرمية،

حياة المجتمع الصناعي كان أهم العوامل التي جعلت باإلمكان تكوين منظمات تعترف 

بمساواة أعضائها في الحقوق والواجبات، مثل األحزاب السياسية والشركات العامة، 

د القـبيلة في والمنّظمات المهنية، والجمعيات الخيرية والثقافية. في المقابل، كان وجو

المجتمع القبلي والعشيرة في المجتمع الزراعي سببًا في تعطيل قيام مؤسسات أفقية 

اجتماعية وثقافية واقتصادية فاعلة، وحرمان تلك المجتمعات من الحرية االجتماعية 

والفكرية والدينية، وتقويض قدراتها على تحقيق تقدم ملحوظ في مجاالت العلم 

االقتصادية والسياسية، وذلك كما حدث في عامة المجتمعات والتنمية الثقافية و

 العربية.

وفي ختام هذا الجزء ال بد من التأكيد على أن محاولة إقامة نظام حكم عادل لن 

تـنجح إال إذا جاءت في إطار عملية تحول اجتماعي وثقافي واسعة في المجتمع العربي 

تشمل حرية الرأي والفكر والعمل تكون الحريات الفردية والجماعية أساسها؛ وهذه 

والتنظيم والتنقل وااليمان والعبادة، والتحرر من القيود الثقافية التقليدية والهياكل 

االجتماعية الرأسية بشقيها القبلي والزراعي. األمر الذي يوجب التركيز على العدل 

منظومة وترسيخه في بنية المجتمع الثقافية وعالقاته االجتماعية بوصفه جزءا من 

قيم جديدة تحترم القانون، وتعترف بحقوق متساوية لكافة أعضاء المجتمع. وفي 

اعتقادنا، ال تستقيم الحياة، وال تستقر، وال تكون منتجة وممتعة إال إذا توفرت الحرية 

التي ترعاها دولة العدالة. فغياب الحرية يعني غياب العدل، وغياب العدل يعني غياب 

المحرَك األهم للتاريخ، والفضاء اإلنساني الذي ُيوفر إمكاناِت تحقيق  الحرية التي ُتعتبر

 النهضة وحدوث التـقدم في مختلِف المجاالت.  

 معادلة نظام الحكم الشعبي

إن التطبيق العملي لمبدأ مشاركة الشعب في العملية السياسية يمكن أن يتم 

في ضوء تزايد الحياة تعقيدًا  وفق معادالت عدة لكل منها متطلباتها وتبعاتها. إال أنه

وتشابكًا، واضمحالل إمكانية حدوث تفاعل مباشر بين الناس من جهة، وبينهم وبين 

الحكام من حهة ثانية، فقد أصبح من الضروري استنباط معادلة تتيح للشعب المشاركة 

في العملية السياسية، وتضمن فصل أمور الدين عن أمور الحكم، وتفتح المجال لحدوث 

واصل بين الناس وحكامهم. ولذلك كان على المعادلة هذه أن تسعى إلى تمكين الشعب ت



   
 

من انتخاب النواب والحكام، وتشجيع المواطنين على إقامة منظمات المجتمع المدني، 

والحيلولة دون سيطرة األغلبية الشعبية على األقلية، ودون سيطرة تيار فكري على غيره 

 اء على ذلك، ال بد وأن تضمن المعادلة المنشودة ما يلي:من تيارات فكرية أخرى، وبن

اجراء انتخابات دورية للمجالس النيابية والحكام، ومنح كافة الراشدين حق  .1

 المشاركة فيها بغض النظر عن الجنس والدين واالنتماء الثقافي.

ضمان عدم سيطرة حزب سياسي على الحكم بتحديد نسبة عليا لتمثيل الحزب  .2

 % من مجمل المقاعد. 25المجلس النيابي بما ال تزيد عن الواحد في 

تخصيص مقاعد معينة في المجالس النيابية لألقليات الثقافية والدينية التي  .3

هذه جماعات تعترف دولة العدالة بوجودها وبحقها فتختار أن ُتعامل كأقليات؛ 

الوطن، في المشاركة في اتخاذ القرار على قدم المساواة مع غيرها من أبناء 

على أن يكون قرارها قد جاء نتيجة لعملية تصويت حرة، وليس بناء على قرار 

 نخبة تدعي الوصاية على األقلية المعنية. 

% من المقاعد النيابية لمنظمات المجتمع المدني، على أن توزع 25تخصيص  .4

بين المنظمات المختلفة حسب حجم كل منظمة ونشاطاتها؛ وهذا يعني 

تعددية السياسية والدينية والثقافية ليشمل التعددية توسعة مفهوم ال

 االجتماعية والمهنية كذلك.

أن ينص الدستور على أن يكون منصب الرئيس للمرشح الذي يفوز بأكبر عدد  .5

من أصوات الناخبين، وأن يكون منصب نائب الرئيس للمرشح الذي يأتي بعد 

سي تستهدف تشجيع الرئيس في األصوات. هذا خطوة جديدة في الفكر السيا

الحاكم على ان يكون منفتحا وشفافا في قراراته. األمر الذي يعزز شرعية الحكم، 

وُيمكِّن المعارضة من مراقبة ما يجري عن قرب، ويحول دون حدوث تمحور 

عقائدي يشغل مؤسسة الرئاسة ومجلس النواب واألحزاب في تبادل االتهامات، 

القارات المصيرية بعيدا عن أنظار  ويحرم الرئيس من االنفراد في اتخاد

 .الشعب

إن تحديد نسبة التمثيل الحزبي يعود إلى استحالة حصول حزب على أغلبية 

مطلقة، ألن جميع المنتمين لكافة االحزاب في الدول العربية ال يشكلون سوى نسبة 

ضئيلة جدا من مجموع السكان، ما يجعل من غير المنطقي وال من العدل أن ُيسمح لحزب 



   
 

يمثل األغلبية الشعبية فيما ال يمثل سوى بالسيطرة على مجلس نيابي واالدعاء بأنه 

اقلية صغيرة جدا. أما فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني فإن تمثيلها يجب أن ُينظر 

إليه بوصفه تصحيحا لخطأ تاريخي ارتكبته النظم الديمقراطية عامة، ونتج عنه اتاحة 

ح الخاصة بافساد الفرصة لهيمنة المال على السياسة وقيام األثرياء وأصحاب المصال

العملية االنتخابية وشراء والء الحكام والُمشرعين. وفي الواقع، ليس هناك منظمة تجمع 

بين الوعي والعلم والخبرة وااللتزام بالمصلحة العامة، والنزاهة والشفافية في العملية 

االنتخابية أكثر من منظمات المجتمع المدني. فهذه منظمات تمثل كافة قطاعات 

وفئاته االجتماعية ونشاطاته، وينخرط فيها رجال ونساء يتمتعون في العادة الشعب 

بعلم وخبرة ونشاط يفوق بكثير ما يتمتع به أعضاء المجالس النيابية، ويميلون بحكم 

خاصة  انتماءاتهم اإلنسانية والمهنية إلى حب العمل العام والتفاني في أداء واجباتهم،

 .  وتجارب عملية ديةلدى الكثير منهم مواهب قيا وأن

إن المشاركة القائمة فعاًل على تعددية سياسية واجتماعية وثقافية من شأنها 

الحيلولة دون انفراد حزب أو تيار فكري باتخاذ قرارات مصيرية بناء على منطلقات 

أيديولوجية أو مواقف إيمانية أو ميول فردية مثل قرارات الحرب والسلم، وسن تشريعات 

اهج الدراسية وحقوق المرأة والموقف من االكتشافات العلمية. كذلك من تتعلق بالمن

شأن التعددية وفصل السلطات تعطيل برامج تزييف وعي الجماهير، وإحباط محاوالت 

جرها التخاذ مواقف عاطفية تدعم سياسات عقائدية باسم الدين أو القومية أو 

أثير المال واالفكار العقائدية في الماركسية أو رأسمالية األسواق؛ األمر الذي يضعف ت

 العملية االنتخابية، كما يضعف الحاجة لتشكيل لوبيات ضاغطة تخدم مصالح خاصة. 

إن تمثيل القوى البرلمانية الرئيسية في الحكومة قد يؤدي إلى عرقلة تشكيل 

معارضة فاعلة بإمكانها تحليل السياسات ونقدها، ومتابعة عمل الحكومة. لذلك كان 

معادلة المشاركة الشعبية أن تضمن التعاون بين مختلف األحزاب والتيارات على 

الفكرية، وان تراعي أهمية وجود معارضة حقيقية خارج أروقة الحكم، وان تسعى إلى 

تفعيل العملية اإلعالماتية وضمان حيادها. من ناحية ثانية، إن القيام بتشكيل حكومة 

س النواب على الطريقة البريطانية واأللمانية من األحزاب الرئيسية الممثلة في مجل

واليابانية سيجعل الحكومة هذه نسخة مصغرة عن مجلس النواب، ما يجعل قادة 

المجلس األول يتحكمون في قرارات المجلس الثاني. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى حصر 



   
 

قل اهتمامًا المشاركة في المجلسين في قيادات سياسية اكثر اهتمامًا بخدمة مصالحها، وأ

 بأمور التعليم واالقتصاد والخدمات الصحية وغيرها من أمور تهم عامة الناس.

لذلك يقوم نظام الحكم الشعبي على فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية 

عن بعضهما البعض، وحصر صالحيات األولى في مجلس الوزراء والرئاسة، والثانية في 

بالكامل من خارج مجلس النواب. أما رئيس الوزراء  مجلس النواب، وتشكيل مجلس الوزراء

فيتم انتخابه مباشرة من قبل مجلس النواب باالقتراع السري، وذلك عوضا عن تعيينه 

من قبل رئيس الدولة. وإذا رغب حزب في ترشيح احد أعضائه لمنصب رئيس الوزراء، 

لية االقتراع فإن على العضو المعني أن يستقيل من مجلس النواب قبل أن تبدأ عم

النتخاب رئيس الوزراء؛ كما أن على اي نائب يرغب في ان يكون عضوا في مجلس الوزراء 

أن يحصل أوال على موافقة رئيس الوزراء المنتخب، ومن ثم عليه االستقالة من مجلس 

النواب، وإجراء انتخابات عامة لملئه قبل أن يمارس صالحياته. وهذا من شأنه أن يفتح 

يين وزراء من أصحاب المعرفة والخبرة، وُينمي القاعدة القيادية في المجتمع، المجال لتع

 ويحصر المناكفة الفكرية والعقائدية المعتادة في مجلس النواب. 

أما فيما يتعلق باالنتخابات على المستويات المحلية، فإن نظام الحكم الشعبي 

ماعي فرصة لمحاولة تطبيق يقترح أن ُيترك الباب مفتوحًا لمنح كل تيار سياسي واجت

بعض أفكاره على أرض الواقع، على أن تكون الصالحيات المحلية خاضعة للسياسة 

العامة للدولة. وهذا يعني حصر التنافس على المستويات المحلية ضمن مجاالت التطبيق 

العملي للسياسة العامة، وذلك بهدف تحسين األداء اإلداري، واقتراح برامج جديدة 

الموارد المتاحة محليًا وخدمة المواطنين. وهذا يستوجب إتباع سياسة  الستغالل

الالمركزية في إدارة الحكم، بحيث يتم تحديد القضايا الوطنية والقضايا المحلية بشكل 

 يسمح بفصلها عن بعضها بعضًا وتكاملها معا في آن واحد.

العربي، دفع  إن استحواذ كلمتي الحزبية والتحزب على دالالت سلبية في التراث

معظم أهل الفكر والثقافة إلى االبتعاد عن العمل الحزبي وذلك لعدة أسباب، قد يكون 

 أهمها: 

شعور المفكرين والمثقفين بضرورة التعامل مع قضايا الوطن والتحديات  .1

المصيرية بناء على رؤية استراتيجية مستقبلية شاملة، وليس بناء على 

 رؤية حزبية أو عقائدية ضيقة.



   
 

يل القيادات الحزبية إلى استخدام مفردات لغوية غوغائية بهدف استثارة م .2

عواطف الناس وكسب ثقتهم؛ وهذا يتسبب في العادة في تجاوز التوقعات 

الشعبية حدود اإلمكانيات الوطنية المتاحة، ويقود غالبا إلى خيبات األمل 

 واالحباط.

ز القيادة في البالد صعوبة وصول الفكر القائم على حقائق علمية إلى مراك .3

العربية، وذلك بسبب مرور المجتمعات هذه بردة ثقافية ودينية تتيح 

المجال لسيطرة قيادات ايديولوجية تتصف عموما بالغوغائية، وال تملك 

 المعرفة العلمية أو الخبرة العملية كي تقود. 

إلى ومن أجل فتح المجال أمام أكثر القيادات كفاءة وخبرة ومصداقية للوصول  .4

الحكم؛ فإن نظام الحكم الشعبي ينص على قيام مجلس النواب بانتخاب 

رئيس الوزراء من خارج المجلس، مع إعطاء كافة الناس فرصة شغل ذلك 

المنصب دون تفرقة، وتكليف رئيس الوزراء المنتخب بتشكيل الوزارة بكامل 

تيار أعضائها من خارج المجلس النيابي. ومع أن مجلس النواب يملك حق اخ

رئيس الوزراء، إال ان رئيس الدولة يحتفظ بحق االعتراض على الشخص 

المنتخب. وفي حالة اعتراض رئيس الدولة على رئيس وزراء منتخب، فإنه 

يكون على مجلس النواب انتخاب شخص آخر، أو رد اعتراض الرئيس بأغلبية 

س الوزراء، % من األصوات. وما دام ان رئيس الدولة ال يملك حق اختيار رئي60

فإنه ال يملك حق حل مجلس الوزراء، لكنه يملك حق حل مجلس النواب، وهذا 

 أمر ينظمة الدستور.

إن التطور المتسارع في مختلف نواحي الحياة أدى إلى تعقيدها وتشابكها، فيما 

قام بربط أجزاء العالم بعضها ببعض بروابط اقتصادية وثقافية وأمنية حتمت االعتماد 

بين الدول. وهذا بدوره أدى إلى جعل العديد من المشاكل الوطنية مثل انتهاك المتبادل 

حقوق اإلنسان قضايا عالمية، فيما جعل العديد اآلخر من المشاكل والهموم العالمية 

مثل تلوث البيئة وتجارة المخدرات قضايا وطنية. ولقد ترتب على هذا التطور إضعاف 

رة الدولة على التعامل بكفاءة مع التحديات مفهوم السيادة الوطنية، وتقليص قد

الداخلية والخارجية على السواء. من ناحية أخرى، أدت التغيرات في نوعية الحياة 

ومتطلباتها اليومية إلى تعميق الخصوصية بالنسبة لألقاليم والمدن والقرى البعيدة عن 

ايا العالمية، فيما المركز؛ األمر الذي جعل مؤسسات أكبر الدول تقف عاجزة أمام القض



   
 

جعل مؤسسات أصغر الدول تقف عاجزة أمام القضايا المحلية في األماكن النائية، كما 

جعل البيروقراطية القائمة على المركزية عاجزة عن فهم الكثير من مشاكل الناس 

 وضعيفة القدرة على التعامل معها بكفاءة. 

في الحكم إلفساح المجال أمام لذلك يقترح نظام الحكم الشعبي اعتماد الالمركزية 

الحكومة كي تركز على القضايا العامة كالتعليم والتنمية واألمن والعالقات الدولية من 

دون إهمال القضايا المحلية. وهذا يعني تشكيل مجالس محلية منتخبة، وإسناد 

صالحيات واسعة لها إلدارة شؤون الناس الحياتية، بما في ذلك شؤون األمن والتعليم 

والثقافة واالستثمار، ولكن من دون اإلخالل بالسياسة العامة للدولة أو بالمناهج 

الدراسية. وهذا من شأنه التعامل مع معظم المشاكل حال وقوعها من دون تأخير، 

وتخويل األكثر معرفة بالبيئة المحلية وثقافات الناس وهمومهم مسؤولية التعامل مع 

تمد الالمركزية إتاحة الفرصة لنمو قيادات جديدة احتياجاتهم. كذلك من شأن نظام يع

باستمرار، وفتح المجال لحدوث تنافس بناء بين األقاليم في مجال النشاطات الثقافية 

 .واالجتماعية والسياحة والتنمية االقتصادية

 السلطات والفصل فيما بينها 

تتحدث دساتير مختلف الدول عن مبدأ الفصل بين السلطات التي تحددها 

بالسلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية. إن مما ال شك فيه أن 

معطيات الحياة التي فرضت تحديد السلطات على النحو هذا كانت واقعية في زمن كتابة 

لدستور الفرنسي. لكن معطيات الواقع تطورت الدساتير القديمة مثل الدستور األمريكي وا

بشكل كبير ونوعي منذ ذلك الزمن ما يجعل من غير المنطقي اهمال سلطة اإلعالم 

ومواقع التواصل االجتماعي، أي سلطة "العملية اإلعالماتية". ومع أنه كثر الحديث عن 

بأهمية اإلعالم في اإلعالم بوصفه السلطة الرابعة، إال أن الحديث هذا انحصر في التذكير 

المراقبة والمتابعة؛ األمر الذي تسبب في اغفال دوره في تحديد االولويات الوطنية، 

وتشكيل الثقافات والمواقف وإعادة تشكيلها باستمرار؛ وهذه عمليات تشمل أحيانا 

تزييف وعي الناس وتضليلهم، واقناعهم بقبول أمور تتعارض مع مصالحهم ومتطلبات 

اتهم المعيشية، وتحول أحيانا أخرى دون تحررهم من القيود تحسين ظروف حي

السياسية والعقائدية التي تكبلهم؛ أما في البالد العربية، فإن العملية اإلعالماتية 

الخاضعة لسيطرة الدولة وملكية شركات ربحية فتقوم اليوم بالعمل على خدمة تيارات 



   
 

تعطيل حدوث رة الفردية، وتغييب العقل، وكبت المبادفكرية وسياسية تسهم في 

 النهضة والتقدم.   

إلى جانب ذلك، تسبب انتشار مواقع التواصل االجتماعي، والتحدث مع الغير على 

التلفون بالمجان في خلق فضاء مفتوح أتاح المجال لباليين البشر كي يتواصلوا ويتبادلوا 

حول العالم في المعلومات، وينقلوا االحداث التي تقع في قراهم ومدنهم ونشرها 

دقائق، وأحيانا على الهواء مباشرة؛ االمر الذي خلق منافسا حقيقيا وهاما لوسائل اإلعالم 

التقليدية التي دأبت على نشر الخبر والمعلومة عبر الجريدة والراديو والتلفزيون. وفي 

ضوء هذا التطور، قامت شركات اإلعالم واالنترنيت بشراء غيرها من وسائل اتصال 

صل، األمر الذي مكن مجموعة صغيرة من الشركات عابرة القارات من التحكم فيما وتوا

ينشر في مختلف بقاع العالم من أخبار ومعلومات، وما ُيروج له من افكار وثقافات 

وإشاعات. وهذا جعل من الصعب وصول الحقيقة إلى من يحتاج إلىها من دون أن 

مر الذي يستدعي خلق سلطة إعالماتية تتعرض للتحريف أو التزييف أو التشويه؛ األ

رابعة تخضع لنفس القوانين والمعايير التي تخضع لها السلطات التنفيذية والتشريعية 

 والقضائية.   

ولما كانت معرفة الحقيقة حق من حقوق كل فرد في المجتمع، وأنه ال يمكن 

ش مع العصر إقامة نظام حكم يتصف بالكفاءة والعدالة، او تشييد مجتمع سوي يتعاي

من دون توفير الحقائق لكافة أفراد الشعب، فإن إقامة سلطة إعالماتية رابعة أصبحت 

ضرورة حيوية. فالمنتج والمستهلك، والعامل والطالب والمدرس ومدير المدرسة، وإمام 

الجامع والفقيه، والناخب والقاضي، والمفكر والمثقف والعالم يحتاج للمعلومة الصحيحة 

اء عمله على أفضل وجه ممكن، وتحميله مسؤولية عمله. وهذا بدوره كي يقوم بأد

يستوجب إقامة مؤسسة اعالماتية، تتفرع عنها مؤسسات متخصصة تملكها الدولة، مع 

فتح المجال لرأس المال الخاص لتأسيس ما يراه مناسبا من شركات إعالم واتصال، على أن 

 عدالة" ومساءلة الشعب.تخضع كافة المؤسسات والشركات لرقابة "دولة ال

أما فيما يتعلق بالسلطات األخرى، وهي السلطة التنفيذية والتشريعية 

والقضائية، فإن أمورها ال تختلف كثيرا عما هو معمول به في المجتمعات التي تعتمد 

المؤسسية في التفكير والتخطيط والتنفيذ، ويتمتع الناس فيها بحرية الرأي والفكر 

لجماعي. مع ذلك يرى نظام الحكم الشعبي ضرورة قيام رئيس البالد، والتنظيم والعمل ا

سواء كان ملكا دستوريا او رئيسا منتخبا، باقتسام السلطة مع رئيس الوزراء الذي ينتخبه 



   
 

مجلس النواب انتخابا مباشرا. إذ إن توزيع السلطة التنفيذية بين رئيس البالد ورئيس 

في تسيير أمور الدولة، وقيامها بتحويل نظام  الوزراء يحول دون انفراد نخبة صغيرة

الحكم إلى نظام نخبوي أو فردي مستبد. مع ذلك، يحتفظ رئيس الدولة بصالحية حل 

المجلس النيابي، والدعوة النتخابات جديدة، فيما يستمر رئيس الوزراء بممارسة 

رئيس صالحياته حتى يعقد مجلس النواب الجديد جلسته االولى، وعندها يكون على 

الوزراء أن يقدم استقالة وزارته لرئيس مجلس النواب، األمر الذي يفسح المجال لقيام 

 المجلس هذا بانتخاب رئيس وزراء جديد.

ن إقامة نظام حكم شعبي أصيل، نعتقد اومن دون الخوض في المزيد من التف

مهام الحكم في كل قطر عربي أمر ممكن وفي غاية األهمية، وأن من األفضل أن  يتولي

تبدأ عمليات تشكيل النظام المقترح بإعادة هيكلة ما هو قائم من ترتيبات سياسية 

واقتصادية ومؤسسات، واستكمال ما هو ناقص منها. وفيما يجري العمل على استكمال 

ح المجال لكافة المفكرين والمثقفين لطرح ما هذه المهمة، يتم توجيه اإلعالم إلى فت

لديهم من أفكار جديدة وآراء خالقة كي يقوموا بتزويد المكلفين بإعادة هيكلة 

المؤسسات المجتمعية بما يحتاجون إليه من معلومات وأفكار قد تكون غائبة عنهم، 

همومها واتاحة المجال لهؤالء كي يطلعوا على توجهات الشعوب ورغباتها ومخاوفها و

 بصورة عامة، وأصحاب الرأي منها بصورة خاصة. 

وفي ضوء مغريات التجربة األمريكية، وافتتان الُمستغربين من المثقفين 

عن التجربة الديمقراطية الغربية العرب بها، كان ال بد من التنويه بوجوب االبتعاد 

ي جاءت للتعامل برمتها؛ فالظروف التي حتمت قيام تلك التجربة، ومعطيات الحياة الت

معها ما تزال غائبة عن حياة المجتمعات العربية عامة. ومن األمور التي سبقت 

تأسيس الديمقراطية في الغرب وكان لها دور كبير في نهضة اوروبا وتقدمها: فصل 

ونشوء  خاصة في المدن، الدين عن الدولة، وشيوع الحرية االجتماعية واالقتصادية،

دية وعالقات إنتاج جديدة جاءت نتيجة النتقال المجتمع من هياكل اجتماعية واقتصا

عصر الزراعة إلى عصر الصناعة، والقضاء على التشكيالت القبائلية والعشائرية 

ويمكن تلخيض أهم عناصر نظام الحكم الشعبي في والتنظيمات االجتماعية الهرمية. 

 النقاط التالية: 



   
 

إليه مهام السلطة التشريعية، انتخابات مباشرة لتشكيل مجلس نواب ُتسند  .1

 4وتحديد فترة عضوية النائب بعدد محدود من السنين، يمكن أن تكون 

 سنوات قابلة للتجديد مرتين. 

تشكيل مجلس أعيان يضم في عضويته رؤساء الوزارات ومجالس النواب  .2

أعضاء يختارهم ملك البالد او رئيسها، مع تحديد  10السابقين، يضاف إليهم 

 هؤالء. سن لتقاعد

عرض كافة القرارات والقوانين على مجلس األعيان البداء الرأي والتعديل  .3

والموافقة؛ وفي حال فشل مجلسي النواب واألعيان في التوصل إلى توافق 

في اآلراء، يكون على مجلس النواب رفض اقتراحات مجلس األعيان بنسبة 

 % من األصوات.60

 % من المقاعد.25لمجلس النيابي ب تحديد الحد األعلى لممثلي كل حزب في ا .4

تخصيص مقاعد في المجلس النيابي لألقليات الدينية والثقافية التي تختار  .5

ان تعامل كأقلية، على أن تتناسب الحصص المخصصة لها مع نسبتها إلى 

 المجموع العام للسكان.

% من مقاعد المجلس النيابي لمنظمات المجتمع المدني األكثر 25تخصيص  .6

بمن فيها االتحادات العمالية والنقابات المهنية، واتحادات رجال أهمية، 

األعمال والمال والغرف التجارية والصناعية، واالتحادات النسائية والطالبية، 

وجمعيات حقوق اإلنسان وحماية البيئة وغيرها. على أن يتم توزيع تلك 

دد أعضائها. المقاعد على المنظمات واالتحادات والنقابات المختلفة تبعا لع

 ويستثنى من تعريف منظمات المجتمع المدني األحزاب السياسية. 

على كل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يكون حاصاًل على الشهادة  .7

 الثانوية على األقل.

الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية واالعالماتية،  .8

أن يكون الوزير حاصاًل  وتشكيل مجلس الوزراء من خارج مجلس النواب، على

 على شهادة جامعية من جامعة معترف بها.



   
 

انتخاب رئيس الوزراء من خارج مجلس النواب مع إسناد صالحية انتخابه  .4

سنوات قابلة للتجديد  5لذلك المجلس، وتحديد فترة زمنية لرئاسته مدتها 

 مرة واحدة. 

اب مجالس محلية إتباع نظام الالمركزية في الحكم الذي يتيح المجال النتخ .10

وإقليمية تكون لديها صالحيات واسعة إلدارة شؤون الناس اليومية، ولكن 

 ضمن السياسة العامة للدولة. 

إتباع نظام انتخابي يجمع بين االستمرارية والتجديد بحيث يتم انتخاب  .11

 نصف أعضاء مجلس النواب في كل دورة انتخابية. 

وات غير قابلة للتجديد، على تحديد فترة حكم الرئيس المنتخب بستة سن  .12

أن يكون من حقه إعادة ترشيح نفسه للرئاسة مرة أخرى بعد انقضاء فترة 

 رئاسية واحدة على األقل.

تكون عمليات تصويت مجلسي النواب واألعيان على كافة االمور باالقتراع  .13

 السري، إال إذا أقرت األغلبية غير ذلك.
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 االقتصاد الشعبي

االقتصاد الشعبي هو "اقتصاد من الشعب، يديره الشعب، لمصلحة الشعب". وما دام أن 

كل شعب يتشكل في طبقات اجتماعية وجماعات دينية وفئات ثقافية متعددة ُتكّون 

معا مجتمع الدولة، فإن مهام االقتصاد الشعبي هي خدمة جميع المواطنين. وتسعى 

جديد يتعايش مع عصر المعرفة وما جاء به  فكرة االقتصاد الشعبي إلى خلق اقتصاد

العصر هذا من تطورات علمية وتكنولوجية، وثورة معلومات واتصاالت، وعولمة 

اقتصادية وثقافية، وتدويل ألسواق التجارة والمال واالستثمار والمعرفة والعمالة 

ادة المعرفية. ويستهدف االقتصاد الشعبي انصاف المحرومين والضعفاء والفقراء، وإع

بناء الطبقة الوسطى التي دمرتها قوى السوق الحر على أسس جديدة، وضمان استمرار 

نمو االقتصاد الوطني بمعدالت جيدة، واضعاف احتماالت وقوع أزمات اقتصادية ومالية. 

وفي ضوء تدهور األحوال المعيشية لباليين البشر، وتراجع معدالت التنمية والنمو في 

مي فجوتي الدخل والثروة في كل دولة وفيما بين الدول، فإن ، وتنامعظم دول العالم

الفقر  والقضاء علىتشييد اقتصاد شعبي أصبح ضرورة لتحقيق نوع من العدالة، 

والحاجة، واضعاف دوافع التطرف العقائدية والنعرات العنصرية، وخلق ظروف جديدة 

نية وبيئية مستدامة. تتكفل بتأمين السلم االجتماعي، وتحقيق تنمية اقتصادية وإنسا

ومع أن االقتصاد الشعبي يقوم على مبدأ الحرية االقتصادية، إال أنها حرية تنظمها 

قوانين وترتيبات اجتماعية تجعل فوائد االقتصاد تتوزع على مختلف الفئات المساهمة 

 في العملية اإلنتاجية بعدالة؛ وفيما تبدأ العدالة بالعامل الذي يوظف إمكاناته الجسدية

وعرقه في سبيل تمتع اآلخرين بالحياة، تنتهي برؤساء الشركات الكبرى التي تملك وسائل 

 اإلنتاج وتتحكم في مستويات معيشة العمال والموظفين العاملين لديها.

إن تسمية نظام االقتصاد المقترح "االقتصاد الشعبي" تعود إلى الدور الذي يلعبه 

قات إنتاج تتواءم مع نمط اإلنتاج السائد، االقتصاد في حياة المجتمع وفي خلق عال

وقيامه بربط عناصر اإلنتاج مع بعضها البعض، ومع أجهزة الدولة والمؤسسات العامة 

والخاصة المعنية بأمور التنمية والمال واالستثمار والتجارة، ومع العمال والمستهلكين. 

تصادية السائدة في من ناحية ثاينة، االقتصاد الشعبي، شأنه شأن معظم النظم االق

العالم، يتكون من عدد كبير من الشركات الصناعية والتجارية والمالية والخدمية، ومراكز 



   
 

الدراسات العلمية والتطوير التكنولوجية، والعديد من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، 

ولكن  الربحية منها وغير الربحية، وآالف القوانين واللوائح، وماليين العمال والموظفين.

خالفا لغيره من نظم اقتصادية، تترابط مكونات االقتصاد هذا بعضها ببعض بناء على 

ترتيبات تجعل االعتماد فيما بينها متبادل، والمصالح مشتركة، وااللتزام بخدمة المجتمع 

 وتوفير ما يحتاج إليه من بضائع وخدمات ووظائف وعمالة أمرا جماعيا وواجبا مجتمعيا. 

صالح بين مكونات االقتصاد الشعبي وترابطها يخلق هياكل إن تبادل الم

اقتصادية واجتماعية جديدة؛ االمر الذي يقود إلى خلق مجتمع جديد بثقافة جديدة. 

يتكون كغيره من مجتمعات من طبقات اجتماعية مختلفة،  هذاالجديد  ومع أن المجتمع

وى تمثل القطاع الخاص وفئات اجتماعية ثقافية متعددة، وجماعات دينية متنوعة، وق

والعام، إال أن جميع هؤالء يشكلون مجتمعا واحدا متعدد األلوان مثل قوس قزح، 

تتعاون مكوناته وتتنافس مع بعضها بعضًا ضمن ترتيبات جماعية وقانونية تجعلها 

تقدم افضل ما لديها من بضائع وخدمات للمجتمع الذي تنشط فيه. من ناحية ثانية، 

قزح هذا بأنه متنوع الثقافات والديانات واألفكار، لكنه ليس  يعترف مجتمع قوس

 متنوع األجناس، ألن جميع البشر ينحدرون من أصل واحد، هو الجنس البشري. 

قوس قزح يتكون من مجموعة من األلوان التي ُتشكل معا جسما من الضوء يسحر 

 صدرا للراحة واألملالناظر ويثير خياله؛ االمر الذي يجعل الجسم هذا سببا للتأمل وم

ال يوازيه أي تجمع ألضواء تقف فرادا. فعلى سبيل المثال، لو فصلنا كل لون من  واألمان

ألوان قوس قزح على حدة لما كان ألي منها ذلك السحر والخيال الذي يستثيره القوس. 

وهذا هو حال مجتمع قوس قزح، إذ فيما يمكن لكل عنصر من عناصره ان ينشط بصورة 

وأن يبدع أحيانا، إال أن قدرة كل عنصر على التأثير في مجرى الحياة العامة  مستقلة

بمفرده تكون محدودة للغاية. أما حين يكون كل عنصر جزءا من جسم متكامل يدعم كل 

عضو غيره من االعضاء، فإن االتحاد يجعل بإمكان كل عضو أن يكون اكثر فاعلية وقدرة 

ألمور في المجتمع، فيما يجعل المجموعة ككل أكثر على العطاء والتأثير في مجريات ا

قدرة على زيادة اإلنتاج وتحسين نوعيته، والتمتع بما تنتجه من بضائع وعلوم وفنون، 

واالسهام بوعي في تشكيل المستقبل. لذلك كان ال بد من أن تكون وحدة الصف هدفا 

لك اإلمكانات والقوى، لتجميع إمكانات المجتمع والقوى الفاعلة فيه، ووسيلة لتنشيط ت

وأداة تدفع المجتمع نحو إعادة تشكيل الثقافات وظروف الحياة بما يكفل العدالة 

والنمو. ومع ان العديد من أفراد المجتمع والمؤسسات والشركات العامة والخاصة تفشل 



   
 

كل يوم لسبب أو آلخر، إال أنه من الصعب ان يفشل مجتمع يقوم بتجميع وتوحيد 

 ته االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية في آن واحد.  وتكامل مكونا

تمر مجتمعات الغرب الصناعية عامة، والمجتمعات المعرفية منها خاصة بمرحلة 

تفكك اجتماعي وتفتت ثقافي وتمحور عقائدي وسياسي، فيما تشهد حدوث ردة قومية 

بعض األقليات الدينية تسببت في شيوع النعرات العنصرية والدعوة إلى التفرقة ضد 

والثقافية؛ األمر الذي جعلها تفقد الروابط التي حافظت على تماسك المجتمع ردحا 

، فإن معقدة طويال من الزمن. وفيما تعيش المجتمعات هذه حالة تخبط وضياع

الشركات الكبرى وأصحاب المصالح التجارية والمالية والخدماتية يقومون بالتخلي 

اتهم االجتماعية، وإهمال الفقراء والضعفاء وما يحتاجون إليه من التدريجي عن مسؤولي

فرص عمل وخدمات ومعونات. إلى جانب ذلك، يقوم أثرياء العالم بافساد السياسة، 

وشراء والء السياسيين وتزوير ضمائرهم، وتوظيف السياسة ورجالها في خدمة االقتصاد 

الء على أكثر من نصف ثروة العالم، ورجاله. وهذا تسبب في تمكين األثرياء من االستي

% من سكانه من أي نمو يذكر في الدخل لعقود. ونتيجية لهذا التطور 40وحرمان أكثر من 

اتسعت فجوتا الثروة والدخل بين األثرياء واألقوياء من ناحية، والفقراء والضعفاء من 

مجتمع من في حياة ال دورهاتراجع و ،ناحية أخرى، فيما تقلص حجم الطبقة الوسطى

، وتراجعت ثقة الشعوب في القطاع الخاص النواحي السياسية واالقتصادية والثقافية

والنظام الرأسمالي والسياسة على السواء. وهذا يعني أن القطاع الخاص ورأسمالية السوق 

والنظام الديمقراطي في معظم دول الغرب أصبحت جميعا بحاجة إلعادة هيكلة جذرية أو 

 ضارها أصبحت تفوق منافعها بكثير.  استبدال، ألن م

االقتصاد الشعبي ومجتمع قوس قزح يسعيان إلعادة اللحمة لمجتمع القرن الواحد 

والعشرين بخلق غراء اقتصادي واجتماعي يربط جميع المنخرطين في النشاط 

االقتصادي بعضهم إلى بعض، وتقوية عرى التماسك والتعاضد فيما بينهم، وتعميق 

بادلة بين الشعب والقطاع الخاص والعام. وهذا من شأنه أن يجعل باإلمكان المصالح المت

أن تتعايش مختلف الجماعات الثقافية والدينية والطبقات االجتماعية معا في مجتمع 

اكثر انتاجية وسلما وعدال ورفاهية. وهنا نود ان نكرر ثانية أن الهدف من هذا المشروع 

حرية العمل االقتصادي؛ فهذا أمر ال ندعو إليه، وإنما  ليس اختالق أسباب تبرر التخلي عن

ندعو لتوزيع عوائد العملية اإلنتاجية على كافة المشاركين فيها بعدالة، ورفع كفاءة 

ستدامة، وتأمين السلم ُمشاملة العملية اإلنتاجية، والتوصل لتنمية مجتمعية 



   
 

إلى إعادة هيكلة اقتصادية، االجتماعي. كما نود أن نؤكد أن التنمية المجتمعية تحتاج 

واحداث تحوالت اجتماعية وثقافية عميقة في المجتمع. ولما كنا قد تحدثنا عن النظام 

السياسي، ونتحدث اآلن عن النظام االقتصادي، فإننا سوف نتحدث عن نظام التربية 

والتعليم وبعض القضايا المجتمعية الهامة التي يعتبر التعامل معها جزءا أساسيا من 

 متطلبات التحول الثقافي واالجتماعي المنشود. 

في المجتمع الزراعي التقليدي كانت القيادة سلطوية، وهيمنتها على المجتمع 

، والهياكل االجتماعية الهرمية أمرا اعتياديا تجيزه التقاليد المتوارثة والسلطة الدينية

اه. في المجتمع فيما كان الحكم يمارس باستخدام أساليب الكبت والتخويف واإلكر

الصناعي أصبحت السلطة ديمقراطية، تنظمها دساتير وانتخابات دورية وعقود 

اجتماعية، وتمارس من خالل المحاكم وأجهزة الدولة الرسمية. أما في عصر المعرفة فإن 

السلطة أصبحت هالمية الشكل والمضمون، تخضع للتوافقات بين أعضاء النخبة 

ا ُتمارس السلطة هذه من خالل مراكز قوة اقتصادية المهيمنة على المجتمع؛ وفيم

وسياسية وعسكرية وفكرية ولوبيات عديدة مبعثرة، أصبح على تلك المراكز أن تمر من 

خالل قنوات إعالم تجاري ال يتوقف عن تزييف وعي الجماهير وتضليلها. وفي ضوء 

ث على أرض التعقيدات هذه، أصبح القانون ضعيفا وأقل قدرة على مجاراة ما يحد

الواقع من تغيرات وتحوالت ال تتوقف؛ األمر الذي ترك فجوات قانونية كبيرة فتحت 

المجال لقيام األثرياء واألقوياء باستغاللها. وهذا جعل بإمكان هؤالء الحصول على المزيد 

من الحرية واالستحواذ على أسباب القوة، والشعور بأن من حقهم الحصول على امتيازات 

إلى جانب  هم عن غيرهم. نتيجة لذلك أصبح بإمكان المال أن يشتري العدالةخاصة تميز

ويفسد القضاء، وُيحّول القانون إلى أداة مسخرة لخدمة مصالح األقوياء  شراء السياسة،

وحماية امتيازات األثرياء. ومما ساعد على انفراد النخبة في الهيمنة على المجتمع تضاؤل 

 حجم الطبقة الوسطى وتراجع دورها في الحياة العامة.

قامت به عبر ومع أهمية الطبقة الوسطى وكثرة الحديث عن الدور الهام الذي 

التاريخ الحديث، إال أنني أعتقد أن المجتمع الصناعي كان أول ـ وربما آخر ـ نموذج 

حضاري ُيفرز طبقة وسطى فاعلة اقتصاديا وسياسيا، وأّن المجتمع المعرفي اآلِخذ في 

التكون ليس بإمكانه أن ُيحافظ على ديمومة أو حيوية الطبقة الوسطى هذه؛ األمر الذي 

ادة بناء الطبقة الوسطى يحتاج إلى تغيير قواعد اللعبة السياسية وعالقات يعني أن إع

اإلنتاج االقتصادية الحالية. وكما أشرنا سابقًا، كان المجتمع القبلي، بسبب غياب الملكية 



   
 

الخاصة من ثقافته، يتكّون من طبقٍة واحدة فقط، ما جعله أكثَر المجتمعات تجاُنسًا من 

األقل إنتاجا من الناحية  ه كانلة من النواحي االجتماعية، لكنالنواحي الثقافية وعدا

االقتصادية. أما المجتمع الزراعي الذي شِهد ميالد الُملكية الخاصة وتراكم الثروة المنقولة 

وغير المنقولة، فقد كان يتكون من طبقتين: إحداهما إقطاعية ثرية ُمتسلطة، واألخرى 

دة، ما قاد إلى بلورة ثقافتين متقاربتين ولكن فالحية فقيرة ُمستعبدة وشبه مستعب

غير متطابقتين في ذلك المجتمع؛ وهذا جعل المجتمع الزراعي أقّل تجانسًا وعدالًة من 

المجتمع القبلي. أما المجتمع الصناعي الذي تبلور على شكل ثالِث طبقات، فقد تسبب 

وافقة، ما جعله أقلَّ في بلورة ثالث ثقافات فرعية ذات قواسَم مشتركة ولكن غير مت

تجانسًا من المجتمعين القبلي والزراعي. ومع اتساع فجوتي الدخل والثروة بين الطبقات 

االجتماعية، فإن المجتمع الصناعي أصبح أقلَّ عدالًة من المجتمعات السابقة؛ األمر الذي 

 جَعل العدالة االجتماعية تغدو أحد أهم مطالب الشعوب في الدول الصناعية. 

الفًا للمتعارف عليه، ال توجد طبقة وسطى بالمعنى التقليدي في أي دولة وخ

نامية، كما أنَّ األوضاَع االقتصادية والسياسية التي أفرزتها العولمة وعصر المعرفة ليس 

جزءا من باستطاعتها إنتاُج طبقة وسطى في المجتمع الجديد. فالفئات التي تبدو أحيانًا 

ية هي عبارة عن مجموعات متباينة الثقافات ذات أهداف طبقة وسطى في الدول النام

مختلفة وأحيانًا متناقضة، تشمل صغار التجار والحرفيين، وموظفي مؤسسات وشركات 

وبنوك، إلى جانب معظم العاملين في سلك التعليم واإلعالم والجيش والشرطة، ما 

أن الكثير من أعضاء  يجعلها عاجزًة عن تكوين رؤية مشتركة تجاه القضايا العامة. ومع

تلك الفئات يحصلون على مداخيل تؤهلهم من الناحية المادية ليكونوا أعضاء في طبقة 

وسطى، إال أن عدم توافق مصالحهم جعل من الصعب عليهم تكوين وعي طبقي يوفر 

أهم شروط تكوين طبقة اجتماعية. لهذا ليس بإمكان هؤالء التفكير كطبقٍة ذات مصالح 

م إلى العمل على ِحمايتها، وتؤهلهم للقيام بدور فاعٍل في المجتمع، مشتركة تدفعه

وفي غياب الشعور الطبقي، يتفرق الناس إلى فئات اجتماعية وثقافية تقوم على روابَط 

 دينية وثقافية ومصالح يغلب عليها التناقض. 

ولما كانت عالقة المعرفة بالثروة قد أصبحت واضحة وقوية، فإن احتمال نجاح 

طبقة العاملة ذات اإلمكانات المعرفية المحدودة في استعادة مكانتها السابقة أصبحت ال

في ظل النظام  التقليدية معدومة. إضافة إلى ذلك، لم يعد بامكان الطبقة الوسطى

االقتصادي الحالي أن تستعيد مكانتها او ثقتها بنفسها أو وعيها الطبقي؛ األمر الذي يعني 

ه لدورها تستوجب إعادة هيكلة النظام االقتصادي أو تغييره. إذ أن استعادة الطبقة هذ



   
 

تشير اتجاهات التطور إلى أن من يحصل على ما يكفي من المعرفة أو الثروة، حتى وإن 

كانت جذوره الطبقية تعود إلى عمال الصناعة، ينضم إلى طبقة أصحاب المال والمعرفة. 

المريكي خاصة بالعمل على تخويف الناس إلى جانب هذا، يقوم اإلعالم الغربي عامة، وا

وتزييف وعيهم واقناعهم بقبول ما ال يجوز القبول به، بحجة ما يواجهه الغرب من 

تحديات خارجية، فيما تقوم األصولية الدينية بإقناع المؤمنين بأن يكونوا قنوعين، وأن 

الغرب يقبلوا حظهم في الحياة بوصفه قدرا إلهيا. ولهذا تشير تجربة مجتمعات 

الصناعية منذ ثمانينيات القرن الماضي إلى أنه كلما أصبح األثرياء أكثر ثراء، كلما 

انخفضت أجور العمال، وتقلص حجم الطبقة الوسطى، واتسعت دائرة  الفقر، وتباطأت 

 معدالت النمو االقتصادية.

أكثر  أما فيما يتعلق بالتجربة األمريكية، فإنها تشير إلى أنه كلما أصبح األثرياء

ثراء كلما تراجع عدد الشركات الجديدة، وبالتالي عدد الوظائف التي يتم خلقها. "في 

أمريكا، معدل تأسيس أعمال جديدة بدأ في التراجع منذ نهاية السبعينيات. وفي بعض 

السنوات األخيرة كان عدد الشركات التي ماتت أكثر من عدد الشركات التي ُولدْت". األمر 

لسماح لألثرياء باالستحواذ على المزيد من الثروة يقود إلى تقويض قدرة الذي يعني أن ا

 الدولة على تنمية اقتصادها الوطني والعناية بالمواطنين.

The Economist, Management theory is becoming a compendium of 

dead ideas; December 2017 

فإن النجاح في عكس وإذا كان من الضروري ايقاف التطور غير الصحي هذا، 

اتجاهه يتطلب تدخل الدولة ورسم سياسات تسعى لتنشيط العملية االقتصادية، وخلق 

المزيد من الوظائف، وضمان العدالة في توزيع عوائد النمو االقتصادي على كافة 

 المشاركين في عمليات اإلنتاج.

 الطبقة الوسطى

عصر القبلية لم يكن هناك نظام إنتاج اقتصادي منظم، ما جعل مقومات  في

حياة القبلي االقتصادية تتشكل من الرعي والصيد، فيما أصبحت حياته االجتماعية 

تتمحور حول الغزو والنهب والسبي. في عصر الزراعة، أصبحت مقومات حياة المجتمع 

ناية بالمزروعات، فيما أصبحت حياته الزراعي االقتصادية تتشكل من فالحة األرض والع

االجتماعية تتمحور حول مواسم جني الثمار والتمتع باستهالكها. في العصر الصناعي 



   
 

أصبح العمل هو العمود الفقري لحياة العامل االقتصادية والمجال الحيوي لحياته 

نب االجتماعية. األمر الذي يعني أنه لم يعد بإمكان إنسان هذا العصر تأمين الجا

االجتماعي والغذائي لحياته إال من خالل المشاركة الفاعلة في نشاطات العملية 

االقتصادية والحصول على عوائد عادلة تعكس مساهمته فيها. لكن الواقع الحالي 

والتنبؤات المستقبلية تشير إلى أن األمور تسير في اتجاه تعميق الفروق الطبقية، 

وتالشي  ،األجور، وتنامي فجوتي الدخل والثروة، وتدني المجزية وتراجع فرص العمل

 أسباب العدالة االجتماعية.

وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تتراجع أعداد عمال الصناعة في العالم بنحو 

ضاعف اإلنتاجية نتيجة لتسارع عملية التقدم في ت، فيما ست2030% مع حلول عام 60

تكنولوجيا اإلنتاج اآللي، والتوسع في استخدام العامل اآللي. ولما كان عمال الصناعة 

يمثلون أهم مكونات الطبقة الوسطى، فإن حجم الطبقة هذه سوف يشهد المزيد من 

و االقتصادية. فطبقة التقلص خالل هذه الفترة؛ األمر الذي يقود إلى تراجع معدالت النم

العمال الصناعيين هي األكثر قدرة على التماسك وتنمية وعي طبقي يدفعها نحو 

الوحدة والمطالبة بحقوقها؛ وهذا أمر ليس بإمكان الغالبية العظمى من العمال 

والموظفين في عصر المعرفة أن يفعلوه. وعلى سبيل المثال، قال مالك أشهر المخابز 

مع أنه لم ينهي خدمات عامل واحد منذ تأسيس المخبز قبل عشرات  اآللية في أمريكا،

% بسبب تقاعد بعض 40السنين، إال أن عدد العمال انخفض خالل العقد األخير بنسبة 

العمال وعدم توظيف من يحل محلهم، فيما تضاعف حجم اإلنتاج باالعتماد على العامل 

 اآللي. 

اتجاهين: تطوير قوانين العمل  لهذا كان ال بد من قيام الدول بالعمل في

والشركات بصورة تتيح المجال لتشكيل طبقة وسطى، وتطوير الظروف االجتماعية 

بصورة تتيج المجال لخلق فرص عمل جديدة من خالل تنويع النشاطات االقتصادية 

والتوسع في الخدمات العامة؛ وهذه أمور تحتاج إلى ربط عمال الصناعة والموظفين 

المال معا كشركاء يتقاسمون عوائد عمليات اإلنتاج بعدالة. ونقدم فيما وأصحاب رؤوس 

يلي اقتراحات محددة لتمكين العمال والموظفين من المشاركة في ملكية الشركات التي 

، إذ في غياب مثل هذه الترتيبات سيكون من غير الممكن ويتعاملون معها يعملون فيها

 ولة دون موتها ببطء. وقف تدهور مكانة الطبقة الوسطى والحيل



   
 

تستهدف االقتراحات المفصلة أدناه خفض تكلفة اإلنتاج، ورفع مستوى 

تنافسية الشركات عامة، وتوفير العناية الصحية لكافة المواطنين، وإتاحة الفرصة لكل 

عامل وموظف المتالك أسهمًا في الشركة التي يعمل فيها، وجر الشركات إلى تحمل 

تجاه الوطن والشعب، وذلك إضافة إلى خلق طبقة وسطى فاعلة  مسؤولياتها االجتماعية

وتمكينها من القيام بدور حيوي في حياة المجتمع العربي. ومع أن وجود طبقة وسطى 

قوية أمر هام لتحفيز االقتصاديات الوطنية على النمو ورفع اإلنتاجية ودعم نظام الحكم 

أسهم في الشركات التي يعملون الشعبي، فإن مساعدة العمال والموظفين على تملك 

فيها يسهم في تمكينهم من المشاركة في إدارة تلك الشركات ومراقبة أعمالها، والتأكد 

في التزامها بمبدأ تكافئ الفرص وعدالة توزيع العوائد المادية على المشاركين في 

 العملية اإلنتاجية.

% 25ت العامة بدفع أوال: قيام الحكومة بإصدار تشريعات تنص على الزام الشركا

من أجور العاملين فيها على شكل أسهم في الشركات نفسها، وان تستخدم السوق المالي 

لتحديد سعر السهم بسعر اإلغالق يوم دفع األجور. إن من شأن هذا الترتيب أن يخفض 

فورا من خالل تحويل العاملين في الشركات إلى مساهمين يتقاضون جزءا  تكلفة اإلنتاج

هو الحال اليوم بانهاء خدمات بعض العمال  وذلك خالفا لمابهم على شكل أسهم، من روات

، أو نقل بعض العمليات إلى دول تتدنى لخفض تكلفة اإلنتاج واغالق بعض المصانع

فيها األجور. ولما كان العمال والموظفون القدماء قد تعودوا على استالم أجورهم في 

ون ال بد وأن يتم بالتدريج على مدى سنتين؛ كما أن نهاية كل شهر، فإن تطبيق هذا القان

أشهر قبل أن يكون بإمكان مالكي  6على القانون أن ينص على تحديد فترة ال تقل عن 

األسهم هذه بيعها في السوق المالي. أما فيما يتعلق بالعمال والموظفين الجدد، فإن 

. إضافة إلى ذلك، العملمع بدء  على القانون أن ينص على تطبيق هذا اإلجراء عليهم

نقترح أن ال يدفع العمال والموظفون ضرائب على هذه اإلسهم ألنهم لم يستلموا ثمنها 

 نقدًا، وإنما يدفعوا ضرائب عليها عند بيعها بوصفها جزء من دخل سنة البيع.

بعد مرور سنتين على بدء تطبيق القانون هذا، سيكون كل عامل وموظف مضى 

قل قد أصبح مالكا لعدد من أسهم الشركة التي يعمل فيها تساوي على عمله سنة على األ

% من أجوره السنوية، وهذا مبلغ جيد يسهم في شعور صاحبه باألمن 25قيمتها نحو 

الطارئة. من ناحية ثانية، إن تحويل  حدياتعلى مواجهة التوثقته عزز قدرته يو

إلى مساهمين من شأنه أن ُيَكوِّن كتلة دائمة من المساهمين  العاملين والموظيفين



   
 

المعنيين بأمور الشركة من النواحي اإلنتاجية والمالية واإلدارية. إن خلق مثل هذا التجمع 

أمر في غاية األهمية، ألن من شأنه تشجيع العاملين على العمل بنشاط، واالسهام 

هم من مراقبة مكافآت المديرين والرؤساء، الواعي في تحسين مستوى اإلنتاج، فيما يمكن

ووضع حد لقيام بعضهم بانتهاك أخالقيات العمل ومنح أنفسهم مكافآت ومعاشات 

 خيالية، تسلب العاملين والمساهمين جزءا كبيرا من حقوقهم.

تجاوزات رؤساء يدعي المدافعون عن حرية األسواق أن المساهمين مسؤولون عن 

ركون في اجتماعات الهيئات العمومية إلسماع صوتهم إلدارات ألنهم قلما يشا الشركات،

الشركات؛ لكن االدعاء هذا إما واهم يعكس جهال، أو كاذب يعكس خداعا. فغالبية 

المتعاملين في األسواق المالية اليوم ليسوا مستثمرين بالمعنى التقليدي، ألنهم ال 

ات البيع من عدمه، وإنما يتخذون يشترون وينتظرون األرباح في نهاية العام التخاذ قرار

قراراتهم بالشراء والبيع بناء على توقعات األسواق المالية لقيمة األسهم. وفي الواقع، 

أصبحت المتاجرة في األسواق المالية عبارة عن عملية مقامرة في سوق شديد التنافس، 

التي يتم  ومعرض للتالعب من قبل كبار المساهمين والمسؤولين الماليين في الشركات

تداول أسهمها في السوق. من ناحية أخرى، لما كانت ملكية معظم األسهم تتغير بصورة 

متواصلة نتيجة لعمليات المتاجرة، فإن معرفة هوية المساهمين أصبحت صعبة 

للغاية. لذلك نعتقد أن خلق تجمع دائم ومتماسك من المساهمين العاملين في كل 

ان وصول صوت المساهمين إلى رؤساء الشركات شركة يشكل الوسيلة الوحيدة لضم

 والجهات الرسمية المعنية واألسواق المالية على السواء.  

إن من شأن تطبيق قانون ملكية األسهم أن يؤدي إلى خفض تكلفة اإلنتاج فورا، 

وتقليص حاجة الشركات لالقتراض من البنوك، وتوفير سيولة نقدية ُتمّكن الشركات من 

خالل  نتاج وتحديث المعدات، وتسديد كافة أو معظم ما عليها من ديونالتوسع في اإل

؛ األمر الذي يؤدي إلى خفض تكلفة الديون أو تصفيرها. من ناحية ثانية، فترة وجيزة

تتيح السيولة النقدية للشركة فرصة شراء ما ترى أنه ضروري من أسهمها المتداولة في 

انون نسبة األسهم التي يسمح بشرائها كل شهر األسواق لتعزيز قيمتها، على ان يحدد الق

مثال. وفي المقابل، يتيح القانون للعاملين بيع بعض ما يملكون من أسهم لمواجهة 

الطوارئ؛ األمر الذي يجنبهم دفع أسعار فائدة باهظة للبنوك. ولما كانت قيمة األسهم 

المساهمين على  ترتفع في العادة مع توارد السنين، فإن من المتوقع أن يحصل معظم

عوائد مادية إضافية تمنحهم قدرا كبيرا من األمان. وهذا يعني أن تطبيق قانون ملكية 



   
 

األسهم سوف يرفع القدرة التنافسية للشركات ويزيد أرباحها ويعزز قدراتها على التوسع، 

العمال من مراقبة الموظفين وويخلق وظائف جديدة بسبب التوسع في اإلنتاج، وُيمكن 

الشركات، فيما يشعرهم باالطمئنان بسبب تقوية مراكزهم المالية على المدى  أعمال

 البعيد؛ األمر الذي يؤدي إلى نمو االقتصاد والحفاظ على حيويته.

إن سياسة تستهدف تحويل العاملين في الشركات والمتعاملين معها إلى 

لى الطريق الذي مساهمين فيها ربما كانت الوسيلة الوحيدة لوضع العمال والموظفين ع

يمكنهم من تشكيل طبقة وسطى، كما أنها وسيلة لتوعية العمال والموظفين بفوائد 

االدخار واالستثمار، وتعريفهم بمصالحهم وحقوقهم وإمكاناتهم. لهذا أعتقد أن هذه 

السياسة ال بد وأن تصبح بمثابة قاعدة ذهبية تحكم عالقة العاملين والمتعاملين مع 

كان، وذلك بربطهم جميعا بمصالح مشتركة تمر من خالل عمليات الشركات في كل م

إنتاج اقتصادية تسهم في تنمية االقتصاد الوطني. ومن دون ذلك، لن يكون باإلمكان 

الحفاظ على وجود طبقة وسطى في أي مجتمع، كما أنه لن يكون باإلمكان قيام شركة 

 وطن او شعب.بتحمل مسؤولياتها االجتماعية، أو الشعور باالنتماء ل

ثانيا: أن ينص القانون على قيام كل شركة مساهمة بتأسيس صندوق اقراض 

خاص مهمته تقديم القروض للمحتاجين من العاملين لديها والمتعاملين معها، على أن 

تقل نسب الفائدة التي يتقاضاها الصندوق هذا عما تتقاضاه البنوك، وذلك بضمان ما 

هذا من شأنه أن يعزز عالقة الشركة بالعمال يملكون من أسهم في الشركة؛ و

، فيما يوفر مصدر دخل والموظفين، ويعمق والء العاملين للشركة واحترامهم لإلدارة

؛ األمر الذي يجعل كل فريق يشعر باالرتياح واالطمئنان إلى الفريق اآلخر. جديد للشركة

أهداف اجتماعية إنني أعتقد أن بإمكان هذين االقتراحين وحدهما أن يحققا عدة 

واقتصادية هامة ومرغوبة، ليس باإلمكان تحقيق أي منها في ظل نظام رأسمالية 

 األسواق الحالي.

 خفض تكلفة اإلنتاج منذ اللحظة األولى لتطبيق القانون وبنسبة جيدة؛ .1

تعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية والبضائع الوطنية في  .2

 األسواق العالمية؛ 

ى كبيرة ومتنامية، تتكون من عمال الصناعة خلق طبقة وسط .3

والموظفين والمتعاملين مع الشركات من حرفين ومهنيين، وربطهم 



   
 

معا بروابط مشتركة من خالل العمل المنتج والتعامل مع بعضهم 

 بعضا؛ 

 تشجيع الشركة على احترام مسؤولياتها االجتماعية واخضاعها لمراقبة .4

 ومحاسبة دائمة؛ جماعية

 ية العامل والموظف وتشجيع عمليات الخلق واالبتكار؛رفع إنتاج .5

 تعزيز انتماء الشركات والعاملين فيها للشعب والدولة والوطن. .6

تطوير عالقات إنتاج جديدة تسهم في تمتين العالقات بين العمال  .7

والموظفين أنفسهم، وتعميق المصالح وااللتزامات المتبادلة التي 

ا، وربط الشركة واإلدارة بالعاملين تربطهم بالشركة التي يعملون فيه

 والدولة بروابط مصلحية وإنسانية.

ثالثا: اصدار قانون خاص يحصل العمال والموظفون بموجبه على أولوية شراء 

الشركة التي يعملون فيها في حال قررت اإلدارة اغالق الشركة أو نقل عمليات اإلنتاج إلى 

إن من شأن هذا القانون أن يبطئ كثيرا  دولة أخرى، أو عرض نفسها للبيع في السوق.

عمليات االندماج األفقي والرأسي بين الشركات الكبيرة والصغيرة، وأن يعزز التنافس بين 

الشركات، ويخلق الكثير من الشركات التي يملكها ويديرها العاملون فيها. ومن أجل 

عيفة، كان على تقليل المخاطر المتعلقة بشراء شركات قد تكون ذات قدرة تنافسية ض

الدولة أن تؤسس هيئة خاصة مهمتها تقييم الشركات المعروضة للبيع، وتقدير 

احتماالت نجاحها. ولما كان من الصعب على العاملين في شركة ان يشتروا الشركة التي 

يعملون فيها بسبب محدودية ما لدى العمال والموظفين في العادة من أموال، فإن على 

في رأس المال واألخطار  العمال والموظفيناستثمار وطني يشارك  الدولة أن تؤسس بنك

 المحتملة واألرباح الممكنة.  

رابعا: تأسيس بنك وطني لالستثمار مهمته تمويل الصناعات التقليدية وإعادة 

تأهيل المصانع المتقادمة أوال؛ والمساهمة في تمويل بعض الشركات التي يقرر 

ل المشاريع الجديدة التي يقدمها شباب يتصف بحب موظفوها شرائها ثانيا؛ وتموي

المغامرة، ولديه معرفة بمجاالت التطور الكونية ثالثا. إن تأسيس بنك كهذا أمر ال غنى 

عنه لتنمية االقتصاد الوطني وتنويع النشاطات االقتصادية، وخلق وظائف جيدة لخريجي 

دة من رجال األعمال الشباب الجامعات والمدارس الثانوية، واالسهام في خلق طبقة جدي



   
 

الذين يتصفون بالقدرة على الخلق واالبتكار وعدم التردد في خوض غمار المغامرات 

المحسوبة؛ وهذا من شأنه أن يضمن وجود قطاع صناعي متطور ومؤسسات تهتم بالبحث 

 العملي والتطوير التكنولوجي وعمليات الخلق واالبتكار. 

ولما كان رأس المال العالمي ليس له هوية أو دين، وال وطن أو قضية سوى جمع 

المزيد من األموال وتكديس الثروات، فإن خطط التنمية التقليدية لم يعد بإمكانها أن 

تنجح في تشييد اقتصاد صناعي يتصف باالستدامة والديناميكية. ومع أن رأس المال 

همة، إال أنه أصبح مخلوقا غريب االطوار والميول، لديه العالمي قادر على القيام بهذه الم

االستعداد للتعاون مع أي جهة في صفقة تجارية، حتى وإن كانت الشيطان نفسه، ما 

دام ان العملية المعنية َتِعُد بعوائد مادية مجزية. وعلى سبيل المثال، تشير التقارير إلى 

ى تأتي من الخارج؛ فشركة جينرال أن أكثر من نصف أرباح الشركات األمريكية الكبر

 مليار 5.1% منها 40مليار دوالر،  14.2على أرباح قيمتها  2010الكتريك حصلت في عام 

 جاءت من داخل أمريكا، وبقية األرباح جاءت من خارج أمريكا. 

من ناحية ثانية، كلما زادت األرباح المحققة من خارج الوطن، كلما زاد ميل 

االستثمار في بالد اجنبية واهمال األسواق الوطنية، ألن هدف الشركات الكبرى إلى 

الشركات هو تحقيق الربح وليس خدمة مجتمع محدد. لهذا تراجعت معدالت النمو في 

دول الغرب الصناعية عامة، بما في ذلك اليابان، فيما استمر تراجع أعداد عمال الصناعة 

م الطبقة الوسطى في كل دولة. في تلك المجتمعات؛ األمر الذي تسبب في تقليص حج

ولما كانت الشركات الوطنية العاملة في الخارج تتمتع بحق تصدير بضائعها للداخل، فإن 

محفزات االستثمار في الوطن وتدريب العمال وتحديث مهاراتهم تراجعت كثيرا. إضافة 

يادة إلى ذلك، يبدو أن الشركات الكبرى والبنوك االستثمارية وجدت معادلة جديدة لز

األرباح من دون زيادة عدد الموظفين، ومن دون تعريض أنفسهم لمخاطر االستثمار 

المألوفة. وتعتمد المعادلة هذه على خفض عدد العاملين، ودفع أجور للموظفين الجدد 

تقل عما تدفعه للموظفين القدامى، واالستثمار في دول أجنبية تتصف بتدني األجور 

 نامي األسواق.وارتفاع إنتاجية العامل، وت

إن ضمان فاعلية بنك االستثمار المقترح يوجب أن يكون رأس ماله كبيرا، وأن 

يشرف على إدارته مجلس يتمتع أعضاؤه بالكفاءة العلمية، والخبرة العملية، والقدرة 

على تخيل المشاريع الخالقة، والشعور باالنتماء للوطن واالستقاللية. ولما كانت مهمة 

عمليات االستثمار بكافة أشكالها، فإن على الدولة أن تشجع القطاع البنك هي تمويل 



   
 

الخاص على المشاركة في رأس ماله؛ مع ذلك، ال بد من أن تحتفظ الدولة بملكية ما يزيد 

عن نصف األسهم بصفة مستمرة. من ناحية ثانية، على البنك أن يفتح المجال 

اريع التي يمولها أو يبادر بتأسيسها؛ لمساهمة القطاع الخاص في ملكية وإدارة كافة المش

مع احتفاظه بملكية أغلبية األسهم حتى يصبح كل مشروع مربحا ويتحول إلى شركة 

عامة. وهذا يعني أن على البنك ان ُيحّول كل مشروع ناجح إلى شركة عامة، وأن يبيع 

رباح. سنوات من بدء تحقيق األ 3حصته من اسهم المشروع المعني خالل فترة ال تتجاوز 

% من أجورهم على شكل 25مع ذلك، ال بد وأن يستمر حصول العمال والموظفين على 

 أسهم في كل شركة يعملون فيها.

وتشير التجربة الحديثة إلى أن الدول التي استفادت كثيرا من العولمة، بمن فيها 

ة الصين وكوريا الجنوبية، لم تستطع تحقيق اهدافها التنموية من دون سياسة صناعي

استهدفت تشجيع االستثمار في الصناعات الحديثة، وتمويل عمليات البحث العلمية 

والتطوير التكنولوجية، وتوفير حماية قانونية للصناعات الوطنية بصورة أو بأخرى. 

وهذا يعني أن تأسيس بنك استثماري تدعمه الدولة على النحو الموضح أعاله سوف 

اعي وثروة وطنية ال تقدر بثمن. األمر الذي يجعله يجعل البنك هذا عامل نمو وتنويع صن

قوة ُتوجه عمليات االستثمار نحو المشاريع األكثر ربحية واستدامة، فيما تقوم بتوزيع 

عوائد االستثمار على المشاركين في العملية اإلنتاجية من افراد ومؤسسات وشركات 

 ق األهداف التالية:بعدالة. إلى جانب ذلك، من شأن هذا البنك أن يسهم في تحقي

 خلق آالف، وربما عشرات اآلالف من المشاريع الجديدة سنة بعد اخرى؛ .1

الحيلولة دون هجرة معظم العقول الخالقة والكفاءات العلمية والفنية إلى  .2

الخارج، وتوظيفها في تنمية االقتصاديات الوطنية، وتطوير الثقافات 

 الشعبية؛

 صغيرة من االفالس سنويا؛انقاذ عشرات، وربما مئات الشركات ال .3

خلق الظروف الموضوعية لبلورة طبقة شابة من رجال األعمال، يشعر  .4

أعضاؤها بأن وجودهم وحظوظهم تعود إلى سياسة الدولة وقيام المجتمع 

 بمساعدتهم؛

عمليات االندماج بين الشركات وتكوين االحتكارات،  التسبب في تباطئ .5

 واضعاف حوافز انتقال المصانع إلى الخارج واالستثمار في بالد أجنبية؛



   
 

تقليص احتماالت تعرض االقتصاد الوطني ألزمات مالية واقتصادية، ألن  .6

 الشركات الصغيرة تعتمد أساسا على األسواق الوطنية؛

القتراض وزيادة لبالتالي تقليص حاجتها توفير مصدر دخل إضافي للدولة و .7

 الضرائب؛

 القروض واالستثمار

اتجهت معظم الدول النامية إلى اقتراض أموال كثيرة من المؤسسات الدولية 

تنمية االقتصاديات الوطنية. لكن في والبنوك التجارية بدعوى الحاجة الستثمارها 

وتسببها في زيادة مديونية الدول  التجربة هذه أثبتت فشلها بسبب ارتفاع تكلفتها أوال،

المقترضة، وارتفاع تكاليف خدمة الديون عاما بعد عام ثانيا. ولقد وصل الحال بعشرات 

الدول التي لم يعد بإمكانها سداد ديونها ولو بعد ألف عام، وال خدمة ديونها من دون 

رت دراسات االقتراض مجددا، وتشمل الدول هذه عدة دول عربية. من ناحية ثانية، أشا

% من القروض األجنبية 50قام بها البنك الدولي ومؤسسات دولية غير ربحية إلى أن نحو 

التي حصلت عليها الدول النامية خالل عقد السبعينات من القرن العشرين تم تهريبها 

إلى الخارج. وهناك دول، مثل زائير ومصر واألرجنتين وبيرو ونيجيريا، نجحت النخب 

تصادية المهيمنة عليها في تهريب مبالغ تساوي كل القروض األجنبية السياسية واالق

التي حَصلت عليها تلك الدول خالل عقد الثمانينات. نتيجة لهذه األمور، لم يحدث تراكم 

رأسمالي في أي دولة عربية مقترضة، ولم تحدث تحوالت اقتصادية أو اجتماعية أو 

التنموية. ولقد تسبب هذا في دفع نسبة ثقافية أو سياسية ُتسهم في تفعيل العملية 

كبيرة من المؤهلين علميًا وفنيًا عاليًا من العرب إلى الهجرة من بالدهم، واإلسهام في 

 زيادة ثراء الدول الثرية التي يقوم بعضها باستغالل أوطانهم.

ارتفاع ِنسب البطالة في الدول العربية عامة، خاصة بين الشباب جعل سياسة  إن

تصدير األيدي العاملة إلى دول عربية وأجنبية إحدى السياسات المعتمدة لتخفيف 

الضغوِط على أسواق العمل الوطنية. لكن تلك السياسة فشلت في تحقيق أهداٍف 

عجزت في ربط أبنائها المغتربين في تـنموية، ألن الدولة المصدرة لأليدي العاملة 

الخارج بالوطن بروابط تـتجاوز الروابط العاطفية والعائلية التقليدية. وتأتي لبنان 

واألردن ومصر وتونس والمغرب والجزائر وسوريا في مقدمة الدول العربية التي تعتمد 

ية تتيح كثيرًا على تحويالِت المغتربين، إال أنها فشلت في تطوير مشاريع اقتصاد



   
 

للمهاجرين فرصًا الستثمار مدخراِتهم في أوطانهم. وإذا كانت سياسة تصدير فائض 

العَمالة إلى الخارج سياسة مقبولة في المدى القصير، إال أنها سياسة غير مقبولة في 

المدى الطويل بسبب تبعاتها الكارثية على مستقبل األوطان. إذ فيما تسببت السياسة 

ل المصدرة لجزء كبير من مواردها البشرية المؤهلة علميًا وفنيًا هذه في خسارِة الدو

ولديها حوافز العمل، لم تسهم تلك الهجرة في تنمية االقتصاديات الوطنية أو حتى 

تخفيف عبء الديون. إذ إن توفر مثل هذه الموارد البشرية يعتبر شرطا أساسيا لحدوث 

جعل إمكانات حدوث تطوَر في نظم تـنمية مجتمعية ونهضة، فيما يتسبب غيابها في 

 التعليم والثقافات، وبناء مجتمعات صناعية ومعرفية هدفا صعب المنال. 

لذلك نقترح إقامة مشاريع إنتاجية وخدماتية في الدول العربية المصدرة لأليدي 

العاملة على شكل شركات مساهمة ُتعطى أولوية االستثمار فيها للمغتربين، وتقوم 

االستثمارات تلك، على أن يدفع المغتربون ثمن أسهمهم بالعمالت  الدولة بضماِن

الصعبة. فهذه االستثمارات هي بمثابة قروض يقدمها مواطنون لوطنهم من دون فوائد، 

فيما تـتيح المجال لعودة الكثير من المؤهلين منهم للعمل فيها وخدمة أوطانهم 

االستثمارات عليه أن يقارنها وشعوبهم. إن من يعترض على فكرة ضمان الدولة لهذه 

بالقروض الحكومية من الخارج. فاألموال التي تقترضها الدولة من مؤسسات دولية وبنوك 

تجارية تتكفل الدولة المقترضة بتسديدها بنفس عمالت االقتراض الصعبة، فيما 

وض تتكفل الدولة تدفع فوائد سنوية باهظة عليها؛ أما استثمارات المغتربين فهي قر

 ، فيما ال تدفع عليها أي فوائد. مانهابض

ويمكن البدء بتطبيق هذه الفكرة بعقد مؤتمر ُيدعى إليه أكبر عدد ممكن من 

المهنيين ورجال المال واألعمال المغتربين، وعرض الفكرة على المؤتمر للنقاش، ومن ثم 

حددة يتم تشكيل لجان عمل من أخصائيين من داخل الدولة وخارجها القتراح مشاريع م

في ضوء حاجات البالد والخبرة المتوفرة لدى المغتربين، وإجراء دراسات الجدوى 

االقتصادية عليها للتأكد من نجاعتها، وتقدير األموال لتنفيذها؛ وبعد اعتماد المشاريع 

يتم طرحها في سوق المال كشركات مساهمة عامة. كما نقترح ان ُتعطى أولوية شغل 

ية والتنفيذية للشركات المقترحة للمغتربين أنفسهم، فقيام الوظائف اإلدارية والمال

هؤالء بتحمل مسؤولية اإلدارة والمال يضمن تقليل احتماالت الفشل، واضعاف حوافز 

الفساد، ألنه ليس من مصلحة أي منهم أن يفشل أو ُيتهم بالفساد، وبالتالي تضمن 

المغرب ومصر وتونس والجزائر  الترتيبات هذه تعزيز احتماالت النجاح. ويمكن لبالد مثل

واألردن وفلسطين ولبنان واليمن والسودان أن تجذب باليين الدوالرات سنويا، مع ضمان 



   
 

استثمارها في مشاريع مدروسة تسهم في تنمية االقتصادات الوطنية وخلق فرص عمل 

ل كثيرة، وإعادة مئات وربما آالف العقول المهاجرة كل عام، وخلق طبقة جديدة من رجا

األعمال والمال الملتزمين بمصلحة الوطن، وتوطين العمل االقتصادي والمالي السليم في 

 البالد.

 التدريب المهني

على الدولة أن تقوم بتأسيس مراكز تدريب مهنية لتأهيل األجيال المتعاقبة 

من العمال على اتقان مهنتين على األقل، وتطوير برامج خاصة لطالب المدارس الثانوية 

اعدتهم على اكتشاف مواهبهم وميولهم قبل دخول الجامعات، وتسليحهم بالمواقف لمس

السليمة من الدراسة والعمل والوقت والحياة والوطن واآلخر من الناس. إضافة إلى ذلك، ال 

بد من القيام بتحديث برامج التأهيل الثقافي بصورة متواصلة لتمكين كل فرد على أداء 

وأمانة آخذين باالعتبار تقدم التكنولوجيا واتجاهها نحو العمل المنوط به بمهارة 

، 14/1/2017التعقيد بصورة متواصلة. كتب رئيس تحرير مجلة االيكونوميست يوم 

يقول: "إن العامل اآللي والذكاء االصطناعي يحتم ثورة تعليمية جديدة، علما بأن فترة 

ذا يعني أن التعليم التقليدي اإلنتاج بالنسبة للعامل اصبحت طويلة وسريعة التغير، وه

في المدارس ال يكفي وحده. األمر الذي يتطلب قيام الناس بكسب مهارات جديدة على 

مدى حياتهم العملية. لكن التعليم الذي يستمر مع استمرار الحياة في أيامنا هذه ال يفيد 

ة في سوى أكثر الناس طموحا؛ األمر الذي يجعله يتسبب في تعميق أزمة عدم المساوا

المجتمع. إن ضمان عدم قيام اقتصاد القرن الواحد والعشرين بخلق طبقة تحتية كبيرة 

يوجب قيام صناع السياسة بتطوير سياسات تساعد كافة المواطنين على التعلم بينما 

 يكسبون أجورهم".  

(Equipping people to stay ahead of technological change, The Economist, 

January 1         

قبل وصول العولمة، كانت الشركات تقوم بتدريب عمال الصناعة على أداء المهام 

المنوطة بهم على أفضل وجه ممكن. ولما كان التدريب يمثل استثمارا في العمال، فإن 

الشركات كانت تحرص على العناية بما لديها من عمال وموظفين، واالحتفاظ بهم ما 

العمل. لكن عولمة اقتصاديات مختلف الدول، وتحرير التجارة داموا قادرين وراغبين في 

العالمية من معظم القيود تسبب في تغيير ظروف العمل؛ األمر الذي شجع الشركات 

الكبرى على بناء مصانع في الدول التي تتوفر فيها االيدي العاملة الرخيصة والمؤهلة من 



   
 

تعْد الشركات معنية بقضايا تدريب  النواحي الفنية والثقافية. في ضوء هذا التطور لم

العمال وتأهيلهم والعناية بهم؛ األمر الذي جعل هذه المهام تقع على عاتق الدولة. من 

ناحية ثانية، أصبحت الوظائف الصناعية والمعرفية تالحق العمال المؤهلين فنيا 

امعات على وثقافيا ومعرفيا أينما وجدوا، ما خلق حاجة ماسة لتدريب طلبة المدارس والج

التخصص في أكثر من مهنة. فتدريب الشباب والشابات على أداء أكثر من وظيفة يساعد 

كال منهم على الحصول على وظيفة مناسبة بسرعة، وتقليل احتماالت التعرض للبطالة 

 في أوقات األزمات. 

من ناحية ثانية، فيما نجحت معظم دول الغرب والشرق الصناعية في تشييد 

ازة قادرة على تدريب آالف العمال المعرفيين كل عام، لم تنجح دول العالم جامعات ممت

الثالث في تشييد جامعة واحدة مماثلة. ولما كنت أعتقد أنه حين يولد كل إنسان ُتولد 

معه موهبة غير عادية يمكن اكتشافها وتنميتها واستغاللها ماديا ومعنويا، فإن 

أصبحت تتجاوز قدرات الفرد المعني والبيت  مسؤولية اكتشاف تلك المواهب وتنميتها

العربي الذي ينشأ فيه؛ االمر الذي يجعل الدولة ونظم التعليم تتحمل المسؤولية هذه. 

وهذا يعني أن هناك ضرورة ملحة لتطوير نظم التعليم والمناهج الدراسية ومختلف 

ب الطلبة النشاطات غير االكاديمية لمساعدة الطلبة واالساتذة على اكتشاف مواه

وتطوير برامج مناسبة لتنميتها واالستفادة منها خدمة لمصلحة كل طالب وطالبة 

 والصالح العام. 

 الرعاية الصحية

إن على الدولة أن تقوم بتوفير مجانية الرعاية الصحية والتعليم لكافة 

المواطنين. ومع أنه من شبه المؤكد ان يعترض البعض على هذا االقتراح بحجة أنه 

بإمكان دولة ان تتحمل مثل هذه التكاليف؛ لكن الواقع يقول إن االعتراض غير ليس 

مبرر، وأن الحجة مزيفة، ألن حجة كهذه ال تصدر إال عن شخص غير واعي أو غير أمين. إن 

اآلراء التي تعترض على مجانية التعليم والرعاية الصحية تعكس مواقف ايديولوجية 

يست إنسانا يعمل ويتقاضى أجرا ال يكفي أحيانا لسد وليس حقائق اقتصادية؛ فالدولة ل

حاجاته، وإنما هي مؤسسة يقيمها الشعب لتدير شؤون المجتمع نيابة عنه، ما يجعل 

كل ما تحصل عليه من أموال تأتي من الشعب على شكل ضرائب ورسوم. وهذا يعني أن 

جه الشعب من الدولة تجمع الضرائب نيابة عن الشعب كي تستخدمها لتوفير ما يحتا

خدمات تشمل التعليم والرعاية الصحية واألمن والتنمية وحماية البيئة وغيرها. األمر 



   
 

الذي يجعل من واجبات الدولة العادلة ان تجمع ما يكفي من الضرائب لتقديم أفضل 

الخدمات للمواطنين. لكن األثرياء، في محاولة للتهرب من تسديد الضرائب المستحقة 

ذرعون بحجج واهية تبرر اعتراضاتهم؛ علما بأن الهدف األول واألخير على أموالهم، يت

لهؤالء هو التهرب من دفع الضرائب بغض النظر عن تبعات تلك التصرفات على حياة 

 الفقراء ومستقبل الشباب والوطن.  

وعلى عكس األثراء، يرى المؤمنون بمبادئ العدالة االجتماعية وتكافئ الفرص أنه 

من الضروري أن تقوم الدولة بتأمين التعليم والرعاية الصحية لكافة المواطنين؛ ألنه 

ليس بإمكان مجتمع أن يحقق انجازات علمية أو اقتصادية مرموقة في عصر المعرفة 

مؤهلة علميا وثقافيا وسليمة صحيا. فمجاميع الناس من دون أن تكون موارده البشرية 

غير القادرة على الحصول على تعليم جيد وخدمات صحية كافية ليس بإمكانها العيش 

حياة كريمة ومنتجة. إذ ليس باستطاعة من ليس لديه تعليم أن يحصل على وظيفة 

حين يتقاعد مناسبة تغطي تكاليف حياته اليومية، وتضمن عدم تعرضه للفقر والتشرد 

عن العمل؛ كما أنه من الصعب على إنسان ليس لديه تأمين صحي أن يشعر باالطمئنان، 

ما يجعله دائم القلق، خائفا من احتماالت االصابة بمرض ال يستطيع أن يدفع تكاليف 

عالجه، وقد يتسبب في فقدان عمله. وفي غياب التعليم الجيد والرعاية الصحية يصبح 

ق شخص السلم االجتماعي، أو أن يعيش حياة تتصف بالتفاؤل من الصعب أن يتسل

 واألمل.  

وفيما تكافح الطبقة الثرية في أمريكا كي تحرم باقي الشعب من فرص الحصول 

على تعليم نوعي وخدمات صحية جيدة، نالحظ أن دوال أخرى مثل ألمانيا والدول 

ية لكافة المواطنين. وفيما االسكندنافية تقوم بتوفير مجانية التعليم والرعاية الصح

تعاني ميزانية الدولة في أمريكا من عجز كبير، تتمتع ميزانية الدولة في ألمانيا بفائض، 

ما يعني أن توفير مجانية التعليم والعناية الصحية ليس هو سبب العجز. ومع أنه 

تلك  بإمكان كل دولة ان توفر مجانية التعليم والعناية الصحية، إال أن وسائل توفير

الخدمات ليست واحدة، وليس من الضروري أن تكون واحدة. لكن توفير التعليم والرعاية 

الصحية لكافة المواطنين يوجب قيام الدولة بسن قوانين تنظم عمليات جمع الضرائب 

بحيث تكون كافية لتغطية الخدمات المطلوبة، وعادلة توزع عبء الضرائب على كافة 

ن الفشل في توفير التعليم والرعاية الصحية من شأنه المواطنين حسب قدراتهم. إ

زيادة حجم فجوتي الثروة والدخل اتساعا، وتجزئة المجتمع إلى فئات اجتماعية ثقافية 



   
 

متنازعة؛ األمر الذي يتسبب في تقويض شرعية نظام الحكم، وتشجيع التطرف، واتساع 

 دائرة الفقر، وشيوع الجريمة، وربما العنف أيضا. 

حاولة جادة الصالح نظام الرعاية الصحية في أي مجتمع ال بد وان تبدأ إن أي م

 بسؤالين:

السؤال األول: ما هي الخدمات التي تقدمها شركات التأمين للمرضى؟ وماذا تفعل 

الشركات هذه لتسهيل قيام األطباء بالمهام المنوطة بهم؟ إن كل من لديه خبرة في 

لشيء الوحيد الذي تفعله هو التدخل في عالقة التعامل مع شركات التأمين يعرف أن ا

المرضى باألطباء بشكل سافر. إذ فيما ُتملي على المرضى ما هو مسموح وما هو محظور 

من الخدمات، ُتملي على األطباء ما يجب عليهم وما ال يجور لهم القيام به من فحوص. ولما 

واالستهانة بمشاعرهم، كان المرضى وكذلك األطباء يرفضون مبدأ التدخل في شؤونهم 

والتشكيك المبطن في أمانتهم، فإن تصرفات الشركات تدفع المرضى واألطباء على 

السواء نحو االلتفاف حول التعليمات الصادرة إليهم، وذلك بهدف الحصول على ما يرون 

أنه حقا لهم. نتيجة لذلك أصبح الغش والخداع والفساد وتدني الكفاءة من ابرز صفات 

أمين الصحي القائم على شركات التأمين؛ األمر الذي تسبب في زيادة تكلفة نظام الت

 الخدمات الصحية وخفض مستواها، وهذا األمر واضح تماما في أمريكا. 

إن دور شركات التأمين شبيه بدور وسيط غاشم يحتكر حق تحديد الرسوم التي 

يتصرف بعنجهية  يتقاضاها مقابل القيام بأفعال غير مطلوبة وغير مرغوبة، فيما

ُتنفر المتعاملين معه من البشر؛ األمر الذي يجعل تجربة الطبيب والمريض مع شركات 

التأمين سيئة ومكلفة في آن واحد. إذ فيما تتناقض تعليمات الشركات أحيانا مع مبادئ 

مهنة الطب، فإنها  تستهين بكرامة المرضى وتحرمهم من خدمات قد يكونوا بحاجة ماسة 

لما كانت شركات التأمين ال تقدم خدمة ذات فائدة، فإنه ال حاجة لوجودها، ألن إليها. و

حياة كل إنسان أفضل في غيابها وغياب ما تصدره لألطباء والمرضى من أوامر ونواهي. 

 وهذا يعني أنه ال يجوز أن يكون لشركات التامين دور في نظام الرعاية الصحية. 

لمتوفرة في أمريكا عن االنفاق على الرعاية من ناحية ثانية، تشير المعلومات ا

الصحية إلى أن ما يقارب نصف االنفاق على األمور الصحية يذهب لتغطية تكاليف 

خدمات ال يحتاجها المرضى، وهذه خدمات تأتي نتيجة للخداع والفساد الذي يميز عالقة 

تشفيات األطباء بالمرضى وشركات التأمين من ناحية، وعالقة بعض األطباء بالمس



   
 

وشركات األدوية من ناحية ثانية. وإذا أضفنا إلى هذا أرباح شركات التأمين، وما تنفقه 

على أمور مراقبة األطباء والمرضى، وما ينفقه المرضى واألطباء على أمور متابعة 

النفقات، فإن المجموع يتجاوز نصف تكلفة الرعاية الصحية؛ األمر الذي يعني أن خروج 

ن نظام الرعاية الصحية من شأنه أن يختصر تكلفة الخدمات الضرورية شركات التأمين م

 بأكثر من نصف ما هو عليه اليوم.  

السؤال الثاني: هل الرعاية الصحية حق أساسي من حقوق اإلنسان؟ نعم، إنني 

أعتقد جازما أن الرعاية الصحية حق من حقوق اإلنسان األساسية، ما يوجب اعتراف 

وحمايته. مع ذلك، وحتى يكون باإلمكان توضيح هذا األمر بما يكفي  الدولة به واحترامه

للرد على المشككين، كان علينا ان ننظر إليه من زاويتين: مدى تطابقه مع حقوق 

اإلنسان األساسية، وقيمته من الناحية االقتصادية. إذا حدث وأن كان في المجتمع شخص 

يملك المال لدفع تكاليف العالج، فقير ومصاب بمرض يمكن عالجه، لكن المريض ال 

فيما يرفض المجتمع أن يساعد الشخص الفقير هذا على انقاذ حياته، فإن الشخص 

المعني سوف يعاني األلم واالحباط حتى يموت. وهذا يعني أن فشل المجتمع في 

مساعدة فقير بحاجة لعالج لوضع حد لمعاناته وانقاذ حياته يمثل قرارا جماعيا من 

مع بالتفرقة ضد المرضى من الفقراء، حتى وإن تسبب ذلك في هدر حياة قبل المجت

إنسان وما لديه من طاقات، وما كان من الممكن أن يقدمه للمجتمع من خدمات؛ وهذا 

 ظلم يتنافى مع إنسانية اإلنسان وحقوقه.

وكي يتم تقييم هذا األمر من الناحية االقتصادية، كان علينا أن نقارن حالة 

ا بحالة مريض ليس لمرضه عالج وليس بإمكانه أن يعمل، لكن المجتمع المريض هذ

يعترف بحقه في التعليم. إن استثمار أموال في تعليم شخص يعاني من مرض عضال ال 

يمكن عالجه يرقى إلى مستوى تبديد اموال عامة بمعرفة المجتمع وموافقته. وفي 

المدرسة أو الجامعة، كما أنه الواقع، من الصعب على شخص كهذا أن يتابع دروسه في 

من األصعب عليه أن يوظف معارفه بعد التخرج في مجاالت تسهم في خدمة المجتمع. 

لكن ما دام أن التعليم حق من حقوق الناس المعترف بها دوليا، فإنه ليس باإلمكان 

حرمان إنسان من هذا الحق مهما كانت فرص نجاحه في الدراسة واحتماالت قيامه 

في خدمة المجتمع. بناء على ذلك يصبح السؤال الذي يطرح نفسه بشدة هو:  باالسهام

لماذا يدفع المجتمع تكاليف دراسة شخص مع علم المجتمع المسبق بأنه لن يستطيع 



   
 

أن يقدم شيئا ذا قيمة للمجتمع، فيما يمتنع عن تقديم مساعدة إنسانية لفقير يمكنه 

 أن يسهم في خدمة المجتمع؟ 

ان فقير ولكن متعلم لمرض شديد، ويرفض المجتمع أن حين يتعرض انس

يساعده على عالج مرضه، فإن المجتمع يفقد األموال التي يكون قد وظفها لتعليم ذلك 

الشخص، إضافة إلى فقدان ما يمكن للشخص المعني أن يقدمه لخدمة المجتمع في حال 

كافة افراد المجتمع تمتعه بصحة جيدة؛ األمر الذي يعني أن توفير العناية الصحية ل

يعتبر شرطا مسبقا للحفاظ على القدرة اإلنتاجية للناس. كما يعني أن نجاح المجتمع في 

تحقيق أهدافه يتطلب قيام الدولة بتدريب علماء ومبدعين ومفكرين مع توفير الرعاية 

الصحية لهم. من ناحية ثانية، إن توفير تعليم نوعي ألي شخص ال يضمن مساهمة 

عني في خدمة المجتمع ما لم يتمتع بما يكفي من الصحة كي يفكر ويعمل. الشخص الم

وفي المقابل، من شبه المؤكد أن يسهم شخص في حالة صحية جيدة في خدمة المجتمع 

حتى وإن كان أميا. األمر الذي يعني أن الرعاية الصحية تأتي قبل التعليم من حيث 

لى السواء. ولما كان الحق في التعليم قد األولوية واألهمية بالنسبة للفرد والمجتمع ع

اصبح منذ عقود حقا إنسانيا ال جدال فيه، فإن الرعاية الصحية ال بد وأن تكون حقا 

إنسانيا كذلك. لذلك يمكن القول أن كل مجتمع يرفض أن يقدم المساعدة لمن يعاني 

يعير المرض من الناس ويتركهم يموتون في حالة احباط ويأس هو مجتمع قاسي ال 

 اهمية لحقوق إنسان فقير وال لحياته، وبالتالي ال ينتمي إلى العالم المتحضر. 
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 التعليم والتنمية  

يتعلم اإلنسان ويكتسب معارفه باتباع طرق شتى، أهمها الدراسة في المدارس 

والجامعات، وقراءة الكتب والمجالت والجرائد بانتظام، والممارسة العملية من خالل 

القيام بأعمال ِحرفية أو مهنية مختلفة، والتدرب على أشياء محددة مثل اللغات والرقص 

اس أثناء قياِمهم بأداء بعض األعمال مثل األلعاب والتمثيل، ومراقبة الغير من الن

، والتعلم على أيدي الغير مهارات محددة كركوب الخيل وزراعة والميكانيكية الرياضية

الورود، وكيف يتعامل مع الحيوانات ويعتني بالنباتات ويتعرف إلى أسرار حياتها. وفي 

وعي، ويتعلم منها الكثير، ما  العادة، يستخدم اإلنسان معظم هذه الطرق، غالبًا من دون

عدا من ُحرم من البشر من ِنعمة القراءة أو حاسة البصر أو السمع. إن تعدد الطرق هذه 

واحتياج كل منها لمهارات ال يملكها كل إنسان بنفس القدر من االتقان، حتمت أن يعيش 

اء والفـقر، كثرة الناس تجارَب حياتية مختلفة، ولكن متباينة من حيث اإلثارة والملل، الثر

 العطاء وقلته، وتعدد االنجازات وضعفها. 

مما ال شك فيه أن أهّم مصادر التعليم التي يعتمد عليها اإلنسان في حياته تأتي 

الكتب والمعدات واآلالت والمختبرات،  مما ُينتجه غيره من الناس من أشياء مادية مثل

ج الثقافية وبرامج الكمبيوتر، وما يقوُم وأشياء غير مادية مثل األفكار والنظريات والبرام

بعض الناس بأدائه من فنون مثل الرقص والغناء والخطابة. ومع أن اإلنسان هو المصدُر 

األهم لوسائل التعليم والتثـقيف هذه، إال أننا نفقد الكثير إذا أهملنا تجربة النباتات 

ل األمور النظرية، والتدريبات والحيوانات والطبيعة. وهذا يعني أن التعليم ال بد وأن يشم

العقلية، ومراقبة الطبيعة، وممارسة بعض األعمال الحرفية والهوايات، واالنخراط في 

 نشاطات تخُدم المجتمع وتعود على الطالب بالُمتعة والفائدة والرضا عن النفس.

كانت قضايا البحث عن مصادر الطعام واألمن والسعادة، وما يعزز قدرة اإلنسان 

التحكم في الطبيعية هي شغل اإلنسان الشاغل منذ ظهور المجتمعات اإلنسانية على 

األولى. ومع أن اإلنسان حقـق الكثير من اإلنجازات فيما يتعلق بهذه القضايا، إال أن 

لم يتوقف ألن تعقيدات الحياة تتزايد يومًا بعد يوم،  عن ُسبل إدارة شؤون الحياة البحث

وتحدياتها تتكاثر بشكل متواصل، ورغبات اإلنسان وحاجاته تـتنوع وتـنمو باضطراد. 

وقد جاءت إنجازات اإلنسان المادية والثقافية واألمنية عبر التاريخ نتيجة لفعل  عوامل 



   
 

ة، والعمل الدؤوب على تطوير عدة، كان من بينها نزوع اإلنسان الدائم نحو الحري

تكنولوجيا اإلنتاج الزراعية والصناعية واإلدارية، وحصول تحوالت اجتماعية وثقافية 

واقتصادية عميقة في حياة المجتمعات اإلنسانية. ويمكن القول أن اكتشاف اإلنسان 

لفكرة التقدم والوعي بأهمية التقدم، ودور التحوالت المجتمعية في تحقيق التقدم 

 ثراء الحياة والتمتع بها.إلانت مفاتيح ك

ولما كان التغير صعبًا بالنسبة لكل إنسان يعيش حياة مستقرة، فإن إدراك 

أهمية التغير ال بد وأن يسبق عملية التغير نفسها، وهذا ال يتّم إال بتنمية الوعي أواًل 

عاهد العلمية من خالل التربية في البيت والتعليم المنظم في المدارس والجامعات والم

والفنية، والتثقيف المفتوح الذي تقوم به وسائل اإلعالم والنوادي الثقافية والحياة. 

وتشمل عمليات التوعية إيضاح أهمية التغيير وما يحمله من وعود تثري حياة المجتمع 

وتضمن مستقباًل أفضل ألعضائه، وما تتطلبه تلك العمليات من تضحياٍت مادية 

وثقافية. وفي الواقع، يقع الجزء األكبر من عبء التوعية على نظام  وتحوالت اجتماعية

التعليم لكونه الوسيلة األهم في إنتاج المعارف العلمية واألفكار الخّلاقة ونشرها في 

المجتمع، ونقد التقاليد والعادات والقيم المتوارثة وتطويرها، والمبادرة بطرح أفكار 

والتجربة  والمنطق دية تعتمد العقَل والعلمجديدة، وتطوير طرق تفكير غير تقلي

 مراجع لها، تنطلق منها وتـنتهي إليها. اإلنسانية 

إن كل ما نـتعلمه من نظريات وعلوم وأساليب عمل وتفكير يؤثر في حياتنا 

ومواقفنا من الحياة والغير من البشر، كما يؤثر في طرق التفكير وفي نظرتنا لما تعلمناه 

في الماضي، وفي مواقفنا تجاه الحاضر، وما نود أن نحُصل عليه في المستقبل. وهذا من 

ي، إلى تغيير نظرتنا ِلما يحيط بنا من أشياء طبيعية شأنه أن يؤدي، غالبًا بال وع

وحيوانية وعالقاٍت إنسانية. فالتعليم عملية تحول ثقافية وذهنية تعيد ترتيب 

األولويات وبناء الشخصيات، واكتشاف المواهب الكامنة وتشكيل الطموحات؛ فخريج 

رف العلمية الجامعة مثاًل َيختلف كثيرًا عن خريج مدرسة ثانوية من حيث المعا

والمواقف والقيم والقدرة على التفكير المنطقي. من ناحية ثانية، فيما يدخل طالب 

السنة األولى الجامعة كَمن يدخل مدينة غريبة ال يعرف عنها وال عن أهلها وثقافتها 

شيئًا، يسير في الممرات كَمن ضّل طريقه في زقاق مظلم، يغادر الخريج الجامعي حرم 

ة وكله ثقة بالنفس ووضوحل في الرؤية. إن اللحظة التي يبدأ الطالب فيها الجامعة آخر مر



   
 

عملية التعلم، هي لحظة تغير وتحول في حياته وشخصيته ال يمكن الرجوع عنها، ما 

 يستوجب ضمان سالمتها ونجاحها. 

طبعا، هناك طلبة عقائديون يأتون إلى الجامعة ليس من أجل التعلم، وإعطاء 

طور من النواحي الثقافية والمعرفية، وإنما للبحث عن معلومات أنفسهم فرصة الت

ومقوالت تؤكد ما يؤمنون به من نظريات غيبية تساعدهم على التمسك بطرق تفكير 

تقليدية تربوا عليها، والتشبث بأفكار قديمة يؤمنون بها. إن البدء من نقطة تقول إن 

من الطالب إنسانًا جديدًا مؤّهاًل  " من شأنه أن َيخلقوالحرية "المعرفة أساس اإليمان

للتعامل مع ُمعضالت الحياة بعقالنية ومنطقية. أما البدء من نقطة تقول إن "اإليمان 

أساس المعرفة" فمن شأنه أن يجعل العملية التعليمية بُرمتها مجرَد وسيلٍة للحصول 

خلق منه إنسانًا على شهادٍة جامعية تؤّهل حاملها للحصول على مكانٍة أدبية، لكنها ال ت

جديدًا قادرًا على العطاء الفكري. وحين يقوم مثل هذا الخريج باستخدام الشهادة 

الجامعية والمكانة المرافقة لها لتكريس مفاهيم ماضوية تجاوزها الزمن، فإنه يصبح 

أداًة تقوم بال وعي بتعميق أسباب التخلف بداًل من غرس عوامل التطور والتقدم في 

 المجتمع. 

ن ينتقل مجتمع من مرحلة تطور حضارية لمرحلة أخرى، ينتقل نظام التعليم حي

معه، وأحيانًا يسبقه بخطوات ويقوم بقيادته نحو المرحلة التالية. وهذا يعني أن نظاَم 

التعليم يمرُّ بمراحل تطور تـنقله من مرحلة ألخرى أكثر تطورًا وقدرة على استشراف 

أما تلك المراحل فهي: مرحلة الحكمة المألوفة، ومرحلة المستقبل، واإلسهام في تشكيله. 

والتقليد، ومرحلة التفكير النقدي، ومرحلة الخلق واالبتكار، وتعكس هذه والتلقين الحفظ 

المراحل ما تمّر به المجتمعات اإلنسانية من مراحل على طريق التطور من حياِة الزراعة 

ا تلك المراحل، فهي: المرحلة التقليدية، التقليدية إلى حياة الصناعة الديناميكية. أم

ومرحلة التغير المظهري، ومرحلة التغير السلوكي، ومرحلة التغير المؤسسي والفكري. )د. 

محمد عبد العزيز ربيع، التنمية المجتمعية المستدامة، دار اليازوري، عمان، األردن، 

 ، الفصل الحادي عشر( 2015

يمية، بوحي من الثقافة الشعبية تقوم نظم التعليم والمؤسسات التعل

والمعتقدات الفكرية بتشكيل مواقف الشعوب وطرق تفكير القيادات في المجتمع. ولما 

كان من الصعب أن يتفق قادة مجتمع على هدف رئيسي مثل التنمية المجتمعية من 

دون أن تجمعهم قيم مشتركة وُتوحد مواقفهم أفكارل متقاربة، فإن دور التعليم في 



   
 

د نظرة القادة وتحفيزهم على القيام بعمل مشترك يصبح حيويًا للغاية؛ لذلك توحي

تحتاج المجتمعات النامية لنظم تعليم مؤّهلة لقيادة عمليات التحول الثقافي 

واالجتماعي بعيدًا عن الماضي، وفي اّتجاه المستقبل. نقول في اتجاه المستقبل ألن 

بناء على تجربة الماضي، وليس بناء على القيم التقليدية ُتشجع على رؤية الواقع 

توقعات المستقبل، أي: بناء على تخيل ما كان، وليس بناء على تخيل ما يجب أن يكون. 

وهذا يحرم تلك النظرة من إدراك أهمية تحرير الفرد والمجتمع من مكّبالت التراث 

ياسي. من والتقليد، وما ينبثق عن ذلك من كْبت اجتماعي وتخلٍف ثقافي واستبداد س

ناحية ثانية، تشير تجربة مختلف الشعوب إلى أن األوالد والشباب يقومون بمساعدة 

آبائهم وأمهاتهم على استخدام األجهزة االلكترونية الحديثة، وتوعيتهم فيما يتعلق بما 

يحتاجون إليه للعيش حياة أفضل مثل االهتمام بصحتهم. وهذا يعني أنه بإمكان نظم 

ب أنظارها على المستقبل أن ُتسهم بشكل مباشر وغير مباشر في التعليم التي تصّو

توعيِة الُبَسطاء من الناس وتحفيزهم على المشاركة في عمليات التحول الثقافي 

 واالجتماعي والتنمية المجتمعية.  

 ناهجهتشير تجارب مختلف الشعوب في التنمية والنهضة إلى أن نظم التعليم وم

على نفس الطريق في سعيها لتفعيل عمليات التحول  والمجتمع ومؤسساته تسير

والتطور المجتمعية، ما يجعل المجتمع والتعليم يرتبطان معًا بعالقة عضوية 

تفاعلية. فالتغيرات التي تشعر المجتمعات أنها بحاجة ماّسة إلجرائها تأتي في العادة 

دية قامت بناء على تخيُّالت مثقفين وقادة سياسيين يعيشون أجواء غير تقلي

المؤسسات التعليمية ببلورتها وإقناع البعض بها. ولما كان من السهل تقليد نظام قائم 

واالستفادة من تجارب حياتية وإنجازات علمية متراكمة، فإن معظم المجتمعات النامية 

اّتجهت نحو تقليد المجتمعات الغربية التي سبقتها على مضمار الحضارة، واقتراض 

نظم تعليم وإدارة ومعارَف وتكنولوجيا. وعلى الطريق نحو اللحاق  بعض ما لدىها من

بالعصر، وجدت نظم التعليم نفَسها تمر بمراحل تطور صعبة دفعت البعض منها إلى 

التوقف، فيما شجعت البعض اآلخر على مواصلة التقدم. ويعود السبب في هذا التباين 

ما يجعل وأقدار  ات بوصفها عقباتفي المواقف إلى أن بعض الثقافات تنظر إلى الصعوب

، فيما تنظر ثقافات أخرى إلى والقناعة الشعوب المنتمية إليها تتجه نحو االستكانة

الصعوبات بوصفها تحديات ما يجعل الشعوب المنتمية إليها تتجه نحو مواصلة عمليات 

 ربي. التحول والتقدم. وفيما يلي نقدم شرحا لتلك المراحل بالتركيز على الواقع الع



   
 

 الحكمة المألوفة

االجتماعية  تـتصف المجتمعات التقليدية عامة بكونها محافظة من النواحي

الدينية منها، ما يجعل نظم التعليم ومناهجه تتجه نحو التركيز على  والثقافية، خاصة

المواد الدراسية التي تكرس القيم والتقاليد التراثية، وهذا يجعُل المهمة األساسية لنظم 

المعتقدات الدينية والشعائر المرتبطة بها، وتعزيز َشرعية  نشرليم تـنحصر في التع

التقاليد والقيم وطرق التفكير المتوارثة، وتبرير العالقات السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية القائمة. وهذا من شأنه أن يقود المجتمعات التقليدية إلى االعتماد أساسًا 

وفة إلدارة شؤون حياتها اليومية. لكن الحكمة هذه تتكون على ما لديها من حكمة مأل

أساسًا من أقوال وأمثال ومواعظ ُمستمّدة من قصص قديمة ترتبط بالتراث الشعبي، ما 

يجعلها تعكس تجارب حياة أجيال عاشوا قبل زمن طويل، وبالتالي غيَر قادرة على 

وُد المجتمعات التقليدية التعامل مع تحديات الحاضر بواقعية وِعلمية. وبسبب ما يس

عامة من جهٍل وأمية وتخلف علمي، فإنها تجد نفَسها مضطرة للنظر إلى ما لديها من 

حكمة مألوفة بوصفها ثروة يجب الحفاظ عليها ونقلها لألجيال الالحقة، وهذا يقود 

مناهج التعليم إلى اجترار معارف عفا عليها الزمن منذ زمن طويل، ما يحرمها من القدرة 

 هذهوتوجيه عمليات التحول والتطور  بحاجة ماسة لتطور، على قيادة مجتمعات نامية

 نحو اللحاق بالعصر والتعايش معه.

إن نظامًا تعليميًا يعتمد على الحكمة المألوفة والتراث ليس باستطاعته تدريس 

ه علوم مثل الفيزياء النووية والكيمياء الحيوية واالقتصاد، كما أنه ليَس باستطاعت

تفسير الظواهر الطبيعية باستخدام النظريات الِعلمية الحديثة، وال إعداد جيل لديه 

المؤّهالت للتعامل مع تعقيدات الحياة العصرية ومواجهة تحدياتها المستقبلية. وفي 

الواقع، ُتستخدم نظم التعليم في مرحلة الحكمة المألوفة أدوات لتكريس طرق التفكير 

القائمة على القناعة والخنوع والتواكل. ومن أجل تحقيق هذه القديمة، وطرق الحياة 

األهداف، تـتجه مناهج التعليم في العادة إلى التركيز على الموضوعات ذات الصلة 

بنواحي الحياة الدينية والتراث والتاريخ، ومنحها أولوية على الموضوعات ذات العالقة 

اتية، وتمجيد الماضي على حساب بعلوم العصر ومعارفه التكنولوجية وفلسفاته الحي

الحاضر، والتقليل من شأن قضايا المستقبل. من ناحية ثانية، تميل المجتمعات 

التقليدية عامة إلى اإليمان بالقضاء والقدر بشكل أو بآخَر، وقبول بعض الُخرافات 



   
 

بوصفها حقائَق ثابتة، وبعض أعمال الّسحر والشعوذة بوصفها علومًا، ما يريحها من 

 التفكير وقلق التخطيط والتدبير.  عبء

تعكس نظم التعليم ومناهجها في مرحلة الحكمة المألوفة األوضاَع الحياتية 

لمجتمعاٍت تقليدية تعتمد على ِفالحة األرض ورعي المواشي، حيث يعيُش الفالح 

والراعي حياًة بسيطة بعيدة عن مشكالت الحياة العصرية وتعقيداتها، وحيث ُتشكل 

المصالح أساَس العالقات في المجتمع، وحيث تكون السلطة هَرمية. وهذا يجعل  القيم ال

نظام التعليم تقليديَّ الشكل والمحتوى وطريقة األداء، مهمته األساسية تكريس ما هو 

قائم من عالقات وتقاليد وأعراف وقيم وطرق تفكير ومعتقدات، ونشر ما هو موروث من 

، وتوفير الراحة الذهنية والطمأنينة في وجِه عواصِف الحداثة. في ضوء وأفكارحكايات 

هذه المواقِف والقـناعات، تجد تلك المجتمعات نفَسها مضطرَّة إلى تقييم كل فكرة 

علمية وكل نظام إدارة وحكم جديد بالنظر إليه من منظار يقوُدها دومًا إلى الماضي 

رِف العلمية ونظم الحكم الحديثة بمنظار عقالني وتجربته الحياتية، ألن النظر إلى المعا

من شأنه أن يدفع الناس إلى الشك في بعض ما لديهم من قناعات، في وقت يسعى 

 اإلنسان فيه لراحة البال. 

إن الحكمة المألوفة، كونها حصيلة ذكريات متقادمة وتجارب حياتية موغلة في 

ا ال تعكس واقعًا حياتيًا وال تـتوافق القدم، ليست صالحة لزمن وال مفيدة لمجتمع، ألنه

مع حقائَق علمية وال تقوى على مواجهة تحديات المستقبل. وخالفًا للمعرفة العلمية 

التي تشكل عامل تحرر وأداة تحول ثقافي واجتماعي وتطور اقتصادي، تشكل الحكمة 

تجارب المألوفة قوة كبت اجتماعي وسياسي وعامل تخلف ثقافي واقتصادي. وكما تشير 

كل الشعوب التي نهضت من كبوتها وحققت التقدم وملكت أسباب القوة كاليابان 

والصين وكوريا الجنوبية، كان التعليم السليم والتربية السليمة والمواقف السليمة من 

العمل والوقت والحياة واآلخر هي العوامل الرئيسية التي قادت تلك المجتمعات نحو 

 اإلنسان وإعالء شأنه. النهضة، وأسهمت في تحرير 

 الحفظ والتقليد

تتكون الخطوات األولى لتحديث نظم التعليم في المجتمعات النامية من تقليد 

طرق التدريس الُمْعتمدة في الدول التي قطعت شوطًا بعيدًا في التنمية االقتصادية 

وبناء  والتحول الثقافي والتطور العلمي، واقتباس بعض مناهج التدريس الُمتبعة فيها.



   
 

على ذلك، تـتجه نظم التعليم في هذه المرحلة إلى مطالبة طلبة المدارس والجامعات 

بحفظ آالف المعلومات التي نادرًا ما تكون ذاَت صلة بحياتهم اليومية. أما األساتذة 

فيتجهون إلى التركيز على نظرياٍت محددة واستنتاجات نظرية، وُمطالبة الطلبة بحفظها 

ابتة من دون القيام بتحليلها ونقدها وشرح كيفية التوصل إليها، بوصفها حقائَق ث

وكيف يمكن االستفادة منها. وبسبب عدم قدرة الطلبة على إدراِك أهمية المعلومات التي 

ُيفرض عليهم حفُظها عن ظهر قلب، وعدم تدريبهم على طرق اختبارها واالستفادة 

ش، فإن نسبة عالية من الطلبة تترك منها، واتجاه األساتذة إلى فرض آرائهم دون نقا

المدارس ومعاهد التعليم والجامعات قبل التخرج، أو تـتخرج من دون أن تـتعلم شيئًا 

ذا قيمة نوعية. إن نظام التعليم في هذه المرحلة ال يدرب الطلبة على استخدام 

إليه من  عقولهم أو على أساليِب البحث ومهاراته التي تمّكنهم من إيجاد ما قد يحتاجون

معلومات حين يحتاجونها، وإنما يقوم بفرض نظريات عليهم ومطالبتهم باستخدامها 

 كأطر تفكير بغّض النظر عن فهمهم لها وقناعتهم بها.   

إن نظام تعليم يتبع أسلوب تدريس سلطوي من شأنه أن يتسبب في كبت 

زمام المبادرة. ولّما  الطلبة بدال من تشجيعهم على التفكير النقدي واستخدام العقل وأخذ

كان كل ما يطلبه النظام في هذه المرحلة من الطلبة هو حفظ معلومات وحقائق علمية 

مجردة، فإّن متطلبات النجاح تـقـتصر على تفريغ المعلومات على الورق في قاعات 

االمتحان. ولما كان النظام هذا ال يملك حريَة الخروج على النص، فإن المعلومات 

التي يحفظها الطلبة تترسخ في عقولهم بوصفها حقائَق ونظرياٍت علمية  والفرضيات

ها. وعلى الرغم من محدودية قدرات نظم الكثير من لسنوات بعد أن يكون العلُم قد تجاَوَز

التعليم على العطاء في مرحلة الحفظ والتقليد هذه، إال أن عمليات التقليد تجعل 

دة غريبة عنهم، وتخيل أوجه حياة وطرق تفكير الطلبة يتعرفون إلى حقائق علمية جدي

مختلفة عما يسود في مجتمعاتهم، وهذه أمور تأخذهم خطوة نحو األمام، وتساعدهم 

على تطوير نظرتهم قليال للحياة ولغيرهم من الشعوب، وتطوير مواقفهم من العلم 

 والنظريات العلمية بوجه عام. 

قليد ديناميكية الحياة االجتماعية تعكس مناهج التعليم في مرحلِة الحفظ والت

واالقتصادية في مجتمع يمر بمرحلة ما بعد الزراعة التقليدية، وهذه مرحلة تـتصف 

بتغير المظهر دون الجوهر، ما يجعل كل شيء مستورد يبدو غريبًا ولكن جذابًا، وكل فكرة 

يمنة على جديدة تبدو مثيرة ولكن موضع شك. لكن النظام هذا ُيلبي حاجة النخب المه



   
 

مجتمع يمّر بمرحلة التغير المظهري، إذ ُيمّكنها من االدعاء بأنها تسير نحَو الحداثة من 

دون تحديث الفكر أو طرق التفكير، وأن تدعي بأنها تسمح بالتغير فيما تقوُم بفرض 

وجهِة نظر تراثية جامدة على الناس، وتستخدم وسائل تدريس غير تقليدية لتكريس 

 تقادمة بحاجة لتغيير جذري. أفكار قديمة وم

 التفكير النقدي

يتوقف نظام التعليم في هذه المرحلة عن التقليد األعمى لنظم التعليم 

األجنبية ومناهجها، ويتجه نحو اختيار ما يحتاج إليه من أساليب تدريس، وما يناسب 

 ظروَف مجتمعه من مناهَج وموادَّ علمية. وهذا يعني التوجه نحو إخضاع المعارف

العلمية التي يتم استيراُدها لمراجعة مسبقة لتحديد مدى صالحيتها وقدرتها على 

تزويد المجتمع النامي بما يحتاجه من معارف وتقنيات في ضوء مرحلة التطور الحضاري 

التي يمر بها. وهذا من شأنه أن يقود نظام التعليم والقائمين عليه إلى بلورة رؤية 

هدافه وكيفية تطويره. لذلك يبدأ النظام في مساءلة مستقبلية لفلسفة التعليم وأ

الطلبة عن آرائهم فيما يقرؤون، ومساعدتهم على فهم المعلومات والحقائق التي 

يقرؤونها وطرق تحليلها، واختبار مدى تجاوبها مع واقع حياتهم وأهداف مجتمعاتهم. 

وم المناهج بإيضاح وكجزء من تدريب الطلبة على التفكير النقدي والتحليل العلمي، تق

أن من الممكن أن يكون لوجهتي نظر مختلفتين قيمة علمية متساوية وصالحية 

متكافئة، وأن يكون لسؤال واحد أكثر من إجابة صحيحة، وأن لكل مشكلة أكثر من حلٍّ، 

وأن من الخطأ أخذ معلومة أو نظرية على ِعالتها من دون تحليل وتمحيص، وأنه توجد 

لها، لكن ال توجد مشاكل تستعصي على الحل. وهذا يقود بالتدريج مشاكل من الصعب ح

إلى التركيز على العلوم التطبيقية إلى جانِب العلوم النظرية، وإقناع الطلبة بأن المعرفة 

ثروة خاصة ومجتمعية، وأن من الممكن استخدامها في أكثر من مجال الثراء الحياة وتقدم 

 المجتمع وتحقيق السعادة.

ن فلسفة تعليمية تقوم على التفكير النقدي أن تؤدي إلى إعادة إن من شأ

هيكلة نظام التعليم ومؤسساته، وتغيير سلوكيات األساتذة ومواقفهم من العملية 

التعليمية والطلبة. االمر الذي يتسبُب في تطوير طرق تفكير الطلبة، وتعديل مواقفهم 

تمع وثقافته، ما يجعلهم ينظرون من العلم والتعليم، ومن زمالئهم وأساتذتهم والمج

إلى العلم بوصفه أداًة لفهم الحياة والبيئة والعالم المحيط بهم، ووسيلة لتحسين نوعية 

الحياة. وفي ضوء هذه النظرة للعلم والحياة، يصبح من السهل وضع الكثير من األفكار 



   
 

قـيـيمها والقيم والقناعات والتقاليد والعالقات السائدة تحت المجهر، ونقدها وت

بعلمية وواقعية وأمانة كجزء من دراسة مجتمعاتهم مقارنة بغيرها من مجتمعات 

تعيش في مراحل حضارية مختلفة، والتفكير الواعي في قضايا المستقبل وتحدياته، 

 ونشر مفاهيم المسؤولية الشخصية واالجتماعية والحرية بأبعادها اإلنسانية الشاملة.    

م، تبدأ الجامعات في التخلي عن االقـتراض والتقليد، ومع تغير فلسفة التعلي

وتتوجه بداًل من ذلك نحو اختيار ما تحتاج إليه من معارَف علمية، وتكييف ما تختاُره من 

وسائل تعليمية لتناسب ظروف المجتمع واحتياجاته الخاصة. وهذا يقود إلى تقييم مدى 

معرفيًا، ومدى إمكانية تطبيِقها، وما  صالحية النظريات المستوردة قبل اعتماِدها مرجعًا

قد ينبثق عنها من مواقَف ونظم جديدة. إن تقييم النظريات العلمية واألفكار السائدة ال 

يتوقف عند الُمستورد منها فقط، وإنما يشمل أيضًا عناصر الثقافة الشعبية ودورها في 

والتطور االقتصادي حياة الفرد والمجتمع، وما يتعلق منها بتشجيع التحول الثقافي 

وتعطيله. وتقوم الجامعات في العادة بهذا العمل من خالل التفاُعل الخّلاق بين األساتذة 

والطلبة والمجتمع داخل أسوار الجامعة وخارجها. ويعكس التعليم في هذه المرحلة ما 

يعيُشه المجتمع من تطورات وتحوالت في مرحلة التغير السلوكي، وما تمّر به عمليات 

 لتنمية المجتمعية من مخاضات في مرحلة االنتقال من عصر الزراعة إلى عصر الصناعة. ا

 الخلق واالبتكار

بعد أن يكون نظام التعليم قد اجتاز مرحلة التفكير النقدي وتقييم الخيارات 

المتاحة، ينتقل إلى مرحلة تـتصف بالخلق واالبتكار، يقوم الدارسون والباحثون خاللها 

المبادرة والعمل بشكل منهجي على تطوير ما يحتاجه المجتمع من معارَف بأخِذ زمام 

علمية ومعلومات، وإيجاد حلوٍل عملية ِلما يواجهه من مشكالت وتحديات. االمر الذي 

يقود إلى تطوير أهداف العملية التعليمية وتحديث المعارف العلمية باستمرار كي تكون 

المجتمع ومستقبلًه كما تتخيله النخبة الثقافية،  مواكبًة للتطور العالمي وصالحة لحاضر

وترسمه القيادة المجتمعية. ولّما كانت احتياجاُت المجتمعات اإلنسانية تـتباين تبعًا 

إلمكاناتها المادية والبشرية، وخلفياتها الثقافية، وظروف حياتها وما ُيواجهها من 

قوم بتصميم برامجه تحديات وتسعى لتحقيقه من طموحات، فإن نظام التعليم ي

بالشكل الذي ُيمكنه من استغالل اإلمكانات المتاحة، والمساهمة في تحقيق األهداف 

المنشودة. وهذا يوجب تأسيس مراكز أبحاث متخصصة لدراسة مشكالت الواقع وكيفية 

التغلب عليها، والخوض في قضايا المستقبل وتحديد أبعادها المجتمعية والدولية 



   
 

ة. ومع اقتراِب المجتمع من استكمال آخر مراحل التحول الثقافي التي وتبعاتها المحتمل

تسبق الثورة الصناعية، يتسع مجال الحرية أمام النظام التعليمي، ويعترف المجتمع 

بأهميته وأهمية دوره في صنع المستقبل، وقدرته على إيجاد حلول محلية للمشكالت 

 الوطنية، والتحول إلى نظام علمي خّلاق.  

ما أصبح نظام التعليم خالقًا في عمله، ومستقبليًا في نظرته كلما شعر كل

بحاجته لتأسيس برامج خاصة لتدريب طالِب الدراسات العليا على التفكير المتحّرر من 

قيوِد التقاليد واأليديولوجيات، وغرس قيم االلتزام بقضايا المجتمع عامة، وقضايا 

جامعة إلى التحول إلى خليِة نحل ال تتوقف عن الفقراء والضعفاء خاصة. وهذا يقود ال

العمل، ومؤسسة فكرية ال تتردد في نقاش قضية مجتمعية أو علمية، ما يتيح المجال 

لكافة األفكار القديمة والجديدة كي تـتفاعل وتـتحاور بحرية وانفتاح. ومع إدراك 

ا مع تغير الظروف الجامعة أن األفكار تـتقادم مع الزمن، وأن النظريات تفقد صالحيته

الحياتية، تدرك أيضًا أنها بحاجة لتطوير مناهجها باستمرار، وتحديث طرق التدريس 

بشكل متواصل، وتعزيز مكانتها العلمية بين الجامعات العالمية. وبسبب ما يكتسبه 

نظام التعليم في هذه المرحلة من قدرة على الخلق واالبتكار، يتحول إلى واحٍد من أهم 

تحول والتطور المجتمعي التي ُتسهم في وصول المجتمع إلى مرحلِة المؤسسية عوامل ال

 والتغير الفكري. 

 التعليم والمجتمع

إن إتقان العمل فضيلة كبيرة ال يستحوذ عليها إال القلُة من الناس، فإتقان 

العمل َيعكس أواًل معرفة بطبيعة العمل، ويعكس ثانيا إحساسًا بالمسؤولية وُحبًا لما 

وم به اإلنسان من عمل ثالثًا. لكن ضمان النجاح في إتقان أّي عمل مهما كان صغيرًا يق

َيحتاج إلى أمور عدة، يتوقف معظُمها على نظام التعليم والدور الذي يقوُم به في حياِة 

 المجتمع. وفي مقدمة تلك األمور:

 التعليم المناسب  .1
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 المواقف السليمة .3

 المناسبة المؤسسات .4

 النظم المجتمعية المناسبة .5



   
 

 معلومات صحيحة وكافية .6

 اإلرادة على التغيير .7

يعّد الحصول على التعليم والتدريب المناسب من األمور غير المعقدة، ألن بإمكان 

أّي مجتمع تدريب فنيين في داخل الوطن أو خارجه، أو جلب خبراء أجانب عند الحاجة 

للحصول على المعارف والخبرات المطلوبة. كما أن بعض الدول والمنظمات والجامعات 

ين من أبناء الدول الفقيرة للدراسة فيها. أما الحصول األجنـبـيـة تقدم منحًا للمتفوق

على األجهزة والمعدات المناسبة فهي عملية أكثُر صعوبًة وتعقيدًا، ألنها تحتاج إلى 

معدات فنية ومساعدين مؤهلين للقيام بأعمال إنتاجية وخدماتية وبحثية متخصصة. 

سبة احتياجها لموارد مالية ومما يزيد من صعوبة الحصول على األجهزة والُمعدات المنا

قد تكون كبيرة، وبنية تحتية ومؤسسية قد تكون مكلفة ومعّقدة كشبكات الكهرباء 

والطرق ووسائل االتصال، وأيٍد عاملة مؤهلة فنيًا لتشغيل المعدات وصيانتها وتعظيم 

  االستفادة منها.

ى مؤسسات إضافة إلى التعليم المناسب واألدوات المناسبة، يحتاج كل مجتمع إل

كثيرة تغطي كافة مجاالت العمل داخل المجتمع، بمن فيها النشاطات العلمية والبحثية 

والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والصحية وغيرها. كما أن كل مجتمع 

يعيش في عالم اليوم أصبح بحاجة لنظم مجتمعية قادرة على تـنسيق جهود مختلف 

ة في المجتمع، وتوجيهها نحو تحقيق األهداف التنموية المؤسسات والنظم العامل

المنشودة. ولما كانت النظم المجتمعية نتاجًا عصريًا لنظم اإلدارة الحديثة والعلوم 

الرقمية والذكاء االصطناعي، فإن إمكانية خلقها وقيامها بالمهاّم المنوطة بها تحتاج 

ة ووسائل اتصال جيدة، كما أن لتطوير معارَف علمية خاصة وامتالك تكنولوجيا حديث

نجاحها يتوقف على ُقدرة النخبة على رؤية المجتمع بوصفه وحدة واحدة ذات نشاطات 

متنوعة، ولكن مترابطة ال يستقر المجتمع وال يتقدم إال بتكاملها. االمر الذي يوجب 

تطوير نظم مجتمعية تقوم بربط النظم االجتماعية المختلفة مع بعضها بعضًا 

التكامل فيما بينها. من ناحية أخرى، إن القيام باي عمل مع ضمان احتماالت  وتحقيق

نجاح جيدة يوجب توفر المعلومات المتعلقة بالعمل المطلوب القيام به؛ فعلى سبيل 

المثال، يحتاج كل من ينوي تأسيس مصنع أن تكون لديه معلومات عن حجم السوق 

األيدي العاملة المدربة ومستويات األحور وما وعدد المنافسين، ومدى توفر المواد الخام و

 شابه ذلك.



   
 

مع أهمية هذه األشياء جميعا، إال أن التحلي بالمواقف السليمة يعّد القضية 

 األكثر صعوبة وأهمية، ألن اإلنسان الذي ال يتحلى بالمواقف السليمة من العمل والوقت

سند إليه َمْهما كان بسيطًا، والكسب المادي لن يكون بإمكانه إتقان أّي عمل ُي والعلم

وَمْهما كانت معارف الشخص المعني كثيرة. بل أكثر من ذلك، إن من  شبه المستحيل أن 

ينجح شخصل في حياته، حتى وإن توفرت له كل اإلمكانات المادية وغير المادية المطلوبة 

وكان لديه  بالمواقف السليمة من العمل والوقت والحياة وغيره من البشر،إال إذا تحلى 

الوعي الكافي ليدرك ما يعرف وما ال يعرف من أمور الحياة والعلم، ويتصف بالشجاعة 

الكافية ليعترف بحاجته لمعرفة ما ينقصه من خبرات ومعلومات، وأن يعتبر التعلم 

مسيرة إنسانية ال تتوقف عن المسير. اإلنسان الذي يتحلى بالموقف السليم هو شخص 

على أفضل وجٍه ممكن باستخدام ما لديه من إمكانات عقلية ُيصر على أداء عمله 

ومعارَف علمية وخبراٍت عملية ووقت، وما يتوفر له من أدواٍت ومؤسسات ونظم 

مجتمعية ومعلومات، ويقوم بتحديث معلوماته باستمرار. وفي ضوء سيطرة ثقافاٍت 

عات العربية، تقليدية على حياة المجتمعات النامية عامة، بمن فيها كافة المجتم

يصبح دور التعليم مصيريًا في تسليح الفرد بالمواقِف السليمة، وتنمية الوعي لدى 

 المجتمع بضرورِة التغير سعيًا لتحقيق التقدم والنهضة.

إن قدرة التعليم السليم على اإلسهام إيجابًا في التنمية وصواًل إلى تنمية 

ال يعني الحصول على معلومات  ُمستدامة ليس موضع شك، إاّل أن التعليم السليم

ومهارات وشهادات علمية فقط، وإنما يشمل أيضا غرس قيم العمل المنتج وأخالقيات 

احترام الوقت واآلخر وحقوقه. وتشير تجارب التنمية في المجتمعات التي حققت قدرًا 

بكثير  والوقت كان أهمَّوالعلم جيدًا من التقدم إلى أن الموقف اإليجابي من الفكر والعمل 

من التعليم والتأهيل المهني بمفهومه الضيق، لذلك لم يكن ارتفاُع نسبة التعليم وكثرة 

الجامعات في دولٍة مثل األردن كافيًا لتحقيق تـنمية اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية 

أو ثقافية، فيما استطاعت دولل مثل تايالند وفيتنام، رغم تواضع ِنسب التعليم فيها 

 األردن، بدء عمليات تنموية مجتمعية واعدة. مقارنة ب

المواقف سمة ثقافية ترتبط بنظم القيم والتقاليد والمعتقدات الشعبية 

السائدة، بما في ذلك المعتقدات الدينية ونظم التربية في البيت والمدرسة، ما يجعلها 

كيل تؤثر في العالقات االجتماعية واالقتصادية والسياسية في كل مجتمع، وفي تش

شخصيِة كل فرد وعالقته بغيره من البشر والمؤسسات. ولما كان من المفروض أن يعمل 



   
 

نظام التعليم بشكل مستقّل ويتمتع بحرية العمل، فإن مسؤولية تطوير طرق التفكير 

وغرس المواقف السليمة من العمل والوقت والعلم في عقول الطلبة تقع على عاتقه، 

يام بواجبها تجاه القضية هذه بسبب الجهل أو الفقر أو خاصة حين تفشل البيوت في الق

نقص اإلمكانات. إن تسليح النخب القيادية والشبابية بالمواقف السليمة يجعل باإلمكان 

تطوير نظم القيم والتقاليد الشعبية لتتواءم مع العصر، ما يمهِّد الطريق لُحدوث تحوالٍت 

 نهضة وتـنمية مجتمعية شاملة.  اجتماعية وثقافية تقوُد بالحتمية إلى تحقيق

إلى مؤسساٍت عصرية لتلبيِة االحتياجات الشعبية المتزايدة،  تحتاج الدول النامية

وإدارة العمليات التنموية التي يغلب عليها طابع التعقيد والتشعب، ومواجهِة التحديات 

إنتاج المستقبلية التي ال تتوقف عن التكاثر. وفي ضوء دور التعليم االيجابي في 

المعرفة ونشرها في المجتمع، وتـنمية المواقف السليمة وتعميمها بين الناس، فإنَّ 

تطوير المؤسسات التعليمية والتربوية والبحثية ال بد وأن يحظى باألولوية. ولمَّا كان 

المجتمع بأسره يستفيد من حيوية هذه المؤسسات، ويقاِسي في غيابها أو بسبب 

واجب مشاركة النُّخب االجتماعية والثقافية والسياسية تخلفها، فقد أصبح من ال

واالقتصادية والعلمية في عمليات تطوير نظم التعليم، ومساهمة المنظمات الدولية 

 المختصة في توفير الخبرات التي تحتاجها الدول النامية الستكمال تلك العمليات. 

دية جديدة إلى يحتاج كل نشاط يستهدف إقامة مؤسسة اقتصادية أو غير اقتصا

معلومات تصف الوضَع الراهن بدقة، وُتشخص الحالة المطلوب تغييرها بأمانة، وتحدد 

نوعية العمل المطلوب لتحقيق الهدف المنشود وتكاليفه المادية والبشرية. فتاجر 

السيارات مثاًل بحاجة لمعرفة حال السوق بشكل مستمر، والتعرف إلى مصادر السيارات 

التوقعات المستقبلية فيما يتعلق بالطلب والعرض واألسعار العالمية.  البديلة، ومعرفة

وفيما َيتسبب نقص المعلومات أو عدم دقتها في وقوع المعنيين في أخطاء قد تكون 

جسيمة، وتبديد أموال وإضاعة فرص قد ال تعوَّض، فإن من المؤكد أن ُيسهم نقُص 

سسية والمجتمعية على السواء. ولمَّا المعلومات في تقليل ُفرص النجاح الفردية والمؤ

كنا قد أصبحنا نعيش في عصر التواصل عبر الثقافات والمحيطات والقارات والحدود 

السياسية، فقد أصبح من الصعب تطوُر مجتمع بالقدر المطلوب لمعايشِة العصر من 

دون نظم مجتمعية، كما أصبح من األصعب بناء مؤسسات منتجة لديها القدرة على 

جاوب مع استحقاقات العصر من دون أن يتمتع القائمون على إدارتها بالمواقِف الت



   
 

اإليجابية من العمل والوقت والعلم والحياة وغيرهم من الناس، وفي متناول أيديهم ما 

 يحتاجون إليه من معلوماٍت وأدوات ومعارف علمية.  

 دور التعليم

تمع عامة، وفي تشكيل إن أهمية الدور الذي يلعبه التعليم في حياة المج

شخصية األجيال القادمة خاصة يجعله عرضة لتدخل القيادات السياسية والتقليدية 

والدينية في الدول النامية. إذ إن ادراك هؤالء لما يستطيع التعليم أن يفعله في مواقِف 

الشباب وتوجهاتهم ودرجِة وعيهم، يدفع المسؤولين عادة إلى إحكام السيطرة على نظام 

. وطموحاتهم تعليم وتوجيه مناهِجه بما ينَسِجم مع أفكارهم ويتجاوب مع أطماعهمال

وفي ضوء اعتماد نظام التعليم على الدولة، فإن المسؤولين في المدارس والجامعات ال 

َيتوقفون عادًة عن التدخل في النشاطات الطالبية االكاديمية وغير االكاديمية، محاولين 

لحّد من حريتها ونشاطاتها. ويستهدف التدخل ضماَن عدم تحول التأثير في توجهاتها وا

االتحادات الطالبية إلى َخاليا فكرية وِقوى معارضة سياسية تطالب بالتغيير، وترّوج 

لفكرة اإلصالح، وتعمل على توعية الشعب. إن تدخل الدولة يعني قياَمها عمليًا بكبت 

ستهدف مساعدة الطلبة على اكتشاف حريِة الرأي، وتقويض العملية التربوية التي ت

مواهبهم واستخدام عقولهم، وإعداِدهم علميا وعمليا لتولي مسؤوليات القيادة في 

 مجتمعات المستقبل. 

ُتعّد المؤسسات التعليمية أهمَّ الحاضنات التي تؤثر في تفريخ قيادات المستقبل 

ؤسسات في أداء دورها وتشكيل مواقفها وتوجهاتها الفكرية، ما يعني أن نجاح تلك الم

يعزز احتماالت نجاح المجتمع في تحقيق أهدافه. لذلك، إذا فشل التعليم في أداء 

مهمته التعليمية والتربوية، ولم يقم بتدريب الطلبة على طرق التفكير العلمية، ويعجز 

عن إعداد مهنيين وفنيين مؤهلين لتحمل مسؤوليات البناء والنهضة، فإّن محاوالت 

نمية مجتمعية ونهضة لن تـنجح. وكما أشرنا سابقًا، ال يحتاج خريجو تحقيق تـ

لمواقف  أيضا الجامعات إلى معارف علمية ومهارات فنية وبحثية فحسب، وإنما يحتاجون

سليمة تحفزهم على مواصلة التعلم واستثمار ما لديهم من معارَف ومهاراٍت ومواهب في 

ني أن توفيَر التعليم النوعي والتربية خدمة أنفِسهم وخدمة مجتمعاِتهم. وهذا يع

 السليمة لألطفال والشباب هو الضمانة الوحيدة لمستقبل أفضل لجميع فئاِت المجتمع. 



   
 

توفر الجامعة الجيدة للطلبة بيئة مواتية للتعلم وعيش تجربة حياتية مثيرة 

ي يكتشفون من خاللها مواهبهم، ويقيمون عالقات مع زمالء تعيش العمَر كله وتثر

الحياة بأكملها. وفيما يقوم أساتذُة الجامعة بتدريب الطلبة على التفكير العلمي 

والسلوكيات الَحميدة والمواقف اإليجابية، يساعدوهم على شحذ مهاراتهم الفكرية 

والفنية وتنمية مواهبهم بغض النظر عن طبيعتها. أما الجامعة فتقوم من ناحيتها 

ف يواصلون التعلم عبر رحلة الحياة، وكيف بتعليم الطلبة كيف يتعلمون، وكي

يستمتعون بحياتهم الجامعية وعالقات الصداقة التي يكونونها مع زمالئهم وأساتذتهم، 

وكيف يستفيدون من المعارف العلمية التي يحصلون عليها. مع ذلك، ال يمكن للجامعة 

داد للتعلم، أن تقوم بمهاّمها على أكمل وجه ما لم يكن الطلبة أنفُسهم على استع

ولديهم رغبة في الحصول على أكبر قدر من العلم والمعرفة والخبرة؛ األمر الذي يعني أن 

على الطلبة أن يتعاملوا مع العلم بوصفِه هدفًا في حدِّ ذاته، وليس وسيلًة للحصول 

على شهادٍة جامعية. إن الطلبة الذين يتجنبون المشاركة في النشاطاِت األكاديمية وغير 

اديمية، وينشغلون بنشاطات ترفيهية بعيدة عن العلم من المؤكد أن يتركوا األك

الجامعة بعد التخرج من دون تحصيل علمي جيد، وتجربة حياتية ثرية، ما يجعل 

نجاحهم في خوض معترك الحياة بعد الجامعة صعبًا، ومواقفهم من عامة الناس تقوم 

 على السلبية والنظرة الدونية. 

ب مع المعرفة باعتبارها شيئًا يعيش خارج نطاق حياته، فإنه حين يتعامل طال

من الطبيعي أن ال يهتم بذلك الشيء كثيرًا، أو يفكر فيه طوياًل، ألنه يراه أمرًا عابرًا، أو 

شرًا ال بد منه. أما حين يتعامل الطالب مع المعرفة باعتبارها شيئًا يحتاجه في تسيير 

صنع مستقبله، فإن المعرفَة تصبح بالنسبة له شؤون حياته والوصول إلى أهدافه و

جزءًا منه عزيزا عليه. وهذا من شأنه أن يدفع الطالب هذا إلى المحافظة على ما يكسب 

من معرفة، والحرُص على تـنميتها واستخدامها؛ األمر الذي يجعل من الصعب عليه 

ن على أساس أنها نسياُنها. وهذا يعني أن التعامل مع المعرفة في الحالة األولى يكو

وسيلة، فيما يكون التعامل معها في الحالة الثانية باعتبارها هدفًا حيويًا في حدِّ ذاته. 

إن الوسيلة تستوفي شروَط استخدامها عبر حفظ المعلومات دون الشعور بحاجة لفهمها، 

ق ألن المهمَّ في العملية التعليمية في مثل هذه الحالة هو كتابة المعلومات على الور

يوم االمتحان والحصول على شهادة جامعية. ولما كان األستاذ العربي ينتمي لنفس البيئة 

الثقافية والتعليمية التي تركز على الحفظ والتلقين واالجترار، فإن تعامله مع المعارف 

العلمية ال يختلف كثيرًا عن تعامل الطلبة والطالبات القادمين من بيوت يغلب على 



   
 

الجهل، ما يدفعه إلى استخدام أسلوب التلقين بدَل النقد ساطة والبسكانها طابع 

والتحليل. وحين يأتي موعد االمتحان يطلب المدرس من طلبته أن يقرؤوا عليه األشعار 

 واآليات واألمثال واألحداث وتواريخها، وأن يكتبوا المعلومات التي لّقنهم إياها، ال غير. 

إن الطالب الذي يذهب إلى الجامعة وفي رأسه الكثير من األسئلة والتساؤالت، يجد 

نفَسه غير قادر على التوقف عن توجيه المزيد من األسئلة ألساتذته وزمالئه، ألن كل 

جواب على سؤال يثير لديه أسئلة وتساؤالت جديدة تكون في الغالب أكثر عمقًا من 

كلما كثرت األسئلة وتتابعت األجوبة كلما اقترب الناس من األسئلة السابقة. وفي الواقع، 

الحقيقة التي أصبحت في هذا العصر هدفًا متحركًا، كلما اقتربت منه كلما بدا لك كأنه 

يبتعد عنك أكثر. أما الطالب الذي يذهب إلى الجامعة على قناعة بأن لديه كل األجوبة 

ف له سوى تأكيد قناعاته المترسخة التي يحتاج إليها، وأن التحاقه بجامعٍة ال هد

والحصول على شهادة جامعية، فإن قدرته على االقتراب من الحقيقة تكون ضعيفة 

للغاية. إذ كلما واجه مثل هذا الطالب سؤااًل حول قضية ايمانية، فإنه يحاوُل التهرب منه، 

، ويتناقض ألن من شأن السؤال والجواب أن يتحدى قدراته العقلية على التفكير النقدي

كثيرًا أو قلياًل مع حصيلة ما لديه من مفاهيَم غيبية وحكايات تراثية. وهذا من شأنه 

في األحوال العادية أن يدفَع ذلك الطالب إلى االرتماِء في أحضان ما يؤمن به وتربى عليه 

من أفكار عقائدية، وأساطير خرافية، وشعارات غير علمية. وهذه أفكار ومفاهيم 

عارات تميل بطبيعتها إلى تكبيل العقل، وكبت غريزة ُحب االستطالع وحكايات وش

 العلمي لدى الفرد، والحّد من قدرة اإلنسان على التفكير واالبتكار واإلبداع. 

إن على الطلبة أن يدركوا أن هناك حاجة مجتمعية لكل تخصص علمي، وأن هناك 

علم والعمل. األمر الذي يعني مهنيين ناجحين وآخرين فاشلين في كل مجال من مجاالت ال

أن النجاح في الحياة ال يعتمد على نوع التخصص، بل يعتمد على مدى رغبة الطالب في 

الحصول على أفضل ما يمكن من تجربته الجامعية وما ُيَكوِّنه من مواقف تجاه العمل 

وضوع والوقت والحياة وغيره من الناس. فالطلبة الذين ُيحبون ما يدرسون، ويمنحون الم

الذي يتخصصون فيه كل ما لديهم من اهتمام وعنايٍة، من المؤكد أن يحصلوا على تعليم 

جّيد وتجربٍة ثرية ويضمنون ُفرصًا كبيرة للنجاح في الحياة. وهذا يتوقف بدوره على 

استعداد الطلبة لبذل جهودهم الكتشاف مواهبهم وتـنميتها، وإدراك أن العملية 

مستمرة، ال تتوقف عن إغواء الُمعجبين بها والعاشقين التعليمية رحلةل مثيرة و

 للمغامرة.



   
 

ان اتجاه العالقة بين الثروة والمعرفة إلى الترابط والتأثير المتبادل َيجعل من 

الصعب على الفقير الحصول على تعليم جيد، وبالتالي على وظيفٍة تمكنه من تكوين 

السهل على الثري الحصول على  بعض الثروة وتسلق الهرم االجتماعي، فيما تجعل من

تعليم جّيد يؤهله للحصول على فرص عمل عديدة وتكوين المزيد من الثروة. إن نظرة 

سريعة الى عالم اليوم تكِشف لنا بوضوح أنه ال يوجد مجتمع معرفي يعاني من الفقر، 

تمع وال يوجد مجتمعل ثري يعاني من الجهل، كما ال يوجد مجتمعل جاهل غير فقير، وال مج

الجهل، والجهل يعزز الفقر ويكرِّسه في النفوس وعلى  يقود إلىفقير غير جاهل. الفقر 

 األرض، فيما يقود الثراء إلى المزيد من المعرفة التي تتسبب في زيادة ثروة األثرياء.

لى االبتكار ـعلى الرغم من تفاوت قدرات المجتمعات اإلنسانية المختلفة ع   

وهوبين في كل المجتمعات اإلنسانية متقاربة الى حدٍّ كبير، إذ واإلبداع، فإن نسب الم

% من السكان. لكن البيئة الثقافية والعوامَل االجتماعية والسياسية 20تقدر بنحو 

والظروف المعيشية تلعب دورًا كبيرا في تشجيع بعض المجتمعات على اكتشاف مواهِب 

مة المجتمع، وتحرم مجتمعات أخرى أبنائها وبناتها وتـنمية مواهبهم وتوظيفها في خد

من إدراك أهمية المواهب والقدرات الخّلاقة الموجودة لديها. إن العقل اإلنساني يملك 

قدرًة جّبارة على الخلق واالبتكار، لكن هذا العقل هو أسيُر الثقافة المتوارثة، والنظم 

لمعيشية المتحكمة في معطيات الحياة ومساراتها، ومستوى التعليم، والظروف ا

السائدة؛ إذ تشكل الثقافة، بما في ذلك القيم والعادات والتقاليد والعالقات االجتماعية، 

القناة التي يتعامل العقل من خاللها مع الواقع، والوسيلة التي يشرح الواقع حاله من 

 خاللها للعقل. 

وفي اعتقادي، لم تعد الثقافة العربية السائدة اليوم صالحة للتعامل مع 

المعرفه العصرية بإيجابية، وال السماح للعقل بالتواصل مع الواقع بحيادية وعلمية، وال 

التفاعل الخّلاق مع علوم العصر وحقائقه، وال التعايش مع العالم الخارجي على أساس 

تبادل المصالح وتالقح األفكار والثقافات، وال التسامح مع اآلخر والقبول بحق االختالف 

بأريحية، ألن العقل العقائدي وااليماني ال يؤمن بأن حرية والمواقف ر في الرأي والفك

 الفكر والرأي والعبادة والعمل حق من حقوق البشر جميعا. 

إن األمور التي تشغل بال العرب اليوم من قضايا فكرية وفلسفات حياتيٍة وعلوم 

جية ومعارف طبيعية وتطلعاٍت سياسية واقتصادية وأنماط إنتاجية ومنتوجات تكنولو

، أو ردود فعل عربية على منتوجات مادية وعلمية الغيروفنون هي إما من صنع 



   
 

وثقافية أجنبية. كما أن كل ما أنتجه الغرب من معارف وفلسفات وبضائع ونظم إدارية 

وحياتية هي من ُصنع موهوبين وُمبدعين نشأوا في بيئاٍت اجتماعية وثقافية تتصف 

ظل أنظمة حكٍم سياسية داعمة ومشّجعة، ومن خالل نظم  بشيوع الحرية والوعي، وفي

تعليم ومؤسساٍت ِعلمية وبحثية دائمة التطور تحظى بدعم الدولة والمجتمع. وهذا 

، وتحرر الفرد من قيود والجهل الخرافةيعنى أنه دون تحرر العقل المبدع من أسطورة 

وكبت السلطة  لسياسيةالتقاليد وسجن التراث، وتحرر المجتمع من استبداد السلطة ا

سيكون من الصعب سطوع نجم المفكرين والموهوبين والمبدعين العرب، ومن  الدينية

األصعب تحرر اإلنسان وتقدم المجتمع العربي. إن تحرير العقل العربي وتفجير الطاقات 

وانتشال الفقراء من مستنقع الحاجة والجهل لن يتحقق في ظلِّ فيه، والمواهب الكامنة 

يكون  الحفاظ على التراث والتقاليد الالحفاظ على الثقافة والتراث والتقاليد؛ ألن  دعوات

 إال على حساب المعرفة والحرية واإلبداع والتقدم والنهضة.  
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 التعليم وإشكالية األمية 

التاريخية على مدى القرون الثالثة األخيرة إلى أنه لم يكن بإمكان  تشير التجربة

ق مستويات متقدمة من اإلنجاز االقتصادي والعلمي والتكنولوجي، مجتمع أن يحق

وتـنمية سياسية واجتماعية وثقافية من دون أن يكون لديه نظام تعليم متطور 

وخّلاق؛ إذ ال يوجد مجتمع متخلف من النواحي التعليمية والتربوية إال وكان متخلفًا من 

يوجد مجتمع متقدم من النواحي  النواحي االقتصادية والعلمية والثقافية، كما ال

التعليمية والتربوية إال وكان متقدمًا من النواحي االقتصادية والعلمية والثقافية. هناك 

مجتمعاتل تـتمتع بمستوياٍت مرتفعة نسبيًا من التعليم والمعيشة، لكنها تعاني آفات 

ا، وعْجز التخلف بأبعاده المتعددة، وذلك بسبب تخلف نظم التعليم والتربية نفسه

البيئة الثقافية والسياسية عن تـنمية المواقف االيجابية لدى الفرد، وتوفير االستقرار 

وضَمان الحريات العامة. ويمكن القول إن البالَد العربية التي تـتمتع بنسب تعليم 

مرتفعة، مثل األردن ولبنان وفلسطين والكويت وتونس، لديها نظم تعليم وتربية 

تماعية وثقافية أكثر تخلفًا؛ إذ فيما تقوم نظم التعليم في تلك متخلفة، وبيئة اج

الدول بتحويل خريجي المدارس والجامعات إلى متعلمين يعانون "أمية ثقافية"، تقوم 

 البيئة الثقافية واالجتماعية بتحويل الموارد البشرية من ثرَوات كامنة إلى أعباٍء كائنة.

األمية التقليدية، أي أمية القراءة والكتابة،  تأخذ األمية أشكااًل مختلفة من بينها

واألمية الثقافية التي تصف ضعيفي المعرفة بالحقائق العلمية والقضايا السياسية 

والتطورات العالمية، والمواقف السليمة من العمل والوقت والعلم. ومع أن تعلَم القراءة 

األمية الثقافية ال يمكن التغلب والكتابة هو مفتاح التغلب على األمية التقليدية، إال أن 

عليها إال بالتعود على القراءة واالطالع على ما يستجدُّ من كتب ثقافية وعلمية بشكل 

متواصل. وفي حالة عدم التعود على القراءة، وهذا ما يحُصل بالنسبة لمعظم خريجي 

 المدارس والجامعات العربية، فإن األغلبية الساحقة منهم تقع في قفص األمية

الثقافية؛ األمر الذي يقودهم إلى الجهل بحقائق العصر واالبتعاد عن روحه، والفشل في 

الحصول على أدوات التعايش معه. وفي الواقع، ليس باإلمكان إصالُح نظام تعليم 

ابتدائي أو ثانوي من دون رفع مستوى خريجي الجامعات، ألن الجامعات هي النبُع الذي 

ن والُمربين، والجهة األكثر إسهامًا في تدريب أساتذة المدارس ُيغّذي المدارَس بالمعلمي



   
 

 وتأهيلهم لتدريس المواّد العلمية واالجتماعية. 

يقول اينشتاين "إن كل ما يمكن حساُبه باألرقام ال يعني أّن له قيمة، وإّن كل ما 

، لكن له قيمة ال يعني أنه ُيمكن حسابه باألرقام". فأعداُد األميين في العالم كبيرة

قـدراتهم على العمل واإلنتاج ضعيفة، فيما تـتصف أعداد المتعلمين تعليمًا جيدًا 

 بتواضعها، لكن إنجازاتها العلمية ال تـقدر بثمن.

 األمية الثقافية.     

الثقافية ال تسود في أوساِط عامة الناس وخريجي المدارس والجامعات  األمية

فحسب، وإنما تـتفشى أيضا في صفوف كّل فئات المجتمع العربي. فمعظم أساتذة 

المدارس االبتدائية والثانوية، ونسبة كبيرة من أساتذة الجامعات، ومعظم القيادات 

االقتصاد والمال والثقافة واإلعالم التقليدية، وغالبية العاملين في مجال السياسة و

يعانون أمية ثقافية. وإذا كانت األمية التقليدية َتْحرم المصابين بها من نعمة القراءة 

والكتابة والتواصل مع غيرهم من الناس من خالل الكلمِة المكتوبة والمقروءة، وُتضِعُف 

ف قدرة المصابين فرص حصولهم على وظائَف ذات دخل جيد، فإن األمية الثقافية تضع

بها على وعي حقائق العصر، ومتطلبات تجاوز حواجز الفقر والتخلف والتبعية، والتحرر 

 االجتماعية من عقم التقاليد والخرافات، والمطالبة بحقوِقهم في الُحرية والَعدالة

 والمشاركة في العملية السياسية. 

 األمية التقليدية .2.5

األمية التقليدية وبـاءل اجتماعي تعمل جميع الدول، والكثير من المنظمات  

الدولية ومؤسسات المجتمع المدني على تخليص األميين منه، ألن األميين يشكلون ِعبئًا 

على مجتمعاتهم بسبب ضعف قدراتهم اإلنتاجية وتواُضع إمكاناتهم على إعالة أنفِسهم 

ين ثقافيا وعلميا، فإنهم كثيرًا ما يتعرضون لعملياِت وعائالتهم. ونتيجة لتخلف االمي

استغالل وتضليل واحتيال من التجار والساسة وقوى التطرف األيديولوجية. وفي ضوء 

تزايد حاجِة كلِّ المجتمعات للعمَّال المؤهلين ِعلميًا وتـقنيًا وثقافيًا للعمل في 

ن أصبحت أكثر صعوبًة وتكلفة الصناعات والخدمات الحديثة، فإن عمليات تأهيل األميي

من أّي وقت مضى؛ األمر الذي نـتج عنه تراجع فرص حدوث نهضة عربية، و تباطؤ 

 عمليات التنمية، وتخلف معظم العرب عن ركب الحضارة اإلنسانية. 

على الرغم من التقدم الكبير الذي حققته مختلف الدول العربية في مجال 



   
 

ليدية في الدول العربية ما تزال من أعلى النسب في التعليم، إال أن نسبة األمية التق

العالم؛ إذ إن َضعف ميزانيات معظم وزارات التربية والتعليم في بالد العرب، وارتفاع 

معّدالت التزايد السكاني، وتدني نقطة االنطالق بالنسبة للعديد من الدول جعل نسبة 

لى سبيل المثال، فيما تبلغ األمية تبقى مرتفعة مقارنة بغيرها من دول العالم. وع

%، ما 30% من البالغين، تصل في العالم العربي إلى نحو 17نسبة األمية في العالم  نحو 

% من أمّيي العالم أجمع؛ أي نحو ضعف نسبة 10يجعل األميين العرب يشكلون نحو 

ة، العرب إلى سكان العالم. وإذا كانت األمية التقليدية المتفشية في بالد العرب مشكل

فإن األمية الثقافية المتأصلة في بنية المجتمع العربي الثقافية تجسد عاهة 

ُمستدامة. ومع أن أسباب وتبعات األمية التقليدية معروفة، إال أن أسباب وتبعات األمية 

الثقافية ال تزال غير محددة، ألّن المختصين لم يتعرضوا لها بالدراسة والتحليل. وفي 

باَب األمية الثقافية أعمق من أسباب األمية التقليدية، وتبعاُتها الواقع، نعتقد بأن أس

 أخطر بكثير على حياة العرب ومستقبلهم. 

إن كّل الطلبة العرب تقريبًا ال يعرفون كيف ينظمون أفكارهم، وال كيف يوزعون 

أوقاتهم بين التعلم والعمل والترفيه عن النفس. إن تغيير المواقف وتطوير طرق 

مكن إذا قام نظام التربية والتعليم بتدريب الطلبة على استخدام عقولهم، التفكير م

وليس حّثهم على تغيير قناعاتهم، فتغييُر القناعات يتبع تنمية القدرات على التفكير 

والتحليل النقدي وحب المعرفة وتجاوز المحاذير الثقافية. ويمكن القول بوجه عام أن 

ت الدراسة سعيًا لكْسب المزيد من المعرفة العلمية، الطالب العربي ال يقرأ خالل سنوا

وإنما من أجل الُحصول على ما يكفي من المعلومات الجتياز االمتحاناِت المقررة، والحصول 

على شهاداِت التخرج، ما يجعل من الصعب عليه أن ينظر إلى القراءة بوصِفها وسيلًة 

تع بها من شأنه أن يساعد على معرفية ومصدَر متعة. إن التعود على القراءة والتم

إقناع الطلبة بضرورة تغيير مواقفهم وبعض قناعاتهم أمام الحقائق العلمية، والتخلي 

عن التقاليد واألفكار المكبلة للعقول، كما أن من شأن التعود على القراءة تطوير قيم 

لق ماليين الطلبة، وخلُق صناعة جديدة تقوم على التأليِف والطباعة والنشر بإمكانها خ

الوظائف. من ناحية أخرى، على نظام التعليم العربي أن يدرك أن تدريب الطلبة على 

 استخدام طرق البحث العلمي يبدأ في رياض األطفال وليس في المدارس أو الجامعات.

وفيما يلي نقدم مبادرة تستهدف تحقيق أربعة أهداف رئيسية، من بينها محو 

 االمية الثقافية:



   
 

يد طلبة المدارس والجامعات على القراءة واالطالع على آراء فكرية ونظريات أواًل، تعو

فلسفية وحقائق علمية وتقاليَد مختلفة عن السائد والمتداول في مجتمعاتهم، ُتسهم 

 التي تجاوزها الزمن. والقيم في تحريرهم من قيود األفكار القديمة والتقاليد البالية

ى االنتقال من مرحلة الحفظ والتقليد إلى مرحلة النقد ثانيًا، مساعدة نظام التعليم عل

 والتحليل. 

ثالثًا، إحداث تحوالت ثقافية واجتماعية واسعة في المجتمع تشمل طرق التفكير 

 والمواقف.

رابعًا، خلق صناعة جديدة وماليين الوظائف تقوم على الكتابة والتأليف والطباعة ونشر 

 المعرفة. 

لقيم والمواقف والقناعات المنبثقة عن التراث، واهمال إن التمسك بالقديم من ا

فيما الجديد من األفكار والعلوم والفنون يتسبب في اغالق عقول معظم الشباب العربي، 

يحرمهم من ادراك حقائق العصر والتعرف على روحه التواقة للحرية؛ وهذا من شأنه أن 

يات التراث وعقم األيديولوجيات، ُيحوِّل ُعقولهم إلى سلة مهمالت لزيف التاريخ وُنفا

ويجعلها مرتعًا ِخصبًا للفكر التآمري واإلشاعات العدمية والتطرف. وتدعو المبادرة 

المقترحة إلى جعل القراءة، أْي قراءة كتب خارجة عن المواد الدراسية جزءًا من المقرَّرات 

 الرسمية، وبالتحديد تـنص المبادرة على ما يلي:

( قراءة كتابين كل 6-3ذ المدرسة االبتدائية )الصفوف أن يكون على تالمي .1

عطلة صيفية، على أن يقوم التلميذ بتلخيص كلِّ كتاب وتقديمه لمربي 

الصف في بداية السنة الدراسية التالية. وتقوم لجنة وطنيةل مؤلفة من أساتذة 

ومربين ومثقفين بتحديد خمسة كتب مختلفة لكل صف من الصفوف 

خمسة مجاالت علمية وأدبية وثقافية متنوعة، وُيترك  االبتدائية، تغطي

 اختيار اثنين منها. وذويه للطالب

( قراءة ثالثة كتب كل 4-7أن يكون على تالميذ المدرسة اإلعدادية )الصفوف  .2

عطلة صيفية، على أن يقوم التلميذ بتلخيص النقاط الرئيسية، وتحديد 

مربي الصف في بدايِة السنة الدُّروس التي تعلمها من كل كتاب، وتقديمها ل

الدراسية التالية، وتقوم لجنة وطنية بتحديد ثمانية كتب لكل صف من 

الصفوف اإلعدادية، ليختار التلميذ ما يناسبه منها، على أن تكون الكتب أكثر 



   
 

 تـنوعًا وعمقًا من الكتب المقررة على تالميِذ المدارس االبتدائية.

( قراءة أربعة كتب على األقل 12-10)الصفوف أن يكون على طالب الثانوية  .3

كل عطلة صيفية مع القيام بتلخيِصها وتحليلها ونقدها فكريًا وعلميًا وأدبيًا، 

وتقديم تقرير عنها لمدير المدرسة في بداية السنة الدراسية التالية، وتقوم 

لجنة وطنية أكثر تـنوعًا من غيرها، تشمل علماء ورجاَل أعمال وشعراء 

يين بتحديد عشرة كتب لكل صف، بحيث تكون تلك الكتب أكثَر ُعمقًا من وروائ

الكتب المقررة على تالميِذ المدارس اإلعدادية، وتغطي موضوعات اقتصادية 

وفلسفية وعلمية، يختار الطالب ما يناسبه منها. إلى جانب ذلك، يكون على 

أسبوع كل  طالب المرحلة الثانوية أن يعمل في نشاط يخُدم المجتمع لمدة

فصل دراسي، كأن يخدم مرضى وعَجزًة في مستشفيات ومصحات غيِر ربحية، أو 

يساعد فالحين على زراعة األرض وقطف الثمار، أو يخدم في مؤسسات تعمل 

في مجال محو األمية أو ِحماية البيئة، أو ما شابَه ذلك من أعماٍل خيرية 

 وإنسانية.

م، وال يتكرر استخدام أي كتاب قبل مرور أن يتم تغيير الكتب المعتمدة كلَّ عا .4

خمسة أعوام على األقل، وذلك لثالثة أسباب هي: الحيلولة دون قيام طفل أو 

طالب باستعارة تقرير قّدمه أخ أو صديق في عام سابق؛ وفتح المجال أمام 

الطلبة لالطالع على أكبر قدر ممكن من األفكار المتنوعة؛ وإتاحة الفرصة آلالِف 

ن والعلماء واألدباء والمؤرخين ورجال األعمال والسياسة والدين إليصال المفكري

 تجارِبهم وآرائهم لألجيال القادمة من األطفال والشباب.

كلَّ فصل كتابين على األقل  كلٌّ منهم قرأيأن  طلبة الجامعاتأن يكون على  .5

وكتابة تقرير نقدي عن كل كتاب  اتهمدراسي ال عالقة لهما بمجال تخصص

، ويقوم األستاذ هذا بتحديد موعد لمناقشة التقرير في ُيقدم لألستاذ المشرف

حصٍة من الِحصص الدراسية. ويكون لكل طالب وطالبة حرية اختيار الكتب التي 

يقرؤها على أن ال تكون من بين الكتب المقترحة على طالب المدارس الثانوية 

ن يعمل في خدمة المجتمع واإلعدادية. إلى جانب ذلك، يكون على كّل طالب أ

مدة أسبوع  كل فصل دراسي، وأسبوعين خالل العطلة الصيفية، وإجراء بحث 

ميداني على موضوع ذي عالقة بتخصصه، وتقديم تقرير يشمل النتائج التي 

توصل إليها، تـتم مناقشته من ِقـَبل الزمالء واألساتذة المعنيين وذلك كجزءل 

 من متطلبات التخرج.



   
 

ة من ناحيتها بإجراء مسابقة للقراءة كل عام بين طلبة المدارس تقوم الدول .6

المتوسطة والثانوية، ومنح المتفوقين مكافآت مالية، ورحالٍت دراسية 

 والشركات استكشافية لدول عربية أو أجنبية، مع تشجيع المؤسساِت المالية

ت تمويل المسابقاو المشاركة في عمليات التحكيم الصناعية والتجارية على

 والجوائز.

يحقق قفزة هائلة إن تطبيق هذه المبادرة في كافة الدول العربية من شأنه أن 

مليون كتاب في السنة األولى وحدها، وتمكين  600سوق الكتاب العربي، قد تتجاوز في 

% سنويًا ولعشرات السنين القادمة. ويعود 10هذا السوق من النمو بمعدل ال يقل عن 

في سوق الكتاب إلى عدة أسباب منها: نمّو السكان المطرد، وتعويد  النمو السنوي المرتفع

الطلبة على القراءة منذ الصِّغر، وانتقال عدوى القراءة لغيرهم من البالغين. إذ إن تعويد 

% منهم على القراءة، 5الصغار على القراءة من شأنه أن يؤدي إلى إدمان ما ال يقل عن 

ض اآلباء واألمهات إلى القراءة كي يساعدوا أبناءهم وتشجيع ــ وأحيانًا اضطرارــ بع

وبناتهم ويتابعوا ما يقرأونه عن كثب، ما يقود إلى تحويل العديد من اآلباء واالمهات إلى 

قرَّاء مواظبين. ومع النمّو المتواصل في سوق الكتاب سيكون باإلمكان تـنشيط صناعة 

السنة األولى، على افتراض أن  ألف وظيفة جديدة في 400الكتب العربية وخلق نحو 

نسخة تخلق بشكل مباشر وغير مباشر وظيفة واحدة.  1500كتابة وإنتاج وتسويق كل 

وهذا يعني أنه من الممكن خلق نحو عشرة ماليين وظيفة على مدى السنوات العشر 

ن التالية. ومن ميزات هذه المبادرة أنها لن تكلف الدولة فلسًا واحدًا. كل ما هو مطلوب م

الدولة هو اتخاذ قرار بجعل القراءة الهادفة مقررا دراسيًا أساسيًا كغيره من المقررات 

 الدراسية اإللزامية.

 أمَّا فيما يتعلق بالجامعة، فإنَّ المبادرة تدعو إلى ما يلي: 

أن يكون على كل أستاذ جامعي أن يختار ثالثة مراجع أساسية على األقل، أو  .1

لكل مادة يقوم بتدريِسها من مواّد العلوم  كتابين وعدة أبحاث علمية

 االجتماعية واإلنسانية واإلدارية.

أن تقوم الجامعة بتحويل كافة الخدمات فيها من مطاعم ومواصالت وأمن،  .2

وعناية بالحدائق، وتـنظيف المكاتب والشوارع واألماكن العامة، وتصنيف 

اري واألجهزة الكتب وخدمة المكتبات، وصيانة المباني والمعدات والمج

االلكترونية وغيرها إلى شركاٍت جامعية يديرها الطلبة، وتستخدم ُعمَّااًل 



   
 

آخرين  تـنتقل اإلدارة والوظائف إلى طلبةوموظفين من الطلبة فقط، على أن 

كلما تخرج جيل من المديرين والعاملين. وهذا من شأنه تخريج آالف الطلبة 

ة العمل، ويدركون أن كل عمل بما في في كل دولة عربية سنويًا ُيقّدرون قيم

ذلك العمل اليدوي، يخدم المجتمع ويعود على صاحبه بالنفع المادي 

والسعادة، ويساعده على تكوين صداقات جديدة، واكتساب مهارات عملية، أي 

تخريج شباب وشابات لديهم القدرة على التواصل مع مجتمعاتهم، ويملكون 

مشاريع صناعية وخدمية جديدة في بالدهم، خبرة فنية وإدارية كافية لبدء 

ميين األميين وأنصاف األتخلق فرَص عمل إضافية لطالبي العمل من 

جامعيين. فالجامعة، خاصة الكبيرة منها تمثل مجتمعا قائما بذاته، يكون الو

في العادة أكبر من عدة قرى؛ األمر الذي يجعلها بحاجة لكل ما تحتاجه مدينة 

 دمات.متوسطة الحجم من خ

 منح جائزة تقديرية ألفضل مشروع كّل فصل دراسي، ولكافة العاملين فيه. .3

حظر التدخين والمشروبات الكحولية على الطلبة واألساتذة والموظفين داخل  .4

حرم الجامعة، وفي المساكن التابعة لها في جميع األوقات، وفرض ُعقوبات 

 مالية على المخالفين.

دوالر عن كل  100بايداع ما يعادل  في كل دولة قيام كل كلية جامعية وجامعة .5

طالب يدرس فيها في صندوق خاص ُيطلق عليه اسم "مؤسسة البحث العلمي 

والترجمة". وتقوم الدولة بدورها بمضاعفة ذلك المبلغ واعتماده ميزانيًة 

سنوية للمؤسسة المعنية. ويشرف على إدارة هذه المؤسسة مجلُس أمناء من 

ساتذة متقاعدين، ومفكرين ورجال مال وأعمال يتم اختياُرهم رؤساء جامعات وأ

على أساس الكفاءة والنزاهة واالهتمام بالدراسات المستقبلية، وتعتمد 

المؤسسة نظامًا يفتح المجال لكّل الباحثين والمبدعين من داخل الجامعات 

وخارجها للتنافس على ما تقدمه من منح. وفيما تقوم المؤسسة هذه 

لشركات والبنوك واألثرياء على الدخول شركاَء في تمويل بعض بتشجيع ا

( كتاب في السنة، 1500الدراسات واألعمال الفنية، تلتزم بنشر ما ال يقل عن )

 مترجم عن لغات أجنبية. ثلثها

إلى جانب ما تقدم، تقترح المبادرة قيام كل مدرسة ثانوية وكلية وجامعة 

بتخصيص يوم في السنة يطلق عليه اسم )يوم المجتمع(، يقوم الطلبة خالله بزيارة 



   
 

أحِد األحياء الفقيرة أو القرى أو الغابات أو الحدائق العامة، ليقوموا، كلٌّ حسب خبراته 

الح بيوتهم، وما لديهم من أجهزٍة كهربائية وإمكاناته، بمساعدة الناس في إص

والكـترونية بحاجة الصالح، وِدهان األبواب والنوافذ، وتنظيف الشوارع والحدائق، وذلك 

بالتنسيق مع الجهات الُمختصة وبالتعاون مع الشركات والجمعيات المهتمة بخدمة 

تعلق بالتعليم المجتمع، على أن ال يقّدم الطلبة مساعداٍت مادية للناس سوى ما ي

 والقراءة من كـتب وأجهزة كمبيوتر قديمة وطابعات وتلفونات وما شابه ذلك.

 اإلدارة المدرسية

تهدف هذه المبادرة إلى إعداد جيل جديد من المعّلمين المؤهلين علميًا وفنيًا 

وثقافيًا وتربويًا إلدارة المدارس بكل مراحلها ومهامها، بما في ذلك الجوانب المالية 

لنشاطات الرياضية. إن ضمان ُحسن سير العمل في المدارس العربية على أسس وا

ِعلمية، وتعويد الطلبة واألساتذة على أسس اإلدارة السليمة يوجب إقامة كليٍة متخصصة 

لهذا الغرض. وضمن هذا اإلطار، نـقـترح إقامة كلية جامعية تمنح درجة الماجستير 

هارات اإلدارة والقيادة والعالقات العامة لدى في إدارة المدارس، وتـقوم بتطوير م

الخريجين، وتأهيلهم للتعامل مع الطلبة وذويهم بشكل إيجابي ُيسهم في حل مشكالتهم 

واكتشاف مواهبهم وما لديهم من قدرات خالقة، ومساعدتهم على تنميتها. ومن أجل 

 ية:  تحقيق هذه األهداف، تـتولى الكلية المعنّية القيام بالمهام التال

تدريب مدرسين مؤهلين علميًا وعمليًا من الحاصلين على شهاداٍت جامعية  .1

على أمور اإلدارة المدرسية، على أن يملك طلبة الكلية هذه مهاراٍت قيادية 

وصفاٍت أخالقية تحددها قواعد القبول، وأن يكون لديهم ِخبرة في التدريس ال 

 تقل عن خمس سنوات.

خدم التكنولوجيا الحديثة في إدارة المدارس تطوير نظام إدارة عصري يست .2

وِحفظ السجالت والمعلومات التي يحتاجها الخريجون لتقديم طلبات القبول 

للجامعات وطلبات العمل، وذلك إلى جانب نظام الكتروني للتواصل بين األساتذة 

 والطلبة وأولياء أمورهم.

االبتدائي والثانوي تحديث المناهج الدراسية بالنسبة لمختلف مراحل التعليم  .3

 بشكل متواصل.

تقييم أداء المدارس في ضوء ما تـنتـجه من خريجين، باالعتماد على المعايير  .4



   
 

المستخدمة في الدول األكثر تقدُّمًا في مجاالت التربية والتعليم بعد أقلمتها 

 لتناِسَب الواقَع العربي. 

يب األساتذة على تطوير أساليب التدريس بشكل عام، وتقديم دورات خاصة لتدر .5

تدريس المواد المختلفة، خاصة العلمية منها، ومساعدتهم على تحديِث 

 معلوماتهم.

متابعة التطورات العالمية في مجال طرق التدريس واإلدارة والمناهج الدراسية  .6

 والوسائل التعليمية، والعمل على أقلمتها وتطبيقها في المدارس العربية.

ق التدريس بشكل يضمُن اكتشاف مواهب الطلبة هيكلة المناهج الدراسية وطر .7

وتـنميتها وتطويرها، وتشجيع أصحاب المواهب الخاصة، وتعويد الطلبة على 

 وتنظيم ما لديهم من وقت.وأخذ زمام المبادرة، القراءة والتفكير النقدي، 

وهنا نود أن نلفت االنتباه إلى أن كل طالب يملك موهبة أو أكثر، لكن المواهب 

في طبيعتها وُعمقها ومجاالت تطبيقها؛ وتنقسم المواهُب التي تغطي أهم تختلف 

المجاالت ذات الصلة بحياة اإلنسان إلى مواهب ِحفظية تمنح أصحاَبها قدرًة غير عادية 

حفِظ الكثير من الَقصص والطرائف والمعلومات؛ ومواهب تحليلية تمنح أصحاَبها  على

من الظواهر وتحليل المعلومات والواقع والتوصل قدرًة غير عادية على مالحظة الغريب 

الستنتاجات غير مألوفٍة؛ ومواهب خّلاقة تمنح أصحابها قدرًة غير عادية على خلق أشياء 

مختلفة ونظريات علمية متطورة؛ ومواهب اجتماعية تمنح أصحابها قدرة غير عادية 

؛ ومواهب عملية على التواصل مع الغير من الناس بسهولة وبناء عالقات ثقة معهم

تمنح أصحابها قدرة غير عادية على حل المشكالت المستعصية ومتابعتها ضمن األطر 

الثقافية والقانونية السائدة؛ ومواهب ِخطابية يتصف أصحاُبها بحضور ممّيز في 

التجمعات الشعبية وقدرة على مخاطبة الجماهير والتأثير في مواقفها وقناعاتها؛ 

اُبها بقدراٍت غير عادية على إثراء ثقافة المجتمع وحياة ومواهب فنية يتصف أصح

الناس؛ ومواهب رياضية يتصف أصحاُبها بقدرات غير عادية على ممارسة الرياضة 

والتنافس في المسابقات الوطنية والدولية؛ ومواهب أكروباتية يتصف أصحابها بقدرات 

خيلية يتصف أصحابها غير عادية على خفة اليد والحركة وسرعة البديهة؛ ومواهب ت

بقدرات غير عادية على تخيل الماضي والمستقبل والتعبير عما يقلق عامة الناس 

ُتمكنهم من كتابة القصص والروايات؛ ومواهب قيادية يتصف أصحاُبها بقدرة غير عادية 

على كْسب احترام غيرهم من الناس وثقـتهم وقيادتهم نحو القيام بأعمال مشتركة، 



   
 

 واهب. وغير ذلك من م

وفي الغالب ال تـقـتصر مواهب شخص على مجال واحد فقط، إذ كثيرًا ما يكون 

لدى الموهوب أكثر من موهبة؛ األمر الذي يجعله قادرا على اإلبداع والتميز في أكثر من 

مجال، فمعظُم الشعراء مثاًل لديهم قدرات روائية، ومن النادر أن يكون هناك ملّحن ناجح 

قية على األقل، ومن المتعذر أن ال يتقن مفكر فنون الكتابة ال يتقن استخدام آلة موسي

الخّلاقة. إن تـنوع المواهب، واعتماَد كل مجتمع على الموهوبين من أبنائه لتشييد 

صْرح حضارته ُيحّتم إعادة تصميم المناهج الدراسية وأساليب التدريس والوسائل 

يجعل باإلمكان اكتشاف ما  التعليمية والتربوية داخل صفوف الدراسة وخارجها بشكل

وتراكم المعارف لدى الطلبة من مواهب، واستثمارها في تطوير الثقافة، وتقدم الحضارة، 

 وتحرير الفرد من ظلم الفقر والحاجة والكبت والتقاليد التي عفى عليها الزمن.العلمية، 

إن حاجة العالم العربي لخريجي هذه الكلية كبيرة للغاية، وذلك بسبب عدم 

هتمام العرب بهذا المجال في الماضي، ونتيجة العتقادهم بأن الخبرة التعليمية تشكل ا

 2018بحد ذاتها خبرة إدارية. وعلى سبيل المثال، بلغ عدد المدارس في األردن في عام 

آالف مدير ومساعد مدير. وعلى افتراض  15مدرسة، وهذا يجعلها بحاجة إلى   7300نحو 

إلحالل مديرين ونواب مديرين مؤهلين محل المديرين  وضع خطة لمدة عشر سنوات

% من المديرين يتقاعدون، أو يتركون وظائفهم لسبب أو 10ونوابهم الحاليين، وأن نحو 

شخص سنويًا،  1500آلخر كل عام، فان الحاجة للمديرين المؤهلين تكون في المعدل نحو 

ريجي مثل هذه الكلية فهي في وألمد غير محدود. أما بالنسبة لحاجة البالد العربية لخ

% على األقل كل عام، وألمد غير محدود 5ألف شخص سنويًا، تتزايد بمعدل  65حدود 

 أيضًا.

إن اإلدارة المدرسية الجيدة هي اإلدارة القادرة على إدارة شؤون الطلبة والمدرسين، 

مية وإقامة عالقات ثقة ومحبة متبادلة فيما بينهم، والقيام بنشاطات غير أكادي

لمساعدة الطلبة على تـنظيم أوقاتهم وأفكارهم وشْحِذ مهاراِتهم واكتشاف مواهبهم 

وتطويرها، وتعويدهم على القراءة والبحث العلمي والعمل الجماعي، والتمتع بأوقات 

الفراغ، وااللتزام بخدمِة المجتمع وحمايِة البيئة والعناية بها. وهذه أمورل ال تعيرها 

 بية والتعليم العربية أي أهمية في الوقت الراهن. المدارس ونظم التر

ليس من السهل تقديُر االحتياجات الِعلمية والمالية إلقامة الكلية المقترحة، ألن 



   
 

الَعملية ستبدأ من الصفر، ولعدم وجود كلية مشابهة يمكن المقارنة بها. مع ذلك، 

مليون  10ال تزيد على  نعتقد أن من الممكن إقامة الكلية بمبالغ متواضعة نسبيًا قد

دوالر. وعلى افتراض أن الكلية ستقوم بإنشاء فروع لها لتغطية كل المدن العربية 

سنوات، فإن االستثمارات اإلضافية المطلوبة قد تكون في حدود  10الرئيسية على مدى 

ماليين دوالر سنويًا. ويعود السبب في تواضع التكاليف المتوقعة لمشروع ضخم  3-4

 ، ونظام الدراسة غير التقليدي فيها. لكيفية عمل الكلية ى تخيُّلناكهذا إل

تـقترح المبادرة أن تتم الدراسة في الكلية خالل أيام العطل األسبوعية، وأن 

ينتظم الطالب في مادة واحدة فقط، ولمدة ثالثة أسابيع متـتالية، ينتقل بعدها إلى 

قضيها الطالب حين يكون دوامه يوم عمل مادٍة جديدة. إن عدد الساعات الدراسية التي ي

كامل، ولمدة يومين كل أسبوع على مدى ثالثة أسابيع متتالية، يساوي عدد الساعات 

التي يقضيها الطالب العادي في الجامعات لفصل دراسي كامل. إن هذا النظام يعطي 

أستاذ في الطالب فرصة التركيز على المواّد الدراسية، ويسمح له باالستمرار في عمله ك

المدرسة التي يعمل فيها، ويساعده على اختبار مدى فاعلية مهاراتِه المكتسبة أواًل بأول، 

وتبادل المعارف مع ُزمالئه وعرض ما َيتوصلون إليه من نتائج على أساتذِتهم لتقييمها. 

كما تقترح المبادرة اختياَر بعض المدارس الجيدة في كل مدينة لتكون فرعًا للكلية، 

يد تلك المدارس بما تحتاج إليه من وسائل تعليمية حديثة، واستخدامها لتدريب وتزو

طالب الكلية على فنون اإلدارة والقيادة والتواصل، ألن كل مادة دراسية تتكون من جزأين، 

أحدهما نظري، واآلخر عملي. كما تقترح المبادرة برنامجين آخرين للدراسة، أحدهما 

تخصيص معظم أشهر الصيف للدراسة، وآخر مسائي  صيفي لمن يستطيع من الطلبة

 لمن لديه التزامات عائلية وتدريسية وغير ذلك.

إلى جانب هذا األمر، تـقـترح المبادرة إقامة العقل المفّكر والمدّبر لهذه الكلية 

في بلد عربي يسمح للباحثين بحرية البحث وإبداء الرأي والتنقل، بعيدًا عن الحساسيات 

أليديولوجية وتعقيدات البيروقراطية التقليدية. ويقوم العقل المفّكر هذا السياسية وا

)المركز( بالعمل الدؤوب على تطوير نظام إدارٍة مدرسية حديث يلبي احتياجات عالم عربي 

يعاني ويالت التخلف واالمية الثقافية، وتحديد ما تتطلبه عملية تطبيق النظام من 

بشرية وفنية وتكاليف مالية وتسهيالت وترتيبات معدات وأنظمة معلوماتية وكوادر 

حكومية وقوانين جديدة. كما يقوم أيضًا بأداء المهام التي تم تحديدها وتوضيحها في 

بداية هذه المبادرة. أما تكاليف إدارة الكلية فيمكن تغطيتها بفرض رسوم دراسية 

الطالب ووزارة دوالر في السنة، يتم دفعها مناصفة بين  3000متواضعة، في حدود 



   
 

التربية والتعليم في دولته، مع حث مختلف المؤسسات الخيرية والشركات على توفير 

 ِمنح للدارسين في الكلية.

وبعد أن تستكمل الكلية احتياجاتها من العقول الخّلاقة والباحثين واألساتذة، 

وتحديثها وتقوم بتطوير نظام إدارة مدرسية حديث، وتقييم المناهج الدراسية العربية 

وإعادة هيكلتها، ووضع برنامج لتدريب المدرسين على أساليب التدريس الحديثة، 

تـنتـقل الكلية إلى المرحلة التالية من عملها. وتبدأ المرحلة هذه بقيام الكلية بفتح 

أبوابها لقبول أول دفعة من الطلبة، وتـنـتـقل بعدها مباشرة إلى إقامة فروع لها في 

بيرة في الدول العربية، مع إعطاء األولية للدول األكثر استعدادًا لتطبيق مختلف المدن الك

نظم اإلدارة المقترح وطرق التدريس والمناهج الدراسية الجديدة. ومن الطبيعي أن تقيم 

الكلية مراكز أبحاث صغيرة في كل دولة عربية بالتعاون مع المسؤولين فيها، إلدخال ما 

وأنظمة اإلدارة من تعديالت تـتطلبها الظروُف الوطنية  قد تحتاجه المناهج الدراسية

واالحتياجات المحلية، فيما تقوم تلك المراكز بإعداِد تقارير دورية عن تجاربها وإمداِد 

 المركز بما يتجمع لديها من معلومات. 

ولّما كانت أوقات الدراسة بالنسبة لطلبة الكلية هي العطالت األسبوعية 

لمسائية، فإن قاعات التدريس ال بد وأن تكون بالقرب من تجمعات والصيفية والفترة ا

الطالب، أي في أماكن ال تبُعد كثيرًا عن أماكن سكنهم وعملهم. وهذا يعني اعتماد قاعات 

تدريس في المدن الرئيسية، وفي المراكز الريفية التي تخدم مجموعات من القرى. وفيما 

دية في مدارَس قائمة، يمكن أيضًا إقامة مباٍن يمكُن البدء باستخدام قاعاِت دراسة عا

خاصة، واستئجار قاعات مؤقتة في مؤسسات عامة. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون 

الدراسة النظرية خالل العطل الصيفية والفترات المسائية، فيما تكون الدراسة العملية 

نة في التفكير خالل السنة الدراسية. وهذا يعني أنه ال بد من اعتماد مبدأ المرو

والتخطيط والتنفيذ؛ فالمرونة تعكس انفتاح العقل وتحرره وايمانه بالعلم والتطور 

 واالبداع.  

 

 

 

 



   
 

6 

 مالحظات ختامية

فيما كانت دول الغرب الصناعية تمر بمرحلة نمو اقتصادي وتقدم علمي وتنوع 

ثقافي ُمدهش خالل فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، كانت الدول العربية تمر 

بمرحلة االستقالل الوطني وبناء مؤسسات الدولة. وبسبب تخلف الدول العربية اقتصاديًا 

بي، فإن الطبقة الوسطى فيها لم تستطع أن تنمو وعلميًا وتكنولوجيًا وفقرها النس

بالقدر الكافي لالستحواذ على ثقة بالنفس والقيام بدور فاعل في حياة المجتمع. وتعود 

أسباب فشل المجتمعات العربية في بلورة طبقة وسطى فاعلة اقتصاديا وسياسيا 

الحريات السياسية، وثقافيا لعوامل عدة، أهمها: محدودية النشاطات االقتصادية، وغياب 

ومحدودية الحريات االجتماعية والفكرية، وخضوع االقتصاد للسياسة، واستيالء العسكر 

على الحكم في أغلبية البالد، وسيطرة بيروقراطية على إدارة الحكم اتصفت عمومًا 

 بالجهل والفساد.  

ى من ناحية أخرى، أدى ضعف القاعدة اإلنتاجية ونمو النزعة االستهالكية عل

حسابها إلى حصر أهم النشاطات االقتصادية في النشاط التجاري القائم أساسًا على 

االستيراد والتصدير والوكاالت التجارية والعموالت. وبسبب عالقة هذا النشاط بدول 

وشركات أجنبية ارتبطت في الذاكرة الجماعية للشعوب العربية باالستعمار والظلم، فإن 

اس باالنتماء للوطن والثقة بالنفس لتشكيل طبقة اجتماعية فئة التجار افتقدت اإلحس

ذات مصالح مشروعة. وهذا قاد تلك الفئة إلى التركيز على الربح السريع وليس االستثمار 

بعيد المدى، والتنافس فيما بينها للحصول على أفضل الوكاالت التجارية خدمة لمصالح 

 األجنبية التي يمثلها التجار. ذاتية، تفضي بالضرورة إلى خدمة مصالح الشركات

في المقابل، جاء طرح شعار االستقالل االقتصادي في العالم العربي، وإتباع نظام 

المركزية في التخطيط اإلنمائي، وسيطرة الدولة على أهم النشاطات اإلنتاجية ليحول دون 

ا للتعبير نمو طبقة وسطى، الن االقتصاد هو البيئة الطبيعية لنمو تلك الطبقة، وأداته

عن ذاتها وفرض وجودها. إن معايشتنا لتطور المجتمعات اإلنسانية عبر التاريخ تقودنا 

إلى االعتقاد بأن المجتمع الصناعي كان المجتمع الوحيد الذي أفرز طبقة وسطى فاعلة. 

فالمجتمع القبلي يتكون من طبقة واحدة، والمجتمع الزراعي يتكون من طبقتين، 

يسير نحو تشكيالت اجتماعية ثقافية مختلفة تمامًا، ما يجعل والمجتمع المعرفي 



   
 

الطبقة الوسطى ظاهرة استثنائية من الصعب االحتفاظ بها أو االعتماد على استمرار 

. كما جاء ايضاحه سابقا وجودها في أي مجتمع، إال إذا تم تغيير النظم االقتصادية الحالية

ي حجم الدولة العربية ونشاطاتها في مجال في المقابل، جاء التوسع الكبير والمفاجئ ف

الخدمات ليخلق طبقة وسطى غير تقليدية في رحم الدولة، ما جعل الطبقة هذه وسطى 

من حيث الدخل، ولكن بال قاعدة إنتاجية، أو استقاللية، أو مصالح وهموم مشتركة، 

 وبالتالي بال وعي طبقي. 

الصعب عليها القيام  إن ضعف الطبقة الوسطى في الوطن العربي يجعل من

بدور فاعل في تنشيط االقتصاديات الوطنية وتفعيل العملية السياسية وتطوير 

الثقافة الشعبية. األمر الذي يجعل من الضروري إسناد دور هام لمؤسسات المجتمع 

المدني في العملية السياسية كي تلعب الدور الذي لعبته الطبقة الوسطى في الحياة 

تصادية والسياسية في مجتمعات الغرب الصناعية. إن كون قيادات االجتماعية واالق

مؤسسات المجتمع المدني هي قيادات ُمنتخبة تمثل مختلف قطاعات الشعب، بما في 

ذلك العاملين في النشاطات االقتصادية والمالية، يجعلها أهاًل للمشاركة في المجالس 

أكثر شفافية من االنتخابات العامة. النيابية، خاصة وأن انتخابها يتم في العادة بطرق 

إضافة إلى ذلك، تتصف قيادات المجتمع المدني عامة بارتفاع مستوى التعليم ودرجة 

الوعي، وااللتزام بقضايا المجتمع، ولديها القدرة على التواصل مع الجماهير، كما وأن 

نيابي، ما نسبة الشباب بين قيادات منظمات المجتمع المدني كبيرة مقارنة بأي مجلس 

يجعلها تشكل أرضًا خصبة لنمو قيادات اجتماعية وثقافية مستقبلية، وتجديد القيادات 

 السياسية باستمرار. 

من ناحية ثانية، تستوجب الطبيعة التقليدية للمجتمعات العربية، والتركيبة 

القبلية والعشائرية لبعضها أن تحتفظ القيادات التقليدية بجزء معقول من دورها في 

ياة المجتمعات العربية. وهذا يعني أن من الضروري أن يحتفظ رئيس السلطة ح

السياسية، سواء كان ملكًا ورث الملك عن إبيه أو أخيه أو رئيسًا منتخبًا، بصالحيات تعادل 

صالحيات رئيس دولة يتقاسم السلطة مع رئيس الوزراء كما هو الحال في النظام 

االقتصادي الحالية استمرار رقابة الدولة على  الفرنسي. كما تستوجب مرحلة التطور

النشاطات االقتصادية والمالية والتجارية، ورعاية الصناعات الوطنية، وحماية المستهلك، 

ودعم المبادرات الفردية، والعمل بجد ومثابرة على رفع مستويات التعليم والخدمات 

 الصحية، وتحسين األوضاع المعيشية لكافة المواطنين.  



   
 

ر تجارب الدول الغربية التي تتبع نظاما ملكيا دستوريا إلى أن استمرار الملكية تشي

الوراثية لم يمنع التحول نحو الديمقراطية وحكم الشعب، وأن االحتفاظ بتلك المؤسسة 

على رأس الدولة كان من أهم عوامل االستقرار السياسي فيها. إذ استطاعت الملكية في 

عية والمرجعية الوطنية، وتعميق إحساس الحاكم تلك الدول تحديد مصدر الشر

والمحكوم بالطمأنينة لسالمة العملية السياسية. كما وأن تجربة اليابان والصين تشير 

إلى أن رقابة الدولة على النشاطات االقتصادية والمالية وأمور التجارة الخارجية، وقيامها 

حث العلمي كان له اثر كبير في بدعم الصناعات الوطنية وحمايتها، وتمويل نشاطات الب

تنمية االقتصاد الوطني ورفع المستويات المعيشية، وتأهيل تلك الدول للتنافس 

 صناعيًا وعلميًا وتكنولوجيًا مع دول الغرب الصناعية العريقة. 

إن التطرف الفكري والسياسي والعقائدي هو ارتهان لفكر تجاوزه الزمن، أو تعّلق 

ا الزمن. وهذا يجعل االرتهان لماض بائد والتعلق بمستقبل برؤية نظرية لم يختبره

مجهول مواقف بعيدة عن العقل والواقع، وضعيفة القدرة على التعامل مع مشاكله 

وتحدياته بعلمية. وحين يكون التطرف سببًا في حدوث تمحور عقائدي ثنائي أو متعدد 

في معارك فكرية محبطة األطراف، فإن حياة المجتمع وموارده تصبح عرضة لالستنزاف 

لآلمال، أو في حروب أهلية مدمرة. إن المجتمعات التي يسيطر عليها التطرف والتمحور 

العقائدي تتصف بعدم القدرة على القبول بحلول وسط، أو حتى التفكير في حلول وسط، 

ما يجعل من الصعب إيجاد مكان للعقالنية فيها. وهذا يحتم إقامة نظم حكم واقتصاد 

تفرض على الجميع التعاون والتنسيق، وُتشجع الجنوح إلى االعتدال، وتضمن  شعبية

وجود تعددية سياسية وثقافية ودينية وحرية فكرية واقتصادية، ومشاركة شعبية في 

كافة النشاطات المجتمعية، وتحول في كل الحاالت واألحيان دون سيطرة أغلبية مزعومة 

 ية.على أقلية تمثل في الغالب أغلبية شعب

اليوم، وقد أصبح الناس عامة أكثر اهتماما بالمادة، وأقل اهتماما بالقيم واحتراما 

ألخالقيات العمل والمعاملة، فإن التكالب على المال أصبح الهدف األول واألخير بالنسبة 

للكثير من البشر، ما جعل العمل على إثراء الحياة واكتشاف معنى السعادة يتراجع. وفي 

لجمع المال، فإن غالبية أصحاب الثروات والمصالح اهملوا مسؤولياتهم  سعيهم الحثيث

تجاه المجتمع؛ األمر الذي جعلهم يدعمون األمر الواقع ويعارضون التغيير، ألن العدالة 

تتناقض مع طموحاتهم التي ال تحترم قيما أو أخالقا. نتيجة لذلك تبلورت نخبة عالمية 

تسبب في خلق أزمة أخالقية تدفع معظم الناس إلى  تتحكم في المال وأسباب القوة، ما

وهذا يستدعي العمل إلى مواطن االستكانة والقناعة.  الهروب من مواطن البؤس واأللم



   
 

، وتوعية األجيال القادمة والتربوية على تطوير الثقافات الشعبية والمناهج الدراسية

عي لنيل السعادة من خالل بأهمية التعاطف مع الفقراء والمحتاجين، وتدريبهم على الس

 العمل على إسعاد غيرهم من البشر.

كان شعور األثرياء بواجب مساعدة الفقراء في عصور ما قبل الثورة الصناعية 

قويًا، ألن تقديم العون للفقراء كان وسيلًة لجأ األثرياء إليها للتكفير عن ذنوبهم، 

هي حال بعض أثرياء العرب  والتقرب من اهلل في مجتمع ساده إيمان ديني عميق، كما

لألثرياء، حيث أيضا مساعدة الفقراء مفيدة  كانت في عصر الصناعةوفي عصرنا هذا. 

قام هؤالء باستخدامها وسيلًة للتعبير عن مسؤولياتهم تجاه المجتمع وكرمهم، 

وتوظيفها لتعزيز مواقعهم االجتماعية في مجتمع ساَده شعور قوميٌّ قوي. أما في عصر 

والمعرفة، حيث يهيمن الجَشع وتسيطر الفردية وتـتراجع األيديولوجيات  العولمة

الدينية والقومية والماركسية، فإن مساعدة الفقراء لم تعد قضية تهمُّ األثرياء، ألنها ال 

تعود عليهم بفائدة تذكر. ولّما كان باإلمكان عزل الفقراء، وأن معظم المجتمعات نجحت 

فقراء العالم أصبحوا قضية ُمهملة ومنسية إلى حد بعيد؛ في عزلهم عن األنظار، فإن 

األمر الذي جعل ما يحُصلون عليه من اهتمام وتعاطف أقّل مما يستحقون ويحتاجون. 

في الماضي غير البعيد، كان المجتمع يقدُم العون والرعاية للمحتاجين حين يكون قادرًا، 

عن المساعدة. أما اليوم، فإن  ويهمل نداءات االستغاثة وهو يبكي حين يكون عاجزًا

 المجتمع ُيهمل نداءات االستغاثة في وقٍت تزداد فيه ثروته وقدرته على العطاء.

في ضوء هذه التطورات ذات الصبغة العالمية، أصبحت المجتمعات الثرية 

والفقيرة بحاجة لتطوير قيمها ومواقفها ونظم التعليم لديها لمواجهة قضايا الظلم 

الحرية، وانتشار الجشع والمادية والفردية واألمية الثقافية، وتعاظم والكبت وغياب 

تبعاتها السلبية على حياة الفرد والمجتمع عامة. وبسبب الطبيعة الثقافية لهذه 

ركز على العلم والبعد ت، ةالقضايا، فإن معالجتها تحتاج إلى نظم تعليم غير تقليدي

ف جديدة في نفوس الطلبة تـنمي لديهم عمل على غرس قيم ومواقتاإلنساني للحياة، و

االنتماء للمجتمع والشعور بالمواطنة، والمطالبة بحقوق المواطنة وااللتزام بأداء 

واجباتها؛ كما تحتاج العملية هذه إلى إعالم يتصف بالوعي وااللتزام بالقضايا اإلنسانية. 

التغيير تحتاج إلى  وبسبب الدور الذي تلعبه السياسة في حياة العرب عامة، فإن عملية

إرادة سياسية واعية تلتزم باإلصالح، وتحترم إنسانية اإلنسان وحريته وحقه في التعليم 

 والرعاية الصحية والعيش حياة كريمة. 



   
 

اتجهت الدول العربية منذ عهود االستقالل إلى تقليِد الغرب باستيراد بعض ما 

 أن األشياء التي تمت استعارتها كان لديِه من تكنولوجيا ومؤسسات ونماذج حياتية، إال

تعكس وجهًا لحياة مجتمع يعيش في عصر حضاري مختلف؛ األمر الذي جعلها تـتسبب 

في إرباِك المجتمعات العربية وتخبطها. إذ إن من طبيعة التقليد األعمى واالقتباس من 

عية دون تطوير أن يؤثر في التقاليد والعادات والمواقف والقيم والعالقات االجتما

والسلوكيات الفردية سلبا، من دون أن ُيسهم في تطوير االقتصاد أو البنية الثقافية أو 

االجتماعية بالقدر المطلوب وفي االتجاه المطلوب. وفي الواقع، أسهمت بعض 

التكنولوجيا والمؤسسات التي اقـتبسها العرب من الغرب في تكريس أنظمِة الحكم 

حول السياسي نحو الحرية والمساواة، والَحيلولة دون االستبدادية، وتعطيل عملية الت

مواتية لحدوِث تـنمية اقتصادية وتقدم علمي  اجتماعية ثقافيةبلورة بيئة 

وتكنولوجي، فيما ساعدت على احالل ثقافة االستهالك محل ثقافة اإلنتاج. ولما كان 

لمجتمع من االقتباس يتم في العادة بهدف توفير ما ترغبه النخب المهيمنة على ا

بضائع ومنتجات تعزز مواقعها االجتماعية، فإن نتائَج االقتباس تكون غالبًا سلبية على 

حياة الفقراء والضعفاء والمحرومين. وعلى سبيل المثال، أسهمت مؤسسات الجيش 

والشرطة والمخابرات في استنزاف جزء كبير من موارد الدولة، فيما مّكنت النخبة 

ي حياة الناس، ومصادرة الكثير من حقوقهم اإلنسانية السياسية من التحكم ف

واالقتصادية. نتيجة لذلك، تسببت عملية التحديث في شعور عامة الناس بالضَّياع 

وتفسخ المجتمع، بداًل من قيادة الشعوب إلى الجنة التي بشر بها الحكام، وكان ينتظرها 

 الضعيُف والقوي، الغني والفقير.

كافة الدول العربية يعود أساسا إلى اهمال دور  إن فشل خطط التنمية في

والكسب المادي  والعلم الثقافة في حياة الناس وفي تحديد مواقفهم من العمل والوقت

أوال، والفشل ثانيا في تقييم دور الثقافة السلبي في تشجيع الفرد على التواكل والكسل 

ستفيد العرب من تجارب األمم واالعتماد على أسرته وذويه. ومع أنه كان من الممكن أن ي

التي سبقتهم على مضمار الحضارة مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية، إال أن دخول 

العالم فترة انتقال حضارية تنقله اليوم من عصر الصناعة إلى عصر المعرفة جعل 

تجارب األمم األخرى جزءا من تجربة تجاوزها الزمن. وفيما كان من الصعب في الماضي 

لقريب اقناع بدوي باالنتقال من مزاولة مهنة الرعي لمزاولة مهنة الزراعة ألن ثقافته ال ا

تسمح له بذلك، أصبح من األصعب تدريب عامل ذا خلفية بدوية أو زراعية ليكون عامال 

صناعيا باستطاعته المنافسة في السوق العالمي؛ األمر الذي يستدعي تطوير ثقافة 



   
 

لمدرسة قبل انفاق فلس واحد على مشاريع تنموية تستهدف البدوي والفالح وخريج ا

 تحويل هؤالء إلى عمال صناعيين.  

من ناحية ثانية، فيما كان العامل الصناعي قبل عقود يهاجر من مدينته وأحيانا 

يغامر بحياته كي يصل شواطئ بالد آمنة توفر له فرص عمل تمكنه من العيش حياة 

رة واالستثمار والمال العالمية جاءت لتجعل الوظائف كريمة، فإن عولمة أسواق التجا

الصناعية والمعرفية تهاجر من دولة ألخرى بحثا عن العامل الصناعي والمعرفي المؤهل 

فنيا وثقافيا، ما جعل ماليين الوظائف تهاجر من دول الغرب الصناعية إلى كوريا 

عرفة وتطور العامل اآللي، والصين والهند وفيتنام وغيرها من الدول. لكن تقدم عصر الم

أو الروبوت، جعل من المتعذر على عامل صناعي أن يتنافس مع العامل اآللي ألن العامل 

هذا ال يحتاج إلى إجازة أو ضمان اجتماعي أو صحي أو وقت كي يصلي أو يذهب إلى الحمام؛ 

خلق األمر الذي يعني أنه من الخطأ رسم خطط تنموية تقوم على التصنيع التقليدي ل

فرص عمل للعاطلين عن العمل والداخلين إلى سوق العمل. ومما يدلل على صحة 

 االستنتاج هذا أن نسبة العاملين في قطاع الصناعة في كل الدول الصناعية، بمن فيها

الصين والهند، تتناقص سنة بعد أخرى. بناء  أمريكا وألمانيا وبريطانيا وايطاليا، وحتى

مجتمعات العربية أن يفكروا مليا في خطط التنمية وفي على ذلك، كان على قادة ال

الوظائف المطلوب خلقها، وفي نوعية التعليم والتدريب القادر على إعداد األيدي العاملة 

 لملئ الوظائف التي سيتم استحداثها.  

سنة،  3000استغرقت فترة االنتقال من حضارة البداوة إلى حضارة الزراعة نحو 

سنة، فيما  300نتقال من حضارة الزراعة إلى حضارة الصناعة نحو واستغرقت فترة اال

نتوقع أن تستغرق فترة االنتقال الحالية من حضارة الصناعة إلى حضارة المعرفة نحو 

. فهل هذا يعني أن علينا أن ننتظر كل هذه 2025سنة، ُتستكمل في حوالي عام  30

رفة؟ ال نعتقد ذلك، ألنه ليس لدينا القرون لنضمن انتقال الراعي والفالح إلى عصر المع

الوقت أو الحرية كي نتحرك على هوانا؛ األمر الذي يعني أن علينا أن نتوجه بسرعة نحو 

عصر المعرفة، وأن نستثمر كل ما لدينا من إمكانات مادية وبشرية في مشروع نهضوي 

مجتمع يتجاوز عصري الزراعة والصناعة. إن ما يجري في الهند يعطينا صورة حية ل

ينتقل بسرعة إلى عصر المعرفة من دون التوقف في عصر الصناعة حتى ينضج قبل أن 

يتخذ الخطة التالية. لكن االنتقال المباشر إلى عصر المعرفة يتطلب ثورة جذرية في 

مجالين: المجال الثقافي االجتماعي لتحرير اإلنسان أوال من قيود التقاليد والعادات التي 

ف ماله وجهده في أمور تسهم في تكريس تخلفه؛ وثورة في المجال تسرق وقته وتستنز



   
 

الفكري والعلمي بالعمل ثانيا على تحرير العقل العربي من المقوالت التراثية والدينية 

التي تقوم على وعود اآلخرة ووعيدها؛ فهذه مقوالت تعمل على محاصرة العقل وتدمير 

مستقبله. ولو راجعنا مجمل ما يثار اليوم قدرته على التحرر والتفكير في أمور حياته و

من قضايا في النوادي الثقافية العربية، وعلى صفحات الجرائد وشاشات التلفزيون، وفي 

الكتب األكثر انتشارا فسوف نكتشف أن الجزء األكبر منها ال عالقة له بحاضر العرب وال 

 التي تواجههم. األمنيةالعلمية و بستقبلهم، وال يتعرض من قريب أو من بعيد للتحديات

أما المجال اآلخر فهو مجال التربية والتعليم، فهذا يحتاج إلى تغيير نظم التعليم 

برمتها، وإعادة هيكلة المناهج الدراسية وطرق التدريس بصورة جذرية، وذلك بالتركيز 

على علوم المستقبل. األمر الذي يتطلب تحويل معظم الجامعات إلى مراكز أبحاث علمية 

تطوير تكنولوجية وخاليا تفكير غير تقليدية تضع نصب عينيها ما يتحقق على أرض و

الواقع من تطور في علوم الفضاء والكيمياء والفيزياء، وتكنولوجيا الروبوت والتواصل 

عبر األقمار الصناعية، وعلوم الجينات واستنساخ الحيوانات، وعمليات الخلق واالبتكار 

لك عل السواء، وتأسيس مراكز أبحاث تكون بمثابة حاضنات التي تخدم المنتج والمسته

مهمتها الرئيسية تجميع ذوي المواهب النادرة، واكتشاف مواهب الشباب وتنميتها 

 وتمويل نشاطاتهم ومشاريعم الخالقة. 

المجتمعات التي تعيش في عصر المعرفة الراهن بميلها إلى الفردية  تتصف

والمادية والجشع، واالنشغال في تصنيع معارف ومعلومات وخدمات وتسويقها في 

 والمستهلكين مختلف بالد العالم، بغض النظر عن تبعاتها على حياة المشترين

يل نحو التمسك بالروابط وثقافاتهم. أما المجتمعات التي تعيش في عصر الصناعة، فتم

الثقافية الوطنية، وتصنيع بضائع حسب أذواق المستهلكين في العالم بهدف الحصول 

على أعلى العوائد المادية الممكنة؛ األمر الذي يجعلها دوال تجارية أكثر منها دوال قومية، 

ش في كالصين وكوريا الجنوبية واليابان. أما المجتمعات الزراعية والبدوية التي تعي

عصور ما قبل الصناعة، فتميل إلى التمسك بالروابط العائلية والِقيم التقليدية 

والمعتقدات الدينية وما ينبثق عنها من والءات خاصة، فيما تنشغل أساسًا في فالحة 

السلطة في تلك المجتمعات هرميًا، فإن السلطة السياسية  هيكلاألرض. ولما كان 

لمسيطر على المجتمع واالقتصاد، ما يجعل من الصعب تشكُل رأس الهرم االجتماعي ا

قيامها بقيادة عمليات وحصوَل أي تغيير هادف في المجتمع من دون موافقتها ودعمها 

 التغيير المستهدف. 



   
 

تسود ثقافة مادية أساُسها المال حياَة مجتمع ما، تكون الحياة فيه أكثر  حين

حريًة وديناميكية ولكن أقل عدالة واحترامًا للقيم، فجمع المال عملية تـتحرك تلقائيا 

محاولة استنساخ نفسها دون اعتبار لمبادئ أو أخالقيات أو قضايا غير مادية. وحين 

فإن الحياة تميل إلى التحرك في المكان دون اكتراث  تسود حياة المجتمع ثقافة وطنية،

ُيذكر للزمان، ما يجعل أهداف المجتمع الرئيسية تتركز أساسا حول تحقيق انجازات 

ثقافية وسياسية أكثر منها اقتصادية وعلمية. وحين تسود حياة المجتمع فلسفة 

إلى الجمود، ما  شمولية تقوم على حتميات تاريخية أو دينية، فإن الحياة فيها تميل

يجعل المجتمع يتحرك في المكان، فيما يتحرك منافسوه إلى األمام بسرعة كبيرة تحكم 

 عليه بالتخلف.

حين يشعر مجتمع بالثقة ويتمتع أفراده بالحرية والمساواة، فإن المجتمع 

واالقتصاد والثقافة تعيش حالة من التغير والتحول واستبدال النظرة الطائفية الضّيقة 

ظرة وطنية وإنسانية عالمية. لكن حين تتحكم السياسة في االقتصاد وتقوم بكبت بن

الحريات العامة، فإن القيم والمواقف التقليدية والروابط الطائفية تهيمن على الحياة؛ 

األمر الذي يجعل المجتمع عاجز عن التطور، أو حتى تخيل التغير المطلوب لتحقيق 

اإلنتاج وعالقات اإلنتاج تقوم في العادة بتحديد التقدم والحرية. ومع أن أنماط 

مستويات المعيشة، إال أن مستوى التكنولوجيا ونوعية الثقافة السائدة ُتسهم في 

تحديد طبيعة نمط اإلنتاج والرغبة في االنخراط في عمليات اإلنتاج. يقول شارلز فان 

ألن االكتفاء يعني قناعة  دورين على سبيل المثال: "إن األثرياء ليسوا أثرياء بما يكفي،

اإلنسان بما لديه من أشياء، وليس السعي المتالك ما يرغب فيه من األشياء. حين تأتي 

الرغبة أواًل، فإن الحصول على ما يكفي من األشياء يغدو مستحياًل؛ لكن حين تأتي 

 Charles Van Doren, A)القناعة أواًل، فإن أهمية ما لدى اإلنسان من أشياء تختفي." 

History of Knowledge, 242)   

وهذا يعني أنه من شبه المستحيل أن يصبح الثري قنوعًا، أو أن يصبح القنوع 

ثريًا، فاألول يرى كل األموال قليلة، فيما يرى الثاني كثيَر المال وقليله سيان. ولما كانت 

وم بتحديد القناعة والجَشع والمثابرة والتواكل هي عناصُر ثقافية، فإن الثقافة تق

األولويات الفردية والجماعية وسقف الرغبات والطموحات، وتترك أمر تحقيقها لالقتصاد 

 ه. مسارات والنخب التي تسيطر عليه وتقوم بتوجيه



   
 

إن على من يتساءل عن سبب تخلف العرب عن العصر وخروجهم من التاريخ 

جتمعات العربية، وأن الحضاري أن يبحث أواًل عن مدى غياب عوامل التقدم من حياة الم

يبحث ثانيًا عن أسباب ذلك الغياب. كما أن على َمن يريُد أن َيَضَع المجتمعات العربية 

على طريق التطور والنهضة أن يعمل على تأسيس عوامل التقدم في بنية المجتمع 

وغرس روحها في ُبنية الثقافة الشعبية ونظم التربية والتعليم والسياسات الحكومية. 

قدم المجتمعات العربية لن يتحقق من دون حدوِث تحوُّل واسع في ِقيمها ومواقفها إّن ت

ونظرتها إلى العلم والعمل والوقت والحياة، وإن عوامل النهضة لن تصحو من ُسباتها من 

دون تراكم علمي ومعرفي وانتشار تكنولوجي وبناء مؤسسي حديث، وإن الوطن العربي لن 

الفرد والمجتمع من القهر السياسي والكبت االجتماعي، يبلغ أهدافه من دون تحرر 

وهيمنة الفكر الديني والتقاليد العقيمة على الفكر والثقافة، وإن أيَّ تقدم يتحقق لن 

يدوم من دون تحرير المرأة، والقضاء على أسباب الفقر والظلم ومظاهر الفساد وغياب 

را على فلسفة التربية والتعليم العدالة االجتماعية. وهذه جميعا تعتمد اعتمادا كبي

والمناهج الدراسية وطرق التدريس، وفلسفة الحياة ورؤيتها للماضي وتراثه والحاضر 

 وانجازاته في ضوء المستقبل وتحدياته.

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 ملحق

 حركة النهضة العربية

هذه دعوة لكافة المعنيين بما تواجهه األمة العربية من أزمة مصير، تطالبهم بتجميع 

صفوفهم، وتشكيل حركة ثقافية سياسية تستهدف توعية اإلنسان العربي، وتحرير 

العقل الفردي واإلرادة الجماعية مما يكبلها من قيود سياسية وعقائدية، وتحديد هوية 

 المؤسسات الرئيسية القادرة على تحقيق النهضة والتحرر

 أهداف الحركة

قبل تحديد منطلقات الدعوة وأسبابها وأهدافها، نشير بسرعة إلى معاني كلمات 

عرب وعروبة ومشتقاتها. فهذه كلمات تعني االنتماء لثقافة معينة ومنطقة جغرافية 

محددة أو لدولة مقامة في تلك المنطقة الجغرافية؛ هي الثقافة العربية بجوهرها 

أي لممتدة من موريتانيا غربا إلى ُعمان شرقا، الديني المتنوع، والمنطقة الجغرافية ا

الدول األعضاء في جامعة الدول العربية. لذلك ال تعني كلمات عرب وعروبة انتماء لجنس 

أو عرق بشري. فكل من ينتمي إلى هذه الثقافة والجغرافيا والدول المقامة عليها، سواء 

أو قبطيا أو درزيا أو أشوريا أو سعوديا كان مغربيا او مصريا أو سودانيا أو أمازيغيا أو كرديا 

أو يمنيا، أو غير ذلك هو عربي، له ما لغيره من حقوق، وعليه ما على غيره من واجبات، 

ومستقبله، كما كان ماضيه، مرتبط بمستقبل هذه المنطقة وأبنائها. نعم، هناك تنوع 

ي هذه المنطقة ثقافي يعكس تباين ظروف الحياة وتعدد اللغات واألديان التي ظهرت ف

 ، لكنه ال يعكس تعدد عرقي أو جنسي. وتاريخها الثرية بتراثها

ويعود السبب في وحدة البشر من حيث العرق إلى حقائق علمية ومعتقدات 

دينية ليس باإلمكان نفيها وال يجوز التغاضي عنها. فكل من يؤمن بنظرية الخلق اإللهي، 

دم وحواء؛ وكل من يؤمن بنظرية التطور، يؤمن أيضا بأن أصل جميع البشر يعود إلى آ

يؤمن أيضا بان أصل جميع البشر يعود إلى حيوان يشبه القردة. وهذا يعني ببساطة أننا 

جميعا ننتمي إلى أصل واحد، وأنه ال يوجد بيننا أجناس او أعراق. وحتى حين نتكلم عن 

هذا يعني أننا و. رية، وال نقول األجناس البشالبشر نقول بال وعي "الجنس البشري"

نعترف بكوننا جنسا بشريا واحدا. لكن األفكار العنصرية والمطامع االستعمارية 

األوروبية قامت بتشويه الحقائق هذه وتجزئة الشعوب إلى أجناس وأعراق، وغرس أسباب 



   
 

الفرقة والعداء فيما بينها، وذلك بهدف السيطرة عليها واستغالل مواردها وتبرير 

 ك حقوقها، ومعاملتها بصورة ال تعترف بإنسانيتها. استعمارها وانتها

 تسعى حركة النهضة العربية إلى تحقيق أهداف عامة، نلخصها فيما يلي:

العمل على تحرير العقل العربي من الخرافات واألوهام، وايقاظ الضمير من  .1

سباته، ونشر الوعي في المجتمع، وتصحيح المواقف الفردية والجماعية من 

قت والعلم والحياة والوطن والغير من الناس، أي تطوير مكونات العمل والو

الثقافة العربية التي لم تعد صالحة ألي زمان أو مكان؛ فبعض المكونات 

تجاوزها الزمن منذ قرون، والبعض اآلخر تم تشويهه بفعل العولمة وتراجع 

 ثقافة اإلنتاج لحساب ثقافة االستهالك.

سببت في تخلف بالدهم، واستعمار أوطانهم تعريف الشباب بالقضايا التي ت .2

وعقولهم؛ ومساعدتهم في المقابل على مواجهة تحديات زمنهم بوعي وإرادة ال 

 تقبل للنصر بديال.

العمل على تحرير المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، وتمكينها من الحصول  .3

ني فتحرير المرأة واجبل إنسا ومساواتها مع الرجل؛ على حقوقها كاملة،

ونهضوي ومصيري في آن واحد. فاألم الجاهلة التي تخضع لتقاليد عقيمة 

وسيطرة رجل جاهل ال تستطيع ان تربي جيال يشعر بالثقة بالنفس ولدية 

القدرة على وعي معنى الحرية والعلم، ويعرف حقوقه ويطالب بها، ويعترف 

 انة. بواجباته تجاه وطنة وأمته وإنسانيته ويقوم بأدائها باخالص وأم

االلتزام بتحرير فلسطين من االستعمار الصهيوني الذي يعادي كل شيء عربي  .4

وإسالمي وإنساني، والعمل على تحقيق وحدة عربية على أسس اقتصادية 

تعترف بالدولة الوطنية وسيادتها، وتقوم بالعمل على تحقيق أعلى درجات 

حرية االستثمار التكامل االقتصادي بين الدول العربية، بما يتيح المجال ل

 والعمل والتنقل والتجارة. 

العمل على نشر الوعي العلمي، والتركيز على المواطنة والمساواة بين كافة  .5

المواطنين، ونشر ثقافة التسامح والتآلف بين مختلف مكونات المجتمع 

 العربي األكبر.



   
 

االلتزام بالعمل على تحقيق كافة األهداف المنشودة بطرق العمل والحوار  .6

 لسلمية.ا

حرم اتهام الغير ُتسن قوانين نبذ العنف بكالفة أشكاله وصوره ومبرراته، و .7

 بالكفر أو العمالة.

يستدعي القيام بالخطوات التالية: أوال رسم رؤية  واعدة تأسيس حركة ثقافية سياسية

استراتيجية للمستقبل؛ ثانيا تطوير خطة عمل لتطبيق الرؤية على أرض الواقع؛ ثالثا 

بناء تنظيم شعبي  بلورة قيادة تتصف بالوعي وااللتزام بأهداف الحركة ومبادئها، ورابعا

ويتفق  ا الكتيبن يتسلم هذوعلى كل م ها.اتينضوي تحت لواء الحركة هذه ويرفع شعار

، وينطلق من هناك عضوا مؤسسا لهذه الحركةأن يعتبر نفسه  ما جاء به من أفكارمع 

قد يكون هناك  إال أنهالرؤية وخطة العمل،  لبناء التنظيم المقترح. ومع أن الكتيب يحدد

ويسعدني أن أكون  حاجة ألساليب عمل مختلفة تتناسب مع واقع كل مجتمع عربي.

 .وخارجهاالوصل ومركز التنسيق بين الناشطين في الدول العربية  حلقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 مختصرة عن المؤلفنبذة 

 البروفسور محمد عبد العزيز ربيع

سنوات صباه في مخيم عقبة جبر  كتور محمد ربيع في فلسطين وقضىدولد ال

بالقرب من مدينة أريحا، درس في مصر وألمانيا وأمريكا، ويحمل درجة الدكتوراه في 

حصل على العديد من المنح الدراسية والجوائز بمن فيها سي الدولي. االقتصاد السيا

"جائزة دولة فلسطين التقديرية على مجمل األعمال الفكرية". قضى معظم حياته في 

جامعة في أربع قارات. لم يعمل الدكتور  11التدريس الجامعي، حيث قام بالتدريس في 

لم يعمل في خدمة شركة ربيع يوما واحدا في خدمة حكومة عربية أو غير عربية، كما 

دراسة  70كتابا باللغتين العربية واإلنجليزية، وأكثر من  44كبرى. نشر له حتى اآلن 

مقاال. نشاطاته وافكاره وكتاباته تدعو إلى السلم والعدالة والحرية  1500علمية ونحو 

 بكافة أشكالها، والحوار بين الشعوب والثقافات وحل الخالفات بالطرق السلمية. 
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