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كما حنن شعب حديث عهد ابلتكنولوجيا وما يرتتب عليها من   ،حنن شعب حديث عهد بكل األنشطة العلمية والفكرية  
جنازات احلضارية املادية دمية تقليدية وما اكتسبناه من اإلالتقنيات الدقيقة . وهذا يعين أننا ال نزال منارس نشاطنا على أسس ق

 واألدبية احلديثة ال يزال دون احلد األدىن املطلوب حتقيقه يف كل �ضة من النهضات القومية. 

بل عايشتها عن قرب  ،والواقع أن هذه الظاهرة مل تتأكد عندي على الطريقة اليت تتأكد هبا عند املواطن العادي وحسب   
 يف بعض املعاهد اللبنانية يف أواخر األربعينات وأوائل اخلمسينات وحسب. بل عايشتها خالل ممارسيت للتعليم لعدد من السنني

 دارات الرتبوية املكلفة ابعداد املناهج الدراسية. حني عملت لفرتة قصرية يف بعض اإل أيضا

 محلــة  الشهــادات

الثانوية وانتهاء ابملراحل اجلامعية ويف مراحل  يف ضوء هذه املعايشة تبني يل أن أكثر محلة الشهادات ابتداء من املرحلة    
املعاهـد العليا هم فتيان وفتيات قد حيسنون القراءة والكتابة ولكنهم يفتقدون املهارة واجلدية يف املعرفة واالختصاص اليت تشهد 

 هلم هبا الشهادات اليت حيملو�ا. 

كأ�ا ال تريد من   ،يج خباصة تفكر يف الكم دون الكيفاخلل لقد الحظت فيما الحظته أن البلدان العربية بعامة وبلدان   
املؤسسات التعليمية أن خترج من فصوهلا غري شباب حيسن القراءة والكتابة. وبعضهم يتساهل مع فتيا�م وفتياته يف منحهم 
العالمات وينزل مبستوى اجملاميع يف الشهادات اليت حيملو�ا عند قبوهلم يف اجلامعات بينما يطالب غري املواطنني واملواطنات 

 لية جدا كشرط لقبوهلم يف اجلامعات واملعاهد العليا. مبجاميع عا

بل أن بعض املسؤولني يف بالد عربية بدأ يلمس خطورة هذه الظاهرة ويطالب ابلتشدد يف  ،هذه الظاهرة ملستها ملس اليد   
 وضع العالمات وبرفع مستوى اجملاميع اليت تشرتط لقبول الطالب والطالبات يف اجلامعات. 
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دارات يف اجلامعات لطالبات الذين الحظوا استعداد اإل أن تربز اخلطورة يف هذه الظاهرة . فالطالب واوال عجب يف   
واملعاهد العليا لقبوهلم رغم تدين اجملاميع اليت حيصلون عليها يف املرحلة السابقة للدراسات العليا واجلامعية أصبحوا مييلون إىل 

 يعودوا جيدون أي رغبة يف اتقان املناهج الدراسية وجتديد دراساهتم . وبذلك التكاسل وانتشرت بينهم روح االستهتار ومل
هبطت مستو�ت املعرفة يف كل املراحل التعليمية وأصبحت األمية الفكرية والعلمية بل والوظيفيـة السمة البارزة يف األجيال 

 اجلديدة. 

ن يف وضع إالتشدد يقاوم كل حماولة لتنفيذ سياسة  ثقيل الوزن أخذوية أن رأ� عاما وقد بلغ من عمق املأساة التعليمية الرتب   
 ن يف تقييم االمتحا�ت اليت مير هبا الطالب وال سيما الذين ينهون منهم دراساهتم يف املرحلة الثانوية. إاملناهج املناسبة و 

كثري من املؤسسات الرمسية وغري الرمسية رغم واملدهش أن هذا النحو من السياسة التعليمية الرتبوية بقي قائما حىت اليوم يف     
 ما يلمسه املسؤولني يف هذا القطاع من خطورة النتائج املرتتبة عليه. 

 شـــروط صعبــة 

قلت يوما ملسؤول كبري يف دولة عربية �شئة : أن اجلامعات يف أورواب وأمريكا خباصة وبقية البلدان املتقدمة بعامة تفرض على    
وبناهتا شروطا صعبة وتتشدد تشددا ابلغا يف وضع العالمات على نتائج أعماهلم أل�ا تعلم أبن املتخرجني من  أبناء بالدها

وملا كان احلفاظ على امتيازات بالدها يف ميادين  .نتاج الوطينعات القيادية يف خمتلف ميادين اإلصفوفها سيكونون يوما اجملمو 
ن احساس إداء فجودة يف األخراج أجيال متقنة للدراسة و املاهرة املختلفة مشروطًا إبنيات العلم والفكر والتكنولوجيا والتق

نتاج اجليد وتغذية بداع وتشجيع اإلض عليهم أن يتخذوا كل االحتياطات لتنمية روح اإلالقياديني الرتبويني ابلواجب الوطين يفر 
األجنبية هذه هي نفسها الىت ال ترتدد يف التساهل مع  القدرات الفنية عند األفذاذ من الفتيان والفتيات .... واجلامعات

الطالب األجانب الذين يلتحقون هبا على أساس أ�م مل تكتب هلم قيادة املسرية القومية يف املستقبل بل سيمارسون عملهم 
 املستقبلي يف بالدهم اخلاصة . 

ة سليمة جدا ومثمرة جدا ابلنسبة للوطين. ولعلنا ال وطبيعي أن هذه اخلطة ليست خطة كرمية ابلنسبة لألجنيب ولكنها خط    
حنتاج إىل القول : أبن البلدان املتقدمة تضاعف من سعة املسافة العلمية والفكرية والتقنية بينها وبني بالد كبالد� مما يضاعف 

 العقبات والعراقيل أمام بالد� يف مضامري التسابق حنو املستقبل. 
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 ما أوردته اببتسامة كانت غامضة املعىن ابلنسبة إيل ّ . لكنه حبركة منه شجعين على متابعة مناقشة وقد تلقى املسؤول الكبري  
وهنا أردفت قائال له : أن كل أمة ذات قدرات علمية وتقنية كبرية تتمتع ببنية حتتية تتمثل يف جمالس حبوث هذا املوضوع . 

ذا فرضنا أن طالبا جامعيا يف إمرتفع يف كل ميادين املعرفة . ف ى عامضافة إىل مستو بر ومصانع وورشات عمل خمتلفة ابإلوخما
ن يف إمارسة نشاطه العلمي أو التقين فعداد الكايف ملوهو غري معد اإل هذه األمة قد خترج من اجلامعة أو من معهد عال

ذا مل يفعل إف ،ديد أدائه وتوسيع معرفتهاجملموعة من جمالس البحوث واملخابر واملصانع والورش املنتشرة يف بالده ما ميكنه من جت
لطالب املتخرج من نتاج . أما اعمل واإلن مصريه هو اخراجه من ميدان العمل أو بقاؤه يف الدرك األسفل من مدارج الإف

نه بسبب من فقدان البنية التحتية وختلف الوسط العلمي سيتجنب العمل يف ميدان اختصاصه وسيختار إجامعات بلدكم ف
فال الطبيب جيد أمامه مداداً من اخلربات الكافية وال املهندس  .لوظائف حبيث يبقى التخلف قائما يف كل ميادين املعرفةأسهل ا

يف كل فروع اهلندسة يقع على ما يساعده يف حتسني خرباته. وكذلك الشأن يف كل ميادين املعرفة األخرى . هذا النوع من 
طيفة ادارية أو كتابية مما يفقد معها مبرور األ�م حىت القليل الذي اكتسبه من اخلربات اخلرجيني سيزاحم غريه يف احلصول على و 

 يف اجلامعة. 

ابتداء من العام ضته احلديثة منذ مائة ونيف فقط أي كالياابن بدأ � واتبعت بعد ذلك كالمي قائال : أنت تعلم أن بلدًا  
الياابين ميجي . وتعلم أيضا : أن الياابن قد حققت قفزة علمية واسعة جدا وال سيما بعد كارثة م يف عهد اإلمرباطور  ١٨٦٨

نتاجية . وهي اليوم بدأت ال مبزامحة الوال�ت املتحدة مثانني يف  املائة من قدراهتا اإلاحلرب العاملية الثانية اليت قضت تقريبا على 
ا يسمى اليوم " عصر ما بعد الصناعة ". وقد بلغت الياابن درجة من التقدم االمريكية وحسب بل أخذت جتاوزها يف ميدان م

االقتصادي واخلربات العلمية حبيث أن الدوائر االقتصادية والعلمية يف أورواب وأمريكا ، أعلنت حالة احلصار ملقاومة املد الياابين 
 الذي يكاد يكتسح أسواق العامل. 

 املعرفة مث املعـرفة 

ـــة األساســـيةومـــن األخ     ـــاابن أن املؤسســـات االقتصـــادية العلمي ـــة األخـــرية القادمـــة مـــن الي ـــار االقتصـــادية العلمي فيهـــا اخـــذت  ب
 عداد الفين والتقين عند مهندسيها وعلمائها بل وعماهلا أيضاً. تضاعف من ميزانيات اإل
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 العمل فيها للسيارات متلك مصانع تتوىل أن شركة كشركة تويواتإن ثورة اقتصادية علمية جتري اليوم يف تلك البالد حىت    
عداد ية اجلزء األكرب من ميزانياهتا إلنسان اآليل " قد خصصت يف كل عام من األعوام القليلة املاضأجهزة الروبوت " اإل

 العاملني فيها اعدادا علميا وفنيا ملواجهة متطلبات املستقبل الذي ينتشر فيه استخدام الكمبيوترات املتطورة. 

 أخذ ينتشر انتشارا واسعا يف املؤسساتنعلم أن االنسان اآليل مثال قد  حصاءات اليت جاءتنا من تلك البالدومن اإل  
 دارية. الصناعية واألعمال املكتبية واإل

نتاج عدد أجهزة الروبوت اليت ضاعفت اإلولكي ندرك حجم هذا التطور نعرض مقارنة بني الدول التالية فيما يتعلق ب   
حصاء املقارن أذكر ما ورد يف كتاب التحدي العاملي للسيد جان جاك شرايرب من أن العامل ات أقل . وقبل أن نورد اإلبنفق

سيارة . يف ضوء هذه الواقعة أورد االحصاءات  ٣٥البشري يستطيع أن ينتج يف العام سبع سيارات بينما جهاز الروبوت ينتج 
 التالية: 

 دارة أو املكاتب. ان آيل تعمل كلها يف الصناعة واإلم سبعة وستني ألف انس ١٩٨٠نعها عام ) الياابن كانت متلك يف مصا ١

 انسان آيل.  ٣٦٠٠) الوال�ت املتحدة كانت متلك يف الفرتة نفسها  ٢

 انسان آيل . ٣٢٠٠) أملانيا الغربية كانت متلك يف الفرتة نفسها  ٣

 آيل . انسان ٣١٨) فرنسا كانت متلك يف الفرتة نفسها  ٤

 انسان آيل .  ١١٨) ايطاليا كانت متلك يف الفرتة نفسها  ٥

 انسان آيل.  ٣٠٠) بريطانيا كانت متلك يف الفرتة نفسها  ٦

كل هذا حيدث يف الوقت الذي تتمتع  فيه الياابن وغري الياابن من البلدان املتقدمة ببنية حتتية راسخة واسعة القاعدة حبيث   
تشدد اجلامعات اخلرجيني اجلدد من اجلامعات وتزويدهم ابملزيد من اخلربات. يضاف إىل ما سبق  تكون قادرة على استقبال

 هناك يف مراقبة مستو�ت الطالب وتطبيق أشد االجراءات يف تقومي قدراهتم وكفاءاهتم. 
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إن نظرة شاملة سريعة ملا جيري يف داخل البالد العربية وما جيري يف البدان املتقدمة تكشف لنا اهلوة الواسعة اليت تفصلنا    
وحتدد لنا املسافات الطويلة جدا اليت جيب أن جنتازها للحاق بعامل ما بعد الصناعة بل للحاق ابملرحلة العلمية والصناعية يف 

 القرن التاسع عشر. 

نتهت املقابلة مع املسؤول العريب الكبري وأ� واثق أبنه قد أتثر مبا مسع. لكن قضية النهضة يف بالد� العربية ال يرتبط وا   
 مصريها مبسؤول واحد مهما عظم شأنه بل يرتبط جبملة الكفاءات واخلربات والفلسفات التعليمية والوعي العام يف البالد. 

لكن رحلة األلف ميل تبدأ كما يقال ابمليل األول بل ابخلطوة األوىل. املهم هو االبتداء  صحيح أن مشوار املستقبل طويل    
بوضع حد للتسيب واختاذ االجراءات اجلادة والقاسية اىل حد بعيد يف التعامل مع أفراد األجيال الطالعة. والتوصل إىل حتقيق 

زم واحلسم يف مواجهة أي معارضة تتبع من رغبة بعضهم يف هذه البداية حيتاج إىل جهود اعالمية واسعة جدا إىل جانب احل
 ارضاء قطاعات من الرأي العام على حساب خطط التقدم والبناء. 

 احلاجــة االسرتاتيجيـة 

إن حاجتنــا إىل تكــوين بنيــة راســخة عريضــة القاعــدة يف بــالد� العربيــة بعامــة وال ســيما يف األقطــار حديثــة العهــد ابلســيادة هــي    
دي يـع مـان مل تكـن يف البدايـة ذات ر إوتسهل معها كل احملاوالت . وهـي و سرتاتيجية أساسية هتون معها كل التضحيات حاجة ا
 ال أ�ا بعد فرتة من التقشف ستتحول إىل ينبوع ال ينضب من اخلري والثراء والقوة . إمباشر 

القرار السياسي الذي يرافقه عزم على مواجهة كل ن إجراء السياسي . جراءات هو اإلولعل أخطر ما جيب أن يتخذ من اإل   
اعرتاض هو املرحلة الفاصلة بني ماض أعزل خايل من كل مقدرات التقدم وبني مستقبل متسلح بكل أسلحة احلضارة املادية 

وض سلسلة واألدبية . وال ننسى أن احلزم يعين قوة يف األخالق واستعدادا للتضحية وشجاعة يف املواجهة . وهو يعين أيضا خ
ة والتخلف. ويزيد يف خطورة القرار السياسي أن على القيادات العربية أن تدرك أبن مصري يمن املعارك الفاصلة مع قوى الرجع

 الوجود العريب هو مصري مشرتك ألن السوق العربية جيب أن تكون سوقا واحدة  والثقل  البشري هو الثقل العريب العام. 

ذا مل يتم إاخلطوة الرائدة سهلت املهمة . و  العربية إىل اختاذ قرارها السياسي املشرتك للقيام مبثل هذهذا توصلت القيادات إف    
 ن هذا ال مينع من السعي إىل اتفاق جزئي. إاالتفاق العام ف
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من القدرات مما  ولعل جملس التعاون لدول اخلليج العربية أن يكون النواة االقليمية العربية األوىل الصاحلة الستقطاب جانب   
 قد جيعل منها منوذجا صاحلا قد يسري على أثره اآلخرون ممن ال يشاركون يف حتقيق هذه املسرية. 

ال ابحلصول على البنية التحتية اليت حتققها فلسفة إنهضة العلمية الرتبوية املطلوبة وخالصة القول : أنه ال أمل يف حتقيق ال   
�ا قضية الوجود احلضاري أو العدم احلضاري. وبتعبري آخر قضية أن نكون أو ال نكون. إ.  تربوية تعليمية تقتحم كل احلواجز

 تقان ولو ابلقوة. تقان مث اإلر كله : املعرفة  مث املعرفة واإلومالك األم


