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األوروبية أن بلدا افريقيا أقدم علـى شـراء مصـنع للغـزل والنسـيج مـن أحـدث مـا حققتـه جاء يف حتقيق صحفي يف احدى اجملالت 
ابحلاجــة املاســة إىل  ن وضــعوا اآلالت يف األمــاكن املخصصــة هلــا أن شــعروابعــد ألكــن املســؤولني مل يلبثــوا  ،التكنولوجيــا املعاصــرة

وملــا كانــت رواتــب هــؤالء اخلــرباء أكــرب  .مــن النــاحيتني اإلداريــة والتقنيــةيســتوردو�م مــن اخلــارج لإلشــراف علــى هــذا املصــنع خــرباء 
قتصـاد وبـدال أن يكـون خطـوة يف تـدعيم اال وأعلى مـن أن يتحملهـا دخـل املصـنع ، فقـد احتـاج وال يـزال إىل تـدعيم احلكومـة لـه.

 قتصاد ابلذات.بئا على هذا االصبح عالوطين أ

******** 

هذا اخلرب نقلنـاه عـن اجمللـة األجنبيـة ألنـه أاثر يف نفوسـنا سلسـلة ال تكـاد تنتهـي مـن التـأمالت ، وسـلط الضـوء علـى كتـري مـن    
الــيت توفرهــا احلقــول  الوقــائع الــيت تواجهنــا يف كــل يــوم ابعتبــار� مــن الشــعوب الناميــة يف عاملنــا احلضــاري بغــض النظــر عــن األمــوال

 البرتولية.

ثقـيال علـى والـيت تشـكل عبئـا  ،لعالقـة بـني اإلنسـان والتكنولوجيـاأي أن املشكلة اليت تعاين منها دول افريقيـة واسـيوية بشـأن ا    
ــ يهــذه املشــكلة هــ .تعــوض هبــا عــن اخلســارةبســبب مــن افتقارهــا إىل الســيولة الــيت الكثــرة الســاحقة مــن هــذه الــدول  يت نفســها ال

عامــة وبلــدان اخللــيج واجلزيــرة العربيــة خباصــة أن تعــاين منهــا وأن تواجــه الصــعوابت ابســتثناء بشــعوب الشــرق األوســط  يفــرتض يف
 الشعوب اليت تتمتع حبقول النفط.

قتصــادية والصــناعية وتنفــق أضــعاف مــا بلــدان الــنفط لتــدعيم املؤسســات اال فــنحن نشــهد ابســتمرار أن احلكومــات تتــدخل يف   
تنفقه الدول غري النفضية يف ميادين اخلدمات واملرافق العامـة. وال عجـب يف ذلـك فـإن قضـيتنا هنـا كقضـية كـل شـعب عـريب هـي 

 قضية العالقة بني اإلنسان والتكنولوجيا أو هي قضية التوازن احلضاري املطلوب.
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 إلنسان فيها هو رأس املال الكبري.ما يلفت النظر يف اتريخ األمم ذات احلضارات املتقدمة ، أن اأول 

إن كفاءتـه الثقــايف ووعيــه اخللقــي والتزامــه لقــيم احلضــارة وادراكــه ملفهومـات اإلدارة والتنظــيم هــي الــيت تشــكل حجــر الزاويــة يف بنــاء 
 اجملتمع.

نطلــق عليــه اســم ولــذلك فقــد الحظنــا وحنــن نتــابع اتريــخ األمــم التحضــرة أبن املكاســب الــيت حققتهــا هــذه األمــم هــي حصــيلة مــا 
 مبدأ " مبدا التجربة واخلطأ ".

هذه املكاسب صنعتها مسرية األمة بكل ما يتمثل فيهل من جنـاح وفشـل...وأرابح وخسـائر... وأسـاليب صـحيحة يف العمـل او 
 غري صحيحة....

املأســاة يف كثــري مــن ن كــل مكســب مــن هــذه املكاســب قــد رافقتــه ومهــدت لــه حتــويالت اجتماعيــة وثقافيــة ال ختلــو مــن معــامل إ
مــن  األوقــات.... وبــذلك تســاقطت يف طريقهــا اعــداد ال حتصــى مــن الضــحا�... وارتفعــت فــوق ســطوح األحــداث أعــداد كثــرية

 عناصر التقدم.

تولـــت صـــنع حضـــارات منتصـــرة ســـيطرت علـــى مقـــدرات العـــامل قـــد دفعـــت مثـــن ن  يف وســـعنا القـــول: أبن األمـــم املتقدمـــة والـــيت إ
الدماء، ومتيـزت معـه ابلكثـري مـن اجلـد والـوعي وإرادة التقـدم. فكانـت التكنولوجيـا هـي بعـض مـا حققـه انسـان طموحها كثريا من 

 هذه األمم من اإلنتصارات ال العكس.

*******  

ن جيعـل منـه وسـيلة للفـوز بسـعادته . وابلقـدر الـذي أمـل أو  هل منه وسيلة لتحقيـق مآربـعي جوخالصة القول أن اإلنسان هو الذ
هبـذا القـدر نفسـه يتغلـب علـى  ،الـدور احلقيقـي للتكنولوجيـا وبتعـرف إىل امكا�هتـا يف تغيـري صـورة احليـاة وصـنع احلضـارة يدرك به
 اليت تواجه واألزمات اليت تنفجر يف وجهة.املتاعب 

أن يوضــع  بجلانــب اإلنســاين البحــث هــو الــذي جيــن اأصــنع احلضــارات البشــرية لتبــني لنــا ولــو حاولنــا أن نصــنف األولــو�ت يف 
 على رأس هذه األولو�ت.
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 البطولة املبدعة أو اإلبداع البطويل.واجلانب اإلنساين ميكن أن خيلص يف كلمتني اثنني مها جانب 

اجلهـل، واحلـزم علـى  إن البطولة مبعناها الشامل وهي الـيت تعـين انتصـار النظـام علـى الفوضـى، والقـوة علـى الضـعف، واملعرفـة علـى
لتـزام برســالة وقـيم عليــا دون الـركض وراء الشــهوات الفرديـة واأل�نيــات اخلالصـة ، هــذه البطولـة ابإلضــافة إىل مـا تعنيــه واالامليوعـة، 

ساليب العمل والسلوك، هـي ود أمام النكبات والوعي املنجي ألالتحد�ت والصم د ومواجهةهستعداد للتضحية وبذل اجلمن اال
زدهـــار يف �ســـه ويف اســـتمرار اجملتمـــع وجتـــدد ظـــاهرة اال وجودهـــا... وهـــي وحـــدها الـــيت تفســـروحـــدها الـــيت تعطـــي احلضـــارة مـــربر 

 مؤسساته.

********* 

يـر كـل شـي يف و يعـاين منهـا اجملتمـع املختلـف خطـة اللجـوء إىل املظـاهر واإلغـراق يف األخـذ أبسـاليب التقليـد وتز  اليتي آسومن امل
 احلياة اخلاصة والعامة.

 قتصادية أمام أول صدمة جادة.جتماعية واالتفسر هزال املؤسسات السياسية واالهذه املأساة أتيت يف مقدمة املآسي وهي اليت 

 هو ذاك الذي حياول أن يشرتي كل شئ ابملال وحسب.هذه املأساة يف إن انسان 

 تقنية املنزلية.أحدث أنواع األاثث واخلدمات ال نه يشرتي املدينة ببناء القصور واحلصول علىإ

 ال يبايل أن ينفق نصف ثروته من أجل احلفاظ على هذه املظاهر. وهو

دث األجهــزة التقنيــة دون أن يهــتم ابلعمــل علــى صــنعها أو التمهيــد لبلــوغ مرحلــة حــســترياد أيشــرتي حضــارة التكنولوجيــا اب وهــو
 الصناعة فيها.

 جتهاد والسهر املتعب الطويل.ستثناء اجلد واالطريق ابلى الشهادات أبي مثن وأبي يشرتي الثقافة ابحلصول ع وهو

عالقاتـــه نظم وبدقـــة يـــليـــه فيســـتورد عـــاداهتم وتقاليـــدهم و ون عمء التقـــدم والتحـــرر بتقليـــد مـــن يعتقـــد أ�ـــم متقـــدايشـــرتي أشـــي وهـــو
 جتماعية على طريقتهم ويقبل على تراثهم الفكري ويتعصب لكل ما جيده عندهم وبينهم غري عادي.اال
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يف أعمــاق نفســه غيبــة عــن هــذه احلضــارة املســتوردة ألنــه ال ميلــك اجلــرأة يف الفكــر والشــجاعة يف القلــب والقــوة يف اإلرادة  ويبقــى
 والوضوح يف الوعي مبا يسمح له ابلسيطرة التامة على أشياء هذه احلضارة.

******* 

سياســة التخطــيط أن ممــا لفــت نظــر� و  العامـة..ونقلــب الوجــوه يف أوضــاعنا  وننا وشـؤؤون النــاسؤ كنـا يف جملــس نتــدارس فيــه شــ   
حـــىت بنـــاء املنـــازل كمـــا نتـــاول املرافـــق ابتـــداء مـــن الشـــارع والطريـــق الـــدويل كويـــت تتنـــاول اجلوانـــب العمرانيـــة لللمســـتقبل يف بلـــد كا

 واخلدمات العامة.

ال تـزال متعثـرة جـدا يف ميـدان  وجوهر هذه السياسة هو اإلحصاء وبتعبري آخـر هـو اجلانـب الكلـي. لكـن السياسـة التخطيطيـة   
عـــداد الـــيت جيـــري احصـــاؤها مـــن األطبـــاء واملهندســـني والعلمـــاء واإلداريـــني عاليـــة الـــيت ميكـــن أن تتميـــز هبـــا األالنوعيـــة، وابلتـــايل الف

عــن  ة التخطيطيــة يف الــبالد بغــض النظــرن السياســإبعضــهم علــى بعــض. نعــم واملدرســيني والعمــال والعالقــات اخللقيــة الــيت تشــد 
هيـزات املـدارس الدوافع املعلنة لوضع سياسة للتخطـيط املسـتقبلي ال تـزال تتحـاور مـع اإلنسـان كمـا تتحـاور مـع آالت املصـنع وجت

يثــة... ولعــل هــذا اإلهتمــام بنوعيــة هــذه األشــياء أكثــر ظهــورا مــن اإلهتمــام العملــي بنوعيــة دا احليــء التكنولوجاواملستشــفيات وأشــي
 اإلنسان الذي تتحاور معه.

******* 

النــاس، هــي وحــدها  يفة التكنولوجيــا ال تــزال تثــري يف نفوســنا مــا حيدثــه الســحر ر وحنــن ال نعجــب هلــذ الظــاهرة ذلــك ألن حضــا   
ديــدة الــيت ية اجلالــذي نتجاهــل فيــه النوعيــة اإلنســانقــت لو هنــاك نوعــا مــن احلماســة اهلســرتية ألشــياء يف ا كــأن  .الــيت تشــد أنظــار�

 تقبل.حيتاج إليها جمتمع املس

مل  ،ن املعضـلة يف بنـاء املسـتقبل هـي معضـلة اإلنسـانإن املخططـني ملسـتقبل هـذا الـوطن : نصـار اجلانـب الكلـي مـفإذا قلنا أل    
مسـؤولية التغيـري يف عقـل املـواطن وقلبـه وطريقـة تصـرفه  نوهذا شيئ طبيعي عند أ�س خيـافو  ،نجند أمامنا غري  الصمت أو الزوغا

 وتقاليده. عاداتهويف 

ن الـيت يعمـل هبـا يف الـبالد. ذلـك ألالوقائع اخلاصة بفعالية العقـل ونوعيـة األخـالق وطبيعـة القـيم  مواجهةيهربون من  عمياجل     
 مواجهتها مسؤولية ثقيلة تعرض على اصحاهبا أن تكون هلم الصفات البطولية اليت حتدثنا عنها يف فقرات سابقة.
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 عزيزي القارئ

ســتقامة واحــرتام املســؤولية امللقــاة علــى عــواتقهم هــو أخطــر ائــك علــى الصــدق واالبنســرة يف تعويــد أك كــرب أهــل تعلــم أن جناحــ
 خطرا وأعظم يف صنع املستقبل من احلصول على مصنع؟

تعلـــم أن جناحـــك كمـــدرس يف تعميـــق الـــوالء عنـــد طالبـــك حنـــو لغـــتهم القوميـــة وتـــراثهم التـــارخيي هـــو أعظـــم شـــا� يف تقريـــر  لوهـــ
 من بناء جمموعة من �طحات السحاب؟ املستقبل

نتصـــار علـــى روح امليوعـــة لألزمـــات واالســـتجابة العنيفـــة ســـتعداد لال تنميـــة روح التحـــدي واالوهـــل تعلـــم أن جناحـــك كمـــدرب يف
 زدهار من فتح الطرق الدولية على أمهيتها؟هتار هو أعظم خطرا يف صنع االستواال

ستســالم لعقــول األجــداد استســالما يلغــي عقــوهلم هــو الكســل العقلــي واالكمفكــر يف حتريــر املــواطنني مــن وهــل تعلــم أن جناحــك  
 خري ما تقدمه لألجيال الطالعة!

 لــيس ممــا يــدعو إىل األســف واحلــزن أن ابــن خلــون أثبــت يف علــم عمرانــه أبن بدايــة النهضــة احلقيقيــة مرتبطــة بوجــود جيــل شــديدأو 
ه عشـرات األلـوف مـن فتياننـا ؤ أن ابـن خلـدون هـذا قـد قـرأه ويقـر هـل تعلـم  ؟تصـال بعقيدتـهيق االعلى نفسه صلب يف أخالقه وث

 هذا اجليل؟ وا أبخالق قالوقت نفسه مل خيطر هلم أن يتخل ومن فتياتنا لكنهم يف

وراء األلقــاب واهلجــرة إىل سـتهتار ابلقــيم والــركض يف والغربــة عــن اللغــة واالافقــر الثقـلهــذا اب لـيس ممــا حيــزن حقــا أن يتميـز عصــر�أو 
 دنيا يصيبها صاحب هذه األلقاب دون جدارة علمية أو كفاءة خلقية؟

مثلهـا يف العقـل  بتحـوالت أن ال نسـتمتع أيضـا سـتغراب وحنـن نسـتمتع يف العصـر احلـايل بتحـوالت املاديـةممـا يـدعو إىل اال سأولي
 والقلب والذوق واخللق؟

 مل تكن يف هذا النحو من التقصري؟وما عساها تكون األمية يف الفكر إن 

إن هلل سـننا وقــوانيني ال تتحـول وال تتبــدل...ويف مقدمــة هـذه الســنن والقـوانني أن تبتــدئ مســريتنا حنـو املســتقبل جبيـل مــن الرجــال 
نيــا هــذه نصــياع للغرائــز والشــهوات والــركض وراء دال حريــة اال ،وأخــالق البطولــة واإلميــان ابحلريــة والنســاء يتصــرف بــروح الســيادة



٦ 
 

األمــة  حعتـزاز بـرو سـتقالل والكرامــة واالام مــا �تينـا مـن اخلــارج وحريـة االبـل حبريـة التغلــب علـى عقـدة الشــعور ابلدونيـة أمـ ،وتلـك
 ودينها واجلرأة على بناء جمتمع املستقبل بعقول تفكر مستقلة عن عقول القدماء والغرابء.

 

 

 

 

 


